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ªTIRI...

Având în vedere mediocritatea în care ne 
scãldãm ºi sfânta tradiþie pe care ne-am 
„confecþionat-o” în opt decenii  de 
penticostalism, puþini sunt aceia care pot 
afirma cu sinceritate cã au o teologie a 
închinãrii. 

Avem de toate, îngustimea unor 
lideri consideratã spiritualitate, popularitate 
în schimbul predicãrii adevãrului, frica de a 

înfrunta formele seci ºi lipsite de sens ºi lista ar putea  continua.          
Fãrã a depune prea mare efort, am putut observa cã pentru unii închinare 

înseamnã „douã strofe dintr-o cântare în timpul colectei” ºi asta ca nu cumva sunetul 
monedelor cãzute în farfurie sã producã disconfort sau sfialã celui ce îºi uºureazã buzunarul. 

Nici nu mai spun.....  am ajuns sã ne „împiedicãm” în niºte bucãþi de lemn sau fier 
(instrumentele muzicale, mai ales cele de percuþie) ºi sã le clasificãm ca fiind spirituale sau 
profane, ignorând complet cartea a V-a a Psalmilor ºi felul de închinare adus de profeþii ºi 
împãraþii din vechime. Sloganul nostru este luat din Scripturã doar: „Dumnezeu este 
acelaºi, El nu se schimbã”  de ce ne-am schimba noi atunci? 

De la aceastã teologie urechistã am ajuns sã considerãm tot ce-i „nou” ca fiind 
profan, pãcãtos, iar vechiul ceva sfânt, ce nu trebuie pierdut oricare ar fi preþul. Regretul 
mare este cã astfel am ajuns sã slujim gustului  nostru, nicidecum lui Dumnezeu. Nu mai 
vorbesc de valorile pe care le-am pierdut sau ignorat în schimbul pãstrãrii bunului obicei al 
bisericii noastre. 

Þinând cont de toate acestea cred cã este lesne de înþeles „pastelul de culori” gãsit în 
bisericile noastre atunci când ne referim la închinare. Nu mai vorbesc cã asupra teologiei 
noastre ºi-a lãsat amprenta ºi zona geograficã în care Dumnzeu a hãrãzit sã ne naºtem. 
Temperamentul, gradul de culturã ºi flexibilitatea, de asemenea, nu trebuie ignorate. Cã 
vrem sau nu, suntem chemaþi sã dãrâmãm zidul ignoranþei ºi al mediocritãþii fãrã a neglija 
însã frica ºi simplitatea pe care ne-au lãsat-o ca „zestre” înaintaºii noºtri ºi cu care se 
închinau ei în prezenþa Celui Prea Sfânt. 

Cu toate cã pare ciudat ce voi afirma, dar Scriptura va trebui sã-ºi gãseascã locul de 
cinste în modelul nostru de închinare, iar obiceiurile ºi formele seci vor trebui arhivate ºi 
depozitate în pivniþa bisericii, iar cheile aruncate în „marea uitãrii”. Va trebui sã 
reconstruim podul dintre generaþii, dar pentru a reuºi va trebui sã apelãm la DRAGOSTE ºi 
RÃBDARE, nicidecum la JIGNIRI sau CONSTRÂNGERI. Doar aºa vom reuºi sã reiterãm 
modelul Bisericii din cartea Faptele Apostolilor, clãdit pe UNITATE ºi PÃRTÃªIE.  Aºa sã 
ne ajute Dumnezeu! Amin.

Închinarea -  între formalism ºi autenticitate
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
plic în cutia poºtalã de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

Cele 10 porunci au fost rescrise
Stau la baza iudaismului, creºtinismul le respectã într-un 

totul, iar islamismul le apreciazã foarte mult. Dar mai au cele 10 
porunci valoare în prezent? Mai conteazã? ªi respectarea lor ne 
aduce vreun beneficiu?

În timp ce opinia publicã britanicã este preocupatã de 
dezbaterea publicã cu privire la dreptul moral de a denumi 
„cãsãtorie” o uniune civilã între 2 persoane de acelaºi sex, iar în 
Statele Unite s-au aprins spiritele din cauza legislaþiei care susþine 
afiºarea celor 10 porunci în instituþiile publice, un pastor 
evanghelic britanic rescrie cele 10 porunci. Acestea vor fi adoptate 

de 600 de biserici din întreaga þarã.
Intriga au constituit-o revoltele sociale din Anglia, din august 2011, care au durat 5 zile 

ºi au cuprins cartiere întregi din Londra ºi alte oraºe printre care: Bristol, Manchester, 
Birmingham ºi Liverpool.

Se pare cã aceste revolte, care s-au soldat cu 3.100 de arestaþi ºi pagube în valoare de 
241 de milioane de euro, au tras un semnal de alarmã cu privire la stilul de viaþã al englezilor ºi 
la motivele care au determinat violenþele fãrã precedent. Pastorul evanghelic J. John crede cã 
motivul a fost uitarea „felului bun de a trãi” ºi, în consecinþã, a rescris cele 10 porunci pentru a fi 
mai uºor de înþeles ºi de aplicat de generaþiile contemporane.

În prezent, pastorii ºi preoþii din peste 600 de biserici de diferite denominaþiuni din 
Anglia predicã folosind versiunea actualizatã a celor 10 porunci scrise de mâna lui Dumnezeu ºi 
date lui Moise. Folosind limbaj modern, acestea au fost modificate pentru a rãspunde nevoilor 
moderne. Astfel, printre noile porunci se numãrã „cunoaºte-L pe Dumnezeu” ºi „stãpâneºte-þi 
mânia”. Nu doar cã poruncile au fost reformulate ºi scurtate, dar vocabularul folosit este unul 
colocvial ºi simplu. Versiunea completã poate fi gãsitã pe DVD-ul numit „Numai 10 pentru 

biserici”.  Alte modificãri sunt dupã cum urmeazã:
· „Sã nu furi” a devenit „Prosperã, dar sã ai o conºtiinþã 
curatã”.
· „Sã nu iei numele Domnului Dumnezeului tãu în deºert” a 
devenit „Ia-L pe Dumnezeu în serios”.
· „Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta 
aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici 
mãgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tãu” s-a 
restrâns la „Fii mulþumit cu ceea ce ai”.
· „Sã nu preacurveºti” a devenit „Sã nu ai aventuri amoroase”.
· „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta” a devenit „Nu te certa 
cu pãrinþii tãi”.

1. Fratele Crãciunel Giani Cosmin ºi familia sa ;
2. Sora Cosmin Ana ºi familia sa;
3. Sora Cotocu Irina ºi familia sa;
4. Sora Cotoranu Mariana ºi familia sa;
5. Familia Creþu Dumitru ºi Niculina;
6. Fratele Cristescu Daniel ºi familia sa;
7. Sora Covaci Ileana ºi familia sa.

Sã ne rugãm în aceastã sãptãmânã pentru:



1) Cu ce sunt comparaþi cei rãi în Psalmul 1?
a) cu pleava pe care o spulberã vântul;
b) cu norul pe care-l risipeºte vântul;
c) cu ceaþa pe care o risipeºte soarele.
.
2) În Psalmul 27, David spune: “Un lucru 
cer de la Domnul ºi-l doresc fierbinte…” 
Care era acel lucru pe care David îl dorea 
atât de mult?
a) ca Domnul sã se rãzbune pe vrãjmaºii 
lui;
b) ca sã locuiascã toatã viaþa în casa 
Domnului;
c) sã fie iertat de pãcatele sale.

3) Pânã unde ajunge bunãtatea lui 
Dumnezeu, potrivit celor spuse de David în 
Psalmul 36?
a) pânã la ceruri;
b) pânã la nori;
c) pânã în vârful munþilor.

4)  Care sunt jertfele plãcute lui Dumnezeu, 
potrivit Psalmului 51?
a) tãmâia mirositoare;
b) sângele nevinovat al mieilor;
c) un duh zdrobit.

5) Despre cine spune psalmistul în Psalmul 
115 cã nu pot lãuda pe Domnul?
a) cei rãi;
b) idolii;
c) morþii.

6) În Psalmul 116  psalmistul afirmã cã 
înaintea Domnului este scump un anumit 
lucru: „Scumpã este înaintea Domnului … 
celor iubiþi de El”. Care este acel lucru?

Rubrica femeii... / Briscan Irina

Când rostim cuvântul „familie” majoritatea ne referim la pãrinþi  ºi  copii. Simplu: orice 
familie are o origine ºi o structurã bine determinatã. Un tablou extraordinar al familiei model îl gãsim 
în Psalmul 128: „...Nevastã-ta este ca o viþã roditoare înlãuntrul casei tale; copiii tãi stau ca niºte 
lãstari de mãslin împrejurul mesei tale. Aºa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.” Familia 
a fost instituitã ºi binecuvântatã de Dumnezeu încã de la facerea lumii (Genesa 2:7, 18,23,24,25). 
Valoarea ºi unicitatea ei a fost susþinutã de-a lungul anilor, în întreaga lume.  A. Lincoln afirma: 
„Puterea unei naþiuni stã în familiile poporului ei”. E. G. White spunea „Legãtura familiei este cea mai 
strânsã, cea mai delicatã ºi cea mai sacrã dintre toate câte sunt pe pãmânt. Ea a fost plãnuitã ca o 
binecuvântare pentru neamul omenesc”. Cred cã suntem de acord cu aceste afirmaþii. Iatã însã cã pe 
lângã binecuvântãrile lãsate de Dumnezeu, familiei îi revin ºi anumite obligaþii:  sã-ºi creascã fiii ºi 
fiicele în fricã de Domnul (Deuteronom 4:9; Efeseni 6:4; Genesa 18:19; etc. ) ºi sã trãiascã în dragoste, 
cinste ºi respect  unii faþã de alþii (Proverbe 23:22; Efeseni 6: 1-3 etc.). Pentru toate acestea vom fi 
rãspunzãtori, atât pãrinþii cât ºi copiii, înaintea lui Dumnezeu  Creatorul nostru, al tuturor.
Cu câtã emoþie nu ne amintim de pãrinþii noºtri dragi, de dragostea lor necondiþionatã, de sacrificiile 
lor neobosite! În ciuda oricãrui succes profesional, a unei cariere „împlinite”, a diplomelor ºi a ºcolilor 
absolvite, familia este binecuvântarea cea mai preþioasã, lãsatã de Dumnezeu pentru noi. Ce mare 
har!

Dar cum poate deveni familia un pericol pentru copilul din ziua de astãzi? Rãspunsul este 
simplu: când nu îºi mai îndeplineºte rolul pe care îl are.  Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeºte despre 
lucrarea celui rãu, care încearcã sã distrugã aceastã sacrã instituþie a lui Dumnezeu. Exemplul concret, 
în acest sens, este cel din grãdina Eden, când Diavolul a ispitit femeia sã pãcãtuiascã, mai apoi 
aducând dezbinare în familia lui Adam ºi a Evei.  De  atunci, întâlnim aceeaºi tacticã: dezbinarea ºi 
chiar desfiinþarea familiei. McLuhan spunea, în perioada anilor 70, urmãtoarele cuvinte: „...familia 
va deveni cu adevãrat o raritate în urmãtorii 20 de ani...” . În Africa, sataniºtii au postit aproape 30 de 
zile ºi s-au rugat  ca familiile credincioºilor sã fie distruse, iar ura  ºi desfrâul sã creascã tot mai mult în 
lume. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeºte  clar de starea de pãcat a omenirii în zilele din urmã: 
Romani 1:24-32. Nu ne este greu sã înþelegem ce familie devine un pericol pentru copiii acestor zile. 
Dacã odinioarã învãþam la ºcoalã sau la grãdiniþã poezii  inocente, prin care ne exprimam preþuirea ºi 
dragostea  faþã de pãrinþi ºi familie, oare ce vor învãþa copiii în viitor? Posibil cã termenul FAMILIE nu 
va mai exista sau va exprima cu totul un alt lucru. Sau poate cã a vorbi despre familii monoparentale, 
concubinaj sau sodomiþi va deveni un lucru normal, „modern”, acceptat de societatea contemporanã, 
ce se scaldã în pãcat ºi nu mai cunoaºte nicio lege, nicio fricã de Dumnezeu. Ce educaþie ar putea primi 
un copil cu pãrinþi de acelaºi gen? Ce valori vor imprima asemenea „familii” în copiii lor? Ce atitudine 
ar trebui sa aibã familiile creºtine? Pot ele oferi un exemplu pozitiv pentru ceilalþi? Numai Dumnezeu 
poate ajuta familiile creºtine sã fie o astfel de mãrturie. Care sunt standardele dupã care Dumnezeu 
cere familiilor sã îºi creascã ºi sã îºi educe copiii? Ce valoare mai au cuvintele: disciplinã, respect, 
onoare, cinste? Cu siguranþã cã aceste lucruri devin demodate ºi anormale pentru aceastã lume.

Vreau sã închei cu o întâmplare despre o asemenea familie „modernã”, iar concluziile sã le 
desprindã fiecare cititor al acestui articol.
Publicaþia USA Today din 20 septembrie 2002 relata capturarea talibanului John Walker Lindh. Spre 
surprinderea tuturor, acesta era cetãþean american ce provenea dintr-o familie înstãritã, care îºi 
iubea foarte mult copilul. Se pare însã cã atât de mult îl iubeau, încât niciodatã nu au folosit cuvântul 
„NU”. Profesorii sãi erau aleºi numai dupã preferinþele sale, la fel ca ºi ºcolile. Crescând, copilul ºi-a 
arãtat dorinþa de a deveni musulman. Pãrinþii sãi care erau „creºtini” nu au obiectat, ci, surprinzãtor,  
l-au susþinut: „E bine sã ai o pasiune în viaþã...” Mai târziu, casa lor a devenit centru de întrunire a 
militanþilor. Pãrinþii, din nou, nu au spus NU. Peste ceva timp, tânãrul nostru a cerut pãrinþilor bani 
de avion spre Yemen, pentru a intra în taberele Al Quaeda. Rezultatul a fost unul tragic  a devenit un 
terorist. Care a fost greºeala? Pãrinþii mãrturiseau: „L-am crescut cu mult respect. Niciodatã nu i-am 
zis: NU!” Autorul articolului concluziona astfel: „Aici a fost durerea lui John: sufletul lui tânjea dupã o 
disciplinã ºi standarde pe care pãrinþii nu i le-au oferit niciodatã. În schimb, i le-au dat talibanii...”
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PERICOLELE COPILULUI 
CONTEMPORAN (II)

a) moartea celor iubiþi de El;
b) ascultarea celor iubiþi de El;
c) suferinþa celor iubiþi de El.

7) Completaþi urmãtorul verset din Psalmul 
118, verset care se gãseste exact la 
mijlocul Bibliei: “Mai bine sã cauþi un 
adãpost în Domnul…:
a) decât sã te încrezi în om;
b) decât sã te încrezi în scutul ºi arcul tãu;
c) decât sã te încrezi în idoli.

8) În Psalmul 119 psalmistul pune o 
întrebare: “Cum îºi va þinea tânãrul curatã 
cãrarea?“ Rãspunsul îl dã tot psalmistul. 
Alegeþi rãspunsul corect din cele trei 
variante de mai jos:
a) luptându-se lupta cea bunã a credinþei;
b) iubind pe Domnul, Dumnezeul lui;
c) îndreptându-se dupã Cuvântul Sãu.

9) Una din rugãciunile fierbinþi ale 
psalmistului din Psalmul 119 este: 
“Deschide-mi ochii ca sã vãd…”. Ce dorea 
psalmistul sã vadã cu ochii sãi spirituali?
a) bunãtatea lui Dumnezeu;
b) lucrurile minunate ale Legii;
c) mãreþia slavei lui Dumnezeu.

10)  În Psalmul 119: 11  psalmistul spune: 
“Strâng Cuvântul Tãu în inima mea…”. 
Care era motivul pentru care psalmistul 
fãcea acest lucru?
a) ca sã nu pãcãtuiascã împotriva 
Domnului;
b) ca sã capete înþelepciune;
c) ca sã nu fie dat de ruºine.

Rãspunsuri Iov : 1.c; 2.c; 3.a; 4.b; 5.b; 6.b; 7.c; 8.a; 9.c

Sã cercetãm Scripturile...
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