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Cuvânt de început. 
Dragă iubite cititor, 

 nu mă mărit şi nu mă-nsor, 
 iar versuri-le scriu uşor. Această 

 carte începută, nu-i foaie verde şi-o  
cucută, mândruţa vrea ca să se... "facă". 

 Această carte care este, are-nţeles şi  
se citeşte, numai de cel care-o iu- 

beşte. Şi îţi doresc să o citeşti,  
în sus şi-n jos s-o răsfoieşti,  
căci altcumva te rătăceşti.  

Te rătăceşti pentru că eu, am tot vorbit de Dumnezeu,  
şi-n versuri nu mi-a fost prea greu. Mai greu este de cititor, 

 să mă citească-n viitor, şi să devină călător. Iar călător voi fi şi  
eu, vorbindu-vă de Dumnezeu, şi explicându-vă mereu, unele 
lucruri ne-nţelese, lucruri frumoase şi alese, care uşor, uşor,  

vor ţese, vor ţese pentru cititor, de poezie iubitor: iubirea 
 mea, ca autor. Căci mie-mi place să să scriu, unele 

 lucruri despre Fiu, de care mulţi poate nu ştiu.  
Nici eu poate că nu ştiam, dacă gândire  

nu aveam, şi comentarii nu făceam.  
Prin comentarii am aflat, ima- 

ginar, am fost purtat, şi-n  
versuri am poetizat.  

Şi îi păcat, ca să se piardă, veşnic în iadul viu să ardă, 
 iar cititorul meu iubit, să nu găsească de citit, deoarece, saitul,  
mai este, şi părăsit el se găseşte: comentatorii au plecat, parola 

eu, că am uitat: bate vântul, frunza-n dungă, cititorul mi-l alungă, 
şi 

 aici când poposeşte, iată, saitul, îl găseşte, şi-l citeşte. După  
care, altul are: vede pe unde-am umblat, vede ce am 

 comentat, poetizat, şi plăcerea sa va creşte, să  
citească mai doreşte, numai că, mă voi 

 opri, atât, vom, călători.  
Haideţi deci, călătorim, "Bine aţi venit", citim,  
după care, tot călare, ne mai odihnim, iarăşi  

călărim, până ce... sfârşim. După care, iar 
 călare: să vedem ce spune, despre- 

nţelepciune: păi nu ne lăsăm, 
 şi poetizăm, ne mai şi 
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 distrăm, facem căldurică,  
dăm şi la pisică, dăm şi la 

 căţel, vorbim despre "Miel",  
vorbim foarte multe,  
despre lucruri Culte, 

 despre Dumnezeu, credincios, 
 ateu: care, va citi,  şi se va opri(sper), 

 să păcătuiască, şi, să mă citească, şi-n alte  
volume, unde clar voi spune: că nu eu am scris, 

 poeme de vis, ci Domnul Hristos, cu Chipul Frumos, 
 Chip care ne scrie, versuri, poezie, iar noi, Îl citim, Îl cu- 
noaştem, ştim, ştim că ne iubeşte, loc ne pregăteşte, nu 
 pe-acest pământ, unde-i chin şi vânt; ci în ceruri Sus, 

 la Domnul Isus, la Tatăl Ceresc, Duhul Părintesc;  
unde-i veşnicie, multă poezie, este minunat, 

 de poetizat, ca să ştim şi noi, credin- 
cioase "oi": cum e să trăieşti, 

 "Viu", să te numeşti, 
 să scrii poezie, 

 şi să fie, 
 "Vie":  

Vie pe pământ, din al Său Cuvânt,  
care va rămâne, şi lumii va spune: că există 

 Dumnezeu, şi a existat mereu, adică, din veşnicie, 
 lucru ce se ştie: dacă ai citit, şi ai răsfoit, Biblia, Sfânta  

Scriptură: căci suntem o creatură, înzestrată cu gândire,  
cu suflet şi cu iubire, cu urechi de auzit, ochii minţii,  

de gândit; să nu fim o frunză-n vânt, fără să 
 avem cuvânt, şi să spunem răspicat:  

Dumnezeu, că ne-a creeat,  
Dumnezeu, care nu  

minte, este  
Dumnezeu Părinte, numai Lui  

să ne-nchinăm, mulţumire să Îi dăm.  
Cu acestea fiind spuse, vor mai trebui traduse...  

pentru a-nţelege, a Domnului Lege, ce trebuie respectată,  
ca fiinţă, om, creată, de un Dumnezeu şi Tată, care ştim că ne 

iubeşte, zi de zi, ne ocroteşte. Paul Preda Păvălache, mulţumeşte. 
9 Noiembrie 2011 
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1)Bine aţi venit! 
Bine aţi venit! 

de Cristian » Mie Iun 02, 2010 9:54 pm 
Vă urăm bun venit pe forumul Aliluia. Ro şi vă 

 invităm să vă înregistraţi dacă nu aţi făcut-o încă. 
Aici vă puteţi exprima liber şi creştineşte ideile dar şi co- 

mentariile dumneavoastră. Vă invităm la o atmosferă plă- 
cută, pentru că numai noi, oamenii, putem face o lume mai 

 bună, cu Dumnezeu. Vă urăm clipe cât mai plăcute.  
... 

Bine aţi venit! 
de taranuiliseidaniel » Mie Iul 07, 2010 6:42 am  
Mă bucur că am devenit membru pentru acest site 

 şi mulţumesc frumos celor ce mi-au trimis invi- 
taţia de a mă alătura vouă. Doresc ca inre- 

gistrările să nu se oprească niciodată  
pentru ca avem nevoie de trecutul  

nostru pentru a ne cunoaşte  
mai bine. Vă doresc tot  

binele din lume.  
... 

Bine aţi venit! 
de PAULPOET » Vin Iul 09, 2010 7:34 am  

Şi eu mă bucur Sănătoşi că vă găsesc  
pot să vă spun de la-nceput că vă iubesc 

am să postez multele poezii 
suntem adevăraţii Domnului Copii 

şi v-aş ruga pe sait toţi să veniţi 
pe Dumnezeu Hristos să î-L iubiţi 

să fiţi Copiii Domnului Curaţi 
şi niciodată să nu renunţaţi 

Crucea Domnului Hristos este uşoară 
este precum un cântec la vioară 
şi vom cânta Domnului Hristos 

vom cânta cum ştim noi mai frumos 
şi Domnul Dumnezeu Hristos ne va iubi 

şi-n ceruri numele ne va citi. 
... 

Mulţumesc din suflet pentru 
 chemare pe acest minunat site creştin.  
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Sper să nu vă dezamăgesc şi să 
 aveţi printre fraţi un credincios care va 

 scrie versurile multor cântece dorite, şi urez 
 un bun venit, tuturor sufletelor pe acest site sosite.  

... 
Bine aţi venit! 

de M. Dragomir » Mie Iul 14, 2010 9:21 pm  
Bine v-am găsit! Mulţumesc pentru invitaţie şi pen- 

tru efortul organizatorilor de a crea un spaţiu al credinţei.  
... 

Bine aţi venit! 
de PAULPOET » Vin Iul 16, 2010 6:47 am 

Bine ai venit frate Dragomir... "Mihai" 
Bucură-te suflet drăgăstos în grai 

Nimic nu-i mai frumos decât iubirea sufletească 
Doresc Domnul Hristos să mi te mântuiască 

Sunt trecători ce nu citesc şi nu se prea opresc 
Şi lor o mântuire grabnică eu le doresc 
Poate-s grăbiţi şi au serviciuri la bogaţi 

Pe-acest pământ suntem cu toţi surori şi fraţi 
Aici te simţi precum ai fi suflet în rai 
Aici a poposit frate... Dragomir Mihai 

Şi-aici vor mai veni mulţi doritori 
Vor fi întâmpinaţi cu Dragoste şi flori 

Şi vor rămâne printre flori mirositoare 
Vor fi şi pentru alţii o-ncântare 

Şi-aşa dorim mereu să ne rămână 
Părerea despre noi şi ei doresc să spună 

Alege tema care-i place mult a o citi 
Şi Dumnezeu în suflet pretutindeni îi va fi. 

Amin  
... 

Bine aţi venit! 
de prioan » Lun Iul 19, 2010 11:18 am  

Doamne ajuta! Părinte Cristian, mare minune  
cu matale, felicitări multe din partea mea, pr.ioan,  

un păcătos oarecare. Pomeniţi la slujbă. Poate ne cu- 
noaştem mai bine. Doamne ajuta!  

 
(Lectură plăcută vă doresc) 
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2)Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Dum Iul 11, 2010 7:02 pm  
Stimaţi confraţi şi iubitori ai Sfintelor Scripturi 

Aş dori aşa, în câteva Miniaturi 
Să ne gândim la tema de mai sus propusă: 

Dacă, Înţelepciunea este omului adusă? 
Dacă, Înţelepciunea este, cu Dumnezeu odată? 

Dacă, a fost sau nu... de Dumnezeu creată, 
Şi alte întrebări ce pe parcurs se vor ivi 
Şi poate, împreună, şi "Noi"... le vom şti 

Sper, cu citate, din Sfânta Scriptură 
Şi de ce nu... cu simpla, noastră gură 

Deoarece, nu, toată lumea ştie să Citească 
Nu, toată lumea ştie pe Hristos să Îl iubească 

Şi nu, oricine răspunsul găseşte 
Dacă... din Biblie, atent, el, nu Citeşte. 

Spor la Treabă!  
*** 

Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Mar Iul 13, 2010 11:01 am  

Dragi prieteni credincioşi 
Noi suntem micuţi Hristoşi 

Şi poate suntem înţelepţi 
Suntem iubiţi, cinstiţi şi drepţi. 

 
Şi nu prea cred... că n-avem gură 

Citim, zilnic, Sfânta Scriptură 
Şi aş dori... să nu tăcem! 

Iubire-n Dumnezeu, avem! 
 

Nu fac cu voi teologie 
Doresc, s-avem în suflet Bogăţie 

Doresc, să fim în Domnul... înţelepţi 
Doresc, să fim prieteni... credincioşi şi drepţi... 

... 
Prietene, de ce loveşti în suflet cu putere, 

De ce alergi să strângi în vânt avere, 
De ce ai gânduri necurate reci, 
Şi-n faţa neputinţei mi te pleci? 

Vino prietene, să luăm înţelepciune 
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Să vezi prietene, şi Dumnezeu ce-ţi spune: 
Prietene, în Casa celui drept este iubire mare 

Dar în câştigul celui rău, îi... tulburare! 
???(15:6) 

Caută drag prieten, tu, acest verset de prin Scriptură 
Spune prietene, ceva şi tu din gură: 

Cei înţelepţi, au drept coroană, Bogăţia! 
Dar cei nesocotiţi, au... nebunia! 

???(14:24) 
Prietene, Domnul, casa celor răi o va nimici 

Iar cortul celor drepţi, prietene, va?... Înflori! 
Prietene, Domnul iubeşte pe cel ce zace-n... rugăciune! 

Dar calea celui rău, a ateului, este prietene?... Urâciune! 
???(14:11) (15:9) 

Vino prietene, să devenim cu Domnul oameni înţelepţi 
Scrie şi tu ceva, despre iubiţii... oameni drepţi! 
Scrie şi tu... citatul lor să-l comentăm frumos 

Şi să ne vadă-n ceruri, Dumnezeu Hristos! 
 

Numai aşa, ne facem auziţi ca sfinţi, la Dumnezeu 
Numai aşa, rămânem înţelepţii Domnului mereu 

Şi cine încă, nu cunoaşte-n... Domnu-nţelepciunea dată 
Va fi-nţelept, aici, pe-această pagină, de noi, frumos, azi, arătată. 

Vă aştept nerăbdător! 
 13 iulie 2010  

*** 
Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Lun Iul 19, 2010 12:18 pm  

Dragii mei prieteni credincioşi: 
Grădina înţelepciunii, se află pe acest pământ 

Este grădina plină de speranţă şi iubire 
Odihna-nţelepciunii, se află în Cuvânt 

Şi dăruieşti lumii, frumuseţe şi-mplinire. 
 

Avem în noi, această dăruire minunată 
În fiecare zi, ne spală de păcate 

Zile şi nopţi, la oameni este dată 
Este înţelepciunea dintre, o soră şi un frate. 
Sădim în noi multă credinţă-n Dumnezeu 
Credinţa noastră este foarte înţeleaptă 
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Un credincios rămâne credincios mereu 
Iisus Hristos în ceruri, azi, ne-aşteaptă. 

 
Noi, nu-nţelegem multe lucruri pe acest pământ 

Totul în jurul nostru este trecător 
Este şi ploaie, secetă, sau vânt 

Lumea aceasta este, ca un veşnic nor. 
 

Există totuşi şi o altă lume minunată 
Privim spre-această lume şi nu o vedem 

Tatăl Ceresc şi Fiul, şi Duhul – ne-o arată 
Şi din păcate, noi, nu o credem. 

 
Iisus Hristos, S-a pogorât din minunata lume 
Curând El va veni la noi pentru a doua oară 

Un Dumnezeu şi Domn, care vorbind ne spune: 
Nimeni, în lumea Lui, nu va putea să moară. 

 
Oare-i adevărat? Ne minte oare Dumnezeu? 
Şi cum mă rog... arată lumea Tatălui de Sus? 

Cu astfel de-ntrebări... călătorim mereu: 
Unde, este acum, Domnu-ţi... Isus? 

 
Toate aceste întrebări, nu-s foarte clare 
Omul, se îndoieşte-a crede-n Dumnezeu 

Multe-ntrebări plutesc, pe norii cerului în zare 
De ce "Casă" credem, ne este oare, greu? 

. 
Eu zic... n-avem în noi... înţelepciune! 

Cum aş putea să zic eu altcumva? 
Un Dumnezeu din ceruri, se pogoară şi ne spune: 

Lumea aceasta, niciodat', nu-L va credea? 
 

Tristeţea noastră, se va schimba în bucurie 
Un Adevăr ce din păcate, nu-L putem iubi 

Răul, nu va dori vreodată să se ştie: 
Această viitoare lume, minunată, cum va fi? 

Ziua aceasta neagră este, pe sfârşite 
Este o zi pe care, iute-o vom uita 
Nu vor mai fi suflete chinuite 
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Tatăl Ceresc cu noi, în veci, va sta. 
 

Lumea aceasta este, o lume trecătoare: 
Azi ai venit şi mâine... ai pierit! 

Omul are în el, un suflet foarte mare: 
Te naşti... pentru a merge-n... nemurit! 

 
Este oare, aşa de grea înţelepciune-aceasta dată? 
La ce nu vrem pe Dumnezeu, nici azi să Îl iubim? 

Unde se află lumea, fostă decedată? 
Râdem singuri de noi, nimic, să nu mai ştim? 

 
O, Doamne, câtă răutate, este pe-acest pământ... 

Şi câtă ură-avem în noi, de neiertat 
Un Domn, care totuşi, ne iartă, prin al Său Cuvânt 

Lumea să stea, cu sufletul, foarte Curat! 
 

Aş vrea să luăm înţelepciune, de la Dumnezeu 
Dumnezeu este înţelepciunea, Vie-ntruchipată 

El ne-a iubit şi ne iubeşte, tot mereu 
Cu Duhul şi cu Fiul, Una, este Dumnezeul Tată. 

 
Este un Dumnezeu văzut, iubit şi înţelept 

Rugaţi-vă la Domnul, zi şi noapte 
Numele Lui de Domn, este cinstit şi drept 

Avem Un Dumnezeu... Mere de Aur Coapte. 
 

Rupeţi vă rog un Măr, de Aur, rumenit 
El este-al nostru Tată, care ne iubeşte 

A fost pe-acest pământ pe cruce, "A" murit: 
Părinte scump, care la El pe toţi, El, ne primeşte. 

 
Rupeţi un Măr... înlăcrimat, în rugăciune 

El este Dumnezeu milos şi iertător 
Milosul nostru Domn, care, tot ce dorim ne spune 

Iisus Hristos, este şi om, şi Domn, nemuritor! 
Iubind pe Fiu iubim, pe Dumnezeul Tată 

Lumea aceasta, niciodată, ea, nu L-a dorit 
O lume rea şi mult... prea necurată 

Rupeţi vă rog un Măr, de Aur, rumenit. 
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Viu este Domnul Dumnezeu, în veci de veci 

Iisuse Doamne nu ne părăsi 
Dă-ne şi nouă darul Tău, de-a şti 

Iisuse Doamne, noi, în veci, Te vom iubi. 
 

O, Doamne, câtă-nţelepciune-n Tine ai 
Cuvinte înţelepte Tu, la oameni dăruieşti 

Iisuse Doamne Te rugăm... acum, să ni le dai: 
Numaidecât acum, aici, să le rosteşti. 

 
Eşti înţelept, Doamne Isuse 

Şi mult noi Te iubim 
Cuvintele,-ţi acum aduse 
Imediat, noi, le "slăvim". 

 
La Tine Doamne nu e noapte, 

La Tine-i... veşnică Lumină 
Un Domn, iubit în suflet şi în şoapte 
Ce-L aşteptăm, nerăbdători, să vină. 

 
"Bine-ai venit"! Doamne Hristoase 
De multă vreme noi, Te aşteptăm: 

Un Domn în suflete, şi-n Case 
Pe care iată, pe viu, Îl ascultăm. 

 
Răul e mare Doamne, pe acest pământ 

N-e este frică Doamne, că murim 
Iisuse Doamne Tu, esti Domnul nostru Sfânt 

Scăpare-n Tine Doamne, astăzi, ne dorim. 
 

La Tine Doamne Isuse, ne rugăm 
Dorim înţelepciunea Ta, să o avem 

O-nţelepciune care, mai departe să o dăm 
Şi-acum imediat dorim, să o vedem! 

Rupem şi noi, Doamne, un Măr: 
Un Măr de Aur pentru oameni; vorbitor; 
Doamne Isuse Tu, eşti Domn şi Adevăr 

Eşti singur Domn şi Dumnezeu, Mântuitor. 
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Iisuse Doamne, chiar acum te ascultăm 
Citim acum şi noi a Ta Sfântă Scriptură 

Numele Tău mai Sus, dorim să-L înălţăm 
Vorbeşte-ne Isuse Doamne, gură-n gură! 

 
Rugăm pe Domnul iată, înţelepciunea să ne-o spună 

Să ne vorbească chiar, acum, faţă în faţă 
O-nţelepciune de la Domnul, văzută şi citită să rămână: 

În versuri scumpe şi plăcute, până, mâine dimineaţă. 
 

Mântuitorul, ne ascultă 
Şi rugăciunea ne-mplineşte 

Avem credinţă-n Domnul, multă 
Şi mâine zi(de sărbătoare), Domnul, ne glăsuieşte. 

 
Noi, va trebui să ne rugăm 

Va trebui mai mult să Îl iubim 
Iar mâne veseli noi, să ne sculăm 

Şi-nţelepciunea Domnului, aici, să o citim. 
 

Aş vrea să fim în Domnul, gânditori 
Şi să citim cu spor Sfânta Scriptură 

Aş vrea să fim şi noi, o zi nemuritori 
Şi să-mi citiţi ce-a spun, Domnul Isus, din gură. 

... 
Faceţi vă rog, pe Domnul cunoscut: 

Pe site Aliluia toţi, Casă, venim 
Lăudaţi pe Domnul, mâine, foarte mult 

Şi-apoi ce ne va spune, Domnul, să citim. 
 

Aş vrea... foarte frumos să ne iubim 
Aş vrea, înţelepciunea, mâine, să o definim 

Tăcuţi în Domnul, mâine, să nu fim 
Ce este-nţelepciunea, şi noi, să o ştim. 

 
Eu mă rog şi voi citi, Sfânta Scriptură 

Şi Domnul mă va ajuta 
Iisus, îmi va vorbi direct din Gură 

Şi ce va spune tot, eu, voi nota. 
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Nu sunt un om paranormal 
Sunt cu Isus... în trupul meu 

Credinţă am ca om, integru şi normal  
Şi îmi ajută zilnic, Dumnezeu. 

 
O să vedeţi... de mâine, ce vă spun 

Acum puţin şi eu, mă odihnesc 
Nu sunt un om paranormal, nebun 

Numai prin oameni, pe Isus, eu, Îl iubesc. 
 

Cel cu credinţă-n el, credinţa-n el... trăieşte! 
Trăieşte-n el şi el, trăieşte-n Dumnezeu! 

Un Dumnezeu pe care, Îl iubesc şi Mă iubeşte: 
Şi-aşa, ne vom iubi-mpreună-n... veci, mereu. 

 
Rămâne aşadar, iubirea-n Domnul s-o vedeţi 
Credinţa-n fiecare dintre noi să se trezească 

Şi-nţelepciune... multă, de la Domnul, să aveţi: 
Pentru o lume, şi pe pământ, dar şi, cerească. 

Amin. 19 iulie 2010. 
*** 

Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Lun Iul 19, 2010 4:00 pm  

Cuvânt de înţelepciune, 
 de la Domnul Isus Hristos: 

... 
Prietene Paul Poet,  

Viaţa aceasta este o viaţă trecătoare 
Totul nu este altceva decât, deşărtăciune 

Nimic nu este nou prietene, sub soare 
Aşa Predicatorul(Eclesiastul), spune. 

 
Prietene, gândeşte-te te rog, la viaţa viitoare 

Când ochiul nu se va mai sătura privind 
O viaţă veşnică prietene - viaţă nemuritoare 

Unde nici urechea, nu va obosi, auzind. 
(Eclesiastul 1:8... dacă vrei) 

 
Prietene, totul se repetă, se repetă la infinit 

Nimeni nu-şi mai aminteşte, de ce a fost el mai-nainte 
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Pentru că, el prietene, după deces a dormit 
Şi n-are nicio urmă, de aducere aminte. 
(Eclesiastul 1:11 spune, şi-ţi spun şi Eu) 

 
Am văzut tot ce se face sub soare pe acest pământ 

Şi totul, totul, este deşertăciune 
Totul este o goană a nebunilor, după vânt: 

Aşa Predicatorul mai adaogă, şi spune. 
 

Există-n Domnul o zi, foarte fericită 
Fii fericit în ziu-aceast-a fericirii 

Şi există şi o zi, nenorocită: 
Să te gândeşti la Dumnezeu, în ziua nenorocirii. 

 
Căci, Dumnezeu a făcut pe amândouă laolaltă 

Ca omul, ziua, să n-o poată şti 
Dumnezeu, a făcut şi pe una şi pe cealaltă 
Ca omul să nu ştie... viitorul, ce va veni. 

 
De aceea este, câte un om bun şi drept 
Şi care pierde, cu toate că are dreptate, 

Şi de aceea este, câte un nelegiuit, ce se crede deştept 
Şi care o duce mult, şi bine, în dispreţ şi răutate. 

... 
 

Nu fi deci, nici prea drept 
Dar nu fi nici rău peste măsură 

Nu te socoti singur, înţelept 
Să nu mori mai devreme, tăcând din gură. 

(Eclesiastul 7:17) 
 

Fii deci cu băgare de seamă, ce le vorbeşti 
Şi străduieşte-te să pricepi, rătăcirea prostiei 
Cheamă pe Domnul când, de ceva te îndoieşti 

Să poţi pricepe şi răutatea: nebuniei! 
(Predicatorul 7:25) 

 
Omul nu este deloc stăpân, pe-a lui Suflare 

Cuvintele înţelepţilor ascultate, în tăcere, te liniştesc 
Cei răi datorită, răutăţii lor, nu pot avea scăpare 
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Şi înţelepciunea este, preţioasă, doar pentru cei ce o folosesc. 
 

Prietene lumina se, spune că, este dulce ca o miere 
Şi menirea ei este prietene, să străluceasă 

Iar pentru ochi este o, mare şi deosebită plăcere 
O plăcere deosebită să, o privească. 

 
Prietene, cine se uită cu, ochii după vânt 

Se zice că, nu va semăna, 
Şi cine priveşte la, nourii de pe pământ 
Se zice prietene că, nimic nu va secera. 

(Eclesiastul 11:4) 
 

Prietene, chiar aşa şi este, aşa este pe acest pământ 
Lăcusta, abia dacă se mai târăşte 

Şi prietene, dacă ai înţelepciune de la Domnul, în Cuvânt 
Se spune că, migdalul tău, înfloreşte. 

 
Dacă şi migdalul tău prietene, acum a înflorit 

Culege te rog floarea Dragostei, şi pentru Mine 
Şi vei avea înţelepciunea care, ţi-ai dorit 

Iar Domnul va avea grijă deosebită, şi pentru tine. 
 

Şi dacă vrei să fii, şi să rămâi om înţelept 
Citeşte zi de zi Sfânta Scriptură 

Şi Dumnezeu, care este cinstit şi drept 
Te va-nvăţa, ce să vorbeşti, prin a ta gură. 

 
Crede te rog aceste lucruri, demne de crezut 
Dumnezeu, este acum în tine şi îţi dă putere 

Şi vei avea în Domnul, Viaţă şi Avut 
Încununat cu-nţelepciune, şi cu miere. 

... 
Prietene, prin credinţă poţi vedea oricând, pe Dumnezeu 

Un Dumnezeu care îţi vede zi de zi, a ta credinţă 
Şi-ţi va mări credinţa zilnic, tot mereu 
Să-i zaci etern, în Dragoste şi pocăinţă. 

 
Crede aceste lucruri demne de crezare 
Iubeşte şi pe cei care te duşmănesc 



 
 

18 

Şi Domnul le va da, şi-acestora iertare 
Deoarece, sunt proşti, nebuni, şi nu gândesc. 

 
Iată prietene, Paul Poet, aici, Eu, zic, astăzi, să mă opresc 

Orce lucru sau Lucrare are, o zi de-nec 
Prin Dumnezeu la tine, personal, pot să privesc 

Şi fără El, pân' la pământ, în faţa ta, Mă plec. 
 

Căci Dumnezeu, mai mult în tine-acum, El, S-a mutat 
Să-L poţi iubi şi tu, cum L-am iubit şi Eu 

Şi să Te spele zilnic, de păcat 
Înţelepciune căpătând, în Domnul, tot mereu. 

Amin. 
* 

Mulţumesc Doamne Iisuse Hristoase! 
Amin vă zic şi eu până mâine... 

19 iulie 2010 ora !7:00 
*** 

Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de M. Dragomir » Lun Iul 19, 2010 8:40 pm 

Înţelepciunea, iubite frate Paul, 
Pentru om e creată de Domnul, ca a Lui asemănare. 

Liber e omul să nu-I dea încuviinţare, 
Să o folosească pentru a ieşi din staul. 

 
Ca mai înainte arhanghelul de lumină 

Ce cu mintea sclipitoare ne depăşea cu mult 
Dar, zicând "Pentru ce de Domn să ascult ?" 

A căzut, strălucitul, în tină.  

Liber mai e omul să folosească darul şi 
Pentru a fi ca îngerii din ceruri 

 

Lăudându-L pe Domnul în multe feluri 
Să se apropie de El zi de zi. 

 
"Ce dar mai e ăsta, care te poate duce unde e vai ?" 

Întreabă filozoful sarcastic zâmbind. 
Dar lipsit de alegere fiind 

Mi-e limpede că nici merit nu poţi să ai. 
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La asta folosesc toate ştiinţele 

Nu spune vorba populară 
Când vrea ca pe om să îl piară 

Dumnezeu îi ia mai întâi minţile? 

*** 
Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Mar Iul 20, 2010 7:05 am 

Mulţumesc foarte mult frate Dragomir 
V-am citit poezia, mă minunez şi mă mir 

Eu nu am pretenţie în versuri să mi se scrie 
Fiecare cum poate şi cum el ştie, 

Posibil să se fi gândit mulţi că sunt pretenţios 
Şi că doresc numai în versuri să scriem despre Hristos 

Dar nu, nu este deloc adevărat 
Fiecare cu darul care i s-a dat 

Poate eu am un dar ceva mai special 
Altul poate că guiţă precum guiţă un cal 

Şi-atunci noi, cei care nu guiţăm 
Va trebui la ei puţin să şi lătrăm(mă refer la Ateu) 

Şi dacă va cânta şi el măcar ca o găină 
Va avea pentru prima oară un picuţ de Lumină 

O Lumină pâlpâindă ca de început de credincios 
Şi poate, poate, îl va Lumina suficient Domnul Hristos 

Suficient să îşi salveze sufletul acum 
Să părăsească definitiv vechiul său drum 

Un drum care ducea sigur la moartea sufletească 
Şi mai puţin, în cer, la Dumnezeu, şi ceata îngerească. 

... 
Încă odată vă mulţumesc 

 şi vă aştept pe toţi să discutăm. 
*** 
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Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Mie Iul 21, 2010 9:06 am  

* 
Prieteni înţelepţi şi credincioşi: 

Să punem răilor căpestre 
Răpuşi de somn şi poezie 

La Dumnezeu să facem zestre 
Ţesând de Zori cu bucurie. 

* 
Prietene înţelept: 

Fii şi tu un om de Viaţă 
Fără viaţă trecătoare 
Dă-le altora povaţă 
Cu tărie şi ardoare. 

 
Caută ce e frumos 
Poezie sau pictură 

Fii în Dumnezeu fricos 
Şi ai grijă de natură. 

 
Nu lăsa capul în jos 

Şi "Citeşte" cât mai mult 
Fii un credincios pios 

Cu credinţă multă-n cult. 
 

Fii stăpân zilnic pe tine 
Dezgolit a nu umbla 

Fii cum este mult mai bine 
Până ceasul îţi va sta. 

*** 
Prieteni, vă rog să veniţi 

Să punem răului căpestre 
Ceva şi voi să îmi vorbiţi 

Că-nţelepciune-n Domnul este. 
 

Va trebui s-o căutăm 
Înţelepciunea este dreaptă 

Să o găsim şi arătăm 
Deoarece, ea, ne aşteaptă. 
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... 

Să nu o facem să aştepte 
Să o aducem la Lumină 

Prin căutări zilnice drepte 
Şi singură va vrea să vină. 

 
Atât prieteni vă vorbesc 
Şi vă aştept nerăbdător 

Cu Dragoste eu vă iubesc: 
Sunt ca şi voi, un muritor! 

Amin. 
**** 

Notă: 
Dragul meu 

 cititor, noi suntem 
 în viitor, viitor care va  

trece: azi e cald şi mâine-i  
rece; adică, va mai urma, altele,  

poetiza, care sunt numerotate: cu  
un număr sunt notate, pe care să-l ţi- 

neţi minte, mai jos, veţi citi cuvinte: cu- 
vinte de început, ce-am mai zis şi am făcut,  
aşa cum: le-am adunat, până astăzi le-am  
păstrat, căci dacă, nu le păstram, nimic,  

versuri nu salvam, lucru, ce l-am in- 
tuit, Dumnezeu când mi-a vorbit... 

 "Dacă şi migdalul tău, prietene,  
acum a înflorit,Culege te rog, floarea 

 Dragostei şi pentru Mine, şi vei avea, înţelep- 
ciunea care, ţi-ai dorit, iar Domnul, va avea grijă, 

deosebită, şi pentru tine"; şi eu atunci am înţeles,  
Florile Dalbe am cules, pentru tine, drag cititor,  

să mă citeşti în viitor: viitor ce a venit,  
şi-l voi da, la, tipărit, foarte 

 bun: pentru citit! 
9.11.2011 

... 
(Lectură plăcută) 

 



 
 

22 

3)Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de PAULPOET » Sâm Iul 10, 2010 4:43 pm  
Aş dori la acest subiect aprins noi să vorbim 

Să deschidem ochii minţii şi aprins să ne iubim 
Să definim ce este rugăciunea pentru cel ce zace în credinţă 

Şi cum o rugăciune dă, pe loc, omului, mare putinţă. 
 

Aşadar, s-aprindem Domnului Hristos o rugăciune-n minte 
Şi dacă vreţi puteţi să o rostiţi şi în frumoasele cuvinte 

Să ne rugăm neîncetat pentru a noastră omenire 
Şi să avem în Dumnezeu, frumoasă-n cer, primire. 

 
Aştept, să ne iubim cum este astăzi omeneşte 

Şi să vorbim de rugăciune creştineşte 
Şi Dumnezeu care ne-aude-n fiecare zi 
Ne vizitează pagina, şi noi, ne vom iubi. 

Mulţumesc anticipat! 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de florin » Lun Iul 12, 2010 4:48 pm 

Paul, Este incredibil cat de bine poti construi fraze si sa  
exprimi idei minunate in versuri. Am apreciat si in alte to- 
picuri mesajele tale. Totusi nu vreau sa nu sti ca n-am avut 

 rabdare sa citesc pana la sfarsit toate mesajele tale deoarece,  
din pacate, conformat secolului vitezei, m-am obisnuit sa co- 

munic pe scurt si in viteza. Totusi consider ca esti daruit  
de Dumnezeu cu mult har, dragoste, intelepciune si 
 o minte ascutita si ai adus prospetime in toate to- 

picurile in care ai intervenit. Fii binecuvantat! 
Pentru relatia mea cu Dumnezeu, consider  

ca rugaciunea este un mod de viata,  
prin care sunt in dialog cu Dum- 

nezeu, ori de cate ori eu aleg 
 sa fiu(si as vrea sa fiu 

 tot timpul si desi 
 nu pot stiu ca  
El ma iubes- 

te la fel 
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 si când nu pot), pentru ca El ma asculta tot timpul.  
Nu am formule de rugaciune insa Il cunosc pe Dumnezeu 

 si stiind ca e o persoana ma adresez Lui ca oricarei alte per- 
soane, bineinteles "cu frica si cutremur" adica fara familiari- 

tate si Il slavesc, Ii multumesc, Ii cer sa-mi dea intelepciu- 
ne, sa ma incurajeze, Ii cer si lucruri materiale si stiu 

 ca imi va da ceea ce este mai bun pentru mine 
 si primesc voia Sa in viata mea pentru ca 

 stiu ca raspunsurile Lui la rugaciu- 
nile mele sunt :"da", "nu"  

si "asteapta". 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de Ateu notoriu » Lun Iul 12, 2010 9:05 pm  

Nu inteleg ceva,  
de ce trebuie sa te rogi,  

si de ce e important sa mergi 
 la biserica? Dumnezeu nu aude si  
vede si stie tot ce este ce a fost si ce  

se va intampla, chiar crezi ca tu,  
prin rugaciune il faci sa se  

razgandeasca. Si daca e  
asa, nu-ti citeste  

gandurile,  
nu-ti poti  
dori ceva  

in gand, sau doar  
cand te rogi te aude? 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de florin » Lun Iul 12, 2010 9:33 pm 

Motivul  
ar fi acelasi ca  

pentru un copil care  
discuta cu parintii sai si isi  

exprima dragostea fata de ei in  
cuvinte, le multumeste sau protesteaza,  

cere incurajare, sfaturi si indrumare...Gan- 
deste-te la relatia dintre niste parinti si un copil 

 autist. 
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Slava Domnului ca nu Il pot determina sa se răzgândească 

 pentru ca mi-a promis ca are ceea ce este mai bun pentru mine. 
Sa ne imaginam un copil care cere Tatalui sau o grenada sa se joa- 

ce cu ea pana o obtine. N-as vrea ca Dumnezeu sa fie acel tata. Sunt 
convins ca stie ce gandim in fiecare moment. Referitor la mersul la 

Biserica gandeste-te tot la un copil care merge la scoala pentru ca are 
nevoie de pregatire sa faca fata provocarilor vietii. Si aici con-tra-

exemplul(cei care experimenteaza singuri viata cu Dumne- 
zeu) ar fi home school care te pregateste teoretic fara relatii 

 sociale. La Biserica nu mergi ca sa te faca toti sa te simti  
bine ci casa experimentezi invataturile primite de la 

 preot/pastor: dragostea, iertarea, viata prin cre- 
dinta... si sa descoperi viata lui Dumnezeu 
 in ceilalti si aceasta te umple. Ma bucur  

ca ai pus aceasta intrebare. 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Mar Iul 13, 2010 9:21 am  

Dragă Florin, văd că aveţi timp mai mult de citit 
Aş dori, să nu fiţi un credincios prea grăbit 

Foarte mulţi, nici nu ştiu de ce sunt pe acest pământ 
Lor le-a fost dat, să audă de Domnul prin Sfântul Cuvânt 

Ori acest lucru, pe unii îi enervează foarte tare 
Râd şi spun, că vorbesc o erezie foarte mare: 
Iisus Hristos, nu poate fi Fiul lui Dumnezeu 

Numesc pe Fiul, ca fiind un simplu zeu; 
Este o muncă foarte grea, pe om Casă-l convingi 

Aş vrea Florine credincios, pe loc să-nvingi! 
Totul depinde... de capacitatea ta de "A"... convinge 

Există, şi prin vers... Puterea Domnului de "A"... învinge 
Rugăciunea este, lucrul omenesc deosebit 

Un credincios, prin rugăciune, este-n ceruri mult iubit; 
Gură avem, şi e păcat să stăm cu gura-nchisă 

Avem această Uşă, foarte larg deschisă 
Rugăciunea, este auzită şi în cer, şi pe pământ 

Uneşte cele două elemente, într-un... Singurel Cuvânt 
Glasul Domnului, de oameni va fi auzit 

Apoi, de mulţi din oameni, va fi Glas... Primit; 
Cel ce nu crede, nu se va ruga la Domnul niciodată 
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Eu mă rog zilnic în Duh, la Fiu şi Tată 

Această rugăciune, o fac în taină şi-n ascuns 
Sunt destui... care mă cred nebun... şi dus 

Felul meu... de-a scrie-n versuri este, unora, prostesc 
Au ură împotriva mea, şi nu mă mai iubesc 

Nu ştiu ce pierd, deoarece, urăsc pe Dumnezeu; 
Totul depinde, de gândirea credinciosului Ateu: 
Ateul crede... că nu este Dumnezeu pe nicăieri 

Iisus Hristos, se spune, că-i un mit... la care zilnic speri 
Nu pot gândi... cum a putut El, Dumnezeu, să Se-ntrupeze 

Şi nici... cum a putut, pământul nostru, să îl viziteze; 
Ei ca Atei, nu pot vreodată să-nţeleagă 

Ateii, lumea de ceruri, prin necredinţă, o dezleagă 
Mântuitorul a venit, ca să Salveze ce mai este de Salvat 

Noi, omenirea, suntem căzuţi... iremediabil, în Păcat(moarte) 
Ateii, vor rămâne pe acest pământ ursit pieirii 

Ateii, nu vor vedea pe Domnul Mântuirii; 
Fiii, lui Dumnezeu, suntem doar noi... cei Credincioşi 

În ceruri, sunt primiţi, doar cei numiţi... simplu, Hristoşi; 
Un Credincios adevărat, încearcă şi pe alţii să-i convingă 

Nu vor, satana, pe Hristos ca Domn, să î-L învingă 
Satana ştie... că va pieri, în lupta dintre el şi sfinţi; 
Fiul Hristos, va locui, în cele mai Luminate minţi  

Ateii, vor ajunge credincioşi... doar dacă-s Luminaţi 
Noi, îi numim, şi îi iubim, cum îi iubim... pe Fraţi; 

Totul depinde, de voinţa din lăuntru nostru omenesc 
Christos Isus, este un Lucru... cercetat, Duhovnicesc! 

Avem, o sumedenie de Scrieri, despre Dumnezeu 
Rămâne să le cercetăm, zilnic, mereu; 

Ele, ne Luminează mintea, să putem vedea şi auzi 
Cu Dumnezeu pe Cruce, credinciosul va muri; 

Un credincios, care de Domnul va fi Înviat 
Va fi spre veşnicie, iarăşi, Întrupat; 

Adică, vom avea Un Trup nemuritor! 
Noi, L-am iubit pe Sfântul Duh Mângâietor 
Tatăl Ceresc, are puterea colosal de mare! 

Ateii însă, nu vor vedea în Domnul... îndurare! 
... 
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Fie într-un ceas bun, cele enunţate mai sus 
Se poate citi şi vertical, cuvintele care le-am spus 
Şi am să dăruiesc pe loc, acum, o mică rugăciune 

Şi rog pe fiecare, care, poate să adune: 
S-aducă rugăciuni, cum poate el să le găsească 

Cu suflet şi-nălţare, Domnului frumos, să le citească 
Deoarece, Domnul, se uită chiar acum! la tine ce gândeşti 

Şi ştie dinainte, dacă tu... cu-adevărat, pe Domnul, î-L iubeşti. 
Înalţi o rugăciune, pentru toţi aceia care, uneori se îndoiesc 

Şi-n urma rugăciunii auzite, mai mult, credinţa, şi-o întăresc; 
Şi dacă dau năvală,-n Casa Domnului la spovedit 
Putere, în credinţa Domnului Hristos, ai dovedit 

Şi Domnul va avea, grijă de tine, foarte mult: 
Şi te înalţi cu Domnu-n ceruri, şi în Cult! 

* 
Doamne Isuse, Dumnezeu ceresc 

Doamne Hristoase, ce mult Te iubesc 
Doamne Isuse, Învaţă-ne să Te iubim 

Doamne Hristoase, cu sufletul noi, Te dorim. 
 

Tu Doamne eşti Un Dumnezeu adevărat 
Tu Doamne Calea, de urmat ne-ai arătat 

Ajută-ne Doamne Isuse, Calea Ta să o urmăm 
Ajută-ne Hristoase şi, altora, s-o arătăm. 

* 
Ajută-ne pe-acest pământ, să nu murim 

Ajută-ne la Tine-n ceruri, să venim 
Şi vino Doamne Sfinte, vino să ne vizitezi 

Vino Isuse, credinţa, despre Tine, să ne-o vezi. 
 

Noi te-aşteptăm Hristoase, până vom muri! 
Şi până-n ceruri... Dumnezeu, ne va răpi! 

Să-ntâmpinăm pe Domnul, care ne-a Salvat 
Şi care Viaţă, să Trăim, în Domnul, El, ne-a Dat. 

Amin(marţi 13 iulie 2010) 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de florin » Mar Iul 13, 2010 10:04 am 
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Paul, in dragoste iti multumesc 
Ca pe Isus tu Il marturisesti 
Si-n rugăciune ne încurajezi 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de Ateu notoriu » Mar Iul 13, 2010 3:50 pm  
* 

Hai să dăm mână cu mână 
Cei cu inima hapsână, 
Să’nvârtim hora hoţiei 

Pe pământul României. 
 

Raţiunea din minţi să piară, 
Piară ateii din ţară, 

Între noi să nu mai fie 
Decât creştini şi prostie. 

 
Măi guvernante, măi vecine, 

Vino să te prinzi cu mine, 
Şi la minciuni cu unire 
Si la furat cu-nfrăţire. 

 
Unde-i unul nu-i putere 
La-ndoctrinat mamifere 

Unde's doi puterea creşte, 
Raţionalul nu sporeşte. 

 
Amândoi suntem de-o mamă, 
De-o faptură şi de-o seamă, 

Ca doi şoareci la făină, 
Ca doi spini dintr'o tulpină. 

 
Amândoi avem un nume, 
Amândoi o soartă'n lume. 

Eu ţi's frate, tu mi-eşti frate, 
Noi doi ştim fura cu acte. 

 
Vin' la buget cu grăbire, 

Să-l golim dintr'o sorbire, 
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Să le treacă criza mare, 
La români prin buzunare. 

 
Şi să vadă sfântul soare, 

Într'o zi de ruinare, 
Hora noastră cea hoţească 

Pe câmpia românească. 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de Cristian » Mar Iul 13, 2010 6:14 pm*  

Ateu, pentru tine toti sunt hoti,  
toti sunt indoctrinati, toti 
 sunt prosti. Ma intreb...  

tu, care critici,  
cum esti? 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de PAULPOET » Mar Iul 13, 2010 6:25 pm  
Ateu,  

Mână-n mână hai să dăm 
Să bem şi să ne-mbătăm 

Să ne trăiască hoţia 
Trăiască-n veci România! 

Poliţai să numai fie 
Peste tot sex şi prostie 

Creştinismul să dispară 
Să avem liberă ţară 
Să fie bine de mine 

Să furăm prin ţări vecine 
Să avem în noi putere 

Să lovim în "mamifere" 
Să fim spaimă mare-n lume 
Să răsune-al nostru nume 

Să furăm din buzunare 
Şi să moare... 

 "Sfântul Soare"- Creatorul 
Să furăm cu înfrăţire 
Într-un Ateism unire 

Pe pământul României 
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Într-o ţară a hoţiei  

Ţară scumpă a curviei 
Ne-ntrecută-n... a beţiei. 

...aşa vrei Ateu? 
... 

