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 Origen (în greacă: Ωριγένης, s-a născut în anul 185 d.H 
și a plecat în veșnicie în 254 d.H ) a fost un învățat și 
teolog creștin și considerat ca fiind unul dintre cei mai 
reputați Părinți ai Bisericii. Se crede că s-a născut în 
Alexandria (Egipt) și că a decedat la Tir, în Fenicia. 
Origen s-a într-o familie creștină. Tatăl său, Leonida, a 
fost martirizat în timpul domniei împăratul Septimius 
Severus, în anul 203. Tatăl care i-a fost primul său 

învățător, i-a insuflat dragostea pentru Sfinta Scriptură, dragoste pe care păstrat-o 
întreaga viață. Interesant este faptul ca în cursul persecuțiilor creștine din timpul lui 
Septimius Severus, (202 – 203) și-a dorit să fie și el martir, la fel ca tatăl său, dar 
datorită mamei sale, care i-a ascuns îmbrăcămintea, nu a putut părăsi casa și astfel fost 
salvat de la moarte. Origen a lăsat o operă imensă (șase mii de suluri de pergament), 
structurabilă astfel:
a) texte exegetice: Scolii, Comentarii, Omilii.
b) texte teologice
-Despre principii, (anul 230) – primul tratat creștin de teologie sistematică.
-„Hexapla”.
Din cuvinte rostite de cei ce au trăit lângă Dumnezeu putem învăța și noi…
Iată câteva cuvinte “mari”:
Purtarea creştinilor să fie cea mai bună apologie a credinţei lor!
Este o ruşine pentru omenire că există unii ce gândesc mai nechibzuit decât un vierme; 
viermele îşi pregăteşte moartea construindu-şi un sicriu de mătase, nu ca să dispară în 
el, ci să învie într-o aeriană viaţă de fluture!
N-ar fi fost mântuiţi toţi oamenii de Hristos, dacă nu i-ar fi luat pe toţi asupra sa…
Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer, trebuie să-ţi ridici sufletul şi, înainte de a-ţi 
ridica ochii, ridică-ţi gândul la Dumnezeu…
Credinţa este ca o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile şi fructele faptelor bune.
Dumnezeu, care este bunătate, nu poate să fie inactiv, de vreme ce bunătatea tinde 
mereu să se auto-transmită, să se auto-distribuie, iar aceasta înseamnă că El creează în 
mod necesar. Deoarece Dumnezeu este Fiinţa necesară, toate atributele sale trebuie să 
fie necesare. El este, prin urmare, Creator în mod necesar.
Mai mult ne iubeşte Dumnezeu decât ne urăşte cel rău.

Cu dragoste, Ciprian Bârsan
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Gânduri de duminică
Dacă toate le-a făcut Dumnezeu cu un scop atunci de ce a creat urzica?

 Pentru că știe că există lucruri pe care nu trebuie să punem mâna. 
Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. 
Un adolescent este un minor ce poate deveni o problemă majoră. 
Banii costă uneori prea mult. 
Învingătorii sunt foști ratați care s-au supărat.
Civilizația nu-i altceva decât exercițiul autoconstrângerii. 
Lumea de azi are nevoie de sfinți care să aibă geniu. Ca să ajungi în cer trebuie doar să fii 
sfânt. Ca să fii folositor lumii acesteia și Împărăției lui Dumnezeu trebuie să ai idei. Partea 

frumoasă a morții e că pune capăt bătrâneții. Cei ce pierd 
timpul de obicei se plâng de scurtimea lui.
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Aurul

- „Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor! Şi atunci 
Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.“ Iov 22.24-25 –

Marea armată a lui Napoleon se retrăgea din Moscova. Acest marş prin uriaşa 
ţară cu iarnă rusească a fost un coşmar. Situaţia era atât de deznădăjduită, încât s-a dat 
porunca să se renunţe la pradă – câteva cutii cu aur. Imediat ce s-a oferit jafului povara 
preţioasă, bărbaţii, care abia mai înaintau de câteva zile, s-au năpustit asupra aurului şi s-
au încărcat cu lingouri întregi. Care a fost urmarea? Nefericiţii au căzut la pământ şi de 
slăbiciune nu s-au mai putut ridica. Un martor ocular relata că un singur lingou de aur a 
pus capăt la mai mult de treizeci de vieţi omeneşti.

Ce imagine impresionantă, care se potriveşte astăzi multor oameni! Ei se lasă 
acaparaţi în lupta vieţii de multe lucruri, cum ar fi ocuparea unei poziţii sociale înalte, 
bogăţie şi lux sau alte lucruri.

Ce pericol de a te lăsa orbit de lucrurile trecătoare! Ce nume poartă lingourile 
de aur, pe care ne străduim să le purtăm şi care ne vor duce la dezastru? Ce ne reţine de 
la întoarcerea la Domnul Isus, pentru a găsi la El adevărata fericire şi viaţa veşnică? Ce 
ne împiedică paşii să-L urmăm pe Mântuitorul nostru? Aruncă aceste poveri, pentru ca 
Domnul Isus să devină comoara ta, aurul tău! 

Eu în ei – Nicolae Geantă

Ioan 17:23 – “Eu în ei, şi Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine”.

N-avem dragoste pentru că nu ne scufundăm în dragoste! Prin urmare lumea e încă 
înghițită de ură. Și unele biserici distruse. N-avem pace pentru că nu ne-am scufundat în 
pace. De aceea, conflictele aprind patimi, aduc ochi vineți și uneori lanțuri de pușcărie. N-
avem Duh pentru că nu ne scufundăm în Duh. Prin urmare, trăim după capul nostru. Și 
ereziile, predicile slabe, proorociile din îndrăzneală, idolatria, vor știrbi dunamisul lui 
Hristos! Oamenii n-au fericire pentru că nu se scufundă în fericire!

Fericirea nu se găsește pe toate ulițele. Dacă ar fi așa am râgîi de ea ca după Coca-
Cola, spunea un cântăreț celebru. Ce bine că Dumnezeu e singurul dealer și fericirea n-o 
vând buticarii de blocuri! Tudor Chirilă recomanda în volumul “Exerciţii de echilibru” ca 
atunci când „eşti singur în vârtejul suferințelor și nu mai poţi, să te scufunzi în tine și mai 
adânc, apoi să te ridici și să te scuturi. Să te vindeci singur!”. Ce prostie, spusă drept 
filosofie! Cum să se scufunde un bețiv în el, o prostituată sau un hoț și mai adânc, apoi să 
iasă ca sirenele din valuri și să le crească aripi de îngeri?
Singura șansă a omului este să se scufunde în Isus! Atunci tot Raiul va coborî în el. Papias, 
unul dintre ucenicii lui Ioan – apostolul iubirii, a fost întrebat odată de către discipolii săi 
cum poate fi “Isus în noi și noi în el?”. Bătrânul evanghelist a luat un fier și l-a băgat în foc. 
A așteptat până s-a înroșit bine, l-a scos și l-a arătat ciracilor. “Vedeți, fierul a fost în foc. 
Acum focul este în fier!” Dacă vreți să aveți focul lui Dumnezeu intrați în focul Lui. N-o să 
ieșiți pârjoliți, dar nici fitile care abia fumegă! Apoi îi veți aprinde și pe ceilalți!
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Ştiri Creştine

· Homosexualii câștigă de partea lor Uniunea Europeană. Ieri, Parlamentul Scoției a 
votat cu 105 voturi pentru și 15 împotrivă legalizarea căsătoriilor homosexuale. Astfel, țara 
a devenit a 11-a jurisdicție din Uniunea Europeană și a 17-a din lume care să elimine 
definiția tradițională a căsătoriei, dintre un bărbat și o femeie. Irlanda de Nord a rămas 
ultima jurisdicție a Marii Britanii care încă se mai împotrivește acestui trend care a cucerit 
Europa și nu numai. În Scoția, parlamentarii se grăbesc să implementeze noile legi pentru 
că primele căsătorii homosexuale se poată fi înregistrate din toamna acestui an.

· Duminică, 26.01.2014 agenți de la Guardia Urbana, echipați în ținute pentru 
intervenții speciale, împreuncă cu personal tehnic de la Primăria orașului Badalona, au 
evacuat comunitatea penticostală din localul de cult în timpul serviciului divin și apoi au 
sigilat poarta de la intrare. Motivul invocat de autorități a fost lipsa licenței municipale de 
funcționare și plângerile din partea vecinilor care acuzau comunitatea de dezordine publică. 
Respectiva biserică a funcționat la acea adresă timp de 7 ani și niciodată nu au primit 
reclamații din partea vecinilor, ba mai mult când au anunțat că pleacă într-un alt local, 
vecinii și-au exprimat regretul datorită ambientului plăcut din fiecare duminică, ne 
comunică pastorul respectivei biserici, Moises Segura, conform Protestante Digital. Este 
pentru prima dată când o comunitate română este evacuată forțat din localul de cult din 
cauza lipsa licenței de funcționare, în cei aproximativ 18 – 20 de ani de când au început să 
funcționeze primele biserici române în Spania, autoritățile de pe întreg teritoriul spaniol 
manifestând toleranță față de lipsa actelor de constituire a respectivelor biserici sau a 
licențelor municipale de funcționare.

· Alvaro Theiss, un brazilian in varsta de 66 de ani, predica in numele lui Dumnezeu 
de peste 35 de ani, sustinand in toata aceasta perioada ca este Iisus Hristos reincarnat pe 
Pamant. Acesta a ajuns pentru prima data la concluzia ca este Iisus reincarnat in 1979, in 
timpul unei slujbe in orasul Santiago din Chile, potrivit Oddity Central. Desi spune ca a fost 
ghidat de o voce inca din copilarie, de aceasta data vocea i-ar fi vorbit. Acesta are acum 
propria biserica si sute de urmasi in intreaga lume. Majoritatea celor care il urmeaza pe 
Alvaro sunt femei, acestea locuind in complexul religios al acestuia. Cea mai batrana 
femeie care-l urmeaza pe brazilian are 84 de ani, iar cea mai tanara 24 de ani. Acesta face 
parte din seria celor care au afirmat ca lumea va lua sfarsit in 2012, modificandu-si apoi 
declaratia dupa ce evenimentul nu a avut loc.

· Membrii unei secte satanice din New York a propus construirea unei statui inalte de 
doi metri a Satanei in Oklahoma, chiar in apropierea unui monument al celor 10 
porunci.“Monumentul a fost creat pentru a reflecta punctul de vedere al satanistilor din 
Oklahoma City“, a spus purtatorul de cuvant al sectei, potrivit Huffington Post. Membrii 
sectei spun ca decizia autoritatilor din Oklahoma de a permite constructia privata a unui 
monument cu cele 10 porunci permite si constructia unei statui a Satanei. Propunerea 
satanistilor nu a picat bine in randul liderilor din Oklahoma, stat cunoscut drept fiind foarte 
conservator, si are mici sanse de a fi aprobata.