Prietene Ateu notoriu, eşti divin şi caraghoios 
Ai lovit în tine, şi-ai lovit în Domn Hristos; 

Uită-te într-o oglindă, să vezi dacă mai eşti viu: 
L-ai Hulit pe Dumnezeu, răstignind iarăşi pe Fiu. 

 
Plata Hulei este Moartea, cel mai teribil păcat 

Omul îşi primeşte partea, dacă-n Duhul Sfânt a dat:  
Este judecat pe loc, şi chiar dacă mai trăieşte 

Tatăl, îl azvârle-n foc, şi-n foc, veci... se chinuieşte. 
 

Iisus, o pildă ne spune, cu bogatu-ajuns în foc: 
Un ateu, cu lucruri bune, şi fără "Iisus" deloc; 

Bogatul, pe Lazăr vede, şi îi cere ajutor: 
El, Ateu, acum! va crede, în focul chinuitor. 

 
Satana, te-a păcălit, bogăţii ţi-a arătat: 

Toate-acestea au pierit, şi nimic, "el", nu ţi-a dat; 
Este, din a ta voinţă, liber să-ţi alegi destinul 

Părăsind, a Lui Fiinţă, ai ales... iadul şi chinul?! 
 

Eu te rog să te îndrepţi, să iubeşti pe Dumnezeu 
Ai o viaţă să-L aştepţi, şi să î-L iubeşti mereu; 

Ţine minte ce îţi spun, cu Domnul să nu te joci! 
Eşti deja-n... ţeavă de tun, dă-te jos, acum, cât poţi! 

 
Unde-ai mai văzut Ateu, cu talent în poezie? 

Ne-dorind pe Dumnezeu, şi ritmat, frumos, să scrie; 
Omule cu cap pătrat, bagă-ţi minţile la loc 

Tăvăleşte-te-n... "{limbaj indecent}", 
 şi să scapi!... de iad şi foc. 

 
Omule cu suflet mic, dacă minte-n cap nu ai 

Rămâi iarăşi un nimic, şi nu-L vezi pe Domnu-n rai; 
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Iubeşte-L cât mai ai vreme, şi încă mai eşti rugat! 
Un Creştin nu se va teme, şi va deveni... ce Ateu? Bogat! 

13 iulie 2010 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de Cristian » Mar Iul 13, 2010 6:39 pm*  

Frumos Paul. 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Mar Iul 13, 2010 7:25 pm  

Christian admin, ia fii atent acum: 
* 

Avem un Ateu real şi viu 
Vom arunca în Luptă nave spaţiale 

Este duşman al Tatălui şi Fiu 
Murim dacă Luptăm agale. 

 
Un laser este îndreptat spre noi 

Noi ne-apărăm poziţia prin "camuflare" 
Ateul, se retrage iute înapoi: 

Tatăl Ceresc, ne vine-n apărare. 
 

Eu nu cred, că Ateu a renunţat 
Urzeşte împotriva noastră planul doi 
Iisus Hristos, în ceruri este anunţat 
Nu renunţăm, până în Ziua de apoi! 

 
Ateu, a revenit, cu o flotilă de Război 

Mor credincioşi, Luptând cu îndârjire: 
Iisus Hristos, ne-nvie iarăşi înapoi 

Cerurile, se trezesc, din marea zguduire. 
 

Domnul Hristos, a prins Ateul prostănac 
Este legat în lanţuri... să nu-nvie! 

Mântuitorul a învins, ultimul... "drac" 
O lume păcătoasă-n... veci, să nu mai fie! 

 
Ateul, când va fi după omie de ani dezlegat 

Răul, pe-acest pământ, se va-nmulţi 
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Tatăl Ceresc pe loc, cu foc... i-a spulberat 
El, Creatorul, altă lume, pentru oameni: va Zidi. 

13 iulie 2010 
 Noapte Bună vă doresc! 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de florin » Mar Iul 13, 2010 8:47 
Ateu notoriu, 

Nu cred ca poti sa-ti  
imaginezi cat de pretios esti  

in ochii lui Dumnezeu sice valoare  
are sufletul tau pentru vesncie. Nu merita 

 sa-ti vinzi sufletul pentru niste glume sau ca sa  
incerci sa sochezi.Esti o persoana foarte speciala pentru  

Dumnezeu si nu ai nimic de demonstrat pentru ca dragostea Lui  
este subiectiva si tu esti subiectul si nu depinde de tine ca El sa 
nu te iubeasca.Ceea ce tu iti imaginezi ca este libertate te tine in 
sclavia pacatului. De ce nu vrei sa fi cu adevarat liber si sa ai o 

relatie  
personala cu Isus ca sa poti intelege dragostea Lui? 

Stii ce este harul Sau? Sa nu iti dea ceea ce  
meriti (moartea) si sa itidea ceea ce nu 

 meriti(viata vesnica).Accepta  
doar harul si dragostea  

Sa fara sa te simti  
obligat sa frec- 

ventezi  
o bise- 

rica.  
* 

Florin 
In sensul ca  

dupa ce Il cunosti pe  
Dumnezeu vei dori singur  

sa afli mai multe despre El si nu  
vei mai merge la biserica pentru ca te  

simti obligat sau ceilalti pun presiune pe tine.  
Cu siguranta este de folos sa mergi la biserica pentru 

 ca sa fi hranit.  
*** 
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Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Mie Iul 14, 2010 9:59 am 

*  
Florine, lasă-l pe Ateu şi nu mi-l speria 

Lumea aceasta este iute trecătoare 
Ochi n-are orişicine pentru a-L vedea 

Răul pe-acest pământ, el, este foarte mare. 
 

Iisus Hristos lucrează, uneori, şi prin Atei 
Noi nu vedem de pe pământ ce poate fi 
El a iubit şi va iubi, micuţii dumnezei 

Şi-n ceruri, şi pe ei: îi va primi. 
 

Tătăl Ceresc întradevăr, este mai exigent 
El este Creatorul lumilor, de la-nceput 
Iisus Hristos cu Tatăl, este foarte-atent 

Un Fiu iubit, ce rău, la nimeni: n-a făcut. 
 

Bine de faci, tu, bine vei găsi 
Iisus Hristos se frânge pentru tine 
Tu, omul simplu, dacă-L vei iubi 

Domnul îţi dăruieşte: dragoste de "sine". 
 

Este o dragoste pe care, poate nu o vrei 
Domnul te roagă zilnic, s-o accepţi 

Un credincios care iubeşte, chiar şi pe Atei 
Mereu va fi prezent, printre cei: drepţi. 

 
Nu tu, decizi în astă lume ce e rău, şi ce e bine 

Există-n lume... foarte multă ură şi dispreţ 
Zile şi nopţi, Domnul Hristos, va sta cu tine 

Eşti pentru El aur, şi iubire: făr' de preţ! 
 

Uităm adeseori, cine suntem pe-acest pământ 
Domnul ne aminteşte cât, de mici suntem 
El ne grăbeşte, să-i citim Sfântul Cuvânt: 

Odihnă veşnică, în Domnul: să avem. 
... 

Această Pace sufletească se obţine pentru unii foarte greu 
Răul există şi, se va opune-ntodeauna: să nu poţi! 
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Există şi satană, dar exist pe-acest pământ, şi "eu" 
Cine-ar putea, să scape-acest pământ... de curve şi de hoţi? 

 
Eu unul zic... doar, bunul Dumnezeu mai poate: 

Iisus Hristos, păcatul nostru-a ridicat 
Un Dumnezeu milos, cu multă bunătate 

Bine ar fi să nu, avem, păcat. 
 

Eu unu-s... păcătos, şi recunosc cum sunt: 
Sunt păcătos şi zic... cu necuratul, câteodată 

Te rogi pentru iertare şi, citeşti Cuvântul Sfânt: 
Eşti iarăşi Nou Născut: fără de pată. 

 
Primeşte Doamne, rugăciunea-mi iertătoare 

Eu recunosc în faţa Ta, că-s păcătos! 
Aş vrea să-mi dăruieşti, Doamne, iertare: 

Te rog frumos, Doamne, Hristos. 
 

Eu Doamne, Te iubesc, cu-adevărat 
Ud perina cu lacrimi, de iubire 

Mă spală Doamne, de al meu păcat 
Eşti Dragoste, şi împlinire.  

 
Rog, pe Dumnezeu, pentru iertare 

El ne doreşte, fără de păcat 
Ura-ntre oameni, ne este, foarte mare 
Tu Doamne, iertător, ne-ai şi... iertat? 

14 iulie 2010 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de florin » Mie Iul 14, 2010 10:03 am*  

Amin 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Mie Iul 14, 2010 12:42 pm 

Amin Florine, ai dreptate. Amin.  
... 
 

Scumpi prieteni credincioşi: 
Rugăciunea când o faci 
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La suflet ea va trebui să meargă 
În rugăciune tu să zaci 

Şi auzită-n lumea largă. 
 

Domnul Iisus ne spune răspicat 
Te baţi cu pumnu-n piept, şi-L rogi frumos 

Şi Dumnezeu pe loc, Te-a şi iertat 
Mijlocitor avem... pe Domn, Isus Hristos. 

 
Lui, Domnului Hristos, va trebui să ne rugăm 

El mijloceşte, pentru noi la Dumnezeu 
Dacă nu ştim... putem, să învăţăm: 

În suflet cu credinţă, nimic, nu este greu. 
... 

Doamne Iisuse Sfinte: 
Nu ştim Doamne Sfinte 

Nu ştim să ne rugăm 
Avem în noi Cuvinte 
Şi nu ştim să le dăm. 

 
Ajută-ne Doamne Hristoase 

Ajută-ne să le rostim 
Tu ai Cuvintele frumoase 
Fără de Tine nu le ştim. 

 
Îţi mulţumim Doamne Iisuse 

Tu ne iubeşti neîncetat 
Tu n-ai Cuvintele apuse 
Şi milă Tu ne-ai arătat. 

Amin 
* 

Scumpi prieteni credincioşi: 
Scumpii mei, spuneţi şi voi 

O rugăciune fără rimă 
Suntem Flămânzi şi suntem Goi 

Suntem pe lume făr' de vină. 
... 
 

Ce vină poartă cel năpăstuit 
Ce vină poartă că-i beteag 
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Şi poate n-are darul de vorbit 
Să poată flutura şi el un steag? 

 
Nu toţi în Luptă-s Iiscusiţi 

Mai sunt şi oameni făr' de minte 
Însă pe Domnul de-L iubiţi 
Vă Spală sufletu-n Cuvinte. 

 
Nu toţi la Luptă merg Călare 

Majoritatea merg pe jos 
Dar de doreşti în Glas Culoare 

Te-ajută numai... Domn Hristos. 
 

Să ne rugăm încă odată 
Să ne rugăm cât mai frumos 
Şi să ne-audă Sfântul Tată 

Cum Îl iubim noi pe Hristos: 
* 
** 

*** 
Doamne, Hristoase, Te slăvim 
Tu eşti Iiubita noastră Floare 

Te Sărutăm şi Te Privim 
Şi-Ţi dăm doar Ţie închinare. 

 
Doamne Iisuse iertător 

Eşti plin de farmec şi Culoare 
Eşti scumpul meu Mântuitor 

Eşti scumpa mea, viaţă, sub soare. 
 

Nimic nu este mai frumos 
Nimic mai iertător 

Decât iubitul meu Hristos 
Iubit, cu patimă, şi dor. 

*** 
** 
* 

Doamne Hristoase ne-ai iertat 
Tu eşti milos cu orişicine, 
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Noi ne-ncetat, Azi, Te-am rugat 
Căci ne dorim, să fim: cu Tine. 

Amin. 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de Ateu notoriu » Mie Iul 14, 2010 5:12 pm 

mi s-a sters poezia 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Joi Iul 15, 2010 8:37 am  

* 
Dragă domnule Ateu, 

Eşti foarte iubit, şi nimeni nu ţi-a şters vreo poezie 
Aici găseşti oameni frumoşi de omenie. 

Dacă eşti orb şi nu, te vezi cum eşti 
Te rog şi tu, pe Domnul, să-L iubeşti. 

 
Poate-ai orbit ca Pavel, din Scriptură 

Care auzind, din cer, pe Dumnezeu vorbind din gură 
L-a întrebat... "Cine eşti Doamne Cel ce îmi vorbeşti?" 

Şi Domnu'-a zis: "Pavele scump,  
Eu Sunt Iisus, pe care tu-L huleşti". 

 
Şi Pavel orb, trei zile, nimic nu a văzut 

În rugăciune şi iubire de Hristos, el, a căzut 
Şi a ajuns, după cum astăzi fiecare ştim 

Apostol mare, care, prin biserici: îl citim. 

 
Şi care de la el, luăm şi azi Învăţătură 

Casă iubim ce-a spus, Domnu Isus, din gură 
Şi care încă "ţipă", să credem în Dumnezeu 

Şi să scăpăm să devenim: necredincios, Ateu. 

... 

Căci, ori alegi în ceruri veşnicia 
Ori alegi în lume-aceasta... nebunia! 

 

Deoarece, este o nebunie să nu vezi pe Dumnezeu 
Şi să te lauzi că, eşti mare om, Ateu! 
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... 
Doresc, să nu se şteargă poezia ta vreodată 

Şi să te rogi în Duh, la Fiul şi la Tată 
Şi Duhul va avea, grijă de tine... şi să vezi, 

Şi... credincios, Scriptura Sfântă: să o crezi.  
 

Amin scumpule credincios Ateu. 
... 

Şi mulţumesc şi eu,  
La rândul meu: 

Celor care se străduiesc 
Şi zi de zi cu sufletul, ei, ne iubesc, 
Aşează fiecare frază-n "ghilimele" 

Fie fraza ta, fie frazele mele 
Şi nu ne şterg, cum astăzi s-a crezut 
Sau cum de alţii, poate... s-ar fi vrut! 

Amin. 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de florin » Joi Iul 15, 2010 8:56 am  

Paul, Dumnezeu mi-a mărit capacitatea!  
Nu numai ca reusesc sa-ti citesc  

poeziile pana la capat dar le  
astept cu nerăbdare. 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de mozaro » Joi Iul 15, 2010 12:13 pm  
* 

cel  
care va  

citi aceste  
poezii pana la  

final, se va mântui! 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Joi Iul 15, 2010 4:02 pm 

... 
 
 

* 
Florin,  
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la un moment  
dat te vei sătura de mine  

să mă tot citeşti în versuri mereu,  
iar dacă doreşti să citeşti mai mult despre  

Dumnezeu, aştept 5 volume virtual la editura Sfântul  
Ierarh Nicolae din Brăila să apară, şi vei vedea imaginea  

creditei mele mult mai clară; momentan a apărut al doilea  
volum pentru copii, şi va apare poeziile şi pentru Viii, Copii, 

 ai lui Dumnezeu.  
* 

Pentru fratele Mozaro, nu ştiu ce să spun 
Uşor de pe scaun, nu mă prea adun 

Bine ar fi să fie cum ai spus 
Cine Iubeşte astăzi pe Isus: 

 
N-are nimic în viaţă de pierdut 

La mine poate lucru-acesta s-a văzut 
Avem un Dumnezeu care acum nu tace 

Şi care, ne aduce sufleteşte: pace. 
 

La prima Sa venire Domnul, a tăcut 
Durerea, Roadă peste oameni a făcut 
Domnul a doua oară, Vine, şi nu tace 

Se va aşterne linişte, şi pace. 
 

Cine e sfânt, se va sfinţi pe mai departe 
Şi va iubi Sfânta Scriptură, Carte(Biblia) 

Iar cine va rămâne şi mai păcătos 
Nu va vedea, în ceruri: pe Hristos. 

 
Când va veni cu Slavă pe acest pământ 

Şi va rosti al Domnului, ultim, Cuvânt (invierea) 
Cei credincioşi cu bucurie, vor dansa (şi vii şi morţi) 

Iar ceilalti de ciudă: vor crăpa, 
 

Se vor ascunde de mânia Mielului să scape 
Vor încerca tuneluri prin pământ să sape 

Şi tot degeaba căci, pământul tot, cu tot ce e pe el, se va topi 
Şi nici picior de-ateu, pe-acest pământ: nu va mai fi. 
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... 
(Bineînţeles pe noi în ceruri, 

 Domnul, pe nori de foc ne va, răpi(ca pe Ilie). 
Amin. 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Sâm Iul 17, 2010 6:55 am 

*  
Dragii mei: 

Rugăciunea... este, o stare 
Un cântec înălţat spre cer 

Glăsuind a îndurare 
Adâncit, într-un mister. 

 
Cel ce-nalţ-o rugăciune 
Iubeşte pe Dumnezeu 
Un păcat în el apune 

Nimicit pe veci mereu. 
 

Eu vă rog să vă rugaţi 
Arătându-vă tăria 

Cântec Domnului să daţi 
Arătând credincioşia. 

 
Faceţi zilnic rugăciuni 
Ori de câte ori doriţi 
Ruga, va face minuni 

Mult mai credincioşi: să fiţi. 
 

Avem şi-n Sfânta Scriptură 
De la Domn, o rugăciune 
El ne-nvaţă şi Cuvântă: 

Să ştim, Tatăl Nostru-"A" spune. 
 

Adunaţi-vă în grup 
Laolaltă, doi sau trei 
Vindecaţi-vă în trup 

Apărându-vă, de "Zei". 
 

... 
Rugăciunea este sfântă 
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Eşti cu sufletul plecat 
Ai un suflet ce cuvântă 
Şi pe loc, vei fi: iertat. 

 
Unde-s Doi, este Putere 

Ferit de Moarte să fii 
La Domnul, să strângi Avere 

Etern, suflet, să rămâi. 
 

Te rog să "Fii", credincios 
Un suflet care iubeşte: 

La Domnul Isus Hristos 
Unde, ruga, Ţi-o primeşte. 

 
Iisus Domnul, Te aşteaptă 

Porţile ţi le-a deschis: 
Apără,-I tăria Dreaptă 
Către-o lume: paradis. 

* 
Apără-ne Doamne Sfinte 

Te slăvim şi Te rugăm 
Om al nostru, Sfânt Părinte: 

Suflet, pe care,-L iubim. 
Amin. 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de PAULPOET » Mar Iul 20, 2010 2:42 pm  
* 

Maica Prea-Curată Sfântă Fecioara Maria 
(rugă) 

Maică sfântă te cântăm  
Măicuţă te lăudăm 

Măicuţa Sfântă Fecioară 
Copiii te înconjoară. 

 
Măicuţă fiicele-ţi Cântă 

Măicuţă eşti Maica Sfântă 
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Măicuţă pentru copii 
Eşti Măicuţă printre Vii. 

 
Măicuţă Maică Fecioară 

Copiii te înconjoară 
Măicuţă fiicele-ţi Cântă 
Măicuţă fii-ţi Cuvântă. 

 
Măicuţă eşti Prea-Curată 
Măicuţă eşti Prea-Cântată 

Măicuţă tu mi-te-ai dus 
Să stai cu Fiu-ţi Isus. 

 
Măicuţă Pururi Fecioară 
Măicuţă, hai, te Coboară! 

Măicuţă, vino, priveşte  
Fiice, fii, cum te jăleşte. 

 
Roagă-te Măicuţa mea 
Roagă-te dacă vei vrea 
Roagă-te la Dumnezeu 

Când ne este cel mai greu. 
 

Roagă-te Măicuţă Sfântă 
Roagă Viaţa şi-i Cuvântă: 
Spune-i tu Măicuţa mea 
Lacrima ce-o vei vedea. 

 
Măicuţă îţi lăcrimăm 
Măicuţă te implorăm 

Măicuţă Sfântă Fecioara 
Fă-ne viaţa mai uşoară. 

 
Măicuţă şi scumpă Mamă 

Toate fiicele te cheamă 
Măicuţă cu chip frumos 

Tu eşti Mama Lui Hristos. 
... 

Măicuţă noi Te iubim 
Măicuţă îţi glăsuim 
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Măicuţă Pururi Fecioară 
Toţi Copiii te-nconjoară. 

 
Măicuţă nu ne lăsa 
Măicuţă nu ne uita 

Măicuţă eşti implorată 
Şi de Copilaşi Cântată. 

 
Măicuţă Mămică Sfântă 
Mămică, lumea te Cântă 
Te Cântă Mămica mea 
Şi te mai roagă ceva: 

 
Te rugăm Sfântă Măicuţă 

Să fii cu Iisus drăguţă 
Să ne vadă că-L Iubim 

Şi-n veci Numele-i Slăvim. 
 

Măicuţă îţi mulţumim 
Măicuţă toţi te iubim 

Eşti Măicuţă Născătoare 
Şi rămâi printre Fecioare. 

 
Rogu-te să fim Spălaţi 

Suntem toţi surori şi fraţi 
Măicuţă şi Scumpă soră 
Toţi copiii te imploră. 

 
Măicuţă te-am implorat 
Măicuţă te-am Lăudat 

Măicuţă te mai Cântăm 
Şi iubire multă-ţi dăm. 

 
Măicuţă mai mult nu-ţi ştim 
Măicuţă nu-ţi mai vorbim… 

Măicuţă fii sănătoasă 
Şi iubită-n orice casă. 

 
Măicuţă Pururi Fecioară 

Toţi Creştinii te-nconjoară: 
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Îţi sărută Frumuseţea 
Şi-ţi sărută şi Blândeţea. 

Amin 
(20.07.2008) 

* 
Notă: 

Ştiu că multe suflete dornice mă citesc 
Ştiu că multe rugăciuni ei îşi doresc 

Astăzi de sfântul prooroc Ilie 
Am revizuit această rugăciune poezie 

Şi doresc aşa tot timpul să rămână 
Iar când va avea şi virtual cunună 

Mai multe suflete o va citi 
Măicuţa Născătoare va privi 

Şi din iubirea ei de scumpă Mamă 
Noi vom avea o trecere de seamă: 

O trecere în cer la Sfântul Dumnezeu 
Atunci când ne va fi în România greu 

Să ne ajute Dumnezeu să ne iubim 
Şi Fii ai Domnului Hristos să fim 

Fiicele de asemeni toate să slujească: 
Lumea de Sus, lumea Împărătească 

O lume vie şi în veci iubită 
Pentru a noastră Românie împlinită 

Unde va curge laptele şi Mierea 
Şi Domnul va vedea de Sus Averea 

Să se pogoare chiar la noi în România 
Unde va curge-n valuri Poezia 
Unde va fi şi raiul pe pământ 

Şi unde Domnul va avea Cuvânt: 
Cuvânt de laudă pentru Copii 
Şi pentru ale noastre Poezii 

Care tresaltă sufletele tuturor 
Să devenim al Domnului Popor: 

Popor cu numele de Poezie 
Şi numele real, de... Românie! 

Amin.(20.07.2008) 
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4)De ce mă întreabă  
o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 

De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 7:34 am 

Cred ca a întrebat deoarece a vrut să vă găsească punctele slabe.  
Adesea vrăjitoarele se folosesc de naivitatea şi credibilitatea  

oamenilor. De asemenea vrăjitoarele lucrează cu Satana,  
care după ce aduce elemente aparent bune în viaţa  

omului, aduce şi necazuri mari. Întrebarea era  
de fapt un test din punctul meu de vedere. 

*** 
De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 

de florin » Mie Iul 07, 2010 10:03 am  
De acord cu Cristian.  

Probabil era un test si in  
cazul in care ii spuneai ca  

crezi in Dumnezeu urma sa  
te convingă ca are har de la  

Dumnezeu pentru ghicitorie 
 insa asa cum zice sfântă  

scriptura nu poti sa fii  
sluga la doi stapa- 
ni si orice impa- 

ratie care se  
dezbi- 
na in 

 sine se pustieste,  
orice cetate sau casa care se  

dezbina in sine nu va dăinui... Mat 12:25. 
*** 

De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 
de florin » Mie Iul 07, 2010 12:24 pm  

Personal nu cred in superstitii si stiu ca nimic din ceea ce ni se  
întâmplă nu este fara permisiunea lui Dumnezeu ba  

chiar mai mult toate lucrurile lucreaza pentru 
 binele nostru.Dar Iisus, auzind, i-a  

raspuns: Nu te teme; crede  
numaisi se va izbavi. 

 (Luc.8:50) 
*** 
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De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 8:49 pm  

Nu cred că ghicitoarea te-a influenţat Macaragiu.  
Probabil a insistat după aceea. De obicei ele insistă. 

*** 
De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 

de Apostolu » Mie Iul 07, 2010 11:09 pm  
* 

Dragilor, 
Chiar daca din  

diverse motive nu ne  
mai place Vechiul Testament,  

viziunile asupra trecutului si viitorului  
au fost apanajul marilor profeti si proroci. 

Nu orice tiganca de la coltul strazii o sa-ti ghiceasca  
viitorul, dar daca ai sansa sa ajungi la o persoana ca Vanga,  

(a murit) s-ar putea sa va schimbati viziunea asupra a : "Ce ti-e 
scris,  

in frunte ti-e pus!" 
De ce nu e bine sa-ti  

cunosti viitorul, de ce nu e 
 bine sa sti ca viata ta este deja  

scrisa intr-o "carte", este alta discutie. 
Cea despre nevolnicia omului si alungarea  

din Rai! 
*** 

De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 
de PAULPOET » Vin Iul 16, 2010 1:45 pm  

Da, interesant: 
* 

Frate, eu nu-nţeleg de ce doreşti 
Să ştii în astă lume ce păţeşti? 

Şi nu-nţeleg de ce nu vezi 
Şi ghicitoarea vizitezi? 

 
Destinul este, cum ţi-l faci 
Există om, există... draci 

Există... necuraţi care nu mor 
Şi să pătrundă-n tine: vor. 
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Ce faci atunci? Mai poţi să-i scoţi? 
Sunt poate mii, îi laşi pe toţi? 
Păi dacă-i laşi, se împlineşte: 

Ce ghicitoarea îţi ghiceşte. 
 

Păi da: omu-şi doreşte sex şi bani 
Să-i fie bine ani şi ani 

Nu îşi doreşte-n veşnicie 
Ca Dumnezeu Hristos să fie. 

 
Şi-atunci e clar! eşti... necurat 

Şi ţi-a ghicit cu-adevărat: 
Te-ai închinat lui Michiduţă 

Şi ţi-ai ales altă drăguţă. 
 

Închină-te lui Dumnezeu 
Şi roagă-te la El mereu 

Şi-atunci să vezi, cum va dispare 
Ce-a zis ţiganca, ghicitoare. 

 
Şi Domnul a fost ispitit: 

Şi-nchinăciunea n-a primit! 
A preferat să moară-nfometat 

Şi de satana a scăpat! 
 

Oare, exemplul Domnului nu îl vedem? 
Orbul găinilor oare,-l avem? 

Chiar suntem animale de tăiat? 
Şi lui satana toţi ne-am închinat? 

 
Atunci, are dreptate Creatorul: 

Cu... dumnezeu satan, închinătorul; 
Şi spune, că-i un Dumnezeu gelos: 

Şi cine nu va crede în Hristos... 
 

Ce face Creatorul? Bine-nţeles că îl omoară! 
Închinătorii lui satan: să piară! 

Că va muri sau nu şi... necuratul 
El, Dumnezeu, a omorât întâi...? Păcatul! 

* 
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Va urma (salvat de clopoţel) 
Amin 
*** 

De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 
de mozaro » Sâm Iul 17, 2010 7:56 am*  

chestiile  
astea cu farmece, 

vrăjitoare... ma lasa rece.  
Discutie plăcută va doresc! 

*** 
De ce mă întreabă o vrăjitoare dacă cred în Dumnezeu? 

de Cristian » Sâm Iul 17, 2010 5:52 pm*  
MacaragiuTURN a obtinut  

răspunsul. Subiect 
 închis. 

**** 
Dragă cititorule, neştiutorule, 

 "De ce mă-ntreabă o vrăjitoare", nu 
 a fost a mea-ntrebare: eu numai am comentat, 

 şi-n versuri poetizat. Acest topic se fini, doar atât se 
 va citi, restul... le veţi urmări: după număr, cum v-am spus,  
răsfoind mai jos, mai sus; lucru ce nu-i greu, vă ajut şi eu: la 
 cuprins; unde găsiţi, numărul ce îl doriţi. Aşadar, continu- 

ăm, mai departe comentăm, aşa cum le-am pregătit,  
pentru voi: pentru citit; şi apoi abandonat,  

şi-ntre timp, a încetat: forumul; ca 
 să mai fie, cititorul meu să  

ştie, şi apoi să-l vizite- 
ze, înţeleagă, co- 

menteze,  
etc. 

* 
Lectură plăcută vă doresc,  

când şi când mă mai opresc, şi pun 
 data să puteţi, timpul meu să mi-l vedeţi:  

când eu am intervenit, pentru voi, pentru, citit.  
10 Noiembrie 2011 
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5)Foarte clar 
Foarte clar 

de florin » Mie Iul 07, 2010 10:08 am  
Asemenea si barbatii lăsând rânduiala cea dupa  

fire a partii femeiesti, s-au aprins in pofta lor 
 unii pentru altii, barbati cu barbati, savar- 

sind rusinea si luand cu ei rasplata  
cuvenita ratacirii lor. 

 (Rom.1:27) 
*** 

Foarte clar 
de Ateu notoriu » Mie Iul 07, 2010 7:50 pm  

Tot in biblie spune ca sexul înainte de casatorie e un  
păcat capital ce te trimite in iad. Ciudat, nu zice nimic de  

lesbiene? Foarte interpretabil pasajul I must say. Eu nu am 
 treaba cu ei, de ca sa-i judecam, nu doar "dumnezeu" are acest  

rol? Sa stiti ca la baza homosexualitatii in majoritatea bazelor sta 
dereglarea secretiei hormonale, atunci cine sa fie de vina, asa 

zisul creator nu? 
*** 

Foarte clar 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 8:58 pm  

Homosexualitatea poate apărea din diverse  
motive (defect din naştere, abuz sexual în copilărie, 

 decepţie, dereglare hormonală, curiozitate faţă de acelaşi  
sex, etc.). A judeca pe Dumnezeu este greşit. Fiecare om este  

diferit, unic, şi irepetabil. Faptul că cineva este homosexual nu 
este  

o greşeală din partea nimănui. Omul este cea mai adaptabilă 
fiinţă de pe pământ şi are posibilitatea de a se schimba după cum 

doreşte, putându-se adapta şi la cele mai extreme condiţii. Aşa 
cum eu pot deveni un homosexual dacă evit partea feminină, aşa 

şi un homosexual poate devini hetero, dacă evită partea 
 masculină. Aceasta este opinia mea. 

* 
Mai ...fratilor, 

Intru credinta sper. 
Unii dintre voi se pare  

ca au senzatia ca omenirea  
inca traieste in gradina Raiului,  
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iar altii ca animalicul trebuie sa fie  
superior intelectului si liberului arbitru. 

Unde scrie ca toti trebuie sa ne Indumnezeim  
si sa ajungem la Dreapta Domnului ? De cand lumea  

si Pamantul sant unii, slabi de bibilica, care cand vad cainii  
suindu-se unul pe altul, vor sa incerce si ei cu amicul. 

 Indiferent cum vreti sa analizati, prin prisma 
 religiei sau prin cea a darwinismului,  

Dumnezeu sau Natura nu au 
 creat sexurile diferite  

asaaaa, ca un  
moft, ci cu adanc 

 scop si inteles, adica pentru procreatie. 
Caci menirea omului, indiferent de cine l-a creat  
(ca sa fim impartiali ca tot cioflingarul roman), 

 este sa se imnulteasca si sa stapaneasca  
peste feluritele animale.Cu toata stima pentru  

pidosnicii (pot spune curlandezii, sau moderarea este  
inchizitoriala ?) din Romania sau de aiurea, mereti neica unde  

vedeti cu ochii, ca tot vand si grecii si iatalienii tot felul de insule 
si  

faceti acolo Republica Curlandia!Si lasati-ne pe noi, in prostia 
noastra ortodoxa, de damboviteni neevoluati ! 

*** 
Foarte clar 

de Ateu notoriu » Joi Iul 08, 2010 12:29 am*  
@apostolu: De unde atâta ura?  

Cu ce te deranjează?  
Nu sunt homosexual  

dar sunt tolerant!  
De ce sa ii izolam?  

Este INUMAN,  
ma asteptam la alte  

pareri mai ales din partea  
voastra. Sa omoram toti melcii 

 ca au ambele glande si fac schimb de 
 sperma cand se reproduc. Apropo, nu este  

"blasfemie", păcat sa iei iei drept pseudonim "apostolu" 
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Foarte clar 
de Cristian » Joi Iul 08, 2010 3:55 am  

Apostolu este doar un cont de utilizator, nu este apostol  
al lui Hristos. Opinia sa nu este normativă şi nici decisivă, ci  

doar opinia sa, liber exprimată conform drepturilor din constituţie. 
*** 

Foarte clar 
de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 6:44 am  

* 
Nu este vorba de nici o ura. 

Este chiar mai rau. M-am plictisit,  
afanisit, etc, de virulenta activistilor gay,  

mascati sau nu.Idem in privinta ateilor. Pe  
oriunde intrii pe net, dai peste cate unul care  

se da lovit de ce tare sunt ei ostracizati de 
 "societate".Adica se incearca, pe un tipar  

bine cunoscut, inducerea in populatie  
a starii de vinovatie, pentru ca  

majoritatea e normala si nu  
altfel, adica altfel ca  

homosexualii sau  
ateii. Iar daca  
ateismul nu 
 este religie,  
de ce bantui 

 domnia ta si multi  
alti asisderea, pe forumurile  

crestine sa ne explici cum este cu "stiinta"  
atot-biruitoare? 

* 
Intreb pentru ca,  

din cate am auzit eu, oamenii 
 destepti isi cauta tovarasi asisderea,  

situatie in care prezenta domniei tale aici nu  
isi are rostul decat in situatia unui APOSTOLAT, adica 

 a promovarii ateismului printre prostii si subdezvoltatii de noi. 
Blasfemie? Ce sa zic? O sa va dau definitia Apostolatului 

 din Dex intrucat se pare ca exista ceva lipsuri la 
 capitolul"dictionar". Deci stimate Apostol 

 al Ateismului, astept, conform  
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logicii domniei  
voastre, sa propovaduiti  

si sa sustineti cat de repede,  
autorizarea si promovarea de catre  

Primarii a Parazilor ciungilor, ologilor, 
 bolnavilor de cancer, sifilis, sida, lepra,  
dementilor furiosi de la GH. Marinescu,  

etc. Categorii sociale care sunt mult  
mai indreptatite decat homo- 

sexualii (IMHO), sa 
 intre in centru 

 atentiei so- 
cietatii. 

*** 
Foarte clar 

de Cristian » Joi Iul 08, 2010 2:54 pm  
APOSTOL = (În religia creştină)  

Nume dat fiecăruia dintre cei  
doisprezece discipoli ai lui 

 Hristos. Misionar creş- 
tin de la începutul  

creştinismului.  
Atentie la 

 jocul 
 cu 

 cuvintele. 
*** 

Foarte clar 
de Ateu notoriu » Joi Iul 08, 2010 7:09 pm  

@Apostolu: Nu fac propaganda, eu  
sunt mai prost ca toti ateii de  

altfel si caut raspunsuri. 
 Apropo, vezi con- 

structia ATE- 
ISM. Nu- 
mai bi- 

ne! 
*** 
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Foarte clar 
de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 10:15 pm*  
Cristian scrie: APOSTOL = (În religia creştină)  

Nume dat fiecăruia dintre cei doisprezece discipoli ai lui  
Hristos. Misionar creştin de la începutul creştinismului. Atentie  

la jocul cu cuvintele.Nu va intaratati degeaba, intrucat revenirea pe  
tarana strabuna este dura.Limba comuna, aia "vulgaris", nu are nici o 

legatura cu "idiomurile" specializate ale diverselor meserii.Daca 
pentru domnia ta ca preot, sau ma rog ... ceva pa acolo, tarcovnic, etc., 

"Apostol" nu trimite decat catre cei 14 (paisprezece in ortodoxie, 
maeste !) discipoli recunoscuti ai lui Isus .... 

 treaba dumitale.Liber de la imparatie sa voro- 
besti si Aramaica lui Iisus, dar ... nu stiu 

 cine o sa te inteleaga. Poate 
 doar Domnul ! 

* 
Intre timp imi permit sa va atrag atentia ca ambele mari  

Biserici ale lui Iisus, catolica si ortodoxa, au convenit  
sa traiasca in secolul XXI atat ele cat si enoriasii. 

In consecinta avem un Institut de Astrofizi- 
ca la Vatican, unul din cele mai bune  

din lume, si investitii in curent  
(deocamdata) la Patri- 

arhia Romana  
* 

Si doi! 
Aia care au  

dus Crestinismul in 
 Papua-Noua Guinee ce au fost? 

Apostoli sau misionari ? E adevarat ca  
nu i-au pus romanii pe cruce, dar de mancat, 

 i-au mancat bastinasii la micul dejun.Ce zici matale, 
 la astia a curs lapte din gat cand i-au portionat sau nu ? 

*** 
Foarte clar 

de Cristian » Vin Iul 09, 2010 1:07 am*  
Imi cer scuze Apostolu. Ceea ce tu vorbesti  

pentru mine este precum aramaica desi vorbesti  
aceeasi limba cu mine. Cunosti multe, dar cunosti  

degeaba din punctul meu de vedere.  
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Acest forum este liber,  
si te las... te las sa bati campii.  

Eu ti-am dat un citat concret, din DEX  
(adica Dictionarul Explicativ al limbii romane)  

accesibil tuturor si usor de inteles. Poate ce spui tu  
pentru tine are sens, dar pentru restul cititorilor  

(obisnuiti) este un ghiveci de informatii  
corecte, dificile, structurate prost si  

asezate intr-un context banal. 
Permite-mi sa-ti urez spor  

la comentarii fara sens, 
 si fara argumente,  

insotite de  
intrebari  

fara  
logica. 

Imi cer iertare  
fata de utilizatori ca  

postarea mea nu are legatura  
cu subiectul de discutat. 

*** 
Foarte clar 

de Apostolu » Vin Iul 09, 2010 11:51 am  
Cristian scrie: Imi cer scuze  

Apostolu. Ceea ce... 
......... 

Draga Cristiane, 
Parerea mea este ca lucrurile  

te depasesc. Si inca nu au aflat baptistii,  
calvinistii, si alte cele secte de existenta acestui forum. 

Atunci sa vezi ce meciuri "intelectuale" o sa ai. Si chiar sunt  
curios ce argumente o sa manipulezi. Nu de alta dar pana acum  

...nici măcar când DAU EU o definitie din DEX nu "cuplezi". 
* 

In rest, sfaturi pentru viitor. Cand nu intelegi, intreaba. 
Cand nu sti, cercetează. Pentru ca, cu toata sinceritatea, nu  

cred ca ai pregatirea teologica si cea sufleteasca ca sa faci fata 
 la ce te-ai inhamat. 

* 
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Foarte clar 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 12:12 pm 

*  
Pregatirea teologica o am.  

Pregatirea sufleteasca... nu stiu...  
dar cred ca o am. Singura pregătire  

care nu o am cu certitudine este timpul.  
Este foarte posibil sa nu reusesc a răspunde 

 la toate postările sau supraveghea toate postările  
daca se va aglomera forumul, si sunt constient de  
aceasta.Cu toate acestea insa, am prieteni teologi  

care ma vor ajuta. Abia asteptam meciurile  
intelectuale despre care vorbesti.  

Aceasta este si ideea  
forumului. 
Problema  

mea este alta.  
Îmi plac lucrurile simple,  

explicatiile simple si la obiect  
in fraze cat mai scurte si cu cat mai putine intrebari, pentru ca  

orice om simplu sa inteleaga ceva de aici. De asemenea imi  
place sa tratez subiectele pe rand. Aceasta este poate si  

din cauza faptului ca nu stiu pe cine am in fata, iar  
utilizarea unor termeni si expresii complexe, 
 dificile de inteles (ca omousios sau pronie 

 sau desertarea de sine a lui Dumnezeu Fiul),  
nu ar face altceva decât ca utilizatorul simplu sa nu  

inteleaga nimic si sa părăsească acest forum. Trebuie sa  
vorbim intr-o limba "vulgaris" (nu vulgara, ci comuna, fac apel  

la termenul utilizat de tine intr-un post anterior) pentru ca orice 
persoana obisnuita sa inteleaga ceva de aici. 

*** 
Foarte clar 

de Apostolu » Vin Iul 09, 2010 1:24 pm * 
Daca asa sta treaba, e de rau. 

Zau. Ca numai de fraze  
simple si scurte avem  

parte in Scrieri ! 
 

 



 
 

55 

 
Pe de o parte. Pe de alta,  

avem noroc ca Moise a insailat  
un DIGEST pentru tot poporul. O sa  

iti spun eu cu cine o sa stai in fata! Cu oameni  
care stiu Biblia pe dinafara! 

Care or s-ati citeze kilometrii  
din Corintieni si din Luther, Calvin, 

 etc. Si in special cu o serie de "Gica Contra"  
ca mine si amicii mei, care o sa-ti puna documentele  

pe masa de fiecare data cand istoria DOCUMENTATA si  
DOVEDITA REALA, nu cade la pace cu Biblia. 

Si nu o sa cada niciodata pentru ca pana si  
Parintii Crestinismului tot oameni au  

ramas, cu toata sfintenia lor, asa 
 ca atunci cand nu le convenea 

 ceva isi mai scapau cate un  
pumn, palma, unul altuia,  

sau mai doseau cate o  
evenghelie, ca sa  

aiba cu ce face  
focul iarna.  

Sa ai parte de Lumina. 
*** 

Foarte clar 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 3:01 pm 

*  
Atentie!  

Ne abatem  
de la subiect. 

*** 
Foarte clar 

de Apostolu » Vin Iul 09, 2010 11:17 pm  
Cristian scrie: Atentie! Ne abatem de la subiect. 
Si? Te pomenesti ca esti adeptul : „Caedite eos!  

Novit enim Dominus qui sunt eius”. 
 Ce ma asteapta ? Rugul,  

roata sau inecul ? 
*** 
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Foarte clar 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 11:48 pm  

Subiectul (topicul) este despre Homosexualitate.  
Este frumos sa pastram ordine pe forum pentru a 

 lasa si pe altii sa se exprime. Pentru un nou 
 subiect (topic), putem deschide 

 o noua discutie. 
*** 

Foarte clar 
de PAULPOET » Sâm Iul 10, 2010 5:29 pm  
Foarte clar este ce spune Sfântul Dumnezeu 

Să nu lovim cu ură în omul ateu 
Şi el este un suflet pe acest pământ 

Şi el doreşte să audă un Cuvânt 
Poate-a citit şi el puţin Sfânta Scriptură 

A auzit poate şi el Cuvântul Domnului din gură 
Şi se gândeşte şi el ce să facă: 

Ar vrea în Dumnezeu cu sufletul să zacă 
Dar necuratul este mult mai avansat în ce gândeşte 

Şi sufletul din el, la ateism, azi, se opreşte. 
 

Aşadar, nu poţi de-odată să fii credincios 
Va trebui să vezi exemplul Domnului Hristos: 

Care pe-acest pământ ca om a coborât 
Şi care a-ndurat, şi sufletul de oameni L-a durut 

Aşa cum şi noi trebuie să-i înţelegem 
Cu dragoste de fraţi ura s-o dregem: 

Degeaba căutăm cu răutate să-i întoarcem 
Mai rău lui Dumnezeu durere noi îi facem 

Satana se hrăneşte cu ura din noi 
Şi-aşa se va hrăni până în ziua de apoi 
Iar noi ca oameni trebuie să ne gândim 

Să nu ne supărăm pe ei şi să-i iubim 
Iar când şi ei vor crede-n Dumnezeu cu-adevărat 

Vor fi şi ei ca noi făr' de păcat 
Ochii vor vede o Lumină orbitoare 

Acea Lumin-a lumii iertătoare 
Care există chiar şi în ateu 

Şi se numeşte simplu... Dumnezeu. 
O zi bună vă doresc! 
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Foarte clar 
de Ateu notoriu » Sâm Iul 10, 2010 6:14 pm  

"Poate credeţi că nu există speciile menţionate în titlu,  
dar nu este aşa. Evrei care să fie nazişti sincer să spun încă nu  

am văzut, dar de femei misogine e plină ţara asta. 
Cum să fii femeie şi să mai fii şi misogină pe deasupra este ceva ce pe 

mine unul mă depăşeşte. Dar iată că există aceste femei, care  
se numesc creştin ortodoxe şi care susţin religia  

creştină, religie care pe lângă importantă 
 latură antiumană, are şi o  

componentă profund 
 misogină: 

 
Efeseni 5:22 

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 
 

Efeseni 5:23 
căci bărbatul este capul nevestei, după  

cum şi Hristos este capul Bisericii,  
El, Mântuitorul trupului. 

 
Efeseni 5:24 

Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot  
aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 

Îmi imaginez că există o carte în care scrie că eu sunt inferior altui  
om şi că trebuie să fiu supus aceluia în toate lucrurile, adică 

 să fiu sclavul lui. E clar că aş avea o mare problemă  
cu cartea asta. Femeile misogine însă n-au.  

Ar trebui să iasă pe stradă şi să protes- 
teze in faţa parlamentului, acela  

care a forţat introducerea  
creştinismului (miso- 
ginismului)în şcolile 
 noastre în cârdăşie  

cu şleahta de  
masculi in- 

fractori  
numiţi  
popi.   
*** 
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Foarte clar 
de Jiva » Dum Iul 11, 2010 12:43 am  

Vai ateule vai cat de urat si penibil poti sa joci...  
de ce nu continui pasajul din Efeseni 5?? 

... 
5.25 "Barbatilor,  

iubiti-va nevestele cum  
a iubit si Hristos Biserica si S-a  

dat pe Sine pentru ea,.... continua cu vers 26 
apoi5.28 Tot asa trebuie sa-si iubeasca si barbatii 

 nevestele, ca pe trupurile lor. CIne isi iubeste nevasta, se 
 iubeste pe sine insusi. 5.29 Caci nimeni nu si-a urat vreodata 

 trupul lui, ci il hraneste, il inrijeste cu drag, ca si Hristos 
Biserica" 

... 
si concluzia finala 

5.33 "Incolo, fiecare din  
voi sa-si iubeasca nevasta ca pe  

sine, si nevasta sa se teama de barbat". 
Vreau sa te intreb de ce nu ai scris si versetele  

astea cand ti-ai postat mesajul? Ca doar  
tin de continuarea ideii lui Pavel.  

Nu le-ai vazut? erau imediat 
 dupa ale tale... chiar  
astept un raspuns... 

*** 
Foarte clar 

de Cristian » Dum Iul 11, 2010 11:15 am  
Frumos punctat. 

*** 
Foarte clar 

de florin » Dum Iul 11, 2010 1:46 pm  
Draga ateu notoriu, 

Exista din acest punct de  
vedere doua tehnici de studiu al  

Bibliei: 
1) Metoda inductiei pe  

care ai aplicat-o tu, prin  
care iti formezi o parere si  
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apoi cauti versete care sa iti sustina parerea si prin care ai posibili- 
tatea sa "faci Biblia sa zica ce vrei tu", insa problema cu aceasta  

metoda este ca risti sa scoti textul din context asa cum ti-a  
aratat deja Jiva ca ai facut si sa lansezi doctrine noi  

uimitoare care insa nu au nici o legatura cu  
ceea ce a gandit si a exprimat autorul,  

de aceea aceasta metoda o poate aplica doar cineva care cunoaste  
foarte bine doctrinele biblice - care sunt bine determinate si  

legate pe tot parcursul Bibliei fara nici o contradictie 
 intre carti scrise la interval de mii(?) de ani- 

si nu risca sa le deformeze. Este o metoda care se  
aplica si in matematica atunci cand stii raspunsulsi prin  

inductie ajungi la rezultatul dorit insa conditia e sa nu existe nici 
 un dubiu asupra rezultatului. 
2) Metoda deductiei pe care 

 ti-o recomand cu toata dragostea presupune  
ca prin studiu sa ajungi sa tragi niste concluzii - In acest caz sa fi  

deschis spre invatatura eliberat de criticism, sa asculti,  
sa accepti ca aumite lucruri difera de perceptia  

naturala de circumstanta si pe baza  
ratiunii sa alegi cu ce te  

hranesti spiritual. 
Realitatea absoluta va exista in continuare chiar daca noi nu o  

acceptam. Dumnezeu exista fara sa depinda de credinta  
noastra (spre deosebire de Mos Craciun) si  

invataturile sale sfinte au facut chiar  
si numai prin moralitate sa fun- 

ctioneze societatea noastra  
pana acum dincolo de 

 intelepciunea  
oamenilor. 

Sa crezi nu inseamna 
 nicidecum sa fi naiv ci doar sa-L pui pe Dumnezeu 

 la incercare. Sa-L intrebi, chiar sa te certi cu El dar sa asculti si ceea 
 ce iti raspunde. Sunt sigur ca daca doresti sa asculti vei recunoaste 

 in gandurile tale ceva diferit de gandirea ta naturala cand Il in 
trebi ceva si aceasta se numeste rugaciune: sa ai un dialog  

cu Dumnezeu. Credinta in Dumnezeu este foarte prac- 
tica. Nu e teoretica si nu e utopica. Nu te costa ni- 
mic sa o experimentezi. Dumnezeu a promis:  
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"Cine cauta gaseste". Si nu uita: Dum- 
nezeu te iubeste si ca un Dumne- 

zeu atotputernic (nu ca un  
mic cersetor care sta 

 afara in frig si as- 
tepta sa-l pri- 

mesti in 
 inima) 

 El  
ne-a iubit  

intai iar noi trebuie  
doar sa acceptam dragostea Sa. 

*** 
Foarte clar 

de florin » Dum Iul 11, 2010 2:04 pm  
Si inca ceva... Dincolo de imaginea ingrozitoare 

 pe care lumea o da relatiei dintre o femeie si un barbat si la  
care Ateu notoriu a facut referire, Dumnezeu ne-a creat barbati si 

femei perfecti si minunati desi atat de diferiti incat cred ca 
Dumnezeu are  

un umor foarte fin. Va recomand seminarul crestin pentru  
cupluri "Laugh Your Way" si va asigur ca pe langa 

 prezentarea extrem de umoristica reuseste  
sa faca lumina in aceasta taina a  

relatiilor dintre soti. 
Scuze Cristian daca  

este "off topic". 
*** 

Foarte clar 
de Ateu notoriu » Lun Iul 12, 2010 8:12 pm  

Vad ca nu ajungem la niciun punct comun,  
o ultima intrebare vreau raspuns nu  

din biblie ci de la voi, un  
raspuns original. 

De ce credeti in Dumnezeu? De unde stiti ca exista?  
De unde stiti ca biblia e adevarata? Ce face  

biblia mai diferita decat orice alt SF, 
 voi nu credeti in filme SF sau  

povestiri de genul dar  
credeti in biblie, 

 de ce? 
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Va raspund, ca v-ati nascut aici,  

ati fost invatati de mici, si normal ca tu,  
ca orice copil crezi tot ce-ti zic parintii tai, si asta merge pe toate 

 planurile, atat politic ca si religios cat si social etc. Astept  
parerile voastre, si nu ma luati cu bullshit-uri ca "iu- 

bire,dragoste, credinta". Stiti ca am perfecta  
dreptate si sunt 10000 de carti si filme 

 in care planul si storyline-ul  
make sensedar asta nu 

inseamna ca tre- 
buie sa  
crezi. 

 
* 

Religia 
 a fost facuta  

sa manipuleze, sa  
faca ordine printre cei 

 prosti, slabi si saraci. Sa va 
 dau un exemplu, sa zicem ca X 

 este un hot care stie sa scape de politie 
 si sa nu dea de banuit, sa scape nepedepsit  

dar daca e credincios nu va face asta pentru ca  
se gandeste ca "dumnezeu vede totul" si oricum va fi  

pedepsit in "viata de apoi". E un fel de lege nescrisa, omul 
 trebuie sa fie muncitor, in biblie se zice sa nu bei sa nu fumezi,  
sa nu te droghezi, sa nu te distrezi and so on. Inca ceva, cei care 

au  
scris biblia  
au zeci de  

contradictii,  
Normal, ca trebuia sa scrie ca trebuie sa respecti 

 legea, aici si un paradox daca legea  
spune sa nu mergi la bi- 

sericatu ce faci?  
Incercati sa ganditi diferit,  

puneti-va in locul meu si vedeti 
 cat de penibil e ceea ce credeti, sunteti 

 trasi de sfori si nu va dati seama. TOTUL de- 
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pindede zona unde v-ati nascut, daca era o SINGURA  
religie, da va intelegeam, mai aveati motive sa credeti, dar asa?  

* 
Ganditi pentru o clipa ca religia isi are acest rol unic, vaticanul  

nu plateste impozite sau taxe, primeste bani cacalau, e si o  
afacere in spatele religiei, trebuie sa deschideti ochii. 

 Daca n-ar fi religia nu ar fi MULTE razboaie,  
alta contradictie in cele 10 porunci zice clar  

sa nu omori, dar TOTUL e facut sa  
servesti statul adica sa te supui  

celormari, in razboi e  
acceptat sa o faci  
si in alte situatii. 

* 
A da  

si mai vroiam 
 sa adaug, referitor la  

exemplul cu hotul neprins,  
normal ca nimeni nu a auzit sau  

vazut pe dumnezeu dintre voi, si normal 
 ca cei care au scris stiau ca nu se poate dovedi, 

 nu vi se pare cam misterios, "crezi doar el te aude,  
el te simte, el te iubeste" dar nu-ti raspunde in niciun fel,  
si nu veniti cu minuni, da din cei 10 milioane de oameni  

morti 3 copii au fost recuperati din moloz, sigur e 
 minune,dar faptul ca restul de 99% or murit  

tot minune e? E probabilitate, si nu ve- 
niti ca formele din 1 din 10000 

 de busteni reprezinta poza  
luiCristos, e probabili- 

tate, si va dau un  
exemplu mai  

 jos:  
* 

Numai bine, incercati 
 sa analizati totul obiectiv, non-crestin. 

Ganditi pentru o clipa si analizati tot ce am  
spus ca non crestini, ca doar nu e  

un pacat sa gandesti. 
*** 
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Foarte clar 
de Apostolu » Mar Iul 13, 2010 6:16 pm  

Ateu notoriu scrie: Vad ca nu ajungem la niciun  
punct comun, o ultima intrebare vreau raspuns nu  

din biblie ci de la voi, un raspuns original.De ce credeti 
 in Dumnezeu? De unde stiti ca exista? De unde stiti ca biblia 

 e adevarata? Ce face biblia mai diferita decat orice alt SF, voi nu  
credeti in filme SF sau povestiri de genul dar credeti in biblie,  

de ce? Ganditi pentru o clipa si analizati tot ce am spus  
ca non crestini, ca doar nu e un pacat sa gandesti. 

... 
Draga ateu notoriu, 

O sa imi permit un raspuns  
tot atat de pertinent ca si intrebarile  

dumneavostra, si o sa va raspund olteneste: 
 "D'AIA! "Pentru ca sunteti un bun cunoscator  

al limbii engleze, va rog sa cautati pe net, studiul  
unei echipe de geneticieni.Imi cer scuze, eu 

 am pierdut linkul.Zic ei, ca nevoia 
 "Dumnezeu" este genetica!!! 

... 
 

PS. 
La mine  

in biblioteca exista 
 circa 300 de volume din genul SF. 

Alaturi de ..... Hawking, Biblie, 3 volume 
 de dogmatica Ortodoxa, "ereticul" Badilita 

 si cam tot ce a aparut despre Evanghelii Apocrife,  
Mithrianism, Biblia Hazlie, Iisus din Nazaret de Jean 

 Pierre ceva .. adica viata lui Iisus in caricaturi (BUUUNA !), 
Josephus Flavius, Sundar Singh - Profetii, un Acatister,  

Profetiile Vangai, Protocoalele Inteleptilor Sionului,  
LENIN, Ceausescu, Dezvaluiri Legionare, Iorga,  

KAMA SUTRA, Istorii ale Artelor si Arhi- 
tecturii, Manuale de marina mili- 

tara si artilerie terestra, 
 buletine oficiale 

 ale armatei romane din  
1918, Calinescu cu cele 2 versiuni  
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ale istoriei Literaturii pe care le-am prins,  
Rocambole, Aventurile submarinului  

Dox, si scrieri de tipul "Onze 
 mille verges" (Apollinaire),  

Magarul de Aur  
(Apuleius), Povestea P  

de Creanga, ca si alte erotice  
de Eminescu, Toparceanu,  

Platon, carti despre 
 OZN_uri ..., Staniloae,  

etc Mai adaugati cate ceva  
de critica literara, drept si reviste  

precum Sience et Vie, Historia, etc. 
Si uite ca .... indiferent de pacatele "religiei",  

pentru ca exista si ele, eu Cred! Chiar daca rad in  
hohote la chesti precum : 

* 
 
 

SUNT UN PACATOS, PARINTE!!! 
... 

La parintele Vintila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
Si se roaga: - Fie-ti mila 

De un suflet pacatos! 
 

Chiar in saptamina mare 
Cind tot omul e smerit 
Si posteste cu-ndurare, 

Uite, am pacatuit! 
 

-Ai furat ? intreaba popa 
-Nu prea sfinte! Fara vrere 

M-am dat raului si hopa 
In gradina c'o muiere! 

 
-Vai de mine, vai de mine... 

Greu pacat ai savirsit...  
Insa daca-mi spui cu cine, 

Poate vei fi mantuit. 
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-Nu pot, a raspuns Arvinte 

Sa-mi fac chinul si mai greu 
Nu pot s-o divulg Parinte 
Ca ma bate Dumnezeu! 

 
Era'nalta si frumoasa, 

Parul blond si ochi de jar,  
Gura dulce,voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 

 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi 

Din Smirdan, de peste drum? 
-Nu pot s-o divulg ca Domnul 

Ma trazneste chiar acum! 
 

Si-avea flori la cingatoare,  
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 

... 
 

-Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg ? 

-Cere-mi tot, ba chiar si viata, 
Insa nu pot s-o divulg! 

 
Durdulie, 'mbujorata,  

Numai cintec, numai joc, 
Cind te-a strins in brate-odata, 

Ai simtit in vine foc! 
 

-Mai Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 

-Oh! Degeaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun! 

 
...O comoara tainuita, 

Fruct in dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
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Toata plina de pacat! 
 

- Bine,du-te ,mediteaza, 
Si vii miine mai dispus, 

Domnul sa te aibe-n paza! 
-Sarut dreapta ! Si s-a dus .  

 
Ajungind in colt, ca vintu' 

S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul 

De pacat te-a dezlegat? 
 

-Inca nu ! raspunse Arvinte 
Foarte vesel si vioi, 

Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi! 

 
Sa aveti parte de Lumina! 

*** 
Foarte clar 

de Cristian » Sâm Iul 17, 2010 6:11 am  
Conversatia s-a abatut de la subiect. 

Conversatia a fost mutata aici:... 
Topic inchis. 

**** 
Dragă cititor, este foarte clar, 

 eu nu mai apar, am lăsat ca să citiţi,  
adevărul ca să-l ştiţi, să ştiţi ce s-a comentat,  

ce, cu cine, s-au certat, şi eu... nu am comentat, 
 pentrucă, n-am apucat: Cristian şef, a decis, 

 şi topicul a închis. Va urma despre păcat,  
despre ce s-a comentat, poetizat; 

aşa cum eu le-am salvat, 
şi le dau la editat: 

numerotat! 
10 Noiembrie2011 

*** 
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Foarte clar 
de PAULPOET » Vin Iul 16, 2010...??? 

Dragă Apostolu, e foarte clar: 
... 

Voia Domnului se va-mplini 
Dacă pe-Ateu îl vom iubi 
Iar lucru-acesta nu e greu 

Şi ne ajută Dumnezeu. 
 

Iar dacă-l dăm pe uş'-afară 
El ne înjură şi ne zbiară 
Şi dacă noi nu-l auzim 

Frumos în Domnul nu gândim. 
 

Va trebui gândire multă 
Niciun Ateu nu te ascultă 

Deoarece, suflet nu are 
Şi nu iubeşte altă stare. 

 
Ori, starea noastră-i mai miloasă 

A lui Ateu, e dureroasă: 
El caută doar pentru sine 
Cu sufletul să-i fie bine. 

 
E greu, e greu... cu omul să lucrezi 

Va trebui şi tu să-l crezi: 
Să te apleci la mintea sa 

Şi-n Dumnezeu, a nu ceda. 
 

Dac-ai cedat, poţi fi învins 
Poţi fi de diavol azi convins: 
Mulţi, Doamne-Doamne zic 

Şi nu iubesc pe Domn: nici pic! 
 

Ateu, este un sincer credincios 
Cândva, va crede în Hristos 
Este precum Copilul răsfăţat 
Care în lumea largă: a plecat. 

 
Şi se răsfaţă, mâncă, bea 
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Va cheltui averea Sa 
El este fiu risipitor 

Şi îi iubit de Domn, cu dor. 
 

Dorul de casă nu va tace 
El mai târziu, o roadă face 

Şi roada lui care va fi...? 
Că-ntradevăr: nu va muri! 

 
Mai repede mor mincinoşii 
Mor tinerii şi nu mor moşii 

Mor cei care urăsc şi tac 
Şi "sex" cu Dumnezeu, ei, fac. 

... 
* 

Moşule, cocoşule 
Moşule, frumosule 
Moşule Ateu drăguţ 

Nu te arunca în puţ... 
 

Vino moşule la joc 
Ai şi tu aici un loc 

Vino-n horă să jucăm 
La Domnul să ne distrăm. 

 
Vino moşule iubit 
Aici eşti bine venit 

Domnul îţi pune pe masă 
Mâncărica, faină, grasă. 

 
Vino moş la Nunta Lui 

Este Nunta Mielului 
Nimeni nu te dă afară 

Şi nimeni nu mi te zbiară. 
 

Mosule, nu refuza 
Spune Domnului un da 

I-aţi costumul de Nuntaş 
Să fii Domnului: Fruntaş. 
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Mosule, noi te-am rugat 
La Nuntă te-am invitat 
Şi te mai rugăm odată 

De la scumpul nostru: Tată. 
 

Mosule, noi te iubim 
Dragoste multă-ţi dorim 
Eşti liber, să faci ce vrei: 
Ori credinţă, ori: Atei! 

... 
Tu ce vrei? 

Amin. 
16 iulie2010 

**** 
Dragă cititor iubit, iată, am intervenit,  

şi bine-nţeles citit, comentariul de sfârşit.  
M-am gândit că-i prea frumos, şi ar fi prea  

dureros, comentând despre Hristos, să nu îl 
 aşez mai jos. Că, ora, nu am ştiut, este că... nu 

 am putut: ca să mint; când l-am făcut, şi dacă a 
 fost văzut. Dacă eşti comentator, fii te rog prevăză- 
tor, căci nu ştii pe viitor, ce va fi... întâmplător. A fi 
 precaut, e bine, te salvezi întâi pe tine; apoi satana  

când vine, stă şi se gândeşte-n sine: Oare, cine 
 i-a vorbit? Şi pe unde-o fi fugit? Şi cum  
de m-a păcălit? Oare, singur a gândit? 

 Dragii mei, singuri gândiţi, şi de satana  
fugiţi; scăpaţi de chinuri să fiţi, şi bine- 
nţeles: trăiţi! Iisus Domnul, Un Turn 
 este, şi El te adăposteşte; satana se  

străduieşte, şi deloc nu reuşeşte. 
 Iisus Domnul e Lumină, este  

Fiinţă Divină; şi nu-l va lă- 
sa să vină, când sufletul 

 îţi suspină. Sufletul, se răcoreşte,  
la Domnul se-adăposteşte; este vesel 
 şi zâmbeşte; şi bine-nţeles... trăieşte! 

 Trăiţi, cu Domnul Iisus, ca-n exemplul  
de mai sus; şi satana a apus: înapoi 

 în iad s-a dus. Depinde de-a 
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 ta gândire, faci zgomot şi 
 dai de ştire; Iar Domnul 
 fiind Iiubire, îl va face  
să se mire... şi să zică:  

îl alerg degeaba, mi- 
am scrântit şi... laba;  

  şi rămân scrântit, labă...  
păcălit! Satano, eşti slab, pros- 

tănac şi... lab'... du-te şi-o ascute,  
dacă  vrei a... iute... că te mişti încet,  

trăiesc în Duiet: cu Domnul Hristos, şi 
 mă doare-n... dos; de tine, neisprăvit, ca- 

re ai murit. Şi satana sperios, cât e el de fio- 
ros, se sperie de-al tău... os; şi se... teme de 

 Hristos. Numai omul, nu se teme, zice el, că 
 are vreme, este tânăr, se gândeşte, şi viaţă că 
 îşi trăieşte. Şi ce viaţă poate fi, dacă mâine vei  
   muri, şi degeaba ai trăit, ai mâncat, băut, iu- 
bit?... Fii omule gânditor, cu tine prevăzător; 
 nu se ştie niciodată, viaţa ta când ţi se gată.  

Gândeşte-te la Hristos, căci eşti... tinerel,  
frumos, după care-mbătrâneşti, mergi  

pe drum şi te bă'ceşti... bă ce şti'i 
 tu poezie; du-te la bucătărie,  

că ţi-e foame şi ţi-e frig, şi  
nu ai niciun câştig, da- 

că nu te mai opreşti,  
* 

să mănânci, te odihneşti...? Nu mă duc,  
mi-e cald şi bine, vreau să mă-ncălzesc cu tine, cu 

 tine, drag cititor, şi de versuri iubitor. Bă's... ă ştii că 
 prost nu este, se gâdilă şi gândeşte; are mintea gâ- 
dilată, şi... problema, ridicată?... Aşa este, ai ghicit, 

 de la iarnă am răcit; o aveam lăsată-n jos, şi acum e  
* 
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tare... os! 
 Eu zic să te 

 potoleşti, că la 
 minte te sminteşti; 

 şi dacă rămâi smintit,  
 

nu ne mai dai de citit...?  
Ba vă dau, vă dau ce vreţi, vă  

rugaţi şi îmi spuneţi; îmi spuneţi, cam ce 
 vă place, şi poetul... vă va face! Păi ne place,  

să iubim, printre rânduri să fugim: semă- 
nând intercalat, ce-i frumos şi adorat. Astă- 

zi, nu mi se arată: rima cu... intercalată; astăzi 
 eu am să iubesc, cum doresc! Mulţămesc!  

Să trăieşti, să te faci mare, să 
 ţi-o ţii între... picioare: până  
moare; frăţioare. Mă fac dacă 
 vreţi, mai mic, sănătoşi să fiţi: vă  

zic; iar dacă... voi fi pitic: tac chitic.  
Taci chitici, ai vrut să zici, să vi- 

sezi numai pitici, şi să zici: mânc 
 şi mici! S-o crezi tu, că: este post; poate  

că mă crezi un prost; dacă mânc bere şi mici,  
o să mă doară-n... ia ghici? Nici acolo nu te 

 doare, de cititor, cititoare; şi e bine să pos- 
teşti, şi-n rimă să ne vorbeşti. Vă vorbesc, fiţi 
 fără frică, nu mă doare în... paolică; mă doare cu 
 mult  mai sus: la inima lui Iisus. Adică, eşti Ii- 
nimos, iubeşti pe Iisus Hristos, şi cu Iiu- 

bire ne scrii, felurite poezii? Vă scriu şi 
 eu cum gândesc, şi cu Ii... nima iubesc; 
 cine Ii... nimă nu are, moare. Foarte 

 mulţi au Ii... nimioara, vara;  
vara când e cald şi bine,  

şi să se... scoale... îi vine. Păi ăla nu este om,  
este o... căţea, la pom; vine-ncetişor o... râmă, 

 sapă, şi... pomul: dărâmă. Pomul are  
rădăcină, şi omul are-o... tul- 

pină; cu... tulpin,a se hră- 
neşte, şi trăieşte. Şi 
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 tot cu ea... şi gândeşte,  
rădăcina îşi găseşte, şi stro- 

peşte...? Adică e strochitoare, 
 şi urât mirositoare?... Probabil,  
vorbim şi noi, ea e ploaie, el e... ploi; 

 ea femeie, el... gunoi! Nu cred,  
că îţi dau dreptate... amân- 

doi îşi fac păcate; amân- 
doi păcătuiesc, când se...  

ploaie şi strochesc. Ba,  
el: este vinovat, coada că  

şi-a ridicat; femeia nu-i vino- 
vată, că-i strochită: toată. Auzi tu,  

am o ideie, şi cred că eşti o femeie; coada,  
care-i ridicată: nu este strochită, toată?... Nu, 

 că nu este leoaică, este bătrână ursoaică,  
ţine coada-ntre picioare: până-i moare. 

 Eşti ursoaică?... păi n-ai coadă, cine... vrei 
 ca să te creadă? Sunt bătrână: mi-a  

crescut, când mă... duc, să mă 
 strochesc, foamea să mi-o 

 potolesc. Atunci, te las să 
 te... duci, să-ţi tragă ur- 

sul la... nuci; până  
când te-ai săturat, de... co- 

mentat, astăzi cu mine: trăiţi bine!   
Dragă cititor iubit, ursoaica... ce mi-a vorbit,  

m-a minţit; spunându-mi că are... floare, şi este  
o iubitoare; că de mine-i este drag, şi se arde în... pâr- 
rrţ... ag? Dragă cititor iubit, nu te superi: am glumit;  

ştiu că nu-i adevărat: mi-eşti un cititor curat; dar 
 probabil... că mai sunt, şi poeţi cu nasu-n vânt,  

care... sunt precum am spus: eu mai sus.  
Aceştia,-s egoişti, doar cu numele,-s  

artişti: de mine nu-i este drag, 
 şi îi doare în... pârrţ'ag; 

 de cărţile ce le-am 
 scris, cu poezie de vis. 

11.11.2011 
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6)Cel mai greu păcat 

Cel mai greu păcat 
de Cristian » Mie Iul 14, 2010 3:28 pm  

Care este oare cel mai greu sau cel mai grav păcat 
*** 

Cel mai greu păcat 
de mozaro » Mie Iul 14, 2010 8:47 pm  

lipsa smereniei... 
*** 

Cel mai greu păcat 
de M. Dragomir » Mie Iul 14, 2010 9:23 pm  

Părerea mea e că deosebit de grave  
sunt: sacrilegiul şi păcatele  

împotriva Spiritului 
 Sfânt. 

*** 
Cel mai greu păcat 

de mozaro » Mie Iul 14, 2010 10:34 pm  
ce intelegi prin sacrilegiu? 

*** 
Cel mai greu păcat 

de M. Dragomir » Mie Iul 14, 2010 10:47 pm  
Prin sacrilegiu ? Accepţia comună, nimic  

deosebit: rană provocată lui Isus. 
*** 

Cel mai greu păcat 
de mozaro » Joi Iul 15, 2010 12:01 pm  

nu stiu ce sa spun...fii concret.. 
*** 

Cel mai greu păcat 
de M. Dragomir » Joi Iul 15, 2010 12:46 pm  

Spre exemplu, biciuirea Domnului nos- 
tru în Pretoriu a fost un sacrilegiu. 

*** 
Cel mai greu păcat 

de Apostolu » Joi Iul 15, 2010 2:16 pm  
Trufia, daraga domnule  

moza-ro, trufia. 
*** 
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Cel mai greu păcat 

de Jiva » Vin Iul 16, 2010 12:06 pm  
Hula impotriva Duhului Sfant este un pacat  

de neiertat, conform afirmatiilor lui Isus din Matei  
12.31-32. ”31. De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă  

se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta.  
Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; 

dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici 
în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.” Personal pentru mine asta e o 

dilema.Eu nu pot ajunge in Rai cu pacate neiertate. Daca hulesc, 
gata? Chiar daca imi pare rau si doresc iertare? Isus nu a murit pe 

cruce si pentru acest pacat? Ce parere aveti? Si sper  
sa nu primesc raspunsuri de genu ”fa cateva sute  

de matanii, si spune rugaciunea cutare 
    de 3 ori/zi”. Vreau raspunsuri  

argumentate cu Scriptura. 
*** 

Cel mai greu păcat 
de Apostolu » Vin Iul 16, 2010 7:43 pm  

Domnule Jiva, 
Va rog frumos sa ma 

 scuzati, dar ce zice dragul de  
Matei este un oximoron cu litere mari. 

AZI. Si subliniez: AZI! Si uite cum hulesc, EU!  
Adica, mai poti fi Crestin, hulind Duhul, hulind pe Iisus, 

 hulind pe Dumnezeu, pe Fecioara Maria, pe Sfinti?Pardon! In  
acea fractiune de secunda, te-ai exclus AUTOMAT si SINGUR din  

... 
Casa Crestina! 

In momentul ala NU  
mai esti crestin, esti... ORICE  

altceva!Iar omului care este "ALTCEVA", 
 nu ii mai pasa de Iisus si zicerea lui despre ce se iarta 

 si ce nu!!! Parerea mea este ca acel verset trebuie luat in context 
 istoric.Stim foarte bine ca in primul secol, Dogma era "subtire"  

si chiar parte din Apostoli au avur interpretari diferite. 
Cu trimitere la Biserica Copta si al ei PAPA!!! 

*** 
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Cel mai greu păcat 
de PAULPOET » Vin Iul 16, 2010 8:19 pm  

Tot ce se numeşte păcat duce la moarte: 
* 

Vă văd oameni serioşi: 
Sunt grele toate păcatele să-vâr-şi-te! 
Ele cu dispreţ sunt de Domnul privite 

Sunt grele deoarece, duc... SUFLETUL la moarte: 
Acesta, este un răspuns găsit: în Sfânta Carte. 

... 
Şi zicem: 

Păcatu-n lume moartea a adus 
Şi moarte-a fost învinsă de Isus 
Cu sufletul la Domnul să venim 

Şi-n felu-acesta, noi, să nu murim! 
 

Că moare trupul? Nu e bai: 
Te-nalţi cu sufletul la rai 

Şi vine marea înviere 
Când se va vede cine piere. 

 
Şi cine piere-i... cum bre? Păcătos! 

Nu l-a iubit pe Domn Hristos 
Suflarea lui, s-a stins pe loc 
Şi sufletu,-i va zace-n "Foc"! 

 
Ce este "Focul"? Este durere 

Este o lipsă de Avere 
Este precum... mergi pe cărare 

Şi nu zăreşti nimic în zare. 
 

"Focul" acesta-i zicem iad 
Acolo, sufletele cad: 

Este pustiul fără "Apă" 
Care la suflet, el, te "Sapă"! 

 
Sufletul, vrea să mai trăiască 

Să se întoarcă, să mai "Crească"! 
Este un suflet ne... Născut: 
Rămas în hăul din trecut. 
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... 
Hăul acesta, foarte mare 
Este un hău fără de zare! 

De el... şi dracii se-nfioară 
În veci de veci, ca să nu moară! 

 
Iar tu, ce faci? Tu vrei să cazi? 
Vrei în Adânc pe veci să arzi? 

Gândeşte-te, la Dumnezeu 
Renunţă, a mai fi Ateu. 

 
Iubeşte pe Domnul Hristos 

Şi nu mai fi un păcătos! 
Domnul Hristos, Ţi-a arătat  

Unde ajungi de ai păcat: 
 

Ajungi în iad! În veşnic chin 
Nu vezi nimic! "Foc" şi suspin: 

Mai bine, de nu te năşteai 
Şi de Adânc şi "Foc", scăpai. 

 
Dar te-ai născut! Casă trăieşti 

Pe Domnu-n ceruri să-ntâlneşti 
Dacă nu vrei!... n-am ce să-ţi fac: 

Vei fi considerat un... drac! 
 

Şi dracii, nu vor fi iertaţi! 
De nimeni nu vor fi scăpaţi: 

Sufletul tău, e mântuit 
Pe-acest pământ: cât ai trăit! 

 
Că ai ştiut! Şi nu ai vrut? 

Pe cine crezi că L-a durut? 
Pe Dumnezeu Iisus... cretine! 
Care-a murit şi pentru tine! 

 
Nu a murit?... Că este viu?! 

Acum abia mi-L vezi pe Fiu?! 
Acum mi-L vezi pe Dumnezeu? 
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Acum te vezi că-mi eşti Ateu? 

Acum?! 
... 

Păi pân'-acum ce mi-ai făcut? 
Nu ochilor tu L-ai văzut? 
Ai stat în casă la răcoare? 

Şi plajă-n... litoral, la mare? 
Supărare, foarte mare... 

Amin. 
*** 

Cel mai greu păcat 
de Jiva » Lun Iul 19, 2010 2:17 pm  

Apostolu scrie: Domnule Jiva, 
Adica, mai poti fi Crestin,  

hulind Duhul, hulind  
pe Iisus, hulind pe  

Dumnezeu, pe  
Fecioara Ma- 
ria, pe Sfinti? 

Pardon! In acea fractiune de secunda,  
te-ai exclus AUTOMAT si SINGUR din  

Casa Crestina !In momentul ala NU mai esti  
crestin, esti ORICE altceva Iar omului care este 

 "ALTCEVA", nu ii mai pasa de Iisus si zicerea lui  
despre ce se iarta si ce nu!!!Parerea mea este ca acel  
verset trebuie luat in context istoric. Stim foarte bine 

 ca in primul secol, Dogma era "subtire" si chiar  
parte din Apostoli au avur interpretari 

 diferite. Cu trimitere la Biserica 
 Copta si al ei Papa! 

* 
Da, sunt de acord cu tine.  

Un om care huleste Duhul Sfant,  
pe Isus, Dumnezeu, etc, nu se poate  

denumi crestin. Ar fi un ipocrit.Dar in  
acelasi timp, atata timp cat este pe  

pamant, omul are sansa iertarii 
 Lui. Aici e dilema mea.  

Daca un om face 
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 asta, si, sa  
zicem ca im ani  

de zile, isi da seama cat 
 de gresit merge, si se caieste,  

si cere iertare Domnului pentru toate  
hulele adresate, nu i se va mai ierta? Ca nu vad  

nici o interpretare logica. Daca se iarta pacatul asta,  
atunci avem contradictii.Daca nu se iarta, atunci intre- 

barea urmatoare e de ce? Ca Dumnezeu nu poate?  
Ca nu vrea? iara alte dileme.. Trebuie  

sa fie o explicatie pentru afir- 
matiile lui Isus. 

*** 
Cel mai greu păcat 

de M. Dragomir » Lun Iul 19, 2010 3:19 pm  
"În funcţie de variatele interpretări ale "păcatului  

împotriva Sfântului Duh", sunt variate moduri în care 
 se poate spune că nu poate fi iertat. Dacă prin "păcat  

împotriva Duhului Sfânt" înţelegem impenitenţa  
finală, este evident că nu poate fi iertată,  

fiindcă păcatul capital în care omul  
perseverează până la moarte  

nu poate fi iertat în viaţa 
 viitoare, din moment  
ce el nu a fost remis 

 prin penitenţă în 
 această viaţă." 

*** 
Cel mai greu păcat 

de Apostolu » Mie Iul 21, 2010 4:22 pm  
Asa e! Fa'te domnia ta capra pentru 

 toti si o sa traiesti fericit pana 
 la adanci baraneti! 

*** 
Cel mai greu păcat 

de mozaro » Mie Iul 21, 2010 5:36 pm  
tinere , domnia ta din duhul pocalitilor 

( iehovar kaghebist) nu ai cum sa  
cuprinzi asemenea cuvinte  
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... 
la dumneata ,tinere , alte valori primeaza! precum  

impunsul cu lancea:))) cred ca nu te-ai jucat  
suficient cat ai fost mic. Iti recomand 

 un counter strike si apoi un  
ceai de tei... ca sa te 

 simti mai bine  
*** 

Cel mai greu păcat 
de Apostolu » Mie Iul 21, 2010 6:32 pm  

Iepuras coconas, 
Cand ai sa inveti difernta  

dintre Biblie si Coran in privinta  
povestii cu Adam, Eva si Sarpele sa ma  

mai cauti! Pana atunci du-te la Bodega cu  
mistocareala ta de zugrav 2 bani, ca  

nuam ce discuta cu cei saraci 
 cu duhul in viata! 

*** 
Cel mai greu păcat 

de mozaro » Mie Iul 21, 2010 6:56 pm  
Apostolu scrie: Iepuras coconas, 

Cand ai sa inveti difernta 
dintre Biblie si Coran  

in privinta povestii  
cu Adam, Eva si  
Sarpele sa ma  

mai cauti! 
Pana atunci du-te la Bodega 

 cu mistocareala ta de zugrav 2 bani,  
ca nu am ce discuta cu cei saraci cu duhul in viata! 

... 
Nu te-ai intrebat vreodata, tinere,  

daca nu cumva te crezi prea important?  
Ma faci "zugrav de doi bani" pentru ca ai visat  

la somnicul de amiaza vreo lucrare de a mea (pt ca nu  
am postat nici una din lucrarile mele)sau poate nu ai baut  

suficient ceai de tei. Asta spune totul despre valoarea ta de asa 
 zis "crestin ortodox". 
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*** 
Cel mai greu păcat 

de Apostolu » Mie Iul 21, 2010 7:42 pm  
Te pomenesti ca tu erai "Judeca- 

torul" caruia trebuie sa ii  
dau eu seama! Nu  
intelegi neica ca  

nu avem ce 
 discuta? 

*** 
Cel mai greu păcat 

de mozaro » Joi Iul 22, 2010 8:15 am  
penibil...asta e cuvantul 

*** 
Cel mai greu păcat 

de PAULPOET » Vin Iul 23, 2010 9:49 am  
Citat: 

Da, sunt  
de acord cu  

tine. Un om care  
huleste Duhul Sfant, pe  

Isus, Dumnezeu, etc; nu se  
poate denumi crestin. Ar fi un  

ipocrit.  
* 

Stimate creştin credincios 
Am aşezat acest citat mai sus 

Să nu-nţelegem azi pe dos 
Credinţa în Hristos Iisus. 

 
Hula, nu este ce credem 
Este cuvânt pornografie 

Pe Duhul Sfânt noi nu-L vedem 
Prea multe de El, nu se ştie. 

 
În schimb, vedem un chip Frumos 

Un chip cu Numele Isus 
Şi cu Prenumele Hristos 

La dreapta Tatălui de Sus. 
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Domnul Hristos, ne-a explicat: 

Tatăl Ceresc e Duh de Viaţă 
Cine-L huleşte, nu-i iertat 

Nici Azi, nici mâine Dimineaţă. 
 

Aş vrea să te întreb creştine 
Iehova, Tatăl Se Numeşte? 
Tu crezi că Tatăl e ca tine: 

Un om, o pasăre, un peşte? 
 

Nu dragul meu, Tatăl e mare 
Tatăl Ceresc nu are Nume 

Hula, nu poate-avea valoare: 
Dacă nu-L ştii: cum I Se spune. 

 
Şi-atunci, când eşti pe El nervos 
Dorinţa celui rău e, să-L huleşti: 

Şi tu-L înjuri doar pe Hristos 
Care, Te iartă: şi trăieşti. 

 
Dragul meu, Tatăl Ceresc gândeşte 

Numele Său este... "Eu Sunt" 
De-aici, Prenumele lipseşte: 
Nu are Nume: Alt Cuvânt. 

 
Omul în schimb, şi-a tot dorit 

Să-i spună Domnului pe Nume 
Tatăl Ceresc, S-a tot gândit 

Ce Nume Domnului va pune. 
 

Emanuel, unii ziceau: 
Emanuel să Te Numim! 
Iar alţii, poate că tăceau 

Ca nu cumva, toţi: să murim. 
 

Şi Domnul, după cum se ştie 
A dat proorocilor Lumină 

Să se vestească-n proorocie 
Că, pe pământ, El va să Vină. 
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Satana, iute a aflat 
Şi tresălta de bucurie 

Iadu-n picioare a sculat: 
Cu băuturi şi veselie: 

 
Cum? Domnul, coboară pe pământ? 

Se va Numi... Emanuel? 
Şi îi vom face-n Iad un vânt: 

Definitiv, scăpaţi de: El? 
 

Domnul în schimb, a prevăzut: 
Un înger a trimis de Sus 

Şi diavolul, nu a ştiut 
Că Numele va fi: Iisus. 

 
Că a aflat el mai târziu: 

De Dumnezeu, că S-a-ntrupat 
Caută-L tu, acum: pe Fiu 

Prin lumea-ntreagă: Viu, scăpat? 
 

Viu este Domnul, şi aşa El va rămâne 
În chinuri pentru oameni, El, a suferit 

Suflete-nceruri, multe, să se-adune 
Şi să rămână pe pământ: Iiubit. 

 
Domnul e Om, este şi Dumnezeu 
Domnul gândeşte să ne fie bine 
Domnul ne ocroteşte tot mereu 

Domnul a fost, şi-a doua oară, Vine: 
 

Vine să secere, lumea se va sfârşi 
Timpul e gata, timpul s-a sfârşit 

Cin' L-a crezut, cu Domnul: va trăi 
Iar cine nu, va merge,-n chinuit. 

 
Gândeşte-te acum, mai ai puţină vreme 
Vino la Domnul, şi Domnul: te primeşte 

Cine de Domnul, astăzi, nu se teme 
Sufletul lui în veci: se chinuieşte. 
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Salvează-ţi sufletul, să nu mai fii Ateu 

Precum un hoţ va fi, a Domnului venire 
Cei credincioşi, vor fi cu Dumnezeu 
Şi vor avea, în Domnul: nemurire. 

 
Trupul acesta, îl vom lepăda: 

Ne-a ajutat să ne Naştem 
Trup de Lumină, Domnul, ne va da: 

Şi care unii, chiar Îl şi: avem! 
 

Luaţi Duhul Sfânt, un Trup nemuritor 
Luaţi-L acum, când încă mai trăiţi: 

Luaţi pe Hristos, Un Domn Mântuitor 
Domn iertător, chiar dacă, Îl huliţi: 

 
Domnul Te iartă  

Domnul Te Iubeşte 
Domnul Te ceartă 

Domnul Te doreşte. 
 

Domnu-i foarte milos 
Şi foarte Iertător 

Iubeşte-L pe Domnul Hristos 
Să Fii: nemuritor. 

 
Cheamă Ateul la Credinţă 
Cheamă-l să fie mântuit 

Să stea cu Domnu în Fiinţă 
Şi-n ceruri să fie: primit. 

 
Domnul e Domn adevărat 
În Domnul nu-i minciună 
La oameni El S-a arătat 

Un Nume, oamenii: să-i pună. 
 

Domnul: Iisus; azi - Se Numeşte! 
Iisus Hristos: Numele-ntreg 
Un Nume care, Mântuieşte 

Şi de păcate, îi dezleg. 
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Dezleagă-te de păcătos 
Uneşte-te cu Dumnezeu 
Uneşte-te azi, cu Hristos 
Şi vei trăi în veci: mereu. 

 
Vesteşte Sfintele Scripturi: 

Domnul Hristos e Dumnezeu! 
Vesteşte-L prin multele guri 

Aşa cum Îl vestesc: şi eu. 
 

Nu te lăsa dus în pământ 
Ridică-te la Dumnezeu: 

Să nu rămâi o frunză-n vânt 
Când pe pământ, va fi: mai greu. 

 
Greul acesta a venit 
Cu ochii îl vedem: 

Cu greu, în ceruri eşti primit 
Deoarece, nu-L mai credem! 

 
Răbdaţi vă rog, răbdaţi, răbdaţi 
Suntem creaţi pentru răbdare: 
Credinţa-n voi nu o schimbaţi 

Chiar dacă... schimbătoare, pare. 
 

Răbdaţi venirea lui Iisus 
Care din cer Se pregăteşte: 

Să ne răpească-n ceruri, Sus 
Când timpul nostru: se sfârşeşte. 

 
Vremea-i aproape, vremea a şi venit 

Timpul este de sine stătător: 
La Dumnezeu, vremea, s-a şi-mplinit 

Deoarece, El, Îi, nemuritor. 
 

Să fim şi noi nemuritori ca Dumnezeu 
Şi să uităm c-am fost pe-acest pământ: 
Cu Trup Lumină să trăim în veci mereu 

Şi să scăpăm, de lacrimă, şi vânt! 
Ce este omul? Este frunză-n vânt 
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Este făcut din Dragoste şi Miere 
Şi fără pic, de Suflet: în Cuvânt 

Bate un vânt, şi trupul lui: va piere! 
 

Vă rog frumos, de pe pământ, să nu muriţi 
Vă rog frumos, pe Domnul, să-L iubiţi 

Vă rog frumos, pe Domnul, să-L vestiţi: 
Şi în iubire, pentru oameni, să-L găsiţi! 

Amin. 23 iulie 2010 
*** 

Cel mai greu păcat 
de ALEXANDRUHRAB » Vin Iul 23, 2010 10:28 pm  

@PAULPOET imi plac poeziile tale si chiar intr-o poezie am 
 vazut ca ati pus accentul pe ce inseamna pacatul. Iar acum sa 
vorbim putin despre pacat simplu pacat impotriva Sfantului  

Duh este pacatul pe care nu vrei sa-l parasesti si acum 
 sa citez un duhovnic pe care il port in mine pe Parin- 

tele Teofil Paraianu: "Cel mai mare pacat este  
pacatul in care esti!". Sper ca am lamurit  

si crestineste si frateste aceasta 
 problema, iar daca nu va  

astept pe dumnea- 
voastra pe totii  

sa mai va 
 dati cu 
 parerea  

Doamne ajuta!  
*** 

Cel mai greu păcat 
de ALEXANDRUHRAB » Sâm Iul 24, 2010 1:08 pm  

PAULPOET scrie: "Părinte" Alexandru 
Amin "Părinte" Alexandru, amin. 

Nu sunt preot inca, dar 
 sper sa fiu. 

*** 
Cel mai greu păcat 

de PAULPOET » Dum Iul 25, 2010 12:57 pm  
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"Părinte" Alexandru: 
Noi toţi cei credincioşi adevăraţi 
Suntem Preoţi ai lui Dumnezeu 
Suntem "Părinţi" şi suntem fraţi 

Şi ne iubim zilnic, mereu. 
 

În noi nu-i pic de ură şi mânie 
Sărim şi ajutăm pe cel năpăstuit 

Avem un suflet plin de poezie 
Şi de necazuri, îi: păzit. 

 
Am pus Părinte,-n "ghilimele" 

Domnul te ştie cine eşti 
De nu-nţelegi vorbele mele 

Dorinţe-n viaţă: nu primeşti. 
 

Domnul Hristos a cunoscut 
Despre femeia păcătoasă 

Căci de la Tatăl a ştiut 
Cât poate fi de mincinoasă. 

 
-Doamne, femeia i-a vorbit: 

Este exact cum Tu mi-ai spus  
Mai mulţi bărbaţi, eu, am iubit 
Eşti un Prooroc: venit de Sus? 

 
Şi speriată, a fugit 

Toată cetatea a sculat 
Să vadă: Proorocul sosit 

Ce i-a ghicit – cu-adevărat! 
 

-Doamne, femeia a mai spus: 
Noi, pe Mesia-L aşteptăm: 
Un Salvator din cer de Sus 

La ceruri să ne înălţăm- 
 

Şi când Mesia va veni 
Lucrurile toate ne învaţă: 

... 
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Şi noi, să le putem a şti 
Privindu-L, pe Domnul: în faţă. 

 
-Eu Sunt, Domnul Hristos a spus: 
Eu Sunt Acel Mesia aşteptat 
Eu Sunt Cel pogorât de Sus 

Şi care-n Om: M-am întrupat; 
 

Atunci, cei din cetate au crezut 
De vorbă cu Domnul au stat 
Domnul, minuni, El, a făcut 
Şi L-au crezut: cu-adevărat. 

 
Aşa e omul păcătos 

Va trebui întâi să-L vadă 
Şi când va vede pe Hristos 

Va-ncepe negreşit: să-L creadă. 
 

Ce credincios eşti dacă-L vezi 
Şi pân-atunci: nu L-ai crezut? 

Şi-ncepi şi tu, atunci, să-I crezi: 
Minunile, ce le-a făcut? 

 
Eşti Toma zis... necredinciosul 

Ferice-i de cine: nu-L vede! 
Şi crede-n Dumnezeu Hristosul: 

Acela,-i credincios şi crede! 
 

Mulţi, Doamne iartă-ne, vor zice 
Când Domnul iarăşi va veni 

Şi va-ncerca să Îi explice: 
Pe Domnul când, Îl vor privi. 

 
Şi Domnul îi va judeca 
Îi va găsi fără credinţă! 

De vii în iad ei vor zăcea 
Fără salvare cu putinţă. 

... 
* 
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Gândeşte-te cât mai trăieşti 
Căci vine Domnul pe pământ 

Şi credincios dacă tu eşti 
Te scap'-al Domnului: Cuvânt. 

 
Iar dacă nu prea ai crezut 

Pe Domnul nu Îl poţi minţi 
Domnul, te vede ce-ai făcut: 

Ca păcătos, tu, vei pieri! 
 

Crede în Domnul Dumnezeu 
O faci pentru a ta salvare 

Crede în Dumnezeu mereu 
Cât mai trăieşti, suflet: sub soare. 

 
Dacă amâni la nesfârşit 

Şi te complaci în necredinţă 
Nu se va şti, când ai murit 

Şi să mai crezi, nu-i: cu putinţă. 
 

Cel care este decedat 
Şi a murit necredincios 
Va fi, în ceruri judecat 

Şi aruncat, în iaduri: jos! 
 

Iar cel care nu L-a văzut 
Şi L-a crezut cu-adevărat 
La Tatăl Ceresc îi trecut: 
Ca suflet, fără: de păcat! 

 
25 iulie 2010 ora13:57 

Amin. 
**** 

Iar acum drag cititor, 
 la numărul următor, vom 

 avea o întrebare, şi răspunsurile 
 care... sunt foarte interesante, cu urcu- 

şuri şi cu pante, pe care le vom citi, comenta,  
pentru: a şti. 10 Noiembrie 2011  
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7)Ateismul – intrebare 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Mar Iul 06, 2010 11:22 pm  
Am o intrebare, ce este mai rau sa omor o viata sau sa  

fac lucruri "necurate" dar sa cred in Iisus Cristos si sa mi 
 se ierte pacatele prin asumarea unor obligatii morale, 

 sa spunem canoane sau sa fiu un om bun, sa ajut,  
sa nu fac "rele" dar sa nu cred in zeul vostru? 

*** 
Ateismul – intrebare 

de florin » Mie Iul 07, 2010 9:27 am  
Sunt de acord cu Cristian cu men- 

tiunea ca faptele bune sunt 
 roada dragostei iar  

dragostea nu  
poti sa o 
 fabrici 
 ci doar 

 sa o primesti  
de la Dumnezeu. 

As dori sa adaug ca ateismul in sine este 
 o religie care are are ca "dumnezeu" propria persoana  

careia i te inchini cu o mare credinta. Cred ca ai nevoie de 
 mult mai multa credinta sa crezi ca propria persoana poate 

influenta acest univers sau sa crezi in "big bang" si evolutionism 
decat in Dumnezeu care a creat tot ce ne inconjoara si este atat de 
evident in toata creatia Sa.(calculeaza doar in ani probabilitatea 
ca toate proteinele sa-si gaseasca singure locul in lantul ADN-

ului). 
Totusi asa cum a zis si Cristian este vorba de o decizie pentru ca 

Dumnezeu ne-a creat cu liber arbitru si de aceea suntem 
responsabili pentru fiecare decizie insa una singura 

 face diferenta intre a merge in rai sau in iad si  
daca Isus Cristos nu este doar cel mai  

mare mincinos al tuturor tim- 
purilor si este cu adevarat 
 Dumnezeu iar tu respingi  

vestea buna ca El a mu- 
rit pentru pacatele 
 tale nu vei pu- 
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tea evita sa-ti petreci vesnicia in iad. 
Vestea buna pentru noi insa este: "Caci 

 Dumnezeu asa a iubit lumea, incat pe Fiul 
 Sau Cel Unul-Nascut L-a dat ca oricine crede in 
 El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica." Ioan3:16 

Dumnezeu te iubeste in cel mai personal mod si El 
 te cauta chiar si atunci cand tu Il respingi insa  

dreptatea lui va determina caderea ta in iad  
daca nu accepti curatarea ta de pacate 

 prin jerfa fiului Sau pe cruce. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Jiva » Mie Iul 07, 2010 10:17 am  

Ateu notoriu scrie: Am o intrebare, ce este  
mai rau sa omor o viata sau sa fac lucruri "necu- 

rate" dar sa cred in Iisus Cristos si sa mi se ierte paca- 
tele prin asumarea unor obligatii morale, sa spunem  

canoane sau sa fiu un om bun, sa ajut, sa nu fac  
"rele" dar sa nu cred in zeul vostru? 

Draga ateu notoriu, 
Inainte sa pui intrebari despre  

viata crestina si credinta in Zeul nostru, 
 ai studiat vreodata Biblia? Iti sugerez sa incepi cu  

Noul Testament, sa lasi deoparte intrebarile despre fapte  
bune si rele. Esenta crestinismului nu sta in fapte, este doar  

o bucata din intregul ”tort”.  
Daca chiar vrei sa afli adevarul, documenteaza-te, studiaza, 
 aloca timp, si atitudine. Daca raspund la intrebari de genu 

 puse de tine, nu ajungem la nici un rezultat. Sti bine ca 
 nici tu nu poti sa imi demonstrezi nimic, nici eu 

 nu pot sa iti demonstrez nimic pt ca intreba- 
rea este prea vaga (chiar e rau sa omori? 

 morala in ateism? cine decide ce e 
 rau si ce e bine, daca totul e re- 

lativ, conform ateismului? 
 Chiar sunt curios...  

sa fi un om bun?  
ce inseamna 

 bun? 
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 pe ce se bazeaza definitia ta?).  
Lasa tu canoanele, obligatiile morale, 

 legile bisericesti, traditii, faurite de minti 
 omenesti. Concentreaza-te pe Biblie. Nu este 

 o carte grea, fara logica, veche, etc. Este extrem de 
 simpla daca vi cu inima deschisa pentru adevăr. Chiar 

 ofera raspunsuri celor ce cauta cu adevărat. Eu am gasit 
 răspunsuri care m-au ajutat sa inteleg rostul si identitatea  

mea in lume. Contează atitudinea ta, care nu minte pe nimeni. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Ateu notoriu » Mie Iul 07, 2010 10:48 am  

Era o intrebare simpla care isi astepta un raspuns simplu  
si concret. Eu nu am nevoie de o divinitate sau de o carte  

care sa ma invete ce e bine si ce e rau, exista ratiunea.  
Esti liber sa faci tot ceea ce vrei atata timp cat nu 

 afectezi pe cei din jur intr-un mod negativ,  
moralitatea ta se sfarseste la granita 

 moralitatii celui de langa tine. 
 Am citit biblia si pot spune  

ca este interesanta, am 
 abordat-o ca pe un 
 best selling novel,  
daca v-ati fi nascut  

in orice alta parte erati  
100% siguri ca Buddha sau 

 Allah erau asa zisul dumnezeu 
 adevarat. Religia a fost este si va fi  

un mijloc excelent de manipularea in  
care doar cei slabi isi gasesc refugiu.  

... 
Ateismul NU este o religie!(A-teism)  

"Ateismul este concepţia care se bazează 
 pe negarea existenţei oricărei divinităţi. Ate- 

ismul respinge astfel credinţele religioase în supra- 
natural, viaţa de apoi, miracole etc., specifice teismului."  
Am fost botezat ca si crestin ortodocs(ortodox) dar refuz 

 sa cred, mi se pare irational si amuzant cand gandeti totul 
 in mare, in ansamblu, e o carte scrisa acum 2000 de ani, poate 

 acest Iisus era un David Blaine al vremurilor noastre,  
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nu aveti de unde stii. Un paradox al unui anume Epicur:  
"Fie Dumnezeu vrea sa opreasca raul, dar nu poate; fie 

 poate, dar nu vrea. Daca vrea, dar nu poate, atunci  
nu e atotputernic. Daca poate si nu vrea, atunci 

 este el însusi rau. Daca Dumnezeu poate 
 opri raul si vrea sa-l opreasca, atunci 

 de ce mai există rau în lume?" 
When one person suffers 

 from a delusion it's 
 called insanity,  

when many  
persons  
suffer  
from  

delusions it's  
called RELIGION. 

O INTREBARE CAT SE  
POATE DE SERIOASA ASTEPT  

RASPUNS SCURT SI ARGUMENTAT,  
CREDETI IN MOS CRACIUN? DACA NU,  

DE CE NU? 
*** 

Ateismul – intrebare 
de florin » Mie Iul 07, 2010 11:32 am  

Dumnezeu nu a creat intunericul. Intunericul  
inseamna lipsa luminii. Isus a zis imparatia mea nu  

este in aceasta lume. Consecintele deciziilor noastre gresite 
determina efecte pentru care oamenii Il acuza in mod surprin- 
zator pe Dumnezeu. E interesant cum oamenii isi aduc aminte 
 de Dumnezeu doar cand nu au pe cine sa dea vina. Totusi este 
 si aceasta o forma de rugaciune pentru ca rugaciunea inseam- 

na sa ai un dialog cu Dumnezeu si Dumnezeu in marea sa 
 dragoste si indurare raspunde la orice chemare. 

 Te invit sa experimentezi acest lucru. 
Antonimul dragostei nu este  

ura ci indiferenta. 
... 

Blaisse Pascal a spus:  
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"Omul a fost creat cu un gol in inima in forma 
 de Dumnezeu". "Adevărul nu-l pătrundem numai 

 cu raţiunea, ci şi cu inima". Mie Mos Crăciun nu-mi  
umple acest gol.El nu are nimic sa-mi ofere ca sa ma 
 satisfacă insa experimentez o viata reala si personala 

 cu Dumnezeu. Sunt acelasi om slab, cu emotii si  
sentimente in firea veche pacatoasa si proba- 

bil comportamentul meu exterior este  
mai rau decat al tau dar am na- 

dejde si o viata împlinită 
 in noua natura pe 

 care am pri- 
mit-o 
 prin 

 harul Sau. 
Oferta Lui este 

 valabila pe tot parcursul 
 vietii tale dar ai grija ca aceasta  

oricând se poate sfarsi! Te rog sa nu  
faci confuzie intre a crede si a fi implicat 

 intr-un program de fapte. Faptele sunt pregătite  
de Dumnezeu mai dinainte sa umblam doar in ele. 

florin  
*** 

Ateismul – intrebare 
de florin » Mie Iul 07, 2010 11:43 am  

A propos de dreptate si moralitate imi vine in minte 
 o istorioara: Doi oameni in litigiu merg la regele Solomon 

 sa le faca dreptate. Dupa ce-l asculta pe primul, regele ii spune :  
"ai dreptate". Il asculta apoi pe al doilea si ii spune : "ai dreptate" 

Sfetnicul lui Solomon care a participat la toata discutia, foarte 
contrariat ii spune regelui "Doamne, nu este posibil ca aman- 

doi sa aiba dreptate si totusi sa fie in litigiu". Solomon ii  
raspunde foarte linistit: "si tu ai dreptate". Poate ai  

observat cat de subiective sunt ratiunea, mora- 
litatea si adevarul in aceasta lume pentru 

 ca sunt relative. Exista un singur ade- 
var absolut " Eu sunt Calea, Ade- 

varul si Viata" zice Isus. 
*** 
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Ateismul – intrebare 
de florin » Mie Iul 07, 2010 11:56 am  

Draga Jiva, 
Sunt convins ca pentru tine ca si pentru mine  

este atat de evidenta calitatea invataturii din Sfanta 
 Scriptura insa eu cred ca sunt prea putini cei care s-au 
 impacat cu Dumnezeu studiind direct textele biblice de 

 aceea Isus ne invata sa le vorbim oamenilor nu sa le  
dam de studiat. Imi cer iertare de la tine daca 

 remarca mea te-a jignit in vreun fel si sunt 
 convins ca ai avut cele mai bune ganduri. 

Sincer apreciez sinceritatea si deschi- 
derea lui "Ateu notoriu" si ma bu- 

cur pentru cautarea lui pentru 
 ca toti am cautat raspunsuri 
 peste tot inainte sa-L des- 

coperim pe Dumnezeu  
in toata maretia Lui. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Cristian » Mie Iul 07, 2010 12:04 am  
Intrebarea pe care o pui tine de credinţă şi fapte 

 bune (credinţa fără fapte bune, sau, fapte bune fără 
 credinţă). Dintre aceste 2 opţiuni întrebi ce este mai rău. 
Din punctul meu de vedere este foarte dificil de răspuns, 
 pentru că răspunsul corect, logic, este ar fi că mai bună 
 este varianta ce include faptele bune fără credinţă, de- 

oarece acestea din start sunt definite ca fiind bune,  
după cum întrebarea ta caută răspuns. Am spus 
 că este dificil de răspuns, pentru că cel la care 
 te referi ca "zeul vostru" (numit ca unic Dum- 

nezeu în credinţa creştin-ortodoxă), este de  
fapt un Dumnezeu al iubirii iar credinţa  
în El aduce cu sine nu obligaţii, ci sim- 

plul răspuns cu iubire, din partea 
 omului, către Dumnezeu. Şi aici  
apare partea interesantă a cre- 

dinţei, din iubire nu se pot 
 naşte faptele rele, şi prin urmare şi credinţa 

 este un răspuns corect. În principiu tu decizi pentru 
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 tine. Nimeni şi nimic nu te poate forţa să alegi între o  
opţiune sau alta, pentru că din start ai fi constrâns 

 de opţiuni şi nu ai mai fi liber. Canoanele de  
care vorbeşti nu sunt obligaţii şi nici reguli,  

ci doar un medicament cu scopul 
 îndreptării celui pierdut 

 pe calea către Dumnezeu. 
Ceea ce contează, din punctul 

 meu de vedere, este să te porţi 
 cum îţi dictează inima, pentru că  

fără iubire lumea ar fi... nimic. Răul  
nu poate exista în oameni atât timp 
 cât există iubire multă în oameni.  

În iubire stă esenţa canoanelor, 
 şi a întregii vieţi spre  

Dumnezeu. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Jiva » Mie Iul 07, 2010 4:22 pm  

Draga d-nule Ateu, 
Apreciez raspunsurile tale 

 si deschiderea ta. Cum imi plac  
astfel de dezbateri mi-am permis sa 

 continui sa imi sustin punctul de vedere.  
Imi pare rau daca unele afirmatii poate sunt 

 mai dure, insa nu am intentia sa supar pe nimeni.  
Ateu notoriu scrie:Era o intrebare simpla care isi astepta  

un raspuns simplu si concret. Eu nu am nevoie de o divinitate 
 sau de o carte care sa ma invete ce e bine si ce e rau, exista rati- 
unea. Esti liber sa faci tot ceea ce vrei atata timp cat nu afectezi  
pe cei din jur intr-un mod negativ, moralitatea ta se sfarseste 

 la granita moralitatii celui de langa tine. Din nou revin cu 
intrebarea, cine decide ce este moral si ce nu este moral 

 intr-o societate atee? Daca teoretic ratiunea mea 
 mi-ar spune ca tu, domnul Ateu mi-ai trecut 

 granita mea morala cand ai cascat langa 
 mine in public, as avea dreptate 

 nu? ai respecta si tine cont de ce zic nu?  
Daca se practica ce se teoretizeaza se ajunge la  

o societate fara nici o idee a normalitatii. Am citit 
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 biblia si pot spune ca este interesanta, am abordat-o  
ca pe un best selling novel, daca v-ati fi nascut in orice 

 alta parte erati 100% siguri ca Buddha sau Allah erau asa 
 zisul dumnezeu adevarat. Religia a fost este si va fi un mijloc 

excelent de manipularea in care doar cei slabi isi gasesc refugiu.  
De ce spui DOAR cei slabi? In ateism nu exista afirmatii absolute. 
Totul e relativ nu? Cu alte cuvinte, tu folosesti relativismul pentru  

a-ti demonstra conceptia de viata atee si absolutismul pentru a 
combate religia. Din punctul meu de vedere, ateismul este  

un concept (ok, nu folosesc regilie) cu niste idei care 
 in teorie suna bine, logic si pro umane, dar in 

 practica sunt negociate pe sub masa. 
... 

Scurt o sa iti explic de ce nu 
 pot fi ateu. Ateismul este  
in parte ce ai definit tu, 
 dar In locul lui Dum- 

nezeu, ateismul il 
 are pe OM. Oricat de 

 mult omul incearca sa demon- 
streze ca el este in continua evolutie,  

ca tehnologia este dovada ca omul progre- 
seaza, nu pot accepta aceasta deziluzie. A fi inteli- 

gent si cult in ziua de azi inseamna a nu crede nimic, 
 a pune la indoiala totul, a cerceta si experimenta toata 

 viata si a muri un nimeni, exact cum ai venit pe lume. Tot 
 ce inseamna fiinta mea nu poate accepta asta. Daca am o via- 

ta, vreau sa o traiesc cu identitate, cu scop, cu valoare si sa mor 
stiind cine sunt in acest Univers. Aceste lucruri le-am gasit la  
cruce, unde Dumnezeu mi-a aratat care este planul si scopul 
 pregatit de EL pentru mine. Acolo am inteles ca eu am va- 
loare in ochii Lui, atat de mare incat si-a renegat propriul  

Fiu pentru ca eu sa inteleg acest lucru. Un sacrificiu 
 suprem, oferit gratuit, doar din dragoste pura 

 pentru mine. Acolo mi s-a oferit o identita- 
te, un scop, o directie, si acuma stiu ca 
 m-am nascut fiu de Dumnezeu si voi 

 muri fiu de Dumnezeu. Asta e identitatea 
 noastra, a tuturora, care o uitam mergand in- 

tr-o viata de continua cercetare si experi- 
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mentare, fie in numele stiintei fie  
in numele propriei placeri. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Mie Iul 07, 2010 7:42 pm  
Draga Jiva,  

Tu negi evolutia? Si aici nu ma refer doar in cazul oamenilor, 
 sa spunem bacteriile, microbii, a stai aia sunt arma satanei care  

nu poate fii invinsa de bunul Dumnezeu in ciuda puterii sale nemar- 
ginite... Stii care e problema totul pare prea "magic" de ce sa ne chi- 

nuim sa ne explicam viata, cum a inceput, cum am ajuns aici si 
universul cand putem spune ca toate acestea au fost facute 

 de o forta divina?! Religia din vechi timpuri se bate cap 
 in cap cu Stiinta, oare de ce? Voi ce ziceti? Voi vorbi- 

ti de moralitate dar stiti in numele cui au fost ucisi  
cei mai multi oameni in istoria lumii? A domnu- 

lui vostru Iisus Cristos. Si nu veniti cu "da, 
 corect dar aia e religia catolica", pana 

 in 1054 daca nu ma insel inaintea 
 Marei Schisme ati avut aceleasi 

 principii, nu v-ati mai inteles 
 si ati venit cu un set nou de 
 reguli, ati schimbat "isto- 

ria" in care ati crezut 
 pana atunci. E ca 
 si cum va treziti 

 maine sa afirmati  
ca Iisus este unul in 

 4 persoane, no offense 
 dar sunt pornit pe religie, nu 

 am nimic impotriva credintei, credeti 
 in ce vreti, dar nu imi taiati mie capul ca nu 

 cred, eu ard in infern/iad/random horrible place. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de florin » Mie Iul 07, 2010 8:11 pm  

Multumesc Jiva, 
Mi-a facut o reala placere 

 sa citesc ce ai scris si m-a incurajat 
 mult marturia despre viata ta cu Dumnezeu. 

*** 
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Ateismul – intrebare 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 8:46 pm  

Draga "Ateu notoriu" 
Personal iti respect opiniile si credinta (fie ea in nimic).  

Sa stii ca nu iti taie nimeni capul, nu te condamna nimeni că 
 nu crezi, nu te judecă nimeni, pentru că nu poti fi judecat pe mo- 
tive de credinţă. A crede este strict decizia ta. Majoritatea oameni- 
lor in istorie au ales sa creadă în ceva sau cineva si tot pe acest mo- 

tiv au fost multe războaie şi conflicte. Creştinismul este cea mai 
mare religie din istorie, pur si simplu este astfel mai mult in  

centrul atentiei, însă asta nu o face să fie lipsită de încre- 
dere, pentru că Iisus Hristos a întemeiat creştinis- 

mul şi a îndemnat la iubire, niciodată la răz- 
boi, prin urmare dacă este să privim 

 conflictele din creştinism, ele  
sunt 100% prostie ome- 

nească, nu divină. 
Despre Ştiinţă şi Creştinism, cam toate elementele 

 ştiinţifice au avut explicaţie în creştinism, şi vice-versa. 
 Aşadar cele două nu se bat cap în cap după cum spui tu. 

 Ştiinţa era mai necunoscută în trecut, şi mai dezvol- 
tată astăzi, însă nu s-a bătut cap în cap cu creşti- 

nismul (nu cunosc în cazul celorlalte religii). 
Îţi respect decizia oricare ar fi aceea, 

 respect care izvorăşte din iubire. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Apostolu » Mie Iul 07, 2010 11:00 pm  

Draga Jiva, 
Hai sa o luam altfel. 

Sunt de acord cu tine.  
Biblia este o ... poveste frumoasa, 

 nedovedibila cu documente istorice sau 
 arheologice si Dumnezeu o greseala 

 in codul ADN al Omului. Chestie spusa de 
 savanti americani care zic ca aceasta "malformatie"  

genetica ne face sa credem in Dumnezeu. Dar tu... cunosti 
   cantitatea de constante universale care daca ar fi diferite cu o... 
milionime, ar face imposibila existenta universului nostru? Adica 

daca una singura din ele ar fi diferita, tu si eu am fi un nor de atomi 
in cel mai bun caz ? Pot merge pana acolo, incat sa conced ca Dum- 
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nezeu nu este mosul cu barba alba din "Biblie" si ca este "cineva" 
perefect constient de ce inseamna sinergie. Dar ...., explica 

 tu de ce Universul este perfect si de ce onor savantii  
spun ca Pamantul este in proportie de xxx% un  

eveniment unic macar in galaxia noastra.  
Apostolu  

*** 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Joi Iul 08, 2010 12:22 am  
@Apostolul: Universul este in teorie infinit, este o ches- 

tiune de PROBABILITATE, poate exista n lumi aproape iden- 
tice cu a noastra, poate difera mai putin de 1/100000000000 

0000, e ca si cum ai gasi o oaza in mijlocul desertului si ai spune 
 ca e ceva special, UNIC, este doar rar. Oamenii din cele mai vechi 
timpuri s-au inchinat la soare, apoi la paduri and so on, tot ce nu- 

si puteau explica spuneau ca e mana divinitatii. 
Inca ceva, daca Cristos a creat lumea in 7 zile (6) cat timp ia  

luat sa creeze intreg universul care este de infinit ori mai 
 vast? Chiar credeti ca suntem singurele fiinte din intreg  

universul? E ca si exemplul cu oaza, asta e problema 
 omului el se crede in centrul universului, ca zeii 

 pe el il iubesc, la inceput se credea ca totul  
se invarte in jurul nostru, ca... suntem  

epicentrul galaxiei, universului etc.  
Suntem niste fiinte simple, avem  

rationament care nu l-am dez- 
voltat peste noapte iar cre- 

ierul nostru este rezul- 
tatul a milioane de ani de evolutie.  

Am sute de intrebari pe aceasta tema, apropo 
 inca astept raspunsul la "Credeti in Mos  Craciun?", intrebarea e cat 

se poate de serioasa. 
Multumesc. Ateu Notoriu'. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Cristian » Joi Iul 08, 2010 3:50 am  
Infinitatea este o noţiune abstractă, imposibil de definit  

pentru mintea mărginită a omului. Tocmai acest aspect, faptul  
că noi suntem finiţi dar gândim şi aspirăm la infinit, ne facem să 

 fim ceva deosebit în potenţă. Prin urmare conştientizăm existenţa  
a ceva superior nouă care, evident, a creat toate dintr-un ceva (tot 
abstract, şi care este opoziţia infinitului) numit nimic. Aşadar,  
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acest cineva care a creat totul se numeşte Dumnezeu (sau 
 God, sau Dieu, sau alte nume conform fiecărei limbi). 

Închinarea în decursul istoriei la soare nu certifică 
 soarele ca Dumnezeu, ci dovedeşte doar faptul  

că mintea umană a fost, este, şi va fi, finită,  
gândind la infinit. 

Ateu notoriu, eu nu cred în Moş  
Crăciun, dar mi-aş dori să  
cred. Prin cuvântul "cred" 

 aici, mă refer la exis- 
tenţa lui, cu sco- 

pul de a-mi  
aduce 

 cadouri. 
A fost o vreme când  

credeam, eram copil şi era frumos. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 7:07 am  
Ateu notoriu scrie:@Apostolul: Universul  

este in teorie infinit, este o chestiune de  
PROBABILITATE, poate exista n  

lumi aproape identice cu a 
 noastra, poate difera 

 mai putin de 
  1/10000.... 

Dragule, 
Cred ca putina 

 lectura din Stephen 
 Hawking ar fi bine venita 

 la domnia voastra. S-au tradus 
 in romaneste mai multe din lucrarile 

 lui de popularizare a cosmologiei. O sa te 
 lamuresti ca "Infinitatea" Universului este o 

 gogorita rezultata din limitele simturilor noastre. 
Introducerea notiunii de Big-Bang a implicat, automat,  

si existenta unei dimensiuni finite a Universului.  
Altfel te incurci in vorbe si intelesuri. 

Citeste Facerea. 
Dumnezeu a creat Universul  
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cand a facut Lumina. 
Ca ateu si "stiintific"  

trebuie sa acorzi  
pastorilor evrei  
de acum cateva  
mii de an, scuza 

 intelegerii partiale  
a evenimentelor la nivel 

 cosmic. Ca sa nu mai spun ca  
nici macar lingvistic, nu era pe atunci 

 posibila descrierea precisa a "Creatiei". 
 

"Probabilistic" suma de  
coincidente este imposibila. 

Si inca ceva. 
Nu te supara, dar ai o parere 

 deformata despre credinciosi. 
Sa sti ca in afara de Biblie 

 mai citim si cum  
e cu E = mc2 

 si stim si  
difereanta 

 dintre relativitate  
si relativitate extinsa. 

*** 
 

Ateismul – intrebare 
de Cristian » Joi Iul 08, 2010 2:47 pm  

Sa nu intram in detalii prea tehnice. Subiectul 
 este despre ateism, nu despre teorii ale existentei. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Jiva » Joi Iul 08, 2010 4:48 pm  
@ Ateu notoriu 

Mi-a placut un raspuns dat de un profesor la afirmatia 
 unui elev ca el este ateu. Profesorul il intreaba, cam cat sti  
tu din lumea si universul asta? .... probabil nu multe, dar sa 
 zicem ca esti geniu si sti 30% din toate cunostintele despre 

 viata, om, univers, scop, etc. Deci sti 30% si afirmi ca nu 
 l-ai gasit pe Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu sa 
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 fie in cele 70% ramase?  
Daca o luam PROBABILISTIC, omenirea nu 

 va putea intelege niciodata intregul uni- 
vers, datorita limitarilor noastre,  

deci niciodata nu va putea 
 afirma 100% ca nu  

exista Dum- 
nezeu. 

Apropo, si eu astept un 
 raspuns din partea ta legat de cine 

 e Mos Craciun? Nu pot sa afirm daca cred in  
el sau nu pana nu imi povestesti cate ceva despre el. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Joi Iul 08, 2010 7:03 pm  
Intrebarea mea era una retorica, era de asteptat sa raspun- 

deti "nu cred", dar astept si o argumentare, de ce? Putin pro- 
babil si greu de crezut ca un mos cu barba face ocolul lumii 
 intr-o singura zi intr-o sanie zburatoare si aduce cadouri 

 la toti copiii nu? Dar mai probabil ca exista un batran 
 in ceruri care iti poate citi gandurile si este peste 

 tot in acelasi timp nu? 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Cristian » Joi Iul 08, 2010 9:09 pm  

catre Ateu notoriu: 
1. Pentru existenta lui Dumnezeu 

 exista o multime de dovezi concrete, chiar  
daca nu doresti sa le observi, sa le simti, sau sa le crezi. 

2. Dumnezeu nu este batran. Notiunea de batran implica 
 notiunea de timp. La Dumnezeu nu exista timp. 

3. Faci confuzie cu iconografia, in care Dumnezeu 
 Tatal este reprezentat ca un batran. Acea 

 icoana este gresita. Ea cauta sa se 
 inspire dupa o definitie  

data in Scriptura 
 "cel vechi  
de zile". 

*** 
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Ateismul – intrebare 
de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 11:15 pm  

Cristian scrie: Sa nu intram in detalii prea tehnice.  
Subiectul este despre ateism, nu despre teorii ale existentei.  

Incep sa am senzatia ca aici este un concurs cu subiectul, care 
 este mai habotnic: ateul sau crestinul. Daca domnia ta ai senzatia  

ca teoria relativitatii (restranse, extinse, etc) este o teorie a existen- 
tei, poate mai faci seminarul o data! La catolici! Ocazie cu care o  

sa afli ca un calugar catolic, inginerul Lemaitre, au pus bazele 
 teoriei Big -Bangului ! Iar evreul Einstain, ascultand o con- 

ferinta a acestuia, a recunoscut public ca a avut parte 
 de cea mai minunata explicatie a Creationismului. 

Optiunea iti apartine. 
Vrei sa ramai la aramaica, crede matale in 
 continuare, ca Dumnezeu a MANUFAC- 

TURAT cu manuta Lui, 16 miliarde  
de gaze, pestisori, floricele si 
 serpisori. Adica la mitolo- 

gia pentru ciobani e- 
vrei criminali, so- 

domisti si in- 
cestuosi! 

Dumnezeu a stat eoni in bezna  
ca sa PROIECTEZE o particula primordiala, 

 din care de la sori si planete, de la galaxii la gauri negre, 
 
 

 si pana la ultima bacterie sa se 
 creeze singure conform planului LUI! 

"Facerea" din Vechiul Testament nu este decat  
dovada imbecilitatii pastorilor semiti care isi omorau  

fratele pentru o capra !  
*** 

Ateismul – intrebare 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 1:17 am  

Bine ca esti tu dezvoltat Apostolu si popoarele vechi, in  
ansamblul sau credinta lor au fost imbecile. Momentan prefer  

regula majoritatii. Poate ca ei nu au fost imbecili, si poate tu pre- 
supui prea multe fara argumente. De bine, de rau, crestinismul 
nu ofera teorii ci lucruri concrete, iar oamenii din vechime au  
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lasat ceva scris in urma, deci dovada concreta. 
Nu vreau sa iti schimb opiniile. Tie ti se potriveste expresia lui 

 Iisus Hristos "va rataciti nestiind scripturile, nici puterea  
lui Dumnezeu". Gandeste-te la aceasta expresie, dar...  

chiar gandeste-te. Hai sa iti dau o informatie: 
 in mediul academic teoria Bing-Ban- 

gului este terminata, nici un 
 istoric nu mai cre- 

de in ea. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 3:59 am  

AVERTISMENT: nu numi oamenii ipocriti pentru 
 ca sunt crestini Ateu notoriu. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Jiva » Vin Iul 09, 2010 10:35 am  
@ Ateu notoriu (imi pare rau dar m-a luat cu valul si am 

 scris un roman mai jos  
Nu inteleg de ce nu poti accepta niste raspunsuri simple si 

 logice la intrebarile tale? Te-ai intrebat vreodata ce o 
 sa faci cand ti se termina intrebarile? . . . proba- 

bil o scuza puerila in a continua in 
 acelasi sistem de gandire. 

”Ziceti ca D-zeu a 
 creat omul  

dupa chipul si asemanarea sa, chiar credeti asta,  
chiar suntem singurii in acest vast univers, atunci de ce a  

mai creat universul, de ce nu doar sistemul solar?” Man, in 
momentul de fata tu esti in situatia a doua din poza. Arata min- 
gea! Daca tot afirmi, ”char asa sa fie? sa fim singuri? ” arata oda- 

ta dovada! adu-l pe ET si te cred! pana atunci, tu, care doar ce vezi, 
crezi, iti tai singur craca daca spui ca nu crezi ca suntem singuri in 
Univers. In plus, loooogiccc man, daca Dumnezeu ar fi creat doar 

sistemul nostru solar, ce crezi ca ar fi zis Omul? hmmm... doar  
atat poti sa faci? aaa, nu-i mare lucru. Se vede, draga Dum- 

nezeu ca esti limitat... mai poti sa faci un ssitem solar?... 
 intelegi in ce situatie ”penibila” ar fi ajuns ”Dum- 

nezeu”? In schimb, ”ne-a venit de hac”. Nah,  
ia de aici un Univers nelimitat!  

”Daca "Creatorul" e atotputernic 
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 de ce nu facut totul intr-o 
 milisecunda, intr-o 

 nanosecunda?  
De ce a necesitat timp? ”  

Sincer, nu stiu ce sa iti raspund.  
Nici nu vad rostu intrebarii... adica ce  

relevanta are asta? Daca un om declara ca e 
 superman, si imi face o vila in timp record, sa zic in 

 3 zile, pai... nu ti-a demonstrat nimic? Ma pun sa il intreb, 
 ok, daca esti superman,de ce nu ai facut-o intr-o zi?? 

... 
”E posibil ca totul sa fii pornit de la o energie, dupa legile 

 fizicii energia nu are inceput sau sfarsit dar nu poti spune ca  
acea energie este defapt un zeu cu chipul si asemanarea noastra, 

universul e de proportii epice chiar atat de importanti ne credeti?” 
Asa cum a zis si si Cristian. Poti spune ca o energie, ori cat de 
cosmica ar fi ea, are o gandire, o ratiune? ca ma gandesc ca  

iti trebe ceva minte sa faci un Pamant, O galaxie, etc. 
 Sansa nu explica scopul. Si DA my friend suntem  

importanti! Uita-te la cat de ”multe” alte civili- 
zatii extratereste am gasit pana acum. Din 

 nou, simplu, logic, normal ca avem 
 importanta, suntem UNICI!  

Nu eram importanti 
 

 probabil intr-un scenariu gen star trek, unde ai multe civilizatii 
mult mai avansate, si nu mai esti UNIC. Dar de ce te crezi lipsit de 

importanta?? Frate studiaza putin structura ADN-ului, care e unica 
pentru fiecare fiinta. Toate informatiile alea nu ar incapea scrise in 
milioane si milioane de pagini. Cauta si vezi, ca pe mine probabil  
nu ma crezi, cam cat timp le-ar fi trebuit fiecarei proteine si ele- 

mente din ADN sa isi gaseasca locul in intreg sistemul. o sa 
 gasesti un numar maaaaaareeeeee de toot. A da, si ADN- 

ul e unic pentru fiecare persoana in parte care a trait 
 pe acest Pamant... ”Sa presupunem ca ar exista 

 un asa zis zeu care guverneaza universul  
si ne are pe noi in centrul atentiei,  

de ce credeti ca e IIsus Cristos?  
De ce nu orice alt zeu?  

Si in ziua de astazi  
exista oameni 
 schizofre- 
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nici care 
 pretins 

 a comunica 
 telepatic cu zeii,  

daca i-am crede pe 
 toti unde s-ar ajunge.  

Au fost chiar si cazuri in 
 care unii oameni au pretins  

ca sunt Cristos si ca este a2a venire,  
de unde stiti ca nu erau ei IIsus, de unde  

stiti ca tot ce e scris in vechiul si noul testament 
 e adevarat, la urma urmei a fost scris de oameni.” 

Prin ce afirmi aici imi dau seama cat de bine ai citit Biblia 
 si cu adevarat cat de bine au citit=o si altii. Doar asa, ca si infor- 

matie, Biblia contine descrieri exacte ale venirii lui Christos pentru 
 a doua oara, care 100% nu au nimic de-a face cu mass media, si cu 
felul in care acesti asa zisi Chistosi isi declarau venirea. Sincer eu  

nu ma iau dupa schizofrenici, asa ca nu vad de ce te doare pe 
 tine ce ar zice ei? Si faza cu biblia fiind scrisa de oameni 

 si nah,,, nu ar fi de incredere, ti-am demonstrat 
 in primele mele mesaje de ce Biblia e 

 unica, dar tu nu vrei sa 
 accepti raspunsuri.  

 
Daca Biblia e scrisa de oameni, 

 si evident toate cartile din lume ce  
relateaza istorii au fost scrise de oameni,  

atunci nu ar trebui sa crezi NIMIC din istorie!  
ceea ce e ridicol. Intri intr-un scenariu lipsit de logica!  
”de ce crestinii mereu sfatuiesc "Nu cerceta, trebuie sa 

 crezi indiferent" si nu-mi spuneti ca nu e adevarat ca sunteti  
niste i******i” 

Din nou, arata mingea, unde scrie in Biblie ”crede tot , nu cer- 
ceta nimic, fi indoctrinat„. Doar ai zis ca ai citit=o. tu vezi com- 
portamentul unor crestini si automat iti place sa iti formezi o 

prejudecata confortabila si respingatoare la adresa cresti- 
nismului cand, in mod normal, ar trebui sa te iei dupa 

 Cuvant, dupa Mesaj. Da, sutem oameni, gresim, 
 toti, indiferent de background sau credinta, 

 pentru ca ne nastem cu pacat in fiinta 
 noastra si toata viata alergam dupa 
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 pace. Tu poti cunoaste intentiile 
 fiecarui om? de unde sti ce  
trece prin sufletul aproa- 

pelui tau care a cazut? 
 Cum poti vedea tu 
 bataliile din inima 
 sa, si lupta cu pofta  
firii pamantesti? Nu  
exista un singur OM 

 pe lumea asta care sa 
 declare ca nu lupta cu 

 firea sa rea, egosita, ma- 
terialista, lacoma... ”Apropo, 

 biblia nu a fost scrisa de aceasi 
 oameni care afirmau ca pamantul e plat? ” 

Biblia a fost scrisa intr-un interval de  
aproximativ 1500 de ani. Primele 
 carti cam prin 1500-1400 I Ch. 

 Iar cea mai ”recenta” este  
apocalipsa lui Ioan  

cam prin anul  
 
 

100 d CH. Teoria conform careia Pamantul  
este plat nu a aparut mult dupa aceasta peroada oare? 

 hmm... Din nou, nu imi demonstrezi ca ai citit Biblia cu  
intrebarea asta... http://www.cercetatiscripturile.org/article. 

php?id=2901Un articol foarte interesant despre mesajul Bibliei  
cu privire la stiinta si Pamant. Te incurajez sa il citesti, si tu, si res- 
tul membrilor din aces forum. Sunt informatii foarte foarte inte- 

resante, dintr-o noua perspectiva. 
Concluzia la acest post cat Razboi si Pace de Dostoievski  

Ateu notoriu, putem juca acest joc pana vine Chirstos  
a doua oara eu am rabdare, si orice intrebare te 

 framanta pot sa iti aduc raspunsuri logice 
 si simple. Sa nu crezi ca sunt o doxa  

de studii academice si stiintifice, 
 nu, lucrez la o firma de cura- 

tenie, abia am 23 de pri- 
maveri, terminat o facultate si ma stradui sa imi intemeiez  

o familie anu asta. Dar merg cu credinta in viata si certitudine 
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 ca Dumnezeu se tine de cuvant si ca Biblia este adevarata. Din  
acel moment nu duc lipsa de nimic, sunt binecuvantat in fie- 

care zi cu ce am nevoie, si ma simt protejat, si iubit! Si rog  
pe Domnul sa ma foloseasca acolo unde crede El ca are 

 nevoie de mine. Tu crezi ca acum trei zile eu as fi  
crezut ca o sa ajung pe Aliluia.ro sa vorbesc  

cu un ateu? Iti sugerez sa scapi de pre- 
judecati, de idei comode cu privire 

 la viata si sa fi sincer cu tine.  
E cel mai important, deoa- 
rece dintr-o inima since- 

ra porneste o schim- 
bare... Numai 

 bine si tie 
 

* 
 

Cristian scrie: Bine ca esti tu  
dezvoltat Apostolu si po... 

Draga Cristiane, ...Am 
 ajuns  exact unde 

 banuiam, din 
 pacate. 

 
 

Poate ca forum scrie crestin,  
dar domnia ta nu rezisti nici macar 

 "tentatiilor" adolescentine. Ore ce o sa te faci 
 cand necuratul o sa te ademeneasca in moduri mult mai  

subtile? O sa imi dai cu parul in cap pentru ca eu am certitudinea 
"dezvoltarii", iar tu nu ai ajuns inca sa il citesti pe Origen? 

Tine minte ! Popoarele au fost/sunt intodeuna imbecile!!! Regula 
majoritatii este regula mediocritatii. Nu popoarele primesc  

"primesc porunci" pe munte, ci elitele. Orice popor este format 
dintr-o majoritate de idioti utili si o infima minoritate condu- 

catoare. Aceasta din urma, nu trebuie nici macar sa fie 
 o elita intelectuala, fiind suficienta doar o "ascen den- 

ta" de tipul SangReal, SanGreal, Saint Graal... 
"Crestinismul ofera lucruri concrete"? 

Dragule, mai speram inca ca esti 
 macar student la seminar,  
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dar ...... o sa te intreb 
 totusi ce LUCRU 

 CONCRET 
 ti-a dat  

Crestinismul. 
Daca ai uzanta termenilor  

pe care ii folosesti. Sper ca imi  
dai voie sa te corectez si sa zic ca ti-a 

 oferit certitudini fiosofice, teologice, poate 
 si... teozofice dar nu prea cred ca ai ajuns la capito- 

lul asta. Si a mia oara cadem, din nou, in banal. 
In sabii sa ne taiem, in versete sa ne lovim 

 sau in Adidasi sa ne ...... Ce te faci  
daragule daca eu te asigur 

 ca(pauza de cacofonie) 
 cunosc foarte bine  

Scripturile si nu numai? 
Esti in stare sa imi spui care 

 din Ierihoane a cazul la auzul trambitelor?  
"Istoricii", dargul meu, nu se ocupa de "bubuieli" 

 cosmice. Poate astrofizicienii. Dar inteleg ca te-a luat 
 valul si iti recomand o interesanta lectura 

 din domeniul .... religiei: http:// 
   www.vaticanobservatory.org/index ...  
Itemid=207... ...Sa ai parte de Lumina ! 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Cristian » Vin Iul 09, 2010 2:46 pm  
Imi permit sa nu raspund Apostolu provocarii. 

 Prefer sa raman un imbecil, si sa te las pe tine in  
orgoliul tau sa fii elita. Poate sunt depasit, poate nu,  
nu vei sti niciodata... sau poate pur si simplu nu me- 
rita sa ofer explicatii unei persoane de elita, dificile 

 si greu de inteles; nu vei sti niciodata. 
Cert este un lucru. Pentru mine Dumnezeu este 
 suficient, iar crestinismul este concret pentru 

 mine (prin urmare am lumina). Faptul ca 
 tu inca il cauti pe Dumnezeu prin stiin- 

te limitate, este problema dumitale 
 de elita. Cat despre astrofizicieni... 
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 nu am avut contact cu ei, dar  
am avut contact cu acade- 

micieni si profesori 
 doctori. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Vin Iul 09, 2010 7:05 pm  
@Jiva: Cum sa gasim alte civilizatii extraterestre 

 cand nu am ajuns nici macar pe luna (da asa e). Nu 
 ne cunoastem propria planeta, oceanul avem inca 70%  

de cercetat, cate specii se descopera in fiecare an, e o  
chestiune de timp, si cand ma refer la viata pe alte 

 lumi nu ma refer la viata inteligenta, la specii 
 inteligente, ma refer la orice forma de via- 

ta care pot fi si bacteriile. "Daca Biblia 
 e scrisa de oameni, si evident toate 

 cartile din lume ce relateaza 
 istorii au fost scrise de  

oameni, atunci nu  
ar trebui sa  

crezi  
 

NIMIC din istorie! ceea ce e  
ridicol. Intri intr-un scenariu lipsit  

de logica! "Daca cineva ti-ar scria ca al 2lea 
 razboi mondial s-a sfarsit printr-un act divin, iisus 

 a trimis 3 ingeri si au ucis toti nazistii ai crede? Nu pare 
 cam SF, cam retardat? NU tot ce e scris in cartile de istorie e 

adevarat, 10% adevar istoric, 90% infloriri ale cronologilor. De ce 
crezi ca difera atat de mult istoria noastra cu cea a Ungariei, si 

aici ma refer la evenimente comune.  
Asta e problema, sa spunem ca exista o energie, nu.. EXISTA o 
energie, energiile exista, de unde stiti ca aceasta energie ar fi  
IIsus si nu alt zeu? Pentru ca ati fost indoctrinati si mani- 

pulati de mici asta e raspunsul, daca e un singur dum- 
nezeu DE CE exista atatea confesiuni si religii une- 

le total diferite, si un islamic sustine la fel de 
 tare ca biblia lui e cea adevarata samd.  

E o chestiune de spatiu, unde te-ai 
 nascut. Religia asta face mani- 
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puleaza, nu zic de dumne- 
zeul vostru care poate 

 exista, voi sunteti  
genul de persoane 
 care nu faceti ceva 

 pentru ca va este inter- 
zis de biblie, nu ca e imoral 

 sau gresit, eu am constiinta si 
 de aceea, nu omor un om sa zicem asa. 

 Eu mananc ce-mi taie capul, ce-mi place, nu  
sunt genul care nu mananca azi carne ca asa zice 

 o carte veche de mii de ani.  
Ziceai ca problema cu "dovedeste 

 ca exista" se pune si in cazul extraterestriilor.  
Si ti-am spus ca e o chestiune de probabilitate, orga- 

nisme vii s-au mai descoperit pana acum, zei nu. Si nu-mi 
 spune ca in perioada aceea se stia de Pamant ca ar avea o forma 

emisferica "Biblia a fost scrisa intr-un interval de aproximativ  
1500 de ani.Primele carti cam prin 1500-1400 I Ch. Iar 

 cea mai ”recenta” este apocalipsa lui Ioan cam 
 prin anul 100 d CH. Teoria conform 

  
careia Pamantul este plat nu  

a aparut mult dupa aceasta perioa- 
da oare?? hmm..." ca te inseli amarnic. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de Ateu notoriu » Vin Iul 09, 2010 7:10 pm  
A da si inca ceva, de ce sa crezi in biblie si nu in coran 

 sau harry potter sau orice alta carte? Spunei unui copil ca 
 exista bau bau de la o varsta mica, care are o gandire puerile si 

crede ca tot ce zboara se mananca, bagal intr-o societate unde toti 
cred asta si sa vezi ca va sustine, CA VOI ca exista acest bau bau. In 
Rromania sunt 90% crestini ortodicsi, 8% alte confesiuni si 2% atei 
si agnostici, de aceea suntem atat de inapoiati. Scuzati expresia dar 

{limbaj indecent} bani pe biserici si lacase de cult cand ar trebui 
investiti in cu totul alte locuri. De ce "Dumnezeu" vindeca oamenii 

cu cancer dar pe cei care si-au pierdut o mana sau 
 un picior nu? Ati avea incredere in Dumnezeu si nu  

v-ati duce la spital daca v-ati imbolnavi grav, dar 
 daca sunteti oameni buni de ce sa va imbol- 
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naviti in primul rand...? Weird.. 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Apostolu » Vin Iul 09, 2010 11:19 pm  

Cristian scrie: Imi permit sa nu  
raspund Apostolu pro- 

vocarii. Prefer sa 
 raman un im- 

becil, si...  
Gresit ! 

Si mult mai grav, in afara Ortodoxiei si a  
Crestinismului in general. De cate ori se spune 

 in Scripturi " INDRAZNESTE !", Indrazneste fiule, 
 indrazneste fica? Crestinismul si in special Ortodoxis- 
mul nu este o religie a pasivitatii si contemplarii, ci una 

 a luptei permanente cu sinele si cu cei ce vor sa smiteas- 
ca lumea de la Dreapta Credinta. Imbecilitatea pe care  

ti-o arogi nu este o vina, este un dat Dumnezeiesc. 
 La fel ca inaltimea, culoarea pielii sau numa- 

rul de degete la o mana. Pasivitatea ta  
 
 

este insa un pacat capital,  
pentru ca tu ti-o asumi prin libe- 

rul arbitru cu care te-a blagoslovit Dum- 
nezeu. Simulezi ca intoci si celalalt obraz, dar 

 in fapt sarpele care s-a strcurat deja in sufletul tau, 
 te impinge la acuze nedovedite si la insulte mascate. 

Certitudinile tale sunt un zero barat. Trei posturi ale tale 
 au fost suficiente pentru mine, pentru a te cunoaste si a sti 

 ca adevarat Lumina nu te va umple niciodata. 10 Seminarii si  
20 de doctorate, nu Il vor aduce niciodata pe Dumnezeu inaun- 

trul tau. Peste confuzia ta intre titluri academice si elite, trec  
voios intrucat si Ceauseasca era doctor academician de ta- 

lie internationala. Tine minte ce iti spun acum. Nu o 
 sa treci niciodata dincolo de buchiseala versetelor,  

cata vreme nu o sa te comporti ca un adevarat 
 Crestin! Imparatia Cerurilor nu se cucerete  

prin meditatie, ci se ia cu navala si nava 
litorii pun mana pe ea. Crestin  este 
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 doar persoana caruia Dumnezeu 
 nu i-a dat duhul temerii, cres- 

tinul duce razboiul vazut si  
nevazut, ca un bun ostas  
al lui Iisus si este incins 

 cu adevarul, imbracat cu 
 platosa dreptatii, coiful man- 

tuirii si tine in mana sabia Domnului. 
Sabie pe care nu se teme s-o infiga pana la 

 prasele in odraslele Momonei, precum Arhanghelui 
 in balaur ! 

Vei fi si domnia ta cu adevarat crestin doar atunci 
 cand fara sa te infricosezi de nimic, vei spune: 

 nu ma voi teme, .... si vei silui si lua cu 
 forta Imparatia Cerului. Si doar  

asa vei patimi intru El du- 
cand aceiasi lupta ! 

Caci in Iubire 
 nu exista 

 frica, 
 iar 

 
 iubirea adevarata de Dumnezeu  

alunga oprice teama. Poate ca daca 
 acum ti-am vorbit numai in versete,  
o sa intelegi ce vreau sa spun si ce iti 
 reprosez. Pune tu, din ce evanghelie  
si din ce capitol sunt. Ca sa ma con- 

vingi (macar acum) ca "Inpreju- 
rarile nu sunt dificile decat 

 pentru cei care se dau  
inapoi in fata mor- 

mantului... lor" 
Asta iti spun eu 

 de unde este, ca nu 
 e din Biblie: Saint-Juste. 

Sa ai Lumina ! 
*** 
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Ateismul – intrebare 
de PAULPOET » Sâm Iul 10, 2010 10:29 pm  

* 
Ateismul este foarte periculos 

Te chiamă şi pe tine să nu crezi 
El niciodată nu va crede în Hristos 
Urăşte pe crestinul: fără de dovezi. 

 
"Nu sunteţi oi din staulul acest-al meu 

Oile Mele nu se duc şi nu se rătăcesc 
Turma Mea, iubeşte pe Păstor, pe Dumnezeu 

Oi, pe care Eu, cu viaţa Mea, Mi le păzesc". 
 

Regretul ateilor, nu este-acum, va fi după deces 
Iubire pentru Dumnezeu ei n-au avut 

Urând pe Dumnezeu, ei, iadul: aliluia au ales 
Vii în Gheena focului, de-acum, ei: au căzut. 

 
Aş vrea să fac o mortăciune de ateu să creadă 

Moartea lui va fi o moarte... aliluia-n chinuri vie 
El, fericirea raiului, în veci de veci n-are s-o vadă 

Regretul lor, va fi regretul... aliluia: suflet pe vecie. 
... 
 

Greu ne este să trăim în astă viaţă 
Este o viaţă scurtă, trecătoare 

Iisus Hristos, Te roagă şi Te-nvaţă 
Nu vrea, să-I piară-n astă viaţă: nici-o Floare! 

 
Iisus Hristos, te chiamă la Tatăl să Vii 

Ateul râde-n hohote de credincios 
Dumnezeu, găseşte altă turmă de Copii 

Un Dumnezeu, prea iertător şi prea, milos. 
 

Mare eşti Doamne cu ateii Tăi: 
Atei pe care-i laşi şi nu-i loveşti 

Rabzi, muşcat zilnic, de aceşti dulăi 
Eşti... cu-adevărat, Un Dumnezeu: care-i Iiubeşti. 

... 
(Şi nu uita, că Pavel a fost mare ateu!) 
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*** 
Ateismul – intrebare 

de mozaro » Dum Iul 11, 2010 9:34 am  
Cristian scrie: 

catre Ateu notoriu: 
1. Pentru existenta lui 

 Dumnezeu exista o multi- 
me de dovezi concrete, chiar 

 daca nu doresti sa le observi, sa 
 le simti, sau sa le crezi. 

2. Dumnezeu nu este batran. Notiunea 
 de batran implica notiunea de timp. La Dum- 

nezeu nu exista timp. 
3. Faci confuzie cu iconografia, in care  

Dumnezeu Tatal este reprezentat  
ca un batran. Acea icoana 

 este gresita. Ea cauta  
sa se inspire dupa 

 o definitie data 
 in Scriptura " 

cel vechi  
 de zile". 

* 
 

sa spui ca acea icoana este gresita... este foarte 
 putin cuprinzator... daca ai vrea sa dai un raspuns  

care sa lumineze mai mult sdpatiul ideologic in care 
 ne-am invarti in ceea ce priveste afirmatia ta ar trebui 

 sa sune cam asa... 
Dzeu Tatal nu poate fi reprezentat in imagine umana 
(ci doar prin elemente de simbol... care sa sugereze,  

sa duca la ideea de TATAL)la fel si a treia persoa- 
na, Sf.Duh ,deoarecea cestia nu au cunoscut 

 Intruparea , Inomenirea. Argumentul  
principal si decisiv in a putea repre- 

zenta Dumnezeirea in limbaj ico- 
nic este insusi actul inome- 

nirii Dumenezeului 
 Celui din vesni- 
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cie nascut!  
Ei, referitor 

   la acea icoana...  
ea poate sa il reprezinte 

 pe 'Fiul" Cel vechi de zile... nu pe 
 Tatal (de aceea in cele mai multe cazuri  

apare in realizarea personajului o asemanare 
 intre chipul lui Hristos si personajul batran)- 

este vorba despre o deviere de la adevar... 
 care intradevar tine de capacitatea 

 umana de a conserva in sigu- 
ranta revelatia. 

*** 
Ateismul – intrebare 

de mozaro » Dum Iul 11, 2010 9:50 am  
am citit maimult pe diagonala acest capitol al  

forumului... si observ ca aici avem "sfinti " care detin 
 adevarul absolut!!!imi vine sa rad d, dar cu o usoara durere 

 in suflet. Observ bine ca ne acordam fara sa cunoastem bine ceea  
ce inseamna emblema de ORTODOCSI . ortodoxia este pentru 
toti apostolule!si in primul rand este o taina! pe care nu o vom 
putea ingradi in 5 sau in 10 versete! Atitudinea asta ar trebui 
poate strecurata prin sita smereniei (aspect deosebit de inra- 

dacinat in tipul de viata pe care trebuie sa o duca  
 

un adevarat ortodox) 
iar ceea ce este uman va ramane  

deasupra. Cred ca ar trebui inainte  
de toate deschis un nou dialog," capitol" 

 in care sa se discute despre ceea ce trebuie  
sa fie un ortodox si apoi despre ceea ce este 
 ateismul. Poate aroganta , nu ar trebui sa  

se simta bine pe acest forum... Suntem 
 oameni , nu Dumnezei! 

*** 
Ateismul – intrebare 

de mozaro » Dum Iul 11, 2010 10:10 am  
eu cred ca toti cei care se joaca in sfera rationalistilor 

 au in ei o urma de indoiala in ceea ce priveste existenta sau 
inexistenta unei fiinte perfecte , a Adevarului absolut ,iar jocul 
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acesta intre a crede sau a nu crede , tine de posibilitatea noastra  
de a ne " inrola " ...Implicit , cautarea Fiintei presupune nevoia  
  de credinta(sufletulisi cere hrana). unii imbratiseaza, altii nu... 

 este liber sa faca cine ce vrea... Dar cei care cred au datoria 
 sa ii iubeasca la fel precum pe cei" de-ai lor", altfel lasa 

 jos armura de ortodox si da-te drept altceva...Nu te 
 da drept ceea ce nu esti!!! A lua de sus un asa zis  
ateu , este o mare gresala. Sincer cred ca Lumi- 
na nu are casa in acest tip de comportament . 

cel ce se cheama ortodox... nu trebuie sa 
 fie prieten cu starea de a detine ade- 
varul absolut! Stim bine ce urmea- 

za de aici. El trebuie sa recu- 
noasca incapacitatea uma- 

na de a cuprinde Necuprinsul.  
Aposotule nu vom putea demonstra 

 niciodata existenta adevarului absolut 
 prin rationamente logige.. Acceptarea e un  

act de credinta , care nu prea are legatura cu 
 ratiuneaSi nici nu vei putea tu impune , mai  

ales cu aroganta ceea ce nu are nici o lega- 
tura cu aroganta.  poate am perceput  

eu mesajele tale gresit... daca 
 da imi cer scuze 

*** 
Ateismul – intrebare 

de PAULPOET » Lun Iul 12, 2010 10:39 am  
Dragii mei... 
Şi dragi atei 

M-am gândit întrebător 
La măgarul vorbitor, 

La şarpe care nu moare 
Până, nu apune soare 

Semne, pentru credincios 
Să creadă-n... Iisus Hristos. 

 
Problema-i... foarte-ncurcată 

Căci, avem pe Sfântul Tată 
Care, lumea a creat 

Şi pe om s-a supărat: 
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Un om Chip de Dumnezeu 
Care-a devenit ateu 

Pe Domnul a mâniat 
Şi Domnul: l-a blestemat! 

 
Oare cine eşti tu om 

Să loveşti în Sfântul Domn? 
Nu te uiţi cât eşti de mic 

Şi că te duci în nimic? 
Şi-atunci, de ce nu-ţi doreşti 
Cu Domnu-n cer să trăieşti? 
Crezi, că Domnul S-a jerfit 

Şi degeaba a murit? 
... 

Dragii mei... 
Şi scumpi atei 

Domnul pe pământ venit 
Pentru tine a murit, 

Domnul ţi-a iertat păcatul 
Dar ţi-a pregătit şi patul 

Să alegi: Ori dormi pe jos, 
Ori în cer, cu Domn Hristos? 

... 
 
 

Şi iată că tu... ateu 
N-ai crezut în Dumnezeu: 

Ai crezut pe necurat 
Ai ales să dormi în pat 

Dar nu... cu Domnul Hristos 
Ai ales, să dormi pe jos 

Şi când moartea, va veni 
Cine te va Mântui? 

... 
Dragi atei... 

Mici dumnezei; 
Unul este Dumnezeu 

Iat tu, te numeşti ateu, 
Unul, este Domnul Sfânt: 
O Treime în Cuvânt, 
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Şi ce, Dumnezeu vorbeşte 
Negreşit, se împlineşte! 

 
Aşadar, dacă, A spus... 

Vine, iar, Domnul Iisus: 
Crezi ateu, că Te-a minţit? 

Sau crezi că, nu Te-a iubit?... 
Te iubeşte şi pe tine 

Mă iubeşte şi pe mine 
Dar se pune o-ntrebare: 
Ce faci tu, fără: Suflare? 

 
Aş dori răspuns să-mi dai 

Câtă Suflare mai ai 
Cât mai ai, pe Dumnezeu: 

Să renunţi, a fi ateu; 
Nu ai nimic, de pierdut 

Credincios de te-ai făcut 
Căci, ateu, de ai rămas 
Ai rămas, fără de: Glas! 

 
Sfinţii, şi azi Glăsuiesc 

Despre Domnul, ei vorbesc: 
Vorbesc despre Dumnezeu 
Vorbesc şi vorbesc mereu; 

Oamenii, nu l-au uitat 
Au fost fără de păcat 

Şi aşa vor dăinui 
Până... Domnul, va Veni! 

 
Şi-atunci, eu, te-aş întreba: 

Ateul, va câştiga... 
Sau Creştinul Credincios 
Care moare în Hristos? 

Ce e moartea? N-ai să ştii 
La Hristos dacă nu-nvii; 
Ce e Viaţa? Îţi spun eu 

Este, Domnul, Dumnezeu! 
 

Fără Viaţă, eşti nimic! 
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Şi nu vreau mai mult să-ţi zic: 
Singur ai ales Ateu 

Judecat de Dumnezeu 
Dumnezeu, care ţi-a spus 

Despre Fiul Său Isus; 
Dar Ateu, până la moarte: 

N-a crezut, în Sfânta: Carte? 
 

Poate-ţi vine în cap minte 
Şi citeşti Sfinte Cuvinte? 
Şi singur, te vei schimba: 

Viaţă, altora, vei da; 
De Moarte, vei fi scăpat 
Vei vedea: pe Împărat; 

Şi poate-mi... vei mulţumi 
Domnul, când, Te va primi...? 

 
Să auzim de bine, până atunci: Ateule! 

Aliluia. 12 iulie 2010 
*** 

Ateismul – intrebare 
de mozaro » Lun Iul 12, 2010 1:07 pm  

o usoara nota prozelita/ sau ma insel? 
*** 

Ateismul – intrebare 
de Apostolu » Lun Iul 12, 2010 2:33 pm  

mozaro scrie: am citit mai mult pe diagonala acest 
 capitol al forumului... si observ ca aici aven "sfinti " care 

 detin adevarul absolut!!! imi vine sa rad d, dar cu o usoara  
durerein suflet. Observ bine ca ne acordam fara sa cunoastem  

bine ceea ce inseamna emblema de ORTODOCSI . ortodoxia este 
pentru toti apostolule!si in primul rand este o taina! pe care nu 

o vom putea ingradi in 5 sau in 10 versete! 
Atitudinea asta ar trebui poate strecurata prin sita smereniei 

 (aspect deosebit de inradacinat in tipul de viata pe care 
 trebuie sa o duca un adevarat ortodox)iar ceea ce 

 este uman va ramane deasupra! 
Fericit cel care stie ce este! Si eu mai fericit,  

ca si-a gasit calea. Dar cum multe poteci  
urca muntele, ar fi ridicol sa batato- 
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rim cu totii aceiasi poteca. In rest  
poti sa pui cat vrei domnia ta,  

semnul egal intre cel care 
 Crede cu adevarat, dar 
    din traditie, precum...  

fara NICI o nuanta  
peiorativa, Baba 

 Safta de 82 de ani, 
 si un altul care a inteles 

 STUDIAND de ce Crede si in 
 special de ce Crede in Ortodoxism 

 si nu in..... Protestanism, Calvinism, etc. 
Intre a te "trezi" crestin si a te face, prin munca,  

si durere in fiecare zi, .... este o "insignifianta" diferenta. 
Fericiti cei care se balacesc in crestinismul lor precum intr-o  

cada calduta! Smerenia trebuie sa fie fata de Dumnezeu, nu fata 
 de oameni. Fata de oameni poti avea dragoste si intelegere. Daca 

merita. Pentru ca numai Dumnezeui este deasupra binelui si 
raului. 

Omul nu! Omul trebuie sa vrea sa aleaga binele. Si cand nu-l 
alege, eu, omul dracului nici picat cu ceara nu o sa intorc si cellalt 

obraz! 
Domnia ta crede ca razesii lui Stefan, cand izbeau in turci ziceau: 

Iarta-i... Doamne, ca nu stiu ce fac"?... Eu cred ca... strigau:  
  "Cu Dumnezeu Inainte !" 

 si retezau capete! Sau a uitat 
 domnia ta ca "piatra" s-a rostogolit 

 de trei ori pana a devenit TEMELIE ! 
Poate... mai meditam... Sa ai Lumina ! 

*** 
Ateismul – intrebare 

de M. Dragomir » Sâm Iul 17, 2010 10:37 am  
Ateu notoriu scrie: Am o intrebare, ce este mai rau sa omor  

o viata sau sa fac lucruri "necurate" dar sa cred in Iisus Cristos  
si sa mi se ierte pacatele prin asumarea unor obligatii morale, 

sa spunem canoane sau sa fiu un om bun, sa ajut, sa nu fac 
"rele" dar sa nu cred in zeul vostru? 

Grea întrebare! Amândoua situaţiile sunt rele, fiindcă 
îndepărtează de Dumnezeu şi, dacă cineva va muri în această 
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stare, va fi damnat. Aşa cum observa un antevorbitor, întrebarea 
dv este reductibilă 

 la forma: "ce este mai rău, să fac fapte de credinţă fără cre- 
dinţă, sau să fac fapte rele, având credinţă ?". Noi ştim  

că, pentru mântuire, este nevoie atât de credinţă,  
cât şi de fapte, deoarece "credinţa fără fapte  
este moartă" după cum spune Sf Ap Iacob.  

Pe de altă parte, se poate susţine cu 
 destul temei că cel care crede,  

dar credinţa lui este negată  
de faptele lui rele, este 

 într-o situaţie "mai 
 disperată" dacă se 

 poate spune aşa decât  
cel care, necrezând, face 

 totuşi fapte bune. Fiindcă, 
 în vreme ce al doilea ar putea 
 beneficia într-un anume fel de 

 exonerarea de răspunderea  
necredinţei dată de igno- 

rnaţa invincibilă, de  
vreme ce Duhul 

 Sfânt nu i-a  
deschis lui 

 inima, 
 primul se află în situaţie de apostazie: 

 la el se referă Biblia (Matei cap 12: 43 şi urm) 
 când vorbeşte de duhul rău care se întoarce şi gă- 

seşte casa măturată şi împodobită.  
Exact acesta este motivul pentru care Biserica, pe de 

 o parte, bineştiind importanţa salvifică a Botezului, îi  
încurajează pe părinţi să-i boteze pe copii de când  

sunt mici, pe de altă parte refuză botezarea 
 celor despre care nu există garanţii că 
 vor fi crescuţi în credinţă: dacă pen- 

tru neiniţiaţi există o firavă spe- 
ranţă, pentru apostaţi nu  

există nici aceea. 
 

*** 
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Ateismul – intrebare 
de PAULPOET » Lun Iul 19, 2010 2:54 pm  

Dragă prietene Ateu: 
Poate şi mie-mi pare "reu"  
De sufletele unora din voi 

Suflete, care vor vedea ziua fatală de apoi 
Suflete, care vor merge cu capul plecat la judecată 

Şi care, nu vor fi iertate, de Creatorul Tată: 
Un Tată Ceresc, vizibil foarte milos şi iertător 

Care-a trimes, pe Fiul Său nemuritor 
Şi care, Singur, pe cruce, El, Domnul, S-a suit 

Şi care, cu adevărat, şi pentru tine a murit 
Pentru tine, om care să scapi de judecată 
Şi să poţi vedea, în cer, pe Creatorul Tată,  
Nu ca judecător, care te-aruncă la gunoi 

Ci, printre credincioşii zilei: de apoi 
Care, din moarte trec direct la veşnicie 

Unde, satana niciodată n-o să mai existe şi să fie 
Şi unde, viaţa celor vii va fi precum un vis: 

Răsplata Tatălui, că lumea păcătoasă A învins 
Şi-au ascultat, chemarea Domnului la pocăinţă 

Şi Domnul, le-a văzut a lor mare credinţă 
Imediat, El, a trimes pe Fiul Său Iiubit 
Şi omul respectiv, a fost, om, mântuit 

Fără de care, nu vei trece-n lumea Lui cea fără de sfârşit, 
O lume pentru care, Domnul, S-a jerfit 

Şi pentru care, cel nemântuit, va merge-n iad la chin 
Unde va plânge, veşnic, în suspin 

Deoarece, el a ştiut... că sufletul nu moare 
Şi Dumnezeu în ceruri, nu-ţi va da iertare:  

Prin necredinţa ta, pe Dumnezeu "Azi" L-ai hulit 
Motiv satanic, ca răspuns tu ai găsit 

Dovadă clară, că n-ai... credinţă, mare-n Dumnezeu 
Şi degeaba, eu vă latru, tot mereu 

Că nu vă pasă, de spusele mele 
Şi nu doreşti, ca păcătosul, să se spele 

Doreşti, mai mult, pe diavol, să-l iubească:  
Cel ce doreşte, lumea: să o cucerească! 

Şi care astăzi, a şi cucerit-o: 
Prin tine!... iată, a, nenorocit-o,  
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Când foarte bine tu... puteai, să o salvezi 
Şi nu... motiv, respingător, azi, să creezi...  

Crezând în gândul tău, că ai scăpat: 
De oameni, nu poţi fi nicicum, azi, judecat;  

Dar te înşeli, prietene, poet... trăznit! 
Căci Dumnezeu, pe-această lume: te-a Iiubit! 

Şi încă, te iubeşte până decedezi, 
Şi dup-aceea... judecata, dreaptă, tu, o... vezi! 

 
Ce să-ţi mai spun,  
Ce să-ţi mai fac,  
Acum m-adun  
Îţi fac pe plac,  

Îţi fac plăcerea şi mă duc 
Îţi fac plăcerea şi-am să tac 
Cu mâinile de cap m-apuc 
Şi până mâine, poate, zac...  

 
Ce să-ţi mai zic,  

Ce să-ţi mai scriu,  
Mai stau un pic 
Mă rog: la Fiu;  

Şi poate, poate, te gândeşti,  
Şi poate, poate: reuşesc!...  

 
Şi tu, pe Fiul: să-L Iiubeşti 

Aşa cum şi eu... mi-L: Iiubesc. 
... 

Pace celor drepţi şi ascultători de Domnul! 
*** 

Ateismul – intrebare 
de mozaro » Mar Iul 20, 2010 8:25 am  

.....si nu numai 
*** 

Ateismul – intrebare 
de PAULPOET » Mar Iul 20, 2010 7:44 pm  

Prietene Mozaro: 
Şi nu mumai zici? 

Ai putea să imi explici? 
Pacea Domnului e pentru cel credincios şi drept 
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Iar dacă domnia voastră este altei credinţe-adept 
Te suspectez de necredinţă-n Dumnezeu Iisus 

Şi care nu-nţelege ce am scris mai sus 
Deoarece, poate nu eşti din turma Domnului Hristos 

Ai o credinţă-ntoarsă mult pe dos 
Slujeşti la doi regi, Împăraţi, deodată 
Şi nu cunoşti dorinţa Fiului de Tată 

Un Fiu care nu de la El ca Fiu ne-a explicat 
Ci Tatăl, de la ceruri, putere I-a dat 

Acea putere care niciodată n-o vei şti 
Dacă din suflet, pe Domnul, nu-L vei Iiubi 
Şi cauţi totuşi să iubeşti: doi regi deodată 

Şi să rămâi necredincios de Tată 
Adică, o persoană care... preacurveşte! 

Şi cu adevărat, pe Domnul: nu-L Iiubeşte! 
Amin. 
**** 

Dragă cititor Iiubit, 
 topicul nu s-a sfârşit, poate  

vom continua: scotoci şi căuta;  
momentan ne vom opri, ce-am salvat, 

 voi, veţi citi; poza de jos comentată, nu vă  
este arătată, dar se poate căuta(dacă va mai exista),  

să ştiţi despre ce-au vorbit, şi eu am intervenit: mai mult 
 ca să mă găsesc, 

 comentez şi tipăresc:  
necredinţa lui Ateu, ata- 

când pe Dumnezeu; prin sata- 
na ce-l iubeşte, caută, şi-l rătăceşte.  

Dragă cititor iubit, pagina am depăşit, 
îmi place să vă vorbesc, sincer spun... că 

vă iubesc, aşa-s eu, altul nu sunt, modelez  
orice cuvânt, îl aduc la Adăpat, să sune 

 frumos ritmat, iar cel care îl citeşte,  
îl adoră sufleteşte: căci sufletul 

 vă va scrie, vă vorbeşte-n 
 poezie; sufletul dacă  

n-ar fi, cititorul  
n-ar citi: n-ar citi  

poetizat, cuvântul  
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frumos ritmat; ar citi 
 ceva mai greu: o scriere,  

un eseu; care este mai prejos,  
decât versul meu frumos, frumos  

pentru cititor: să citească-n viitor; ce 
 le-am scris eu în prezent: un poet foarte  

atent; foate-atent cu cititorul, foarte-atent cu  
viitorul; viitor ce va veni: şi-n prezent se va opri;  

să vădă cât de frumos, este Dumnezeu Hristos, nu în 
 poză: în Iiubire, pentru om, pentru citire; omul dacă 

 îi ateu, să creadă în Dumnezeu: Dumnezeu nostru 
 Viu, ce a fost prezent în Fiu; şi-a rămas Nemuritor, 

 alegând un alt Popor, Popor care: noi; suntem,  
cei ce credinţă avem: şi-L iubim clipă de clipă, 

 chiar de-avem: doar o aripă; când satana 
 ne-a lovit, şi-n aripă ne-a rănit, pe 

 acest pământ să stăm: la ce- 
ruri: să nu, zburăm! 

Lectură plăcută vă doresc, gramatical, dacă, greşesc: 
 să-i iertăm: n-au învăţat, aiurea au comentat; important 

 e să aflăm, şi să nu-i intimidăm: căci satana, nu gândeşte, scrie  
cum se nimereşte: prin cel care în ateu, neIiubind: pe Dumnezeu. 

18 Noiembrie 2011 
 

8)Poza de comentat 
Poza de comentat 

de Ateu notoriu » Dum Iul 11, 2010 2:42 pm  
http://www.youtube.com/watch?v= 

P47OC439x88&feature=fvst 
No comment. 

... 
O poza, via google, 

 cat de credibil e acum, SINCER? 
*** 

Poza de comentat 
de florin » Dum Iul 11, 2010 4:21 pm  

Marturisesc ca nu am deschis link-ul si nu sunt 
 deloc curios iar in ce priveste poza, dincolo de faptul ca 

 nu are nici o valoare artistica exprima doar frustrarea si nepu- 
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tinta autorului nicidecum a lui Dumnezeu. 
Convingerea mea este ca nu vei reusi sa convingi pe cineva din  

acest forum de inexistenta lui Dumnezeu deoarece din ceea  
ce am citit pana acum cu totii au o viata personala cu Dum- 

nezeu si odata ce ai experimentat aceasta, aceste imagini  
si chiar seria "poltergeist"(daca imi amintesc corect)  

sunt absolut irelevante. De ce nu testezi si tu sa  
vezi despre ce vorbim? Noi toti am fost ca  

tine si am putut alege intre cele doua 
 variante. Tu despre ce vorbesti? 

 Care sunt optiunile tale? 
*** 

Poza de comentat 
de florin » Lun Iul 12, 2010 8:35 am  

Corectie in mesajul meu: Zeitgeist nu Poltergeist 
*** 

Poza de comentat 
de mozaro » Lun Iul 12, 2010 9:13 am  

Ateu notoriu scrie: @mozaro: Am peste 18 te 
 asigur, nu stiu care e mai imatur eu care imi argu- 

mentez fiecare teorie, ipoteza pe care o lansez sau tu  
care crezi in serpi si magari vorbitori? Eu m-am maturi- 
zat, cu totii am crezut in zana maseluta, a trecut, cu totii  

am crezut in mos craciun, a trecut, cu totii am crezut 
 in oameni invizibili, am trecut. 

Nu imi aduc aminte cum ca as fi afirmat 
 lucruri de genul celor care le-ai spus despre 
 mine. faptul ca eu cred in serpi(in sensul ca 

 exista serpi)desi nu am spus asta pot sa 
 iti confirm ca cred... daca tu nu crezi..  

uita-te pe animal planet In magari  
vorbitori , mda si in asta cred  

evident probabil e vorba 
 despre modul de co- 

municare al ma- 
garilor... fie- 
care specie 
 cu limba ei 
am impresia 

 ca tu doresti sa 
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 te incadrezi intr-o 
 sfera a rationalismului 

 pur ... sau nu? 
*** 

Poza de comentat 
de mozaro » Lun Iul 12, 2010 9:21 am  

iarasi mai cred ca maturitatea nu 
 tine de afirmatie.... ci mai  

degraba de demon- 
stratie , nu? 

*** 
Poza de comentat 

de Jiva » Mie Iul 14, 2010 12:13 pm  
Ateu notoriu scrie: @mozaro: Am peste 18 te...  

Tu ai inceput postul acesta. Vrei sa imi spui ca prin 
 poze, clipuri pe youtube de genu asta si bancuri (care is  

funny n-am ce zice:) iti argumentezi tu fiecare teorie, ipoteza 
lansata? Sincer ma abtin sa nu rad... Si majoritatea posturilor 

 tale nu argumenteaza nimic, doar improsca cu noroi tot ce 
inseamna crestinism, Dumnezeu, Isus, Biblie, etc. Majori- 

tatea dintre noi (cu cateva exceptii, poate Apostolu ti- 
au raspuns argumentat, cu date statistice, istorice, 

 exemple Biblice a fenomenelor stiintifice, etc 
 la toate intrebarile tale ”incuietoare”. 

Astept din partea ta si posturi mai serioase,  
cu argumente bine cladite, coerente si LOGICE ca  

suntem doar materie alterata in milioane de ani si cu 
 ajutorul sansei, fara design, am ajuns aici, in 2010. 

Ti-as mai spune multe dar nu vreau sa ma mai 
 lungesc. Apostolu a zis bine ca si interne- 

tul (inclusiv acest forum) este limitat 
 in a avea o conversatie pe temele  

din acest forum. Altfel se dis- 
cuta face to face. See ya 

 in another topic 
*** 

Poza de comentat 
de Ateu notoriu » Joi Iul 15, 2010 1:54 am  

Cand incerc sa zic ceva corect, coerent si 
 bine structurat intervine cate 
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 un poet si nu mi se 
 raspunde. 

*** 
Poza de comentat 

de PAULPOET » Joi Iul 15, 2010 9:25 am  
Nu vă supăraţi că mă amestec în ciorbiţa voastră 

Tema aceasta este una foarte vastă 
Şi animalele, vă garantez eu, că vorbesc 

Poate ca omul ele... nu gândesc 
Au o gândire limitată de la Dumnezeu 

Şi aş dori să îl conving şi pe Ateu 
Căci, aminalele, vorbesc unele sunete ştiute 
Fac uneori gândiri, de animal, nemaivăzute: 

Chiar am văzut un leopard cu o maimuţă 
Cum o Iiubea spunându-i că-i drăguţă, 

Era un pui de babuin rămas fără mămică 
Iiubit nemaivăzut de-acestă... leopard, pisică 

Şi care-n loc să se comporte, ca un animal de pradă 
Ea, a ales cu maimuţica liniştit să şadă 

Dovadă clară, că doar omul este animal râios 
Şi nu doreşte să-L Iubească pe Hristos 

 
Cu toate că, Domnul, i-a dat Sfânta Scriptură 

Şi i-a vorbit chiar şi prin animal, din gură 
(măgar, şarpe, etc) 

Căci, poate-aude şi se minunează de ce vede 
Şi-atunci, în Dumnezeu cu sufletul va crede. 

 
Şi aş mai vrea să vă mai spun ceva 
Ateul, lucru-acesta nu îl va credea: 

Când ucenicii au vorbit în limbi străine 
Şi, fiecare a-nţeles cum se cuvine 

Şi s-au mirat, cum pot să le vorbească 
Printr-o putere... zis, Duhovnicească 

Deoarece, ştim, ucenicii-n ziua respectivă ei ce au păţit 
Adică, de la Dumnezeu putere, Duhul, peste ei S-a prăvălit 

Şi-"A"... fost văzut, ca nişte limbi de foc cum i-a-nghiţit 
Şi-apoi i-au auzit, cum fiecăruia-n limbi: le-au vorbit 

Un lucru, amplu comentat, şi de puţini crezut 
Cu toate că, au auzit, citit, şi au: văzut! 
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Aşadar, ce poate fi la Dumnezeu cu neputinţă? 

Probabil, Dumnezeu întrece-n "Grai" orice ştiinţă 
Şi necuratul, nu se lasă mai prejos: 

Să nu se creadă, niciodată... în Hristos?! 
*** 

Poza de comentat 
de Apostolu » Vin Iul 16, 2010 11:00 pm  

[quote="Jiva 
Majoritatea dintre noi  

(cu cateva exceptii, poate Apostolu 
  ti-au raspuns argumentat, cu date statistice, 

 istorice, exemple Biblice a fenomenelor stiintifice,  
etc la toate intrebarile tale ”incuietoare”. Ti-as mai spune  

multe dar nu vreau sa ma mai lungesc. Apostolu a zis bine ca 
 si internetul (inclusiv acest forum) este limitat in a avea o 

conversatie pe temele din acest forum. Altfel se 
 discuta face to face[/quote] 

Domnu' Jiva, 
Cand un ... sportiv,  

inginer, etc, (Doamne 
 ajuta sa fie si roman),  

realizeaza o perofrmanta,  
va dau lacrimile de bucurie ? 

Va dau lacrimile pentru inca un  
pas intru Indumnezeirea omului ? 

Daca sunteti Crestin cu adevarat, cu 
 siguranta ca va dau ! Ce pot eu sa 

 argumentez/explic unui Ateu,  
care nu are bucuria Impli- 

nirii Omului intru 
 Dumnezeu,  

cand 
 recordul  

modial la ... se 
 imbunatateste cu x % ? 

Nu sunt eu cel care in sunete 
 de trambita sa darame zidurile Ieriho- 

nului. Cine vrea sa asculte (Cuvantul) va intelege ! 
Sa aveti parte de Lumina ! 
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**** 

Dragă iubit cititor, toţi necredincioşii mor: a huli pe 
 Dumnezeu, e păcatul cel mai greu, lucru ce-l vom discuta,  

şi poate-l vom arăta: la Ateu, care va scrie, va face o poezie, să 
supere credinciosul, să supere pe Hristosul, şi apoi, Ateu, dispare, 

vede-a lui dezactivare, se chinuie să mai scrie, şi apoi, nu se mai ştie: 
a rămas necredincios, făr' a crede în Hristos? Probabil că, a rămas, 
până în ultimul ceas, când de moarte chinuit, îl găsim nemântuit, 
 şi în ceasul următor, a murit, de prin Popor, un Popor ce va ră- 
mâne, povestea Ateu va spune, ca el să nu ajungem, şi credin- 
ţă să avem. Aşa-i omul, păcătos, e Toma, necredincios, pân'  

nu vede, nu va crede, şi atuci este târziu: vezi întradevăr 
 pe Fiu, dar El este lângă Tată, vei merge la judecată,  
probabil vei regreta, ca un şarpe vei ţipa: către noi, 

 să te salvăm, pe Domnul să-L implorăm, numai 
 că, tu, ai murit, de noi nu eşti auzit, trebuia ca 

 să ne crezi, sufletul să ţi-l salvezi, lucru ce, 
 nu ai făcut, şi-n credinţă n-ai zăcut... şi 
 iată, ce, ai pierdut. Ai pierdut pe Dum- 

nezeu, lăudat, că eşti ateu; oare dacă 
 tu, credeai, ce pierdeai?  
Păi vedeţi că nu gândim?  
Vedeţi că ne prăpădim? 

 Vedeţi voi ce-mi scrie pana?  
Şi că există satana? Nu vedeţi,  

că nu gândiţi, şi cu satana: muriţi!  
Satana ne ispiteşte, multe motive gă- 
seşte, iară tu, necredincios, lovind în 

 Isus Hristos: în sufletul tău loveşti, nu  
acum: când nu mai eşti, adică ai decedat,  

devenind un necurat, ca satana, care moare,  
viaţă pe pământ de n-are, şi când este-mfome- 

tat, pe tine te-a devorat: tu să mori, el să trăiască,  
pe alţii să ispitească, să-i înghită tot mereu, şi să  
ragă ca un leu, când dă greş cu credincioşii, cu 
 adevărat... Hristoşii, Hristoşi care, au Lumi- 

nă, au în ei Viaţa Divină(Duhul Sfânt de 
 viaţă, care îi Învaţă), peste care, tu 

 nu poţi, să intri precum în hoţi, 
 în curvari şi în atei, că eşti  
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satana, şi vrei... vrei să 
 le piară Lumina, să 

 le-nghiţi viaţa, divina, 
 spunând: Omul, să nu 

 creadă, până când, deces, 
 şi vadă... vadă, dac-a existat, 

 şi este adevărăt, că avem un Dumnezeu:  
Omul iubindu-Şi, mereu? Iată ce face satana,  

şi eu îl lovesc cu pana, o durere foarte mare, pentru 
 el, o arătare, care fuge, fuge, fuge, se uită-nnapoi şi muge:  

Ah poete, de-ai muri, şi-n pântecul meu de-ai fi, ce tare m-aş  
ospăta, cu sânge m-aş îmbăta, aş avea fetiţe mii, şi le-aş devora 
de vii; şi-aş veni curtenitor, lovind în Mântuitor, pe care voi Îl 

aveţi, şi pe care nu-L vedeţi, spunând, multele prostii, chiar şi-n 
versuri, poezii. Aşa zice necuratul, şi face pe supăratul, căci 

găseşte, 
suflet păcătos mai este: din femeie ne năştem, şi degea- 

ba ochi avem, dacă vom păcătuit, pe Domnul nu-L 
vom privi, decât hăt... la bătrâneţe, când vom 

fi cu două feţe: una, pentru necurat, şi 
alta: pentru-nchinat. Vinovat de-această  

stare, este părintele care, nu se duce să se-nchine, 
 la biserică nu vine, ia masina şi se duce, carne şi cârnaţi  

s-apuce, să pună muzică tare, şi în depravata-i stare, copiii, 
 care privesc, se duc şi păcătuiesc: trăiesc într-o lume care,  

cre-dinţă în Domnul n-are, sau o are, doar aşa... să-l în- 
trebi, să spună, da: da, eu cred în Dumnezeu, mă în- 

chin, închin mereu: când fulgeră şi trăzneşte, şi  
când răul ne loveşte. Iată ce credinţ'-avem,  

şi ce iubitori suntem, că o zi... din săp- 
tămână, nu ne ducem la Fântână, 

 ca să luăm apă sfinţită, de la  
ceruri dăruită: de copil, 

 omul să vadă, şi în 
 Dumnezeu să creadă.  
Dacă de mici am privi,  
Evanghelia am şti, alta 

 ar fi omenirea, şi-ar ve- 
dea sufletul, firea, ar creşte  

doar în credinţă, şi-ar avea în el 
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 voinţă, voinţă de a gândi, periodic, a  
veni, la Biserica aleasă, şi la Dumnezeu 

 în Casă, unde, te vei aduna(vezi – unde sunt doi, 
 trei, sau mai mulţi adunaţi în Numele Meu, zice Dom- 

nul Hristos; acolo, în mijlocul acelei adunări: Sunt şi Eu),  
şi-n veci... nu vei regreta, ca-i ales pe Dumnezeu, şi  

nu te-ai făcut ateu, precum cei ce se distrează, 
 se duc şi se... amorează, fac păcate în ne- 

ştire, până, vor da... în primire! 
Trecem deci, la întrebări, şi la diferite stări, ale omului, 

 şi care, vor răspunde la-ntrebare: dăcă, tu te-ai spovedit, şi 
Domnului dovedit, că-L iubeşti cu-adevărat, să te scape de  

păcat? Foarte mulţi n-au auzit, ce înseamnă, spovedit,  
cred că este o prostie, scornită de preoţie, să-ţi ia 

 banii, sărăceşti, şi nu să te mântuieşti, adică: 
 să fii iertat, de greşeală şi păcat. Şi nu-i  

om să nu greşească, deseori păcă- 
tuiască, înjurând şi drăcuind,  

şi zilnic, nervos: fiind. 
 

9)Întrebări 
Întrebări 

de Cristian » Mar Iul 06, 2010 6:04 pm  
Dumneavoastră vă place ca preotul să vă  

ajute cu întrebări la Taina Sfintei Spo- 
vedanii? De obicei acest lucru 

 este folositor, însă aici  
puteţi să vă expri- 

maţi opinia 
 dumnea- 

voas- 
tră. 

* 
Întrebări 

de Apostolu » Mie Iul 07, 2010 11:14 pm  
Chiar se mai spovedeste cineva ? Apostolu.  

* 
Întrebări 

de Cristian » Joi Iul 08, 2010 3:38 am  
Eu da. 
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* 
Întrebări 

de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 7:13 am  
  E ! 

Parca 
 puteai sa  

raspunzi altceva  
ca Admin ? Si te duci la  

Preot sau folosesti metoda on-line ?  
*** 

Întrebări 
de Cristian » Joi Iul 08, 2010 2:42 pm  

Apostolu, din cate am citit legat de postarile tale 
 esti o persoana documentata, care vad ca ai ceva cunos- 

tinte in cele ale religiei crestin-ortodoxe. Faptul ca tu pui la 
 indoiala spovedania mea, ca si cum nu puteam raspunde alt- 

ceva (desi am oferit un raspuns serios, simplu si direct),  
iar pe deasupra faci referinta la o spovedanie "on- 

line" (care nu exista) ma face sa ma simt 
 

 jignit, 
 deoarece imi 

 dau seama de faptul 
 ca stii ce lucrare sfintitoare 

 este Sfanta Taina a Marturisirii, 
 si totusi adresezi astfel de intrebari  

ciudate. Imi rezerv dreptul sa nu 
 raspund la asemenea intre- 

bari puerile, fara fun- 
dament crestin. 

*** 
Întrebări 

de Apostolu » Vin Iul 09, 2010 12:13 am  
Draga Cristian, 

Nici Biblia si nici Tra- 
ditia nu se spune " Crede 

 si nu cerceta" Iar in lume ne- 
buna in care traim cred cu fermi- 

tate ca Lenin a avut dreptate: " Este  
bine sa ai incredere in oameni, dar mai  
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bine este sa ii VERIFICI !" Sunt multe Taine 
 in Ortodoxie, dar eu am invatat sa ma feresc de  

cei care pretind ca le-au inteles. Poate ca tie Iertarea  
pacatului prin harul Preotului iti este suficienta. Mie nu! 
Pentru ca eu nu ma pot ierta, eu singur de pacatele mele, 

 chiar daca instanta superioara ma absolva de ele ! 
*** 

Întrebări 
de Constiinta » Vin Iul 09, 2010 7:07 pm  

Încercaţi şi Veţi reuşi chiar acum afişaţi  
online păcatul şi imediat veţi fi cu- 

prins de o stare de relaxare,  
trăiţi în ea pînă cînd obo- 

siţi, dacă e nevoie re- 
petaţi-o chiar şi  
prin alte metode  

efectul e acelaşi, rezul- 
tatul final va fi uitarea păcatu- 

lui care înseamnă iertarea păcatului. 
 

*** 
Întrebări 

de PAULPOET » Sâm Iul 10, 2010 12:22 pm  
Taina spovedaniei este o taină foarte mare 

O taină care nu cere amânare 
Te duci la spovedanie cu simţăminte 

Vorbeşti lui Dumnezeu prin sfintele cuvinte 
Domnul te ştie de ce la El ai venit 

Ştie exact tu câte zile ai postit 
Domnul te iartă dacă ai suflet curat 

Nu poate exista om fără de păcat 
Chiar Domnul uneori uşor te ispiteşte 
Chiar Domnul pasul tău ţi-l urmăreşte 
Căci, Domnul doreşte să te spovedeşti 

Domnul doreşte să nu mai greşeşti 
Ispita Domnului este foarte uşoară 

Face cu tine o puţină şcoală 
Căci, diavolul când vine şi atacă 

Necredinciosul nu va şti ce să mai facă 
Dar dacă are şcoala Domnului făcută 
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Nu va avea un suflet ca să pută 
Ci, va avea un suflet de la Dumnezeu 

Şi diavolul oftează, şi îi este foarte greu. 
... 

Sper să se înţeleag'-aceste lucruşoare 
Avem această taină, taină foarte mare 

Şi trebuie luată-n serios 
Nu poţi să mergi la Dumnezeu Hristos 
Prin internet, că vrei să vezi cum este 
Şi cine este cel ce azi te spovedeşte? 

... 
Nu frate, mai întâi te pregăteşti 
O săptămână zi de zi posteşti,  

Că nu te duci la Domnul cu prostii 
Sau să îi cânţi omie poezii 

Te duci la Domnul să te spovedeşti 
Să-i spui întâi la preot cine eşti 

Şi să aprinzi Domnului lumânare 
Şi Domnul ştie-n suflet ce te doare 

 
Domnul pe cruce pentru tine a murit 

Şi ştie pentru ce la El tu ai venit: 
Vede că ai aprins şi Lui o lumânare 

Vede că îţi doreşti să fie Soare 
Şi-alungă întunericul din tine 
Te Doftoreşte şi Te face bine 

Te face Sănătos cu Domnul să Trăieşti 
Şi oamenii pe toţi tu îi iubeşti 

Deoarece, Domnul este în fiecare dintre noi 
Şi mă scuzaţi, dacă vă zic că suntem boi 

Şi între noi în loc să ne iubim 
Pentru avere, bani, pământ, ne duşmănim! 

... 
Mulţumesc pentru atenţia acordată 

Şi vă mai vizitez şi altădată 
De mine nici în "groapă" nu scăpaţi: 

Să ne numin, prieteni şi "fârtaţi". 
*** 

Întrebări 
de mihai » Sâm Iul 10, 2010 12:49 pm  
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da, admin, eu as fi vrut uneori sa fiu ajutat si  
de intrebari!. Poate am uitat, poate nu am suficient  

curaj pentru anumite pacate... ori poate am gresit cu 
 ceva si eu nu-mi dau seama ! 

*** 
Întrebări 

de Apostolu » Lun Iul 12, 2010 5:38 pm  
mozaro scrie: Apostolu scrie: Chiar se mai spovedeste  

cineva ? ce confesiune imbratisezi? Ehhh .... si eu impartial  
ca tot romanul si la fel de anonim. : ortodox oriental. 

*** 
Întrebări 

de M. Dragomir » Mie Iul 14, 2010 7:58 pm  
Cristian scrie:Dumneavoastră vă place ca pre- 

otul să vă ajute cu întrebări la Taina Sfintei  
Spovedanii? De obicei acest lucru este 

 folositor, însă aici puteţi să vă ex- 
primaţi opinia dumneavoas- 

tră. Da ! Nu pot să răs- 
 

pund în termeni de "îmi place" sau "nu îmi place",  
dar găsesc acest lucru foarte folositor. E bine ca preo- 

tul să nu se bazeze mereu pe calitatea examenului meu 
 de conştiinţă, fiindcă există pericolul întotdeauna să fie  

vorba de un păcat ignorat. 
*** 

Întrebări 
de Jiva » Vin Iul 16, 2010 11:41 am  

Cum facem cu pacatele ce „uitam” sa le marturisim, 
 sau de care nu suntem constienti? Suntem oame- 

ni, uitam, nu suntem atenti nu? La spovedanie 
 exista o formulare de genu „iarta Doamne 

 si pacatele nerostite”? 
*** 

Întrebări 
de M. Dragomir »  

Vin Iul 16, 2010 12:21 pm  
Jiva scrie: Cum facem cu pacatele 

 ce „uitam” sa le marturisim, sau de care  
nu suntem constienti? Suntem oameni, uitam,  
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nu suntem atenti nu?  
Condiţia validităţii spovezii este enunţarea păcatelor de  

care îţi aminteşti şi căinţa faţă de ele, inclusiv hotărârea de  
a nu mai păcătui. La spovedanie exista o formulare de genu 

 „iarta Doamne si pacatele nerostite”?  
Da, noi (catolicii) spunem: "mă învinuiesc şi de păcatele 
 de care nu-mi aduc aminte". Pe de altă parte, spovada 

 se pregăteşte prin examenul de conştiinţă al cărui  
scop este tocmai amintirea păcatelor, atâta  

cât îngăduie Duhul Sfânt. 
*** 

Întrebări 
de Apostolu » Vin  

Iul 16, 2010 11:10 pm  
Da, noi (catolicii) spunem:  

"mă învinuiesc şi de păcatele  
de care nu-mi aduc aminte". Pe  

de altă parte, spovada se pregăteşte 
 prin examenul de conştiinţă al cărui 

 
 scop este tocmai amintirea 

 păcatelor, atâta cât îngăduie Duhul Sfânt. 
Da... dupa care va duceti si cumpatati "Indulgenta". 

Sa fiu bine inteles. 
Nu va acuz pe dumneavoastra personal de nimic,  

dar este de-a dreptul "iudaic", ca in 2010,  
Vaticanul sa permita absolvirea paca- 

telor prin cumpararea Indulgen- 
telor ! Sa aveti parte de 

 Lumina ! 
*** 

Întrebări 
de mozaro » Sâm Iul 17, 2010 7:40 am  

fiecare casa cu pacatele ei.... 
*** 

Întrebări 
de M. Dragomir » Sâm Iul 17, 2010 10:11 am  

Apostolu scrie: Nu va acuz pe dumneavoastra  
personal de nimic, dar este de-a dreptul "iudaic", 

 ca in 2010, Vaticanul sa permita absolvirea pa- 
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catelor prin cumpararea Indulgentelor ! 
Răspândind mai puţine minciuni sfruntate  

(ca aceasta de mai sus), sunt sigur că 
 puteţi să ma faceţi un pas 

 spre Dumnezeu. 
*** 

Întrebări 
de mozaro » Sâm Iul 17, 2010 2:09 pm  

foarte bun raspuns! pace! 
*** 

Întrebări 
de Apostolu » Sâm Iul 17, 2010 3:56 pm  

Daca ati citi si Decretele Vaticanului, poate ca  
o sa invatati si ce este retinerea.http://www.vatican. 

va/roman_curia/tribu ... rd_en.html 
...Macar faptul ca Sfantul Scaun a recunoscut 

 ca sunteti in greseala in privinta ereziei  
Filioque, ati aflat ? Sa aveti 

 parte de Lumina ! 
 
 

*** 
Întrebări 

de M. Dragomir » Sâm Iul 17, 2010 4:25 pm  
Apostolu scrie: Daca ati citi si Decretele Vati...  
Domnu Apostol, Poate suntenţi bun să face arătare: 

-unde anume, în linkul prezentat, este vorba de CUM- 
PĂRAREA de indulgenţe. -unde anume, în linkul pre- 

zentat, este vorba că indulgenţele ar duce la absol- 
virea păcatelor. Până când veţi reuşi să produ- 

ceţi dovezile de mai sus, vă invit să vă ab- 
ţineţi de a mai profesa scorneli anti- 

catolice. Nu de alta, dar minciu- 
na nu face bine la mântuire. 

............................. 
Întrebări 

de Apostolu » Mar Iul 20, 2010 12:12 pm  
Draga Moza-ro, Spune domnia ta drept, la Kidush  

ai stat mai mult pe langa sticla cu vin si au uitat sa te 
 numere, la miniam, ca erai cazut sub bimah. De la vinul  
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mevushal ti se trage cu ecumenismul sau v-au dus la cur- 
suri speciale ?  Sa aveti parte de lumina ! 

*** 
Întrebări 

de mozaro» Mar Iul 20, 2010 2:27 pm  
 suferi de ceva soi de paranoia ?  

Serios... oare sa imi iau dictionar ? 
nu poti sa te exprimi pe lim- 

ba mea? asa pt o mai  
buna comunicare. 
Deci ma distreaza 

 la culme chestia asta 
 cum ca eu is mozaic:)) daca  

ti-as spune cum ma cheama.... ti-ai  
trage si o statuie de vazator cu duhul(de fapt 

 tu deja te crezi, am uitat) ? coboara cu picioarele 
   pe pamant "razboinicule"! sau viseaza in continuare... 

 treaba ta! in acelaszi context oare unde te-as putea incadra 
 perfect ? La jidov kaghebist sau unde? la chinez imperialist?  

   Tinere, domnia ta, ai o problema! Intereseaza-te! esti penibil... 
 

 *** 
Întrebări 

demozaro» Mar Iul 20, 2010 2:28 pm  
 niciodata nu am ras atat de bine ...(de cand  

am intrat pe aici)... desi mi-i lehamite de 
 persoane care improasca cu noroi... 

 sunt atatea la televizor. 
pace fratilor! 

*** 
de Apostolu » Mar Iul 20, 2010 3:11 pm  

Mai sti si altceva in afara sa razi si sa 
 faci bascalie ? Ca ce ai produs  

inca nu am vazut, sa ra- 
dem si noi! Sa ave- 

ti lumina ! 
*** 

Întrebări 
de mozaro » Mar Iul 20, 2010 9:47 pm  

curand tahtutzah... curand !  



 
 

141 

*** 
Întrebări 

de Apostolu » Mie Iul 21, 2010 12:16 am  
Avem rabdare pana la Sf. Asteapta si inca trei zile 

 de post. Dar la cat e de raruta si placida populatia pe  
aici, nu cred ca vinzi pe nici macar o "Rapire din Sarai" 
Apropo, sigur nu s-a inscris careva de vreo 25 de ori ?  

Dar poate iti face domn doftor un masaj cu miere 
 si te mai indulceste. Dar ai grija, e gratis nu- 

mai pentru catolici. Chestie care imi a- 
duce aminte de saracul Saul, cand 

 il puse "fratele" Domnului sa 
 faca penitenta la Templu. 

Adica chestia aia cu 
 rasul in cap si 

 frigarui de 
 animale 

 eviscerate. 
Dar ce iti tot po- 

vestesc eu, ca tu sti 
 mai bine cum decurgea chestia cu penitentele. 

Pe langa cele cuvenite, ii mai puse "Fratele" in carca 
 si inca 7 jidovi sa faca penitenta cu el si pe banii lui. Ca mai 

"negustoresca" chestie decat sa aduci jertfa Domnului pe banii 
altora, chiar ca nu exista. Asa si cu domn doftor : "Eu m-am 

jertfit Doamne dar daca ei n-au venit ...."(am papat eu tot)Ca la 
cati cato- 

lici ajung unde si-a intarcat metroul vagonele, in "reconstructiei"  
sa tot faci pe samariteanul. Si matale ma tot dojenesti de ce 

 ma iau eu de ipochimenii astia de catolici! Pai cum sa 
 nu ma iau cand nici pe nume nu vor sa ne zica. 

Auzi .... cica "rasariteni", traiasca-le "apusul"  
ala unde nu mai crede nimeni! Numai 

 in caftan si cu zuluifi sa nu te duci 
 la cabinet ca daca te confunda 
 cu o muiere, iti aplica domn 

 doftor un tratament cato- 
lic de marire de tzatze, 

 de o sa-ti arate pec- 
toralii ca ai lui... Ciociolina 
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 la 60 de ani. Sa aveti parte de Lumina! 
*** 

Întrebări 
de mozaro » Mie Iul 21, 2010 11:31 am  

stiu mai apostolule. In anumite privinte iti inteleg  
argumentarea , dar nu e buna generalizarea. asta am 

 atentionat eusa scot in evidenta. Noi avem plusurile noas- 
tre, catolicii pe ale lor ,reformatorii si ei pe ale lor... la fel si 

 cu greselile. Dar sa faci o apa si un pamant din "apuseni" sau  
la fel din ortodocsi, iar nu e obiectiv doar asupra acestui trebu- 

ie avut grija. Iar in privinta mozaismului... fii linistit sunt un  
ortodox care incearca din rasputeri sa fie cat poate de mult 
 un ortodox roman. Care, in masura in care se poate sa isi  

elimine din creier "conflictele" creeate de oameni intre  
confesiuni si nu numai. evident exista o multime de 

 diferente dogmatice(Mari esentiale)la traditii 
 nu ma refer pt ca si intre ortodocsi sunt 
 diferente de traditii ,e si normal... dar  

asta nu trebuie sa ne faca sa nu 
 "ne iubim in hristos"... Hris- 

tos ne indeamna sa ne iubim dusmanul... 
 darmite pe un soldat al lui hristos indiferent  

de confesiune... Calitatea de biserici mantuitoare  
(ortodoxa , catolica) este recunoscuta reciproc... 

deci, din acest principiu, indemn la a ne apropia... 
 nu din dorinta de amestecare....amestecarea 

 nu ma intereseaza... ci cunoasterea reci- 
proca... si respectul unuia fata de  

celalt. Daca asta tu numesti 
 ecumenism.... atunci 

 din pct tau de 
 vedere sunt  
un ecume- 

nist 
* 

eu ma vad  
doar un crestin  

ortodox care crede 
 in cuvintele :" Daca nu  
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ai Dragoste, nimic nu ai". 
Pace apostolule, pace! 

*** 
de mozaro » Mie Iul 21, 2010 11:34 am  

 aaa si de vandut, ca era sa uit, nu ma 
 intereseaza sa vand nimic. Deci 

 refuz din start orice coman- 
da  (apriori)(singura per- 

soana privilegiata  
e apostolu)  

*** 
Întrebări 

de PAULPOET » Mie Iul 21, 2010 12:41 pm  
Da dragii mei: 

... 
Luaţi vă rog, Duh Sfânt 

Lăsaţi pe Domnul să intre în voi 
Şi veţi vedea al Domnului Cuvânt 

Devenind oameni iubiţi şi Noi. 
... 
 

Duhul Sfânt, este în fiecare: 
Este în cel ce pe Hristos iubeşte 

Duhul Sfânt, nu locuieşte-n vilă, casă mare: 
Duhul Sfânt, în Templu locuieşte. 

 
Templul Domnului, eşti tu... cel credincios 

Acolo locuieşte Sfântul Dumnezeu 
Deschide Uşa, Domnului Hristos 

Şi-n tine, Domnul Sfânt, va locui mereu. 
 

Domnul Iisus, în Templul Tatălui când a intrat 
Pungaşi, şi schimbători de bani El a găsit 

Pe toţi aceştia, afară El i-a dat 
Şi Templul Tatălui, de hoţi, el s-a golit. 

 
-Cu ce putere, Tu Iisuse, îi goneşti? 

Au întrebat mai marii necuraţi, 
Arată-ne, un Semn... puternic dacă eşti: 
Şi de puterea Ta, vom fi încredinţaţi? 
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-Da, dărâmaţi voi Templu-acesta la pământ 

Şi fiţi atenţi acum Eu ce vă zic: 
Eu am putere foarte mare în Cuvânt: 

Şi Templu-acesta, în trei zile, iarăşi, îl ridic? 
 

Şi necuraţii, fără pic de-nţelepciune 
Cuvântul Domnului Iisus n-au înţeles 

N-au înţeles nimic, din ce Domnul le spune 
Şi ruşinaţi, din Templu, uşor, încet, ei, ies. 

* 
Dragii mei: 

Lăsaţi pe Domnul să pătrundă-n voi 
A treia zi, veţi fi exact ca Dumnezeu 

Veţi fi prin Duhul, oameni cinstiţi şi Noi 
Şi-aşa veţi dăinui, în veci de veci mereu. 

 
Cei necuraţi, au înţeles lucrul acesta... mai târziu: 

N-au înţeles, despre ce Templu Domnul le-a vorbit 
... 
 

Domnul vorbea de Templul Tatălui cel Viu: 
Un trup uman, care oricum, el, într-o zi, va fi murit. 

 
Avem în trupul nostru, în Templu nostru, suflet muritor 

Un suflet foarte mic, şi fără pic de minte 
Şi mai avem, pe Dumnezeu, ca Salvator: 

Care, doreşte-n noi, în Templul Său, să intre. 
 

Când intră Domnul, Templul este curăţit 
Cei necuraţi, sunt daţi imediat afară 

Pe Dumnezeu, în noi, când L-am primit 
Templul, va fi zidit, din temelie iară. 

 
Va fi un Templu Nou, un Templu Viu 

Tot ce îi vechi în tine a apus 
Vei fi iubit, de Duhul, şi de Tatăl, şi de Fiu 

Să poţi A învia, cum a-nviat Iisus. 
... 
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* 
Trei zile, nu e mult 

Şi-apoi, ai înviat 
Devii un om mai Cult 

Un om, adevărat. 
 

Un om în aşteptare 
Un om nerăbdător 

Cu Dumnezeu în apărare 
Şi suflet viu, nemuritor. 

 
Şi-n ziua-n care vei muri 

Din moarte tu la viaţă treci 
Şi muritor, nu vei mai fi: 

Vei fi, cu Dumnezeu în veci... 
... 

Prieteni dragi, luaţi Duhul Sfânt 
Născuţi a doua oară voi să fiţi 

Şi să citiţi, Sfântul Cuvânt(Biblia) 
Cu sufletul, în veci, să nu muriţi. 

... 
Că moare trupul, nu vă speriaţi: 

Domnul a dat, Domnul a luat 
Voi, sufletul din voi să vi-l scăpaţi: 
Un suflet mântuit, făr' de păcat... 

Amin 
21 iulie 2010 

**** 
Dragă cititor iubit, 

 cine nu s-a spovedit, odată 
 în viaţa lui, şi în Faţa Domnului, ăla,  

om nu se mai face, suflet păcătos va zace.  
Când mergi să te spovedeşti, mai întâi, te pregăteşti:  

şase zile ai postit, te-ai rugat, ţi-ai curăţit: trupul; care-i păcătos,  
şi văzându-L pe Hristos, care este o Lumină, şi entitate Divină; 

nu poate fi mântuit, când te duci la spovedit. Dar dacă tu ai 
postit, trupul ţi l-ai curăţit, ziu'-a şaptea de odihnă, vei primi acea 

 Lumină, o Lumină foarte mare, Lumină strălucitoare, 
 care-alungă necuratul, şi te spală de păcatul, pe 

 care tu l-ai avut, să te scapi nu ai putut,  
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căci, satana, este mare, milă de tine 
 nu are, şi tu om, şi prăpădit,  

eşti mort: chiar de n-ai 
 murit, căci, te duce 

 el la groapă, şi  
adânc groapa 
 îţi sapă, de  
acol'... a nu 

 scăpa, aliluia: 
 a-nvia. 

Şi-acum, trecem mai departe, 
 citim despre Alba, moarte: drugurile;  

consumate, care sunt, şi sunt păcate... sufleteşti,  
dar şi trupeşti: pentru cel ce se droghează; şi în ceruri, 

 se visează. Vă rog să nu consumaţi, cu droguri să vă drogaţi. 
Mai bine vă odihniţi, la biserică veniţi, cinci minute,-o rugăciune, 
asculţi ce preotul spune, şi uşor, uşor, devii, ştiutor: şi tu să ştii; 

că nu-i bine să curveşti, şi e bine să iubeşti, pe Domnul Iisus 
Hristos, care este bucuros, de tine, om, credincios. 

18 Noiembrie 2011 
 

10)Droguri 
*** 

Droguri 
de Ateu notoriu » Vin Iul 09, 2010 2:51 am  

Scurt. Este pacat sa consumi droguri? Daca da de ce? 
*** 

Droguri 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 4:05 am  

Pe scurt: DA - drogurile ucid. 
1 Corinteni cap. 3 

16. Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu,  
şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 

17. Dacă nimiceşte cineva Templul 
 lui Dumnezeu, pe acela îl  

va nimici Dumnezeu;  
căci Templul 

 lui Dum- 
nezeu  

este  
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sfânt: şi  
aşa sunteţi voi. 

*** 
Droguri 

de Ateu notoriu » Vin Iul 09, 2010 8:29 pm  
Nu drogurile ucid, prostia ucide. Voi de 

 ce beti vin ca simbol al sangelui 
 domnului, alcoolul  

e un drog? 
*** 

Droguri 
de Cristian » Vin Iul 09, 2010 11:57 pm  

Vinul nu este neaparat un drog. El prezinta un pe- 
ricol de dependenta si inconstienta in cantitati exagerate. 

*** 
Droguri 

de Ateu notoriu » Sâm Iul 10, 2010 1:08 am  
Te inseli amarnic, alcoolul e un drog care  

ucide, mult mai periculos decat  
multe droguri ilegale. 

*** 
Droguri 

de Jiva » Dum Iul 11, 2010 12:50 am  
Tu ce folosesti mai des? alcool sau droguri? 

Consecintele fac diferenta. Alcoolul il poti bea  
si nu poti sa ai nimic (adica sa nu te imbeti, lucru 

 ce il poti face, dar nu e pe placul lui Dumnezeu), de- 
pinde de fiecare ce organism are, dar drogurile cred 

 ca nu prea poti duce mult si sa ramai in aceeasi 
    stare, chit ca e marijuana sau ceva mai tari...  

  adica asta e scopul lor, sa te faci varza... 
 La alcool , exista si alte motivatii  

pentru a-l bea (motive medi- 
cale, degustari, toast- 

uri, etc.).. 
*** 

Droguri 
de Ateu notoriu » Dum Iul 11, 2010 2:15 pm  

@Jiva: Problema e ca alcoolul e acceptat de societate,  
alaturi de tutun si cafea(cofeina) si de aceea exista alte  
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"motivatii". Marijuana, peyote(mescalina), acidul lysergic, 
 DMT, LSA, Salvia Divinorum si multe alte droguri erau si  
sunt folosite pentru a "te conecta" cu divinul. Alcoolul e in- 

dentificat de organism ca fiind toxic spre deosebire de  
marijuana spre exemplu. Cati oameni mor de la tu- 

tun, alcool, cofeina(cel mai raspindit drog legal  
neregulat din lume) si cati mor de la mari- 

juana sau alte droguri? Si de ce nu i-ar 
 conveni lui dumnezeu daca te-ai 

 "droga"? Vad ca nu-i convine 
 nici daca mananci carne,  

asta in ANUMITE zile.  
Si da drogurile poti 

 sa le duci o viata 
 intreaga... sau  
doar o zi, totul  
depinde de tine 

 daca esti id**t sau nu. 
*** 

Droguri 
de Apostolu » Joi Iul 15, 2010 11:15 am  

Draga Ateu Notoriu, 
Conostintele dvs. in materie de droguri ma lasa masca. 
De faptul ca faraonii ar fi folosit cocaina, am mai auzit,  

dar ca LSD, sintetizat prima data in 1938, era folosit  
la conectarea cu divinul cred ca e o noutate mon- 

diala. Ca si faptul ca alimentatia rationala 
 si echilibtrata ar fi o gogorita! Dum- 

neavoastra stiti cu ce... "se ma- 
nanca " guta de exemplu?  

Cati bani cheltuiti pe  
exo-botanice 

 lunar? 
*** 

Droguri 
de Ateu notoriu » Sâm Iul 17, 2010 1:14 am  

Apostolu, get your facts straight, nu am zis  
nimic de cocaina nu stiu cum ai ajuns  

la aceasta analogie, faraoni si coca- 
ina, eu vorbeam de halucino- 
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gene, cocaina NU e halu- 
cinogen. NU cheltui 

*** 
Droguri 

de Apostolu » Sâm Iul 17, 2010 4:26 pm  
Nu stiu pe ce dati banii, dar in mod cert abuzati 

 de ceva ... piramidon probabil, daca nu puteti citi 
 si intelege o propozitie! Nu mai vorbiti de dro- 

guri, daca nici macar nu stiti ca LSD este 
 un drog SINTETIC! Ca sa nu ne tava- 

lim de ras la afirmatia ca ERA 
 folosit la conectarea  

cu Divinul! 
*** 

Droguri 
de M. Dragomir » Sâm Iul 17, 2010 8:44 pm  

Ateu notoriu scrie: Scurt. Este pacat sa 
 consumi droguri? Daca da de ce? 

1. Da. 2. Fiindcă luarea lor urmă- 
reşte producerea unor stări  

alterate ale conştienţei. 
*** 

Droguri 
de Ateu notoriu » Sâm Iul 17, 2010 8:58 pm  

Si ce e rau in asta? 
*** 

Droguri 
de M. Dragomir » Sâm Iul 17, 2010 9:16 pm  

Ateu notoriu scrie: Si ce e rau in asta? 
Conştiinţa este dar al lui Dumnezeu şi una din cele  
patru asemări pe care le avem cu El. Este păcat să 

 urmărim să ne batem joc de darul lui Dumne- 
zeu, să I-l aruncăm în faţă. În afară de acest 

 lucru, drogul predispune la alte păcate,  
fiind început al coborâşului nostru. 

 Noi trebuie să căutăm urcu- 
şul, nu coborâşul. 

*** 
Droguri 

de mozaro » Dum Iul 18, 2010 1:15 pm  
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banui ca atunci cand esti drogat iti pierzi libe- 
rul arbitru deci esti non-liber deci adio libertate! 
cand esti in lanturi... ce sa zic... cat poate oare de  
frumosa sa iti mai fie viata...??? pe spinarea lui 

 sa isi raspunda fiecare... 
*** 

Droguri 
de Ateu notoriu » Lun Iul 19, 2010 3:28 pm  
   mozaro scrie: banui ca atunci cand esti... 

preconceptii, nu e deloc asa Da un google 
 "ce sunt drogurile" sa intelegi mai bine.  

Cafeaua e un drog, tigara e un drog,  
TAMAIA e un drog. 

*** 
Droguri 

de mozaro » Mar Iul 20, 2010 8:23 am  
fiecare drog cu puterea lui. sa le pui pe  
toate in aceeasi oala e o mare eroare, 

 nu? sa nu te superi pe mine, dar  
subiectul asta nu ma prea 

 intereseaza. 
*** 

Droguri 
de PAULPOET » Sâm Iul 24, 2010 12:45 pm  
Dragă Mozaro şi toţi ceilalţi antevorbitorii mei, 

 pe mine mă interesează tema aceasta a drogurilor.  
Drog este şi mâncarea şi băutura şi cafeaua şi fumatul.  
Creatorul a făcut toate lucrurile cu sămânţa lor în ele,  
dacă nu ştiaţi: Pomii cu sămânţa lor; plantele cu să- 
mânţa lor, etc. Acum, pentru consumul de alimen- 
te altele decât cele vegetale, omului i s-a prescris 
 o reţetă, ce anume produse animaliere să consu- 
me. Se ştie că "Şarpele" l-a păcălit pe om în grădi- 
na Edenului, unde omul nu trebuia să se hrăneas- 

   că vreodată cu produse decât vegetale, mai precis...  
fructe de tot soiul, şi să rămână în felul acesta curat 

 şi iubit de Dumnezeu. "Şarpele" însă, ştia ce există în 
 afara grădinei Edenului, şi a făcut tot posibilul să mânie 

 pe Dumnezeu, să-şi alunge propia creaţie din Edenul fără 
 de moarte, şi în felul acesta să devină o fiinţă păcătoasă mân- 

când orice să poată supravieţui. Şi cu toate că Dumnezeu a in- 
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tervenit specificând animalele pe care El le-a curăţit şi sunt  
bune de mâncat, cu toate acestea omul mănâncă neţinând  

cont de sămânţa care zace în unele produse, o sămânţă 
 a diavolului zicem noi, dar care nu ne dăm seama că  
de fapt mâncând tutun, cafea, sau droguri de tot fe- 

lul, te închini necuratului şi devii una cu acesta.  
Care a fost şi este scopul "Şarpelui" după ce 

 te închini prin aceste forme de închină- 
ciune lui? Scopul este exterminarea 

 creaţiei lui Dumnezeu, adică 
 nu ne doreşte pe noi oa- 

menii să devenim 
 ca Dumnezeu 

 cu puteri  
colosal de 

 mari, ci doreşte 
 şi speră el să guverneze 

 tot ce a creat Dumnezeu şi în 
 ceruri şi pe pământ. Ori lucrul acesta 

 este foarte vizibil în zilele noastre, şi îl pricepem 
 numai citind atent toată Biblia. Ce anume? Numeri frate,  

  Numeri.  
Ori Adam şi Eva 

 care nu ştim vreodată  
cât au trăit cu Dumnezeu în 

 Eden, imediat în afara Edenului  
unde exista degradare, timp trecător 

 şi moarte, imediat creaţia lui Dumnezeu  
trăgea să moară ireversibil. Că la început având 

 nemurire de la Dumnezeu a mai putut Adam să tră- 
iască aproape 1000(omie) de ani, se vede clar şi de necre- 

zut de unii precum Ateu notoriu, care citind Sfintele Scripturi  
şi văzând în cartea Numeri ce fantastice durate de viaţă aveau 
 cei de după Adam, va zice mai mult ca sigur că sunt poveşti de 
adormit copiii, şi omul de când e lumea şi pământul a trăit în 

 jur de 100 de ani, şi nicidecum omie de ani. Iată de ce zice 
Dumnezeu prin Fiul Său, că trebuie să ne mai Naştem a  

doua oară, şi nu oricum, ci din Duh şi Adevăr. 
Oare, se mai naşte vreodată un drogat, fie el şi 

 cu mâncare interzisă(porc de exemplu), 
 se mai naşte acesta din Duh şi Ade- 
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văr, adică din Dumnezeu? Nicio- 
dată. Totuşi, este şi avem  

posibilitatea aceasta,  
prin Domnul nostru 

 Iisus Hristos, care a luat 
 asupra Sa păcatul şi neputinţa 

 aceasta, dar problema este... vrem noi 
 să credem că Domnul Iisus Hristos a fost şi este  

Fiul lui Dumnezeu? Vrem noi să credem că Domnul  
Hristos are puterea Tatălui atât în cer cât şi pe pământ?  

Şi, 
 credm 

 noi că prin 
 puterea aceasta 

 colosal de mare, cere 
 Tatălui să fii mântuit şi  

Născut a doua oară? Iată ce 
 fac drogurile din om. Închinăciu- 

nea este la tot pasul lângă noi, şi de- 
parte 

 de gândirea 
 noastră că a te închina 

 lui Dumnezeu este o simplă cruce 
 făcută şi atât. Nu, închinăciunea către 

 divinitate, este atunci când respecţi poruncile 
 Tatălui, şi ţii mărturia vie a lui Hristos. 

Chiar mi-aş dori să abordăm subiecte complexe pe 
 acest site, avem printre noi mulţi slujitori ai credinţei în 

 Dumnezeu, şi în loc să dea curs unora cu răspunsuri scurte 
 şi neînţelese mai deloc, mai bine ar face prelegii puţin mai cos- 

tisitoare ca vreme, dar care ar răspunde cerinţelor unora ca Ateu 
notoriu, care a şi cerut de la unii ca noi mărturii elocvente ale exis- 
tenţei lui Dumnezeu. Şi noi ce facem cu aceste suflete iubite mult 
mai mult de Dumnezeu decât sufletele noastre, le huiduim? De  

ce sunt sufletele lor mai iubite cu mult decât ale noastre? 
 Poate ştie Ateu să răspundă la această întrebare, căci  

Păstorul cel bun lasă ale noastre 99 de oi aflate în 
 tuma Domnului, şi pleacă disperat să-l caute  

pe Ateu şi să-l aducă şi pe el la Turma  
asfel întreagă sută la sută. Avem  

pilda aceasta a turmei din  
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care lipseşte o singură oaie.  
Avem încă o pildă cu inelul  

de aur pierdut prin casă, şi unde  
valoarea acelui inel este aşa de mare,  

că întorci toată casa pe dos, şi nu te laşi  
până nu găseşti acest păcătos de inel care 

 poate a pus pe jar pe toţi cei aflaţi în casă, şi  
care ştiind faptul că nimeni nu-l poate fura, 
 inelul va trebui să se găsească mai devre- 

me sau mai târziu. Şi ce zice Scriptura  
că se întâmplă după ce o slujnică să 

 zicem... a găsit preţiosul inel cu 
 diamante? Nuntă mare frate,  

curge cu bucate, petrecere 
 mare, cu multă mâncare. 

 Aşa-i bre? Păi vedeţi.  
Păi vedeţi că vă pot 

 
 
 

 scrie şi fără rimă?  
Unde s-a ascuns rima? 

 O caută Ateu dacă vrea să  
mi-o vadă. Până atunci vă 
 doresc din suflet o zi deo- 

sebit de bună. Amin. 
*** 

Droguri 
de Cristian » Sâm Iul 24, 2010 8:10 pm  

Ai dreptate PAULPOET, totusi sa tinem 
 minte ca la inceputul acestui subiect  

Ateu notoriu a solicitat raspun- 
suri scurte la o intrebare  

scurta: daca este, pa- 
cat sa consumi  

droguri, si 
 de ce. 

*** 
Droguri 

de PAULPOET » Dum Iul 25, 2010 8:16 am  
Bine "Părinte" Cristian iubit şi înţelept, ce spuneţi  
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domnia voastră este foarte drept, voi dărui un mic 
 răspuns de prin Scriptură, şi am să tac aici acum  

din gură, deschid un topic nou să discutăm, şi 
 v-aş ruga pe toţi să-l vizităm, şi să intrăm  

adânc în acţiune, vorbind numai de 
 om, creaţiune, dar şi de altele 

 pur necesare, care din 
 întrebări că vor 

 răsare, etc.  
Răspunsul pentru Ateu dar şi pentru alţii, 

 l-am enunţat eu în linii mari, adică omul ar fi  
trebuit să se hrănească numai vegetal cu plante şi 

 fructe, iar lucrul acesta nu l-am spus din capul meu, 
 ci, este scris în Biblie la Geneza, de unde deschid şi 

 argumentez cu un citat: "Şi Dumnezeu a zis: Iată 
 că v-am dat orice plantă(subliniez-PLANTĂ),  

care produce sămânţă, şi care este pe faţa 
 întregului pământ şi orice pom care  

are rod în el, ACEASTA SĂ FIE 
 HRANA VOASTRĂ", am încheiat 

 citatul, găsit la Geneza, 1: 29. 
Dragă Ateu, dragă necredincios, Dumnezeu  

nu a spus pe nicăieri să nu consumi x plantă, dar  
dacă tu din greşeală în loc de plantă comestibilă, ai  

mâncat cânepă, sau orice altă buruiană de la care ţi s-a 
 făcut rău şi ai început să delirezi şi să vezi cai verzi pe pereţi,  
tu atâta minte nu ai încât să te mai duci precum animalul care 
 nu gândeşte şi să mănânci iarăşi acea buruiană halucinogenă?  

Acesta este răspunsul meu, şi veniţi să discutăm mai detai- 
lat pe un topic ce se va numi... Crearea omului de Dum- 

nezeu, unde sper să des-cifrăm şi cum a ajuns  
omul să fie condus de satana şi să con- 

sume droguri care pot aduce 
 dependenţă şi moarte. 

Vă mulţumesc. 
**** 

Dragă cititor iubit, iată că am revenit, 
 de ce oare ne drogăm, şi otrăvuri că mâncăm?  

Da, sunt complicate teme, încă din vechime vreme,  
omul plante-a consumat, şi chiar s-a drogat. Plantele de 
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 pe pământ, au şi ele un... Cuvânt: Dumnezeu când le-a făcut,  
grijă mare a avut, pentru boli, ca tratament, energetic aliment,  
care încă-l cercetăm, facem ceaiuri, ne tratăm, dar trebuie ca să      
ştim, şi inteligenţi să fim: cum şi cât... să consumăm, nu cumva,  

să ne drogăm, şi în loc de vindecare, mirodenii în mâncare;  
noi putem exagera, otrăvi şi deceda.  V-aş ruga să cer- 

cetaţi, şi oamenii vindecaţi, băbeşte, cum se mai 
 zice, şi omului să explice, fiecare buruiană,  

ce şi cum, vindecă rană, când va tre- 
bui culeasă, să fie în orice casă, 

 preventiv, să ne tratăm, 
 şi importanţă să 

 dăm, trupu- 
lui, ce îl 
 avem, 

 şi 
 să-l vindecăm putem.  

Mulţumesc, tot azi 18.11.2011 
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11) Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
      de PAULPOET » Dum Iul 25, 2010 8:57 am  

Dragii mei, pe acest topic nou creat, doresc să vorbim 
 aprins despre Creaţiune, dar şi despre evoluţionism, ca  
parte integrantă a convorbirilor care vor avea loc, deoa- 

rece, tot ce nu a putut descoperi până azi ştiinţa, va  
descoperi bineînţeles religia, care o va lua desigur  

cu mult înaintea ştiinţei, dar să nu neglijăm 
 nici ştiinţa, deoarece prin ştiinţă se va  

ajunge mai devreme sau mai târziu 
 la credinţă în Dumnezeu. Este  

dacă doriţi... precum doreşti 
 tu să-ţi ridici o mânăstire, 
 o tot ridici până la un sta- 

diu, dar vine înserarea peste 
 tine, şi a doua zi dimineaţa o gă- 

seşti surpată; te apuci iarăşi la infi- 
nit să o ridici la stadiul de mai-nainte, 

 se surpă iarăşi ca în povestea Meşterului 
 Manole, şi până la urmă faci după cum ai visat 

 că este bine să faci, iar când vezi a doua zi că nu s-a 
 mai surpat, dai dreptate lui Dumnezeu şi crezi cu adevă- 

rat că avem un Dumnezeu adevărat şi drept, care nu minte 
niciodată, şi care doreşte să ne fie bine şi să nu ne chinuim pe 

 acest pământ făcând lucruri de florile mărului, ci făcând lucruri 
trainice şi veşnice, demne de a fi crezute de foarte mulţi, fie ei cre- 
dincioşi sau mai puţin credincioşi precum Ateu... Pentru început,  

nu am să citez exact după Scriptură, ci am să poetizez puţin fa- 
cerea omului, poate descoperim printre cuvintele poetice in- 

spirate prin anii 2002 tot din Scriptură, poate descope- 
rim mai mult, şi vom pune întrebări specifice. Prin  

2002 eu am scris o poezie numita Alfa...1 sau 
 facerea, care am piedut-o în 2005 prin 

 împrejurări greu de explicat în  
trei cuvinte, dar care parte 

 din ea mi-am amin- 
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tit-o prin 2007 şi chiar am scris-o multora prin scrisori.  
De ce nu s-a vrut de necurat să fac publică această poezie? 

 Foarte simplu... 
 pentru că a fost o inspiraţie 

 de la Dumnezeu şi ca omul să creadă în  
continuare în evoluţionism. 

Şi ziceam aşa: 
La început, Dumnezeu Cel Sfânt 

(deci mai există un dumnezeu care nu 
 este Sfânt-necuratul), Cerurile şi pământul 

 "A" făcut. Pământul, era pustiu şi gol. Doar Duhul 
 se plimba (mişca-viaţă) deasupra lor(deasupra LOR, 

 însemnând deasupra cerurilor şi al pământului) 
Apoi, "A" zis fără odihnă: 
Să fie-acum lumină! 

Să fie stele, soare, lună 
Zile şi nopţi cu vreme bună, 

Să fie-acum vieţuitoare 
Păsări pe ceruri ca să zboare 

Să fie om să stăpânească 
   Pământul sub bolta cerească... 

Şi bineînţeles că momentan aici mă opresc 
Să comentăm aprins aici eu vă doresc 

Cu întrebări şi cu răspunsuri din Scriptură 
Şi cum dorim a exprima cuvânt din gură(nu porno!) 

Mulţumesc! 
*** 

Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
de mozaro » Dum Iul 25, 2010 10:46 pm  

un subiect minunat.... o sa ma im- 
plic si eu mai incolo! 

*** 
Crearea omului de Dumnezeu şi altele 

de PAULPOET » Lun Iul 26, 2010 11:22 am  
Dragă "mozaro": 

* 
Nu lăsa pe mâine 
Ce poţi face azi 

Astăzi este "pâine" 
Mâine sigur cazi. 
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... 
Cazi în groap'-adâncă 

Şi te duci la fund 
Din Iizvor şi Stâncă 

Pierzi al vremii gând. 
Te aştept. 

*** 
Crearea omului de Dumnezeu şi altele 

de PAULPOET » Lun Iul 26, 2010 4:01 pm  
"Să facem om după chipul şi... pardon, după chipul 

(virgulă), după asemănarea Noastră(punct şi virgulă); ei...  
atenţie... "They"-zei, să stăpânească peste peştii mării, peste 

 păsările cerului(vedeţi ordinea facerii), peste vite, peste tot pă- 
 mântul, (şi ultimul), peste toate târâtoarele care se mişcă pe pă- 

mânt". Aşa spune Dumnezeu, iar târâtoarea care nu prea cred 
 eu că la început era târâtoare, a înşelat pe om şi a devenit tâ- 

râtoare în urma blestemului dat de Dumnezeu. Acesta este  
de fapt planul de bază al Creatorului, şi să facem... adică 

 Noi Treimea, să facem această următoare Lucrare. 
Deci, Dumnezeu a făcut la început(nu ştim când 

 în infinita Lui veşnicie - poate cu miliarde 
 de ani în urmă), cerurile şi pământul. 
Apoi tot Dumnezeu Tatăl, Creatorul,  
acum zice şi tot ce zice pe loc se face.  

Cum este posibil aşa ceva? Păi va trebui  
să ne gândim logic, şi să ne întrebăm cum 

 a fost posibil Domnul Hristos să certe duhurile 
 mării, duhurile aparent rele care mai să răstoarne 

 barca în care dormea nepăsător chiar Dumnezeu, şi care 
 duhuri au cunoscut imediat glasul lui Dumnezeu şi au tăcut pe 

 loc. Ei bine, vă cer şi părerea voastră, deoarece nimic nu se poate 
face de la sine putere, Dumnezeu după cum ştim are ŞAPTE Duhuri 
de Viaţă ale Lui, şi sunt sigur că şi alte duhuri care ar auzi... porunca 
Sa, ar dispare şi ar cere iertare imediat. Şi mă refer la duhurile necu- 

rate care ieşind din om speriate, au cerut milă şi au cerut să nu se 
ducă înapoi în iad unde le este locul, ci să li se dea voie să intre 

 în acea turmă de peste 2000 de porci. Ei (They), duhurile 
 acestea, au zis că sunt foarte multe, o legiune, cam 

 sase mii de fiinţe, şi dacă nu intrau în acei 
 peste douămii de porci, în ziua de azi  

nu se credea că au putut fi atâţi de mulţi, 
 dar datorită faptului că toţi porcii s-au sinucis, 
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 este logic faptul că au intrat în fiecare cel puţin un  
demon satanic. Va urma. 

*** 
Crearea omului de Dumnezeu şi altele 

de PAULPOET » Lun Iul 26, 2010 10:43 pm  
Da bine, să continuăm deci de unde am rămas, anume că 

 Dumnezeu a zis nu după chipul "şi" asemănarea Noastră, ci 
 a zis după chipul Nostru, după asemănarea Noastră, şi mă o- 
presc la "ei", deoarece toate au fost făcute prin ordin superi- 

or dat de Dumnezeu celor şapte Duhuri de viaţă, dar la 
 acest "ei", ştim că Dumnezeu personal, deci este  

persoană Dumnezeu; Dumnezeu personal a 
 coborât pe pământul făcut de El, sau de  
"Ei" - mă rog; şi El personal a modelat 

 pe om, după care tot personal i-a suflat  
duh de viaţă pe nări, şi omul s-a făcut o 

 fiinţă vie. Până aici să zicem că am lămurit 
  oarecum lucrurile. Mai departe ştim şi ne între- 

 băm de ce Dumnezeu a făcut bărbat pe om şi nu fe- 
meie? Răspunsul este simplu. Dumnezeu Atotputernic 

 ca persoană este bărbat nu femeie. Dacă Dumnezeu ca per- 
soană ar fi fost femeie, femeia era cea puternică pe pământ, fe- 

meie ar fi coborât din ceruri Domnul Iisus, şi nu ar fi zis Domnul 
Hristos rugaţi-vă Tatălui Meu şi Tatălui vostru, ci ar fi zis: Mamei 

voastre şi Mamei Mele cereşti.  
Acum să trecem ca rezolvate aceste lucruri şi să vedem ce a făcut 
Adam singur pe pământ. Eu sunt convins că Adam ca nou năs- 

cut şi văzând deodată lumea aceasta, ori a plâns, ori a râs.  
Optez să cred că a plâns văzându-se singur pe tot pă- 

mântul, lucru ce a determinat pe Dumnezeu  
să-i facă o femeie, şi în acest fel să fie 

 şi Adam vesel, dar şi Tatăl  
*** 

care sunt sigur că îl privea cu nesăţ pe acest 
 minunat al Lui fiu. Şi ce face Dumnezeu în această 

 a şasea zi petrecută mai mult cu fiul acesta cuminte şi sfânt 
 ca Tatăl? Păi ce să facă decât o adormire spune Scriptura, adică  

o anestezie totală a fiului numit Adam, 
 şi sunt sigur sută la sută că genetica şi labora- 

torul genetic al lui Dumnezeu este nu aici pe pământul  
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acesta, ci în ceruri. De aici vedem noi pe diavol, care probabil 
 a spionat şi a văzut ce frumoasă a făcut Dumnezeu pe femeie în 

laborator, şi a urzit un plan diobolic de seducţie şi control total al  
lui ca necurat asupra femeii. De unde mi-am dat seama? Păi este 

vizibil dacă citim istoria omenirii. Este clar scris în documente  
că femeia a stat la baza tuturor războaielor din lume, şi pre- 

cum se transmite sida prin sex de la femeie la bărbat, 
 tot aşa se transferă duhurile acestea necurate de 

 la femeie în bărbat şi aşa mai departe... în- 
tr-o arie foarte rapidă de răspândire  

şi guvernare a celui rău 
 pe pământ.  

Deci, Dumnezeu a făcut pe femeie, şi i-a arătat-o fiului.  
Acum vedem o descriere a fiului, care şi-a dorit mult această 

 păpuşă să-i ţină de urât şi să se joace cu ea, şi se exprimă prin 
cuvinte de uşurare... în sfârşit Tată, mi-ai făcut pe cea  

care este os din oasele mele, şi carne din carnea  
mea cum ai zis şi mi-ai promis Tu. Poate aşa a 

 zis, poate o mai îmfloresc eu, dar esenţa aceasta 
 este. O altă observaţie vedem la Adam, că 

 Dumnezeu Tatăl cât a stat cu fiul Său 
 în grădina Edenului, l-a învăţat  

să scrie şi să citească(cei 
 şase sau şapte ani de  
acasă), lucru foarte  
împortant în istoria 

 omenirii, deoarece noi 
 nu ne dădem seama, dar  

avem în subconştientul nostru  
această şcoală să ştim citi şi scrie limba 

 duhurilor cereşti ale lui Dumnezeu, şi vedem 
 pe Dumnezeu lăsând să se răspândească multă vreme 

 pe pământ limba aceasta cerească, până în momentul în 
 care la o mânie a lui Dumnezeu în Babilon, a încurcat 

 la toţi cei ce vroiau să ajungă în cer, le-au încurcat 
 limbile, ca scop vizibil şi binedefinit, 
 adică a se răspândi pe tot pământul,  

şi mai apoi... să dorească a se sui 
 la ceruri. Aici iar trebuie să  
fac o paranteză, şi să vă 



 
 

161 

 spun din observaţiile  
mele şi din auzite  
de pe la bătrâni, 

 că ziceau bătrânii 
 pe la radio şanţ discu- 

tând fără habar de Scrip- 
tură, că de mult odată... ceru- 

rile lui Dumnezeu le puteai atinge 
 cu mâna, aşa erau de joase de pământ.  

Interesant nu? Păi atunci este clar de ce au 
 făcut acei oameni un turn foarte înalt, şi când 

 au atins cerurile, Dumnezeu a luat această măsură 
 de precauţie, şi ei nu s-au mai înţeles între ei, probabil 
 fiecare credea pe cel de lângă el că a înebunit, şi în felul 
 acesta s-a dus pe apa sâmbetei planul lor de a scăpa de 
 pe pământul acesta şi a ajunge sus la cerurile de unde  

sunt sigur că le vorbea Dumnezeu şi chiar coborau 
 precum vulturii, de unde chiar a rămas aceşti 

 îngeri până în zilele noastre având aripi,  
frumoşi la chip, cu o coroniţă curcu- 

beu în jurul capului, etc. 
Va urma. 

**** 
Stau adeseori, privesc,  

şi la lume mă gândesc, câţi  
am fost la început, şi ce mulţi 

 ne-am mai făcut: suntem 7 mili- 
arde, când pământul tot va arde? 
 Păi da, că va fi o zi, care nimeni 

 n-o va şti, când lumea se va 
 şfârşi, pământul se va topi, 

 lucrurile vechi apun, 
 şi mai multe... nu 

 vă spun, pen- 
 trucă, 

 ne speriem,  
şi putere nu avem, 

 Dumnezeu ce-a plănuit, 
 îl duce la bun sfârşit: a zis să 

 ne răspândim, cât mai mulţi oameni 
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 să fim... iată că, ne-am răspândit, foarte  
mulţi ne-am înmulţit; oare când se va opri, 

 pe pământ a ne-nmulţi? Păi nu ştim, dar intuim: 
 777, este Dumnezeu, 666, este cel Ateu; rămâne nu- 

mărul opt(Oameni Pe Tera), care nu s-a copt, adică nu-i  
amintit, şi în Scriptură citit. Iată câte taine-avem, împlinirea 

 lor vedem, Dumnezeu a socotit, proorocii au proorocit, numai 
că...  nepăsători, nu ne punem întrebări, nu citim atent Scriptura, 

ba... închidem iute gura, celor care ne vorbesc, şi sfârşitul pre- 
vestesc, ca lucru ce este scris, şi se va-ntâmpla pre- 

cis, mai devreme sau târziu, când vine Hris- 
tosul Fiu, cu îngerii zburători, adică...  

Secerători, să Secere tot pământul, 
 împlinind astfel Cuvântul, pe care 
 noi nu-L credem, deşi... semnele-i 

 vedem, care se-nteţesc mereu, grăbin- 
du-L pe Dumnezeu, să rostească alt Cu- 

vânt, şi să facă alt pământ, iar acesta, păcă- 
tos, când vine Iisus Hristos, va pieri, se va topi, 

 cum spune Scriptura, şi ne doare gura, să spunem  
fără de frică, până Dumnezeu, nu... Pică, adică El va sosi,  

şi totul, se va sfârşi. Bine-ar fi să mai şedem... credinţă în noi  
s-avem, iar la hotărâta vreme, de Domnul... a nu ne teme: 

Dumnezeu a hotărât, o Zi, pentru ce-a făcut, o Zi, care 
 va veni, ce îi vechi se va sfârşi, cine a fost credin- 

cios, va fi cu Domnul Hristos, cine nu, la 
 judecată: va fi, judecat, de Tată.   

18.11.2011 
Trecem la extratereştri, şi la călăreţi pedeştri,  

probabil ne mai oprim, şi nu ştim, nu ştim ce ne-aduce 
 ceasul, şi grăbim acuma, pasul: timpul să nu se oprească; cartea 
 să se tipărească, după care, ce-o mai fi, şi ce OM, mai călări, nu 
se ştie; rămân scris în poezie: un vis care l-am visat; şi realizat. 
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12)Iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolul 1? 
*** 

 de goga bogdan nicolae » Sâm Iul 24, 2010 8:14 pm  
salutare ,ba baieti ia explicati-mi si mie daca sunteti 

 atotstiutori c1 incepand cu versetu 4 pana la ver- 
setu 28 din ezechiel? sau ce sunt cu toate 

 aceste rapiri ale lui ilie care a fost  
rapit la cer? iezechel vor- 

beste despre ozeneuri 
 in capitolu 1? 

*** 
de Cristian » Sâm Iul 24, 2010 9:54 pm  
Aceea este o vedenie (a se verifica versetul  
1 al aceluiasi capitol), iar in capitolul res- 

pectiv nu se mentioneaza nimic de 
 OZN-uri sau extraterestri, ci se  

vorbeste despre slava lui 
 Dumnezeu (a se ve- 

rifica versetul 28, 
 tot cap.1). 

*** 
de M. Dragomir » Sâm Iul 24, 2010 10:26 pm  

Ideea că acolo ar fi vorba despre OZN-uri am 
 întâlnit-o prima dată în copilărie, într-o 

 carte de Erich von Daniken, care se  
numea "Amintiri despre viitor".  

Nu am cum să uit acea car- 
te: m-a ţinut departe 

 de Dumnezeu 
 mulţi ani. 

*** 
de PAULPOET » Dum Iul 25, 2010 4:24 pm  

Dragii mei, la mine se scrie cu E... Ezechiel, adică i-ul  
care lipseşte nu este inaintea cuvântului ci în cuvânt. Asta 

 este prima observaţie. A doua este că din păcate nu ştiu cum,  
dar cartea Ezechiel nu am citit-o niciodată, dar ştiu că am făcut  

o predică pe un alt site, şi Domnul m-a dus la Ezechiel acesta, să 
 le explic oamenilor ceva de acolo. Am să caut să citesc toată 

 această carte din Ezechiel, şi am să caut şi ce am scris 
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 eu în acea predică, o predică ce mi-a fost stearsă imediat,  

pe motive cunoscute numai de ei, deoarece nu credeau ce le 
 spun. Bine că s-a deschis tema aceasta, şi bine că nu s-au ră- 
tăcit prea mulţi credincioşi citind prostiile altor autori, care 
 au fost mâna diavolului, poate au vândut milioane de ex- 

emplare şi s-au îmbogăţit pe seama atracţiei oamenilor 
 de a citi despre O.Z.N. Vă rog să nu vă închinaţi dia- 

volului citind astfel de scrieri, ŞI SĂ LE CREDE- 
ŢI CA FIIND O.Z.N. sau alte explicaţii de- 

cât cele relatate în Sfânta Scriptură. 
Mulţumesc şi voi reveni. 

*** 
de PAULPOET » Dum Iul 25, 2010 6:12 pm  

Iată acum exact ce am scris eu în acele două nopti  
în semiinconştienţă pot zice: 

Eclesiastrul 8… Cine este cel inţelept, şi cine pri- 
cepe resturile lucrurilor? 

Este o intrebare după cum văd eu, la care trebuie să răspun- 
dem, nu?... şi avem iată şi răspunsul… Înţelepciunea omu- 

  lui îi Luminează faţa, şi asprimea feţei lui se schimbă… 
Exact… dar de ce se schimbă asprimea feţei lui?... pentru că 
 Domnul care a intrat în acest om, este Domnul Păcii şi nu 
    al supărărilor şi al dejnădejdiilor, acesta este răspunsul…  

Domnul este Dragoste, Domnul este fericire, aşa cum 
 sunt eu acum fericit, iar în timp ce voi sfărăiţi la 

 ora aceasta târzie din noapte, eu fericit cu 
 Domnul, fac aista Predică frumoasă şi 

 Luminată, şi să urmăriţi… şi să  
vedeţi ce impact va... avea  

când va fi citită mâine,  
poimâine… şi tot 

 aşa… asta în  
cazul în  

care 
   Satana…  

nu ispiteşte  
la rău un editor ceva…  

dar să sperăm, căci, speranţa  
moarte nu are… 

... 
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Isaia... 51 cu 15, adică inversul lui 51... 
 Dumnezeu în cer, şi Dumnezeu pe pământ... 

Să vedem... Eu Sunt Domnul Dumnezeul tău 
(vai de mine Doamne, mă rog şi nu mai scriu?), care  

stârnesc marea şi fac să urle valurile, şi al cărui 
 Nume este Domnul Oştilor, am încheeat citatul... 

Doamne Iisuse chiar Tu eşti şi eu ştiam acest lucru, dar alţii 
 cred ei că Tu eşti aici cu mine un păcătos?... Cred ei că Tu nu 

 eu scriu această Predică?... Mă îndoesc Doamne Iisuse, mă în- 
doesc deoarece cunosc eu... cu, cine am de-aface, şi poţi să  

stârneşti Tu valuri Ţunami peste ei, că tot deplasat min- 
 tal mă cred... Auzi ce zice Domnul acum în continuare...  

că m-am grăbit să critic, dar nu am citit... „Eu pun 
 Cuvintele Mele în gura ta( aşa e Doamne-  

Slăvit să fie Numele Tău), şi le acopăr  
cu umbra mâinii Mele( păi 
 eu fac umbră pe tastatură?),  

ca să întind Ceruri noi, şi să 
 întemeez un pământ nou, şi să 

    Zic Sionului... Tu eşti Poporul Meu!...\" 
... 

Nemaipomenit Doamne, dar oare înţeleg cititorii aceştia...  
Cuvintele acestea Doamne?... Ştiu ei la ce Te referi când zici  

Tu ceruri intinse?... Internetul?... el este intinsul cer?... şi 
 pământ nou ce poate fi?... pământ schimbat în credinţa 

 Ta prin acestă Predică de excepţie?... Şi Sionul ştiu ei  
acum ce este?... Acum nu suntem încă poporul Tău?... 

 Avem...d, pe noi şi nu vrem să credem deloc  
în Tine Doamne?... Ezecheu doi cu opt... 

 (egal zece.) Deschide gura şi  
mănâncă ce î-Ţi voi da 

( asta şi fac Doamne 
 Iisuse), ............ 

...fiu al Omului,  
hrăneşte-ţi trupul 

 şi umpleţi măruntaele  
cu sulul acesta pe care Ţi-l dau..., 

Înţeleg perfect Doamne, trebuie să mă odihnesc 
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 şi să continui mâine Doamne Predica aceasta,  

deoarece aici la capitolul acesta sunt lucruri foarte 
 importante şi mă apucă dimineaţa explicând cu Domnul 

 oamenilor lucrurile acestea ascunse cum am zis eu, dar dacă 
 eşti obosit şi moţăi de somn, mai ştii tu ce ai scris la turmenteala 
oboselii? Ora 3 :30 este, adică mâine(azi) am să continui de la... 

capitolul 3. verset, trei, până la ... 13, 14 cred... că nici aşa o 
predică mare cât lumea nu vreau, AMIn... 

Iată că am revenit azi 2 septembrie 2009, ora 24 fix, deoarece  
am scris ceva ca de sfârşit în niscai versuri... ca să fie frumos 

 nu de alta, şi am citit şi în continuare până pe la Ezechel 
 ăsta 3 cu 14. Menţionez un lucru ce mi-a trecut acum 

 mie prin minte, că vor zice mulţi... că joc teatru cu 
 voi cititorii, şi am pregătit citatele de mai sus din 

 vreme... Credeţi ce vreţi, că nu vă obligă nime- 
ni nici să credeţi în Dumnezeu dacă aşa do- 

riţi, şi nici ce vă spun eu în această Pre- 
dică, Predică pe care am să o închei 

 în acest fel, lăsând posibilitatea 
 de a citi voi nu eu... aceste ver- 

sete ce descriu prin excepţie  
cum poate uneori Domnul 
 să ţi se arate şi să intre în 
 tine, lucru ce se întâmpla 
 înainte vreme oamenilor 

 credincioşi, adică se Pogo- 
ra Duhul Sfânt peste ei, iar 

 ei prooroceau(nu aveau traducători) 
 sau vorbeau pe înţelesul celor care îi ascultau,  

... 
aşa cum avem acea descriere de vorbire în limbi,  

adică unul vorbea aşa cum vorbesc eu acum mulţimii, 
 iar Francezul, Englezul, Pachistanezul... şi aşa mai departe, 

 aveau de la Domnul tradusă acea vorbire în limba lui maternă, 
astfel încât să înţeleagă toţi în acelaş timp şi spaţiu acea Cuvân- 

tare de la Dumnezeu, şi să creadă... nu să zică... a scris de la 
 el Paul Preda ăsta năhui, şi nici pomeneală să fi fost Dom- 

nul Dumnezeu cu el, căci, nici nu este botezat ca noi po- 
căiţii să aibă Duh Sfănt în el precum avem noi care  
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ne-am predat Domnului Iisus. 
Iată cum se gândeşte în zilele noastre,  

şi cum deformăm imaginea noastră Duhovni- 
cească, deoarece Domnul nu se uită la tine că tu 

 eşti pocăit, sau că tu te închini la cruci şi aprinzi lumâ- 
 nări pe la morţi şi vii, ci, Domnul se uită la starea ta sufle- 

tească, la credinţa ta Duhovnicească, la bunătatea sufle- 
tului tău, la strădania ta zilnică de a răspândi Evan- 

ghelia lui Dumnezeu spre slava Tatălui, a Fiului;  
şi a Duhului Sfânt, etc, etc. Ce-mi rămâne  

acum de făcut?... Păi să închei cu ver- 
surile scrise în grabă puţin mai 

 înainte, să doriţi a mai aştepta Pre- 
dici cu Domnul de la mine Paul Preda, 

 să se dea această Predică şi eu răspund la  
    comentariile ce vor veni peste mine de tip… 
 trebuie să gândesti bine mai înainte de a da 

    public ceea ce spui, deoarece aşa zice Eminescu!...  
Iată o închinare şi dare de slavă unui om şi nu lui 
 Dumnezeu Domnul, adică exact ce Domnul zice 
 să nu faci, şi să asculţi numai de Domnul Dum- 

nezeul tău, tu faci invers, adică nu te închini 
 Domnului, şi te închini oamenilor... spre  
pieirea ta... de închinător la idoli, amin. 

Poezia am numit-o sugestiv... Când 
 sunt lângă Tine parcă-ntine- 

resc, şi ochii Isuse, mult  
îmi strălucesc: 

* 
Cănd sunt lângă Tine, parcă-ntineresc 

Am Doamne Iisuse sufletu-mpăcat 
Numele Iisuse, mult eu Ţi-L slăvesc: 
Domn şi Dumnezeu, cu suflet Curat. 

 
Să iubim pe Domnul, şi să Ne iubească 

Unul este Domnul… Se chiamă Iisus 
Nume Sfănt Curat, în lumea cerească 
Tatăl, Fiul, Duhul, în Lumea-I de Sus. 

 
Lumea Lui de jos, lume minunată 
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Are pe Hristos... Fiu Mântuitor 
Numele-I de Domn, vine de la Tată: 
Găsit în Scriptură, Unic... Creator. 

 
Avem Domn Treime, Domnul noi spunem 

Tată, Duhul, Fiul... Domnul Dumnezeu 
Iisus î-L cunoaştem, şi chiar î-L vedem 
Nume Sfânt Curat... Dumnezeu mereu. 

 
Este minunat să ai, Un Domn pe Pământ: 

Pământul e viu, pământ Minunat, 
Avem pe planetă, şi al Lui Cuvânt 

Răul să dispară, prin Domnul Curat. 
 

Cântaţi doar pe Domnul, pe Domnul Cântaţi 
Aduceţi la Domnul... mulţumiri şi Cânt 

Numele-I Hristos, lumii Arătaţi 
Tatăl, Fiul, Duhul, Unic Domn Curat. 

* 
Iisuse Hristoase, lumea Te Vesteşte 

Numele-Ţi Iisuse, pe pământ î-Ţi creşte 
Este Nume Sfânt, Nume minunat 
Rege pe Pământ, şi-n cer Împărat. 

 
Eu Doamne Te Cânt, lumii Te vorbesc 
Să-mi stai în Cuvânt, şi să Te doresc, 

Cu Tine eu stau, cu Tine eu Cânt 
Şi totul î-Ţi dau, prin al meu cuvânt. 

 
Iisuse noi ştim, Tu eşti Dumnezeu 
O lume privim, o privim mereu, 

Cu Tine Iisuse, este minunat 
Hristoase Iisuse, eşti Domn şi-Mpărat. 

 
Iisuse ne iartă, suntem păcătoşi 

Iisuse ne ceartă... nu suntem Frumoşi, 
Iisuse avem... în noi neştiinţă 

Şi Doamne vedem... azi a Ta Fiinţă. 
... 

Un Domn Împărat, Predică A Scris 
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Şi e lăudat... prin tot ce ne-a zis, 
Este Dumnezeu, care azi ne iartă: 

Mântui, eul "meu"... în această soartă. 
 

Un Domn Împărat... Unic Domn Cuvânt 
Laudă I-am dat, pe întreg Pământ, 

Toate-acestea s-au sfărşit... Predica s-a încheiat 
Iisus Domnul îi iubit, şi dorit ne-încetat. 

... 
Multe ar mai fi de spus... lucruri care nu le ştim 
Iubind pe Domnul Iisus, mâine le descoperim, 

Şi acestea fiind spuse... Lucrarea Domnului s-a încheiat 
Te mai aşteptăm Iisuse, eşti Domnul Nostru minunat. 

PS. 
Rămâne să citiţi  

Aceste câteva rânduri 
La sfârşit 

Unde eu m-am grăbit, 
Căci, este târziu în noapte... 

Este scris în şoapte 
Scris "casă" citiţi şi vertical 
Căci, am ajuns iute la mal, 

AMIN. 
3 septembrie 2009 ora 1:57 

**** 
Dragă cititor, eram adormit, şi numele mi-am greşit:  

"Prada", în loc de Preda am scris, şi crezând că m-au "ucis", 
 greşit eu i-am judecat, zicând că au necurat. Şi lucrurile s-au 

schimbat: dacă tu ai comentat, îţi trebuie aprobare, de la autorul 
care, dacă vrea, eşti acceptat, dacă nu... eşti un ratat: poţi să stai 
cu limba scoasă, că de tine nu le pasă; dacă nu i-ai lăudat, şi ceva 
ai criticat: se scapă basma curată; fie el băiat sau fată. Şi iată că  
   m-am gândit, multe scrieri am citit, unii cred că m-au uitat...  

de când n-am mai comentat, iar alţii... se mai gândesc, 
 poate că îşi amintesc, vin tiptil... ca o pisică, comen- 

teze... le e frică, şi totuşi vor comenta, fie că...  
vor întreba, ceva, fie că... se vor mira. 
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 Vis şi realitate, veţi citi, şi apoi, voi reveni:  

aprobare-am aşteptat, zile, timp, înde- 
lungat, şi nimic, am dispărut, 

 adică, el, autorul: nu 
 m-a vrut! 

*** 
Vis şi realitate 

Autor: Un lucrător | 
Resursa adaugata de BenHur in 14/11/2011  

Media 10 din 14 voturi  
În ziua aceea eram foarte obosit, lucrasem mult pentru  

Domnul. De accea, aşezându-mă pe canapea, şi gândindu-mă 
 la lucrarea făcută, am aţipit. Eram mulţumitde lucrarea pe care 
 o făcusem, căci fiind plin de râvnă, pe unde mergeam, sufletele 

doreau tot mai mult să le spun despre Domnul Isus Hristos. 
 Multe dintre ele se întorceau la El primind mântuirea. 

 Adunarea sporea văzând cu ochii iar eu eram iubit 
 şi ascultat. Tot ce spuneam era primit cu bucu- 

rie ca ceva desăvârşit şi eram tare bucuros. 
Dar în timp ce mă legănam în aceste  

gânduri, intră în camera mea 
 un străin. Avea în mână  

o balanţă cu greutăţi  
şi în cealaltă un 

 săculeţ cu 
 instrumente şi un mic aparat.  

Avea înfăţişare aspră, ochii ca de foc 
 şi plini de energie, dar şi de bunătate. Asta 

 mă puse pe gânduri, mai ales că nu-l chemasem  
şi nici nu aveam nevoie de aceste lucruri. Darel cu o 

 linişte gravă, se apropie de şi îmi întinse mâna cu putere  
şi mă întrebă serios: "Cum îi merge râvnei dumitale?" 
Pentru moment, crezusem că mă întreabă de sănătate,  

eu care nu mă lăudam prea bine, dar când am gân- 
dit mai bine am înţeles că e vorba de râvna mea 

 neobosită, şi, ca să-i dovedesc, am început  
să-i arăt în cuvinte râvna mea. Dar nu 

 ştiu prin ce minune, la picioarele 
 mele se făcu un bulgăre ca  
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de pământ,  
care creştea mereu 

 pe măsură ce vorbeam, 
 despre lucrarea pe care o făcusem. 

În sfârşit, el spuse"BUN, ACEASTA ESTE  
LUCRAREA RÂVNEI DUMITALE"- şi-mi arătă bulgărul. 

Rugându-l să-şi spună părerea, străinul luă bulgărul şi-l puse  
în balanţă, zicând apoi scurt."ARE 100 DE KG". Câtă bucurie am 
simţit! Îmi venea să strig de fericire, dar m-am stăpânit şi l-am 
privit pe străin. Înfăţişarea sa serioasă privind bulgărul meu în 

lucrare mă puse pe gânduri, şi am înţeles că era numai începutul 
examinării roadei lucrării mele, şi că nu aveam un rezultat 

definitiv. El sfă- 
râmă bulgărul şi îl aşeză în topitoria ce o scoase din săculeţ. 

 Unele din produsele chimice le aşeză în cazanul topito- 
riei, iar celelalte le puse deasupra, aprinzând focul.  

După ce se topi, turnă totul într-o formă de  
unde-l scoase pe masă. Dar nu mai 

 era ca înainte, amestecat şi 
 fără formă, ci acum era 
 în diferite plăci, după 
 diferite materiale pe 

 care le conţinuse, deose- 
bindu-se şi înşirându-se una 

 după alta ca verigile unui lanţ. Străinul 
 luă forma în mână şi cu un ciocan, o desfăcu în bucăţi.  

Tăcând, le cercetă una câte una cu multă seriozitate, le cântări  
şi scrise rezultatul. La urmă îmi dădu nota să o văd, iar eu, după 

privirea sa tristă, văzui că nu e lucru bun, apoi mă părăsi zicându- 
mi cu milă. "Domnul să te izbăvească!" Înmărmurit, privind  

nota, citii: "Analiza râvnei lucrătorului X, concurent 
 al cununei slavei împărăţiei veşnice". 

Greutate totală – 100 kg, 
din care: 

1)7părţi interese materiale 
2)16părţi ambiţii personale 

 ( lucrarea eului ) 
3)15părţi mândrie religioasă 

4)11părţi iubirea de a conduce 
5)10părţi luptă de sectarism 
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6)18părţi dorinţa de a fi lăudat 
7)13părţi iubirea darurilor sale 

TOTAL: 
90 Kg. Lemn, fân, trestie 

1)3părţi dragoste de Dumnezeu 
2)4părţi iubire de fraţi 

3)3părţi râvnă curată de evanghelizare 
TOTAL: 

10 Kg aur, argint şi pietre scumpe 
Din toată râvna aceasta 90 de părţi erau 

 lemnul, fânul şi trestia care vor arde în foc o  
lucrare şi care nu are altă soartă decât nimicirea,  

şi numai 10 părţi curate ca aurul, argintul şi pietrele 
 scumpe rămân adevărata lucrare ce are ca soartă câşti- 

garea slavei Dumnezeieşti. 
Am rămas uimit când am citit aceste lucruri şi m-am 
 întristat. Inima mi se făcu ca a unui bolnav şi auzii 
 în urma mea un suspin atât de dureros, încât mă 

 ţintui pe loc cu un cui, am vrut să fug după  
străin, însă ne putând, am renunţat.  

Gândindu-mă puţin, mintea 
 mi se lumină şi în mine 

 se ridică un lucrător 
 nou care începu 

 să-l judece  
pe cel vechi.  
O adevărată 

 înţelegere mă  
pătrunse şi m-am 

 trezit rugându-mă. Doamne 
 fie-ţi milă de mine. Copleşit, căzut 

 în genunchi cu lista analizei râvnei mele 
 de lucrător. Priveam la ea şi parcă se prefăcuse 

 într-o oglindă în care vedeam atât de limpede starea 
 în care se afla inima mea în acele momente. Abia atunci 

 am înţeles bine analiza străinului. Am văzut că era desăvârşită 
 şi bine cântărită, iar eu, nenorocitul de mine nu mai aveam nimic de 

zis. Eram atât de lămurit cum n-am mai fost niciodată, dar eram 
zdrobit de durere. Un foc ardea în mine. Am strigat deznădăjduit 
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către Dumnezeu să mă scape de mine însumi,  

dar durerea creştea mereu... Mă strângea de gât, gemeam, 
 iar suferinţa creştea mereu încât inima mea era gata să ples- 

nească. Nu mai puteam. Înăbuşit de groază, începui să strig atât  
de tare şi de disperat, încât m-am trezit. Până în ziua aceea, ori 
 de câte ori mă rugam, îi ceream Tătălui să mă scape de tot ce e  
rău şi de pedeapsa viitoare. De atunci încoace însă, n-am mai  

ştiut să mă rog decât să mă izbăvească de mine însumi. E 
 un lucru de mare preţ ceea ce am învăţat acum la bătrâ- 

neţe ( lucrul care îl uitasem în rugăciunile mele ).  
Fără să uit, de atunci aşa m-am rugat mereu, 

 nici o clipă n-am mai avut pace până nu 
 m-am văzut scăpat de mine, prin 
 focul curăţitor al harului Dom- 

nului Isus. Şi n-am ştiut  
ce-i odihna până ce 

 n-am ştiut că în 
 locul interesului  

religios şi mândriei 
 a venit lumina şi smerenia 

 dragostei Domnului Iisus, astfel 
 încât astăzi pot spune: "DACĂ DOMNUL 

 MĂ VA CHEMA, VOI PUTEA STA LINIŞTIT LA  
PICIOARELE Marelui Chimist, Isus Hristos, purtând  

cununa Împărăţiei Veşnice". Astfel eu care mă bucuram 
 în lucrarea făcută de mine însumi de credincioşia mea în  

care stăteam, m-am vindecat şi acum spun tuturor. 
De vă rugaţi Lui Dumnezeu, rugaţi-vă să vă scape 

 de voi înşivă, de starea de mândrie ce vă stă- 
pâneşte, de nepăsarea faţă de slava lui 

 Dumnezeu care se găseşte în viaţa 
 tuturor creştinilor din zilele 
 noastre. Cel ce se întoarce  

la Dumnezeu se opreşte  
mai întâi de pe calea 

 pierzării, nu mai 
 păşeşte spre păcat.  

În al doilea rând, recu- 
noscându-l pe Domnul Isus,  
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este atras spre El,  
se desparte de tot ce nu-i 

 place Domnului şi astfel, îndrep- 
tându-se cu faţa spre Domnul Isus, 
 întoarce spatele lumii şi păcatului.  

În al treilea rând, porneşte pe  
calea curată a ascultării 

 de Dumnezeu. 
De vă rugaţi 

 Lui Dumnezeu, 
 rugaţi-vă să vă scape 

 de voi înşivă, de starea de  
mândrie ce vă stăpâneşte, de  

nepăsarea faţă de slava lui Dumnezeu 
 care se găseşte în viaţa tuturor creştinilor 

 din zilele noastre. Cel ce se întoarce la 
 Dumnezeu se opreşte mai întâi de 

 pe calea pierzării, nu mai pă- 
şeşte spre păcat. În al 

 doilea rând, recu- 
noscându-l pe 
 Domnul Isus,  

este atras spre El,  
se desparte de tot ce  

nu-i place Domnului şi astfel,  
îndreptându-se cu faţa spre Domnul  

Isus, întoarce spatele lumii şi păcatului. În 
 al treilea rând, porneşte pe calea curată a ascultării  

de Dumnezeu. 
*** 

Iată comentariul meu: 
Toate bune şi la locul lor. Numai 

 că... autorul, spune să ne rugăm lui 
 Dumnezeu să ne scape de noi înşine. Nu,  

greşit. Am nevoie de mine însu-mi cum am 
 nevoie de aer şi apă. Să mă transforme, să îmi  

dea înţelepciune, da. Dar să mă scape de mine, de 
 partea mea materială care îmi asigură existenţa... fie 

 ea şi 10%; spirituală, asta nu. Omul este constituit din 
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două părţi diferite: una materială care este maxim 99%, 
 iar una spirituală care începe de la 1%. Pilda celor 99% de oi  

lăsate şi mers după a osuta, este concludent, căci Dumnezeu în 
alcătuirea eului nostru, a pus şi gândul veşniciei. La unii, gândul 

veşniciei creşte de la 1% şi se opreşte pe la 10%, şi niciodată nu va 
ajunge 100%, deoarece există durere, există starea de neputinţă, 
există sărăcia acestei vieţi care te îndeamnă să furi, să mănânci, 

 să supravieţuieşti şi tu cum poţi; mai există apoi satana, care 
 satană este spirit, şi care spirit intră după cum ştim, în par- 

tea aceasta materială, iar partea materială nu o putem 
 înlătura să rămânem cu partea spirituală dobândi- 

tă prin credinţă de-a lungul vieţii, decât la deces.  
Somnul nostru este asemănător decesului.  

Domnul a spus... că Doarme, nu că a 
 murit. Şi deci, dormind un somn 

 de moarte pe care adeseori 
 nu îl realizăm crezând  

că am dormit câte- 
va minute nu 
 8 ore, ei bine,  

acele câteva minute 
 de adormire întru Domnul, 

 ne sunt suficiente să ne lepădăm  
de noi înşine, cum a spus autorul, şi  

să vedem cine suntem, cât suntem, şi 
 mai ales... ce suntem! Dacă vom 

 rămâne în urma analizei 
 făcute după deces, 
 tot 1% aur, argint 

 şi pietre preţioase, 
 înseamnă că nu am 

 făcut negoţ cu noi înşine, 
 iar Domnul se va supăra, tu,  

te vei apăra spunând că ţi-a fost 
 teamă şi ai îngropat acest 1% în pământ, 

 ştiind că Dumnezeu este un Om aspru şi îţi cere 
 mult, iar Dumnezeu va arăta pe cei care au pus în negoţ  

şi au adus dublu sau triplu pentru stăpânul său, iar pe tine te 
 va arunca: eşti 100% pleavă, trestie, gunoi, căci 1% ţi-a dat, şi tot 
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 1% ai adus Domnului tău, spre ruşinea ta de om gânditor,  
care te-ai gândit numai la tine, la starea ta materială, iar la  
Domnul, la starea Domnului spirituală, nici nu ai vrut să 
 auzi, considerând pe cei din jurul tău care propovădu- 

iesc Evanghelia lui Dumnezeu şi te Cheamă: nişte  
deplasaţi mintali şi visători că vor ajunge pe 

 lumea cealaltă fiinţe nemuritoare 100%  
spirituale, nevăzute, strălucitoare,  

şi fără lacrima şi durerea aces- 
tei vieţi. Şi da, aşa vom 
 ajunge dacă ne stră- 

duim şi punem 
 eul nostru în 
 negoţ, căci 
 Dumnezeu 

 nu este un Om  
şi stăpân aspru; Dum- 

nezeu este milos, îndelung  
răbdător cu fiecare din noi, şi ne 
 ajută zi de zi şi ceas de ceas, prin 

 Fiul Său Prea-"Iiubit", amin. 
14 Noiembrie 2011 

*** 
Comentarii / altele decât ale mele 

egal cu lucrarea de ZDROBIRE! de asemeni  
să ne amintim şi de cel ce a păzit din tinereţe  

poruncile însă Domnul l-a avertizat că-i  
mai lipseşte UN SINGUR LUCRU... 

foarte ziditor editorialul  
fiţi binecuvântat 

 frate Cristi 
 dumneavoastră  

şi întreaga familie 
Domnul să vă ocrotească!  

Adaugat in 14/11/2011 de FFICNIC  
*** 

nu înţeleg de ce lucrarea aceasta a fost 
 marcată cu incert....sau poate nu înţeleg ce-i 

 cu semnele astea că oricum marchezi tot incert pune... 
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Dar materialul 
 pe care l-aţi publicat 

 este hrănitor, constructiv şi 
 folositor din toate punctele de vedere. 

 Domnul să vă binecuvânteze mai departe.  
Adaugat in 15/11/2011 de Ioanhapca  

*** 
Deosebit! 

Dumnezeu sa va binecuvinteze!  
Adaugat in 16/11/2011 de ninna93  

*** 
pace ma bucur de aceasta lucrare ciar daca  

trecut apr 30 de ani decind domnul adato ramine  
vie dominul sa ajute pe toti sa se verifice scuyami scrisu  

Adaugat in 16/11/2011 de calatorstrain  
*** 

Chiar intr-una din zilele trecute ma gandeam la articolul asta,  
pe care l-am citit mai demult si voiam sa il recitesc, pentru analiza 
mea periodica. Multumim pentru el, Cristi. Plecata departe de casa 

nu mi-am permis sa imi car colectia de reviste cu mine, ca sa-mi  
fie mai la indemana... Asadar, pana sa-mi fac timp sa il caut 

 pe "resurse", mi-ai luat-o inainte. Eu din asta inteleg ca 
 chiar e cazul unei autoverificari. Fii binecuvantat!  

Adaugat in 17/11/2011 de proeunicia  
**** 

Dragă cititor, cum v-am spus, am aşteptat,  
zi de zi am alergat, şi văzând că este bai: tu un 

 comentariu' dai, şi alţii vin peste tine, şi le 
 merge bine, am mai comentat odată,  

cu o inimă curată: Toate bune  
şi la locul lor. Numai că... 

 Ştie cineva de ce 
 suntem răi?  

Comen- 
tariul  
meu a 

 conţinut 
 aspecte legate 

 de conţinutul acestui 
 material. Ruşinos, atât pot să zic. 
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17 Noiembrie 2011. 
Şi cu acestea fiind spuse, 

 le vom trece la apuse, pentrucă,  
nu m-am lăsat, pe alţii i-am comentat,  
şi ei s-au uitat, au venit, m-au cercetat, 

 şi chiar că... m-au comentat. 
*** 

Sapte zile 
Resursa adaugata 

 de sorin_dreamer in 13/11/2011  
* 

Pamantul era pustiu si gol 
Si peste ape era intuneric greu 
Dar Duhul lui bunul Dumnezeu 

Se misca pe deasupra apelor 
Atunci Dumnezeu a zis cu glas triumfator  

Sa fie lumina peste ape ,pamant si peste tot 
Iar lui Dumnezeu i-a placut ca a facut lumina  

Si astfel a fost numita ziua intaia. 
 

Dumnezeu a zis sa fie intindere intre ape 
Ca apele de ape sa se desparte, 

Sa se desparte apele de jos  
Care sunt de dedesuptul intinderilor  
Sa se desparte de intinderile de sus 

Care sunt transformate in cerul cu nori 
Dar noi stim cu toti ca asa a fost, 

Si-a doua zi s-a format in mod miraculos. 
 

Ziua a treia a fost numita 
De Dumnezeu Sfant sortita 

In care a creiat marea si pamantul 
Desi era un lucru bun ,in fata lui Dumnezeu 

A mai poruncit ca aici pe pamant jos 
Sa fie verdeata si pomi dupa soiul lor 

Care sa se inmulteasca dupa samanta lor 
Si la timpul potrivit sa aduca rod. 
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Soarele, luna si stelele toate  

In ziua a patra au fost create 
De Atotputernicul Dumnezeu 
Ce a creat acesti luminatori 
Soarele ziua sa straluceasca 

Iar luna si stelele in noapte sa luceasca, 
Lui Dumnezeu si noua sa ne slujeasca  

Aici jos in a noastra viata,  
 

Dumnezeu in ape a mai creat 
Vietuitoarele si pesti un lucru bun si minunat 

Si dupa soiul lor si pasarile au fost create 
Astfel in ziua a cincea , 

Toate de Dumnezeu au fost binecuvantate 
Si apoi Dumnezeu a zis la pesti 

Si la pasari inaripate 
Sa creasca si sa se inmulteasca 

 
Dupa a cincea zi si seara  
A sasea zi urma la rand 

Cand Dumnezeu a creiat pe pamant 
Vietuitoarele dupa soil lor si vite  

Taratoare si animale pamantesti. 
Dar mai presus de toate pe pamant 

Omul din lut a fost facut 
Si duh de viata Dumnezeu a suflat  

Omului cand a fost creat. 
 

Sapte zile minunate  
Dumnezeu a randuit 
Iar o zi din cele sapte 
Sa fie pentru odihnit. 

Pentru trup si pentru suflet 
Sa fie o zi deosebita  

In care sa ne rugam in biserica si odaita  
Si sa ascultam de Tine o bun Parinte. 

 
Cel care a creat lumina 

El ne iarta toata vina  
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Asteptnd in zori albastre 
Roadele iubiri noastre 

Cel care acreat pamantul 
Sii tot ce cuprinde el 

El care-a creat si omul. 
A trimis Mantuitoru 

Sa salveze prin credinta tot poporul 
amin 
*** 

Comentariul meu: 
Dragul meu, nu a treia zi a făcut  

Dumnezeu pământul şi marea, ci la început,  
Dumnezeu Cel Sfânt, cerurile şi pământul a făcut.  

Şi întradevăr, pământul era pustiu şi gol, doar Duhul 
 se plimba deasupra lor. Aceasta a fost la început, şi când 

 Dumnezeu a văzut că tot ce a făcut este lucru bun, a numit ZI, 
această primă lucrare a Lui. Apoi au urmat etapele următoare 

numite zile, în care Dumnezeu a zis să fie lumină, şi a fost lumină: 
"Să fie-acum lumină, să fie stele, soare, lună, zile şi nopţi cu vreme 

bună; Să fie mare... ca o apă: pământ şi cerul să despartă(deci 
"mare", nu apă pe pământ, ci spaţiul cosmic existent, căci trebuie 
 să fii atent); După care Dumnezeu a mai zis: Să fie-acum(căci a 
făcut prielnică viaţa pe pământ)vieţuitoare, şi păsări pe ceruri 
   să zboare. După care, Dumnezeu la final a avut grijă să zică...  

Să fie om să stăpânească, pământul sub bolta cerească; 
 şi s-a oprit Dumnezeu. Ştii oare de ce? Pentru că 

 Dumnezeu zice şi se face. Ori la ultima Lui  
zicere, Duhurile facerii Lui nu au exe- 

cutat ordinul dat de Creator, şi  
atunci Dumnezeu Tatăl  

Nostru al tuturora 
 şi în cer şi pe 

 pământ, 
 a coborât  

personal pe 
 pământ, a modelat 

 omul, i-a făcut o grădină 
 pe care să o lucreze şi să stea 

 protejat acolo, după care i-a dat 
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suflare de viaţă, şi el, omul, a devenit 
 până în ziua de azi, un suflet viu, căruia mai  

târziu, lui, nu păsărilor, i-a zis să se înmulţească şi  
să umple pământul. Şi ştim la Turnul Babilonului, că 

 umplerea pământului cu oameni nu se făcea nici în ziua 
 de azi dacă, Dumnezeu, nu le încurca limba Paternă Dum- 
nezeiască vorbită, împrăştiindu-i care încotro. Nu doresc 
 să te supăr şi amăgesc, dar mai trebuieşte zilnic să citeşti  
cu raţiune..., nu papagal sau din auzite, şi atunci ţi se va 
 deschide ochii minţii prin care să vezi cum a... gândit 
 Dumnezeu, dar şi cauza ce a purces în ziua a şaptea,  

să înceteze Dumnezeu ultima etapă a Creaţionis- 
mului, lăsându-l pe seamna omului al duce 

 la îndeplinire. Că nu ştim cât va mai 
 dura perioada zilei a şaptea şi  

va începe ziua a opta veş- 
nică, o putem deduce 

 din spusele Domnului 
 Iisus Hristos, care nu va 

    zăbovi să sosească la vremea...  
pe care nici îngerii, nici Fiul, ci numai 

 Tatăl o ştie în planul acesta al Său cu oamenii.  
Vă mulţumesc, şi vă mai citesc. 

17 Noiembrie 2011 
**** 

Dragă cititor, să trecem în zbor, 
 poate va veni, şi mă va citi, astăzi... 23 

    Noiembrie 2011, mi-o fi, nu voi zăbovi, căci...  
vă plictisesc, ştiţi că mă grăbesc, răbdare mai am,  

şi mai aşteptam, dar acum nu pot, şi cam asta-i tot. 
*** 

Neghina sau zizania? 
Autor: AUREL MUNTEANU |  

Resursa adaugata de Anabaptistul in 27/10/2011  
View more documents from Aurel Munteanu 

(Textul este exact ca în Sfânta Scriptură) 
Comentariul meu: Frate Aurel Munteanu, 

 fie că sunteţi Pastor sau nu, va trebui  
şi explicată pilda aceasta 
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 a "Neghinei", căci mulţi nu 
 o înţeleg şi o interpretează cum 

 doresc... spre pieirea noastă dacă se  
va expune altcumva decât în înţelesul 

 Biblic. Şi spun toate acestea căci, deşi avem 
 pilda "Semănătorului" explicată de Domnul Hristos  

şi în care, numai sămânţa semănată pe pământ bun, va  
ajunge în ceruri, restul nu: au neghină, buruiană, etc; adică 

 este necurată frate, deşi, numai o parte este necurată, partea 
cealaltă este curată prin Jerfa Domnului Hristos care a spus: 

 "Iartă-i Tată că nu ştiu ce fac!" Oare de ce nu ştim noi, cei 
 păcătoşi, ce făcem cu viaţa aceasta a noastră? Răspunsul 

 este că... "Neghina", Necuratul, Diavolul, creşte mult 
 mai repede decât creştem noi spiritual, ne um- 

breşte, ne usucă, şi cel mai important este 
 că sufocaţi, nu avem aer, apă, dar 

 nici Lumină să vedem Ade- 
vărul, care este Dumnezeu.  

Şi atunci vinovatul este altul, 
 este cel ce a intrat în tine şi s-a 

 făcut una cu tine(vezi demonii întraţi 
 în om şi care om nu mai judecă el, ci este condus la pieire  

de aceştia). Şi aceşti demoni, această neghină pe care vrăjmaşul  
a semănat-o şi a crescut odată cu "grâul", va rămâne până la 
seceriş, adică secerişul însemnând sfârşitul lumii, când vin 

secerătorii... care ştim că sunt Îngerii Domnului; vor treiera tot, şi 
ce vor face atunci. Păi spune tot Domnul că pleava... neghina 

aceasta despărţită a- 
cum la treierat; va fi arsă, iar grâul curat bob cu bob, va fi 
 pus în hambar la loc de cinste, frate ascultător de Dum- 

nezeu, căci poţi deveni pleavă... dacă nu realizezi că 
 Dumnezeu nu poate acum a te ajuta cu nimic 

 nimicindu-l pe duşman, pe satana adică,  
şi că te lasă să alegi singur ce faci cu  

viaţa şi sufletul tău, suflet ce  
poate ajunge în Ghennă,  

la gunoi adică, unde 
 nu mai are scăpare,  

adică a fost judecat, şi găsit:  
VI-NO-Vat! Mulţumesc. 
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13)CARACTERIZARE 
CARACTERIZARE 

de florin » Mie Iul 07, 2010 9:47 am  
Cum L-ati caracteriza pe Dumnezeu in relatia 

 personala cu El? Dragoste? Sfintenie? Dreptate?  
Statornicie? este personal? este atotputernic? Este 

 infinit? este vesnic? 
*** 

CARACTERIZARE 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 8:20 pm  

Dumnezeu este iubire. 
*** 

CARACTERIZARE 
de Apostolu » Mie Iul 07, 2010 10:36 pm  

Dumnezeu este UNUL ! 
Si intreaga omenire este pacatoasa pentru 

 ca nu intelege ca Dumnezeu a dat fie- 
carui "popor" doar cea ce poate 

 duce si merita. De aceea po- 
poarele il numes pe 

 Dumenzeu cu  
diferite nume 

 si se raz- 
boiesc 

 intre ele 
 in numele u- 

nor Dumnezei falsi. 
*** 

CARACTERIZARE 
de Constiinta » Joi Iul 08, 2010 1:13 pm  

Aţi scris că Dumnezeu este IUBIRE, dar  
pentru cei ce nu cunosc iubirea, 

 cum la-ţi mai descrie  
pentru a înţăle- 

ge şi Ei? 
*** 

CARACTERIZARE 
de Cristian » Joi Iul 08, 2010 2:26 pm  

Iubirea nu poate fi descrisa in cuvinte, ea se traieste,  
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se simte.  
Drept urmare 

 a descrie iubirea in  
cuvinte, care este o comu- 

nicare limitata, nu se poate. 
Asa este si Dumnezeu, este iubire.  

Asa cum iubirea nu are limite, asa nici  
Dumnezeu nu are limite, si nu poate fi 

 descris in cuvinte. 
*** 

CARACTERIZARE 
de florin » Vin Iul 09, 2010 2:13 pm  

Cand am pus intrebarea eu ma gandeam ca 
 toate acestea sunt caracteristici ale lui Dumnezeu 

 atat cat noi le putem observa in relatia cu El. 
De exemplu dreptatea Sa este la fel de reala ca si dragostea  

deoarece desi ne iubeste neconditionat si indurarea Lui tine in  
veac totusi exista si iadul pentru cei care Il resping. 

Voi ce parere aveti? Eu Il vad ca si pe un diamant cu multe fatete  
ale aceleiasi persoane(asa cum a zis Apostolul: Dumnezeu este  

unul-Tatal, Fiul si Duhul sfant- trei persoane dar un singur 
Dumnezeu) pe care El ne ajuta sa le descoperim. 

Voi cum Il vedeti in relatia voastra personala cu El? 
Pentru Constiinta: Doar lasa Iubirea sa te cu- 

noasca ea pe tine. Si ma refer la Dra- 
gostea "Agape", neconditionata,  

care se primeste de la Dum- 
nezeu si se transmite. 
 Nu se poate fabrica. 

 A nu se confunda  
cu dragostea "Phileo" 

 dintre prieteni sau dinspre 
 copii spre parinti sau "Eros" dintre  

un barbat si o femeie care nu sunt dezinteresate. 
Credinta ca si decizie iti va face cunoscuta dragostea.  

Pune-L pe Dumnezeu la incercare si nu vei fi dezamagit! 
*** 

CARACTERIZARE 
de Constiinta » Vin Iul 09, 2010 2:54 pm  
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cum O vor SIMŢI ?  
continuînd acest discurs  

veţi realiza foarte mulţi că totul 
 poate fi descris prin orice formă findcă  

imposibilul nu există totul ESTE posibil altfel 
 nar'fi existat nimic, şi vă veţi convinge. 

*** 
CARACTERIZARE 

de Ateu notoriu » Dum Iul 11, 2010 3:31 pm  
O fiinta imaginara care este schimbatoare din rau, crud, 

 nemilos, razbunator (vechiul testament) in bine, iertator, 
 iubitor (noul testament). O fiinta perfecta care totusi are  

defecte umane precum cruzimea, razbunarea etc. Unul 
 "dumnezeu" care s-a dovedit a fi defapt 3 zei(?!). A- 

cest "dumnezeu" este raspunsul intrebarii "Cum 
 a fost creat universul" prin simplul fapt ca 

 nu am gasit inca raspunsul, si este cel 
 mai simplu de dat raspuns, noi 
 fiind forme de viata complexe  

ar trebui sa avem un creator care 
 implicit e mai complex ca noi, atunci 

 pe el cine l-a creat? Daca dumnezeu a creat  
cerul(raiul) si pamantul la inceput el unde a stat 

 pana atunci? Este clar ca dumnezeul din biblia crestin- 
ortodoxa este cel adevarat, pentru ca... asa scrie in biblie 

 si asa am fost invatat de mic, nu are nici O legatura cu faptul 
 ca aici m-am nascut, si TREBUIE sa ma rog in fiecare seara si la 
masa si tot timpul la dumnezeu, pentru ca el nu e atotstiutor sa 

isi dea seama ce ma framanta. Mai sunt cateva zeci de 
contradictie in biblie, dar totusi cred, sigur e mana cominsti-

satanist-ateilor. De  
ce sa-mi traiesc viata cand pot sa mi-o petrec rugandu-ma la 

 un zeu mitologic care nu s-a dovedit a fi adevarat dar de  
care am invatat de mic ca ar exista sus in cer pe un- 

deva dar si pe pamant ca e atotprezent. Chiar 
 daca nu am siguranta ca exista o viata 

 de apoi sau macar un zeu eu nu  
ma risc, cine stie poate  

chiar exista si  
... 
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ideea e ca pierzi  
TOTUL daca iti petreci 

 o viata si nu crezi in dumnezeu  
dar nu pierzi nimic daca crezi in dum- 
nezeu dar nu exista, decat viata reala. 

Numai bine. 
*** 

CARACTERIZARE 
de Cristian » Dum Iul 11, 2010 3:54 pm  

Ce crezi tu eu respect Ateu notoriu pentru ca sunt  
opiniile tale, totusi imi permit sa nu fiu de acord cu tine 

 deoarece am si eu opiniile mele.  
De exemplu ar trebui deschis un nou subiect legat de unde  
se afla Dumnezeu la creatia lumii, sau legat de crearea de 

Dumnezeu, sau legat de neputinta omului de a explica 
 anumite fenomene care-l depasesc. Toate acestea 

 vor necesita argumente logice, pe care unii vor  
veni sa le ofere. Insa, aici (in acest subiect)  

nu se poate raspunde pentru ca se vor- 
beste despre relatia personala cu  

Dumnezeu si s-ar crea con- 
fuzii pentru cititori;  

de aceea reco- 
mand, des- 

chiderea unor  
noi subiecte pe forum. 

*** 
CARACTERIZARE 

de florin » Dum Iul 11, 2010 3:55 pm  
Banc, 

Ce a zis nega- 
tivistul cand a vazut 

 girafa la gradina zoologica? 
"Asa ceva nu exista!" 

*** 
CARACTERIZARE 

de PAULPOET » Dum Iul 11, 2010 4:52 pm  
Caracterul lui Dumnezeu este nemărginit 

Avem chipul Domnului, şi totuşi, nu ne ştim 
Ruperea omului de Domnul, a venit 
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Atunci când Eva, iremediabil, a greşit. 
 

Caracterul nostru, a devenit, foarte schimbat 
Tinereţea fără bătrâneţe, a pierit 

El, ca Dumnezeu, schimbare, planului a dat 
Răul, satana, la moarte-n chinuri, e sortit. 

 
Iisus Hristos, este exemplu nostru, de urmat 

Ziua de Sabat, este acum o zi... obişnuită 
Acestă zi, este o zi, a Domnului, pentru rugat 

Răul, satana, o face Zi, neavenită! 
 

Eu văd, în caracterul Domnului, o... Mângâiere 
Dumnezeu, este milos, şi nu... doreşte să pierim 

Eu, văd deja, a Domnului venire şi putere! 
Fiul Iisus, este, Duhul Sfânt, Mângâietorul, ce-L primim! 

 
Lumea aceasta, decăzută, va pieri 
O altă lume, Dumnezeu, va face 

Răul, satana, în Lumea Nouă, el, nu va mai fi 
Iisus, e Dumnezeu, e răbdător... şi PACE! 

 
(Niciodată, să nu zici, Omului..., drace) 

11 iulie 2010 
*** 

CARACTERIZARE 
de Ateu notoriu » Dum Iul 11, 2010 5:53 pm  

@florin: Un turist crestin merge pe munte si se intal- 
neste cu un urs... Nestiind ce sa faca, incepe sa se roage 

 tare: – Doamne, Te rog sa dai ursului ganduri crestine!!! 
La care ursul isi impreuneaza labele si zice:– Doamne, 

binecuvanteaza aceasta masa.  
@Cristian: Cum poti vorbi de logica cand tu  

crezi in serpi vorbitori, taramuri magice,  
femei facute din coaste etc. Apropo  

adam si eva nu au facut incest 
 si mai departe fii lor pen- 

tru a perpetua specia? 
*** 
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CARACTERIZARE 
de florin » Dum Iul 11, 2010 8:10 pm  

omul nu mai poate de frig iarna si isi ia pusca 
 si se duce in padure. Se intalneste cu ursul, pune 

   pusca la ochi si... Ursul speriat il intreaba "ce faci?!!!" 
Omul ii zice: "Mi-e frig! am nevoie de blana ta. " "Stai!"  

zice ursul, "mie mi-e foame! iti propun un com- 
promis". Omul accepta si dupa cateva 

 momente nu ii mai e frig iar ur- 
sului nu ii mai e foame. 

*** 
CARACTERIZARE 

de florin » Dum Iul 11, 2010 8:35 pm  
In numeri gasesti si un magar vorbitor si multe 

 alte minuni ai sa gasesti in Biblie dar toate se petrec 
 cu un scop si sunt coordonate de o vointa inteligenta, deci 

 de o persoana. Totusi sunt uimit ca ti se par mult mai logice Big-
bang-ul si Evolutionismul care sunt teorii pe cat de fanteziste si 

nedocumentate stiintific pe atat de aleatorii. Daca accepti ca  
exista un Dumnezeu cu o inteligenta si o vointa tot restul  

teoriei creationiste functioneaza fara nici o poticnire 
 si fara verigi lipsa si teoreme contradictorii. Daca 

 consideri ca nu exista Dumnezeu totul devine 
 complicat si nu se mai leaga nimic. Si din 

 nou totul se rezuma la credinta. Ai ne- 
voie de credinta si sa accepti ca exista 
 Dumnezeu si sa negi aceasta realitate. 

 Mai ramane decizia ta. Mai mult de atat, 
 cum iti spuneam anterior , existenta lui  
Dumnezeu o poti proba experimental. 

Tu te auzi, sincer? Cum sa sustii ca 
 e mai REALISTA si mai LOGICA 
 teoria ta? "Cum s-a ajuns la criza 

 economica din 2009? Eu zic ca tine  
de o conspiratie care.../ Haha, Dumne- 
zeu a vrut, nu e mai logic, rezolvam mai 

 usor problema, cine are nevoie de ipoteze,  
dovezi si argumente care sa le sustina?" 

*** 
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CARACTERIZARE 
de mozaro » Lun Iul 12, 2010 8:52 am  

sa legi criza economica de ideea de dumnezeu 
 mi se pare de ordinul penibilului. Mai degraba de la- 
comia omului de a consuma mai mult decat produce 

*** 
CARACTERIZARE 

de Apostolu » Lun Iul 12, 2010 9:59 am  
M-am Luminat! Ne aflam la emisiunea "Cu camera Ascunsa". 
Daca nu, inseamna ca la Seminar, nu se mai preda teologie ci 
"tehnica supravituirii (sufletului) dupa apocalipsa azteca din  

2012". Iar cand intelnesc astfel de constructii LINGVISTICE .... 
"Big-bang-ul si Evolutionismul care sunt teorii pe cat  

de fanteziste si nedocumentate stiintific pe atat 
 de aleatorii" imi vine sa caterisesc ALEA- 

TORIU tot BOR-ul in frunte cu 
 Prea Sftintitul Daniel.  

Ia martuiriseste domnule Florin,  
nu cumva si Internetul este "fantezist,  

nedocumentat stiintific, aleatoriu" si unealta 
 Diavolului, pentru ca Evanghelistii nu isi trimiteau 

 mailuri ? Daca domnia ta nu stie ce este orizontul gravi- 
tational al unei gauri negre, inseamna ca la NASA lucreaza  
doar satanisti? Chestia asta are aprobarea Patriarhiei sau  

ati pus de o mica secta de "puristi" ? 
*** 

CARACTERIZARE 
de florin » Lun Iul 12, 2010 11:06 am  

OOPS! Am intrat si eu la "Cronica Carcotasilor"!  
Sincer am ras la multe din interventiile tale si marturi- 

sesc ca ti-am apreciat cunostintele si foamea de a acumula 
cunostinte si placerea de ale impartasi. Sunt convins ca esti 
 foarte bine documentat si ai fi ultimul din acest forum cu 
 care m-as prinde intr-o cearta de cuvinte. Totusi martu- 

risesc ca desi am invatat la scoala in spiritul... celor 
 doua teorii si le-am acceptat la momentul res- 

pectiv, in acest moment nu as putea sa fac 
 deosebirea intre basme si ele.  

... 
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Asa cum ii spuneam si Ateului notoriu 
 in acest moment mi se pare mult mai de 

 folos sa experimentez viata cu Dumnezeu  
dincolo de barierele cunostintei binelui si 
 raului."Toate lucrurile imi sunt ingadu- 

ite, dar nu toate sunt de folos; toate 
 lucrurile imi sunt ingaduite, dar 

 nimic nu trebuie sa puna 
 stapanire pe mine." 

 (1Cor.6:12) 
As fi arogant sa incerc sa-L apar pe Dumnezeu  

si m-as putea trezi luptand chiar cu El insa ma laud  
sincer cu El pentru tot ce mi-a descoperit prin Cuvantul  

Sau si pentru jerfa Sa de pe cruce. Imi fac curaj si raspund 
provocarii tale marturisind ca imi castig existenta prin inter- 
net si nici pe departe nu-l consider un lucru rau iar celelalte 
caracteristici pe care le-ai enumerat(fantezist, nedocumen- 
tat stiintific, aleatoriu) depind doar de cine adauga infor- 

matiile in aceasta baza de date deci sunt absolut subi- 
 ective. Totusi ceea ce stiu este ca asa cum Diavo- 

lul poate sa transforme un cadou atat de bun 
 si de binecuvantat cum este sexul in ceva 

 rau doar modificand contextul din ca- 
drul casatoriei in "cu cine o fi" la fel 

 poate sa transforme orice lucru 
 bun din vietile nostre in sanse 

 de ratacire, cadere si robie 
(si ma refer la robia pacatului). 

Hotarat lucru nu stiu ce inseamna 
 orizont gravitational (desi nu cred ca 

 ar dura mult sa ma informez dar nu sunt  
motivat in acest moment si prefer sa "discut" 

 cu tine in acest timp) si sunt o multime de alte 
 lucruri pe care desi nu le stiu si chiar nu am nici 
 o problema cu asta pentru ca Tatal meu le stie  

pe toate si El chiar imi da tot ce am nevoie.  
Deasemenea nu am nici o problema 

 cu oamenii de stiinta care des- 
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copera doar ceea 
 ce a creat Dumnezeu si nu  

inventeaza teorii fanteziste doar  
pentru a-si justifica "independenta" si  

"libertatea" (A propos , eu ma gandesc ca  
libertatea inseamna sa ai liber arbitru sa iti  

alegi stapanul. Tu sau ceilalti care citesc 
 aceasta ce parere aveti?) 

*** 
CARACTERIZARE 

de Apostolu » Lun Iul 12, 2010 5:32 pm  
Draga Florine, 

Si certurile in cuvinte 
 au rostul si beneficiul lor. 

Altfel .... ne-am certa in excomu- 
nicari sau pogroame cum s-a mai in- 

tamplat nu, chiar in Biserica Crestina? 
Sper ca nimeni din cei de pe aici nu vrea  

sa puna iar satarul pe "arieni" sau pe 
 "catharhi" la modul fizic. 

In abordarea problemelor stiintifice trebuie sa plecam 
 de la 2 idei. Prima ai spus-o tu : tot ce descoperim este doar  

creatia Domnului. A doua, la care esti corijent, este ca TREBUIE  
sa descoperim si NU trebuie sa ne multuimim doar cu o singura 

perspectiva. La tine cea religioasa. Spun asta pentru ca toata 
 lumea trece fluierand, precum frantuzul cantand prin 

 Lorena, peste unul din cele mai importante pasaje 
 si MESAJE din Biblie. Dumnezeu ne-a facut 

 PARTASI la Creatie, cand inca nici nu  
stiam "cum ne cheama". Dupa ma- 

sura si posibilitatile noastre 
 atunci, a pus pe umerii  

nostrii NUMIREA  
VIETUITOA- 

RELOR. 
De aici decurge o imensa  

responsabilitate in cunoasterea Creatiei Lui. 
Viata intru Iisus isi are temeinicia si frumusetea ei,  

dar (IMHO) trebuie intodeauna sa fie in deplina cunoastere 
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 si a Universului, a "materialului". 
Si aici nu sunt de loc cu afirmatia ta 

 "nu am nici o problema cu asta pentru  
ca Tatal meu le stie pe toate". Pentru ca 

 pe alea "toate", El le-a facut pentru TINE! 
Sa le ti, sa le folosesti si sa le stapanesti. 

Poate ca tie teroriile acelea ti se par 
 basme, dar si pamantul rotund 
 era un basm acum 500 de ani.  
Unii chiar au ars pe rug pentru 

 ideea asta. Ce pot sa iti spun eu,  
este ca macar partial ele se confirma 

 matematic si astrofizic, ca se completeaza 
 unele pe altele si pe zi ce trece devin tot mai  

"legate". Intr-o singura privinta poti sta linistit.   
Chiar daca Universul este finit, si chiar este,  
nu il vom putea niciodata cunoaste "in in- 

tregime", intrucat nu poti cunoaste 
 un sistem din interiorul lui, ci 

 doar dinafara acestuia. Iar 
 acolo, in afara "sistemu- 

lui", se afla Dumne- 
zeu. Laudata 
 fie Minuna- 

ta Lui 
 Crea- 

tie! 
Este o erezie sa spui ca Dumnezeu 

 a creat doar particula primordiala, stiind 
 dinainte cum vor evolua toate? Da, in 2010 inca 

 este! Dar este asa de frumos. Este asta amagirea Diavo- 
lului, cu siguranta da, dar numai atunci cand iei in conside- 

ratie doar partea materiala a lumii. Orizontul gravitational al 
 unei gauri negre este o ..... "palnie" cu generatoarea curba, din 
care ... pariculele pot scapa sau nu, in functie pozitie si energie. 

O sa ma leg iar de folosirea termenilor. 
Tocmai pentru ca cineva spunea ca evita, pe lista, folosi- 

rea limbajului "dogmatic". Doar slugile au stapani! 
Si nu imi vine sa cred ca te simti sluga in 
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 relatia ta personala cu Dumnezeu. 
Ar insemna ca "plata" nu e pe masura, 

 si El nu a venit in tine. 
Ti-a fost DAT liberul arbitru cu un singur  

scop: sa primesti sau sa refuzi Dragostea Lui. 
Pentru trebuie sa mergi singur catre EL si numai 

 daca vrei. Sa ai parte de Lumina! 
*** 

CARACTERIZARE 
de florin » Lun Iul 12, 2010 9:49 pm  

Crede-ma ca m-am gandit si ti-am dat dreptate 
 referitor la certurile de cuvinte. 

Intai de toate iti multumesc pentru observatia ta referitor 
 la slugi. Nici nu mi-am dat seama cand am scris ce confuzie  
creez. De fapt aveam in minte ceva ce am aflat mai demult in 
legatura cu un obicei la evrei conform caruia unii robi alegeau 
 din dragoste sa ramana in casa stapanului lor dupa ce datoria 
 lor era achitata si acestia se numeau robi din dragoste... Am 

convingerea ca... nici un om nu va putea sa-I slujeasca lui 
 Dumnezeu asa cum El ne-a slujit... pe noi, si deaseme- 

nea Sfanta Scriptura face deseori trimitere la pozitia  
noastra de fii si nu de robi. 

Doream deasemenea sa punctez faptul ca a fi 
 liber nu inseamna sa faci doar ce vrei si sa 

 nu dai socoteala nimanui pentru ca a- 
ceasta te face rob al pacatului. 

Mi-a placut si m-am bucu- 
rat sa citesc declaratia 

 ta: "Ar insemna ca 
 "plata" nu e pe 
 masura, si El 

 nu a venit in tine. 
Ti-a fost DAT liberul  

arbitru cu un singur scop: 
 sa primesti sau sa refuzi Dragos- 

tea Lui." si este si convingerea mea  
insa am totusi o retinere la ideea "Pentru 

 ca trebuie sa mergi singur catre EL si numai  
daca vrei." Sunt de acord doar cu partea de decizie  
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pentru ca nu trebuie 
 sa merg eu la El ci El m-a  

gasit "Noi Il iubim, pentru ca 
 El ne-a iubit intai." (1Ioan.4:19) 

Referitor la corijenta Cum iti spuneam te admir pentru  
cunostintele tale si capacitatea ta de a le retine si accesa rapid 

 si mi-ar place sa le am si eu insa accept ca sunt limitat si fac tot 
posibilul sa-mi gestionez timpul incercand sa respect ordinea 

prioritatilor fara sa am pretentia ca reusesc.  Totusi traiesc 
 in odihna pentru ca sunt constient ca in dreptatea Sa  

Dumnezeu cere fiecaruia potrivit cu marimea da- 
rurilor primite. De exemplu, asa cum iti spu- 

neam, orizontul gravitational este un- 
deva departe pe lista mea de prio- 

ritati si nu gasesc o aplicatie  
practica pentru a-i schimba 
 pozitia in lista, devreme ce 

 nu reusesc nici macar sa stu- 
diez Cuvantul lui Dumnezeu.  

Singurul motiv pentru care am intrat 
 pe acest site a fost scopul declarat de a da 

 slava lui Dumnezeu si mi-a facut placere sa ma 
 laud cu El si sa incerc sa incurajez. 

Ma bucur sa aud si sustin deasemenea observatia ta 
 ca intreaga lume materiala a fost creata pentru noi si cu  

adevarat ma bucur sa descopar fiecare dintre aceste frumu- 
seti si mistere si cand am afirmat ca Tatal meu le stie pe 

 toate nu am facut-o cu aroganta ci, din nou ma lau- 
dam ca avand o relatie cu El sunt conectat la 

 cea mai completa baza de date si infor- 
matii si aceasta am experimen- 

tat-o nu mai departe de 
 alaltaieri cand mi- 

a dat o solutie 
 tehnica 

 extraordinara intr-un proiect dincolo  
de eforturile mele prin studiu si experienta. 

Ar mai fi teoria cu particula pe care tot nu o pot  
accepta pe motivul ca Facerea este o carte descrip- 

tiva 
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 cu multe  
detalii tehnice  

si istorice fara pasaje 
 poetice si nu lasa loc de 

 interpretari metaforice si com- 
pleteaza precis celelalte carti. Daca  

o punem la indoiala totul devine interpretabil. 
Cu siguranta nu este o abordare stiintifica pentru  

ca... creatia nu se poate repeta experimental insa care 
 teorie concurenta trece acest test? Ramanem la credinta; 
 pro sau contra dar credinta. Multumesc pentru observatii  

si informatii. 
*** 

CARACTERIZARE 
de Apostolu » Mar Iul 13, 2010 6:57 pm  

Si daca El m-a gasit si eu aleg Satanismul? A coborat 
 El pentru cineva in Iad si l-a scos din "Cazanul cu pacura"? 

I-a promis cuiva ca indiferent ce face, o sa ajunga "la Dreapta"? 
Ne-a iubit cand ne-a facut, la fel ca pe Ingeri, dar amara a fost 
 soarta Ingerilor razvratiti si in genune I-a aruncat, la prima 

 greseala! Ne ridicam noi la nivelul Ingerilor? O prima 
 Iertare am primit deja! Cand Adam si Eva au fost  

pusi la MUNCA! Atentie, Dragoste pentru fii  
nu da deoparte exigenta. Recomand cu 

 caldura Omiliile lui Steinhard. 
O analiza "stiintifica" pe  

textul Facerii ar su- 
para multa lu- 

me aici. 
Dar intreb numai atat :  

daca in locul unui pastor-culegator,  
Dumnezeu ar fi povestit Facerea unui fizician 

 atomist din sec. XXI?... Sa aveti parte de Lumina! 
*** 

CARACTERIZARE 
de florin » Mar Iul 13, 2010 7:56 pm  

Dar Dumnezeu Isi arata dragostea fata de noi 
 prin faptul ca, pe cand eram noi inca pacatosi, Hristos 
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a murit pentru noi. (Rom.5:8) 
Pe Iuda l-a iubit pana in ultimul mo- 

ment al vietii si iertarea si harul Sau i-au 
 stat la dispozitie dar le-a refuzat si a preferat  

Iadul. Nu-i asa ca e greu sa primesti ceva gratuit? 
 Nu te indeamna firea sa te achiti sa nu ramai dator? 

Hotarat lucru fiecare are de facut alegerea in timpul vietii. 
 Dupa moartea fizica e prea tarziu, motiv pentru care nu cred  

nici in reincarnare si nici in faptul ca rugaciunile mele ii mai aju- 
ta pe cei morti. Nu ne-a promis ca o sa ajungem la "dreapta"; insa 
nu ne-a numit mireasa Lui ? Ce relatie este mai apropiata si mai 

intima decat intre sot si sotie? Nu suntem noi subiectul crea- 
tiei sale? Pozitia noastra in Cer nu este mult deasupra 

 ingerilor? Exista har si dragoste disponibile pen- 
tru ingeri? A dat Tatal pe Fiul pentru ingeri? 

Intr-adevar, in nesfarsita Lui intelep- 
ciune si dragoste i-a scos pe A- 

dam si Eva din gradina ca 
 sa nu manance din po- 

mul vietii si sa tra- 
iasca vesnic in pacat. 

Exista inviere fara moarte  
si viata vesnica fara cruce? 
Cu permisiunea ta as numi 
 exigenta "corectare" si nu 
 este aceasta o dovada de 

 dragoste devreme ce 
 aceasta corectare 

 nu numai ca 
 nu ne dis- 

truge 
 dar 
 ne  

ajuta sa crestem? 
Nu este uimitor cum Dum- 

nezeu a folosit oameni simpli  
si slabi in lucrarile sale pentru a 

 se slavi fara sa impresioneze prin ar- 
mate numeroase si oameni invatati si chiar 
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 Isus insusi S-a nacut intr-o iesle,  
fiu de tamplar si nu era un om puternic, 

 bogat sau deosebit de frumos, si cu un scop precis, 
 prin ei toti Tatal si-a implinit lucrarea perfecta? Cu sigu- 

ranta daca ar fi folosit astrofizicieni sa ne comunice invataturile 
 Sale acestia a fi fost niste oameni slabi si simpli. Nu inteleg ce va 
face sa credeti ca totul e adevarat? Ce face biblia mai adevarata 

de- 
cat un best seller? CE? 

*** 
CARACTERIZARE 

de florin » Mie Iul 14, 2010 7:12 am  
Partea experimentala. Aplici invataturile si te bucuri sa vezi  

ca functioneaza . Iti asculti Tatal si te simti iubit, ocrotit, 
 important, satisfacut si poti sa treci peste orice pro- 

blema. Toti oamenii dezamagesc pentru ca sun- 
tem limitati. Nu exista nimic altceva sa ne  

umple nevoia de Dumnezeu (El ne-a  
creat cu gandul vesniciei) si ne- 

bunia lui Dumnezeu este  
mai inteleapta decat 

 oamenii; si slabi- 
ciunea lui Dum- 

nezeu este mai tare 
 decat oamenii. (1Cor.1:25) 

Nu zice nimeni ca trebuie sa traiesti 
 o viata mizerabila si sa suferi in neajunsuri 

 ca sa fi vrednic de Isus ci dimpotriva, Biblia spune 
 ca Isus a platit deja plata pacatului iar noi trebuie sa traim 

 bucurosi in biruinta Lui caci ne-a facut partasi. Cautati intai 
imparatia cerurilor si toate celelalte vi se vor da pe deasupra. 

Te-ai putea increde intr-un Dumnezeu slab? A fost slabi- 
ciune faptul ca Isus a mers pana la capat pe cale cru- 

cii si nu a renuntat ca sa isi pastreze viata? Nu 
 a fost El biruitor cand si-a implinit lucra- 

rea si a biruit moartea si pacatul mu- 
rind pe cruce in locul nostru  

pentru ca noi sa fim ier- 
tati si indreptatiti? 

*** 
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CARACTERIZARE 
de Apostolu » Mie Iul 14, 2010 11:09 am  

Ateu notoriu scrie: Nu inteleg ce va face sa 
 credeti ca totul e adevarat? Ce face biblia 
 mai adevarata decat un best seller? CE? 
Te rog sa nu te superi, dar este clar ca raspunsul 
 la intrebarea ta nu o sa ti-l poata da nimeni, pe 
 internet. Problema pe care o ai tu, pentru este 

 cat se poate de clar... ca ai o problema, este 
 ca nu ne intelegi. Fara nici o intentie de  

jignire, cauza poate fi varsta si/sau  
cultura si experienta acumula- 

ta. Este totusi bine, ca do- 
resti sa ne... intelegi.  

In consecinta explicatia 
 pe care trebuie sa o primesti 

 ar trebui sa fie adecvata cu "starea" 
 ta, si nu una generalista. Iar asta nu se 

 poate decat intr-o discutie directa, in care 
 lucrurile sa fie explicate pe indelete si pas cu pas. 

Discutie in care atat tu cat si partenerul sa aveti timp 
 sa analizati problemele. 

Altfel, poti sa fi foarte linistit. 
Nici un ortodox nu o sa se imnbul- 

zeasca sa te converteasca si cel mai im- 
portant poti duce o viata cat se poate de co- 

recta socialmente fara sa crezi in Dumnezeu.  
Sa aveti parte de Intelegere. 

*** 
CARACTERIZARE 

de florin » Mie Iul 14, 2010 11:48 am  
De acord cu Apostolu. Sunt sigur ca 

 gasesti un prieten de calitatea  
celor care conduc acest fo- 

rum care are raspun- 
surile la toate in- 

trebarile tale. 
*** 
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CARACTERIZARE 
de Apostolu » Mie Iul 14, 2010 5:34 pm  

florin scrie: De acord cu Apostolu. Sunt  
sigur ca gasesti un prieten de calitatea  
celor care conduc acest forum care are  
raspunsurile la toate intrebarile tale. 

Draga Florine, 
Iar esti dus cu gandul in alta parte! 

Eu am o singura intrebare, si la 
 ea nu aveti cum raspunde. 

- La cat o sa se ridice 
 "Nota de plata"... 

 dupa ce 
 se va sfarsi 

 "petrecerea lumeasca".  
Sa aveti parte de Lumina ! 

*** 
CARACTERIZARE 

de florin » Mie Iul 14, 2010 9:23 pm  
OOPS! Mi-am "uitat" portofelul in  

alt costum. Eu sunt cu Isus. 
*** 

CARACTERIZARE 
de PAULPOET » Joi Iul 15, 2010 7:51 am  

Prietene credincios zis Apostolul: 
* 

Vă urmăresc şi vă respect cuvântul 
Şi poate vă citeşte tot pământul 

Puneţi întrebări simple copilăreşti 
Răspunsul de la noi vrei să-l găseşti 
Ia spune-mi, dragă suflet credincios 

Cum va veni pe-acest pământ: Iisus Hristos? 
 

Răspunsul este, tot cum S-a-nălţat 
Adică, tot iubit fără păcat 

Îngerii din cerurii nu pot ca să moară 
Nu se mărită şi nici nu se-nsoară 

Aşa se zice că vom fi şi noi 
Dar nu acum, în ziua de apoi 

O zi care cu siguranţă va veni 
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Şi-atunci orice răspuns posibil se va şti 
Acum, suntem prea mici ca să gândim ca Dumnezeu 

Te rog, să nu întrebi şi să devii ateu 
Când ai copilul mic care nimic nu ştie 

Sigur, va face-n casă o prostie 
Şi tu ca Tată, trebuie puţin să-l altoieşti 

Să-i spui... "cu focul vezi, că de pârleşti!" 
Şi chiar să-l laşi puţin în foc să-l usture puţin 

Şi când va şti că focul e durere şi e chin 
Se va feri acolo-n foc să se mai ducă 

Şi-atunci, Tătuţul, poate să-l conducă 
El are-n lume multă altă treabă de făcut 
Şi pe copil, focul, acela, dacă l-a durut 

Este, dintr-o iubire care omul n-o-nţelege 
Căci, omul, e liber să gândească a alege 

Iar dacă tu ajuns mutur mai pui multe-ntrebări 
Provoci, şi altora ne-ncredere prin ale tale stări 

Pui întrebări şi spui că nimeni nu-ţi poate răspune azi 
Şi-n focul iadului, tu, s-ar putea iute să cazi: 

Satana ştie oricare răspuns, dar tace 
Doreşte-n cer prăpăd lui Dumnezeu a face 

Şi Dumnezeu nu-l lasă-n ceruri iarăşi să ajungă mare 
Îi pune omul Său creat, în cale 

Şi peste om nu poate nimeni ca să treacă 
De cap în ceruri iarăşi, ca să-şi facă. 

... 
Aşadar, în ceruri este mare fericire şi răsfăţ 

Graţie, acelui chin şi bătăiţă cu un băţ 
Pe care, Tatăl, l-a gândit copilului creat să-l dea 

Şi cuminţel fără să-ntrebe, el, acum, să stea 
Deoarece, satana, îşi doreşte de la om să afle cât mai multe 

Este băgat ca lupul prin mai multe alte culte 
Şi dacă află o portiţă de scăpare să ajungă-n cer 

Toţi oamenii de pe pământ, atuncea: pier! 
Deoarece, se mânie Tatăl Ceresc, şi-aruncă foc pe noi 

Şi vom rămâne creaturi, cum sunt... făcute, vacile de boi 
Care, nu ştiu decât să sară şi să se-nppî... 'mulţească 

Şi nu gândesc, la viaţa veşnică cerească 
Şi ca atare, merg pe drum la abator 
Unde, e chin, şi unde, boii: mor! 
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Pentru motivul că, prea mult au întrebat 
Şi legea Domnului n-au respectat, 

O lege, care-ţi spune simplu... "crede Fiu!" 
Să te salvezi şi să ajungi în ceruri viu 

Acolo unde scapi şi de durere şi de chin 
Şi unde numai cei curaţi în Duhul vin 

Deoarece, şi diavolul doreşte să trăiască: 
În lumea Bună, şi Curată, să se lăfăiască. 

... 
Mulţumesc de înţelegere 

Poţi avea "A", Domnului alegere 
Sau poţi să-ntrebi pe Domnul dacă vrei 

Şi-nvăţătura lui Hristos s-o iei 
Care, prea multe-n lume El nu a-ntrebat 

Şi care-n ceruri este Înălţat 
Şi stă la dreapta Tatătui Ceresc 

Acolo, unde, poate şi eu îmi doresc 
Şi sper, să vă doriţi şi voi cei credincioşi 
Să renunţaţi... a fi întrebători şi urâcioşi 

Ci, să aveţi în voi înţelepciune de la Dumnezeu 
Şi-aici, mă mai opresc puţin şi eu 
Dorindu-vă, să vă Iiubiţi frumos 

Şi să credeţi, cu-adevărat, în Dumnezeu, Hristos! 
Pace! 
*** 
** 
* 

CARACTERIZARE 
de Ateu notoriu » Sâm Iul 17, 2010 1:15 am  

Sunte ateu si fericit 
Bin' ca nu m-am pocait 
Traiesc viata fara jena 

Nu ma rog dac-am migrena 
 

Bai crestine, bai cre**ne 
Nu te mai lega de mine 

Nu sunt sclav ca sa slujesc 
De ce sa ma amagesc? 

... 
 



 
 

202 

Tot ce zboara se mananca? 
Biblia, cartea voastra sfanta... 
Deschis la minte inca de mic 

Refuz sa cred in NIMIC 
 

Nu exista, nu ma f*te 
Cand te rogi, nime' n-aude 
Lasa-ma cu mame fecioare 
Biblie, o jalnica adaptare.. 

 
Ateism nu inseamna ura 
Se vede ca n-ai cultura 

Vezi constructia, nu e greu 
Cauta in dex ce-nseamna A-TEU 

 
Tu nu omori ca e pacat? 

Eu nu omor ca-s om cu cap 
Nu mai cersiti bani de biserici 

Rugati-va acasa, nu-mi tineti predici 
Nu-mi umpleti orasul de bete intersectate 

De murea acum 20 de ani ati fi purtat scaune electrice...? 
..ABSURDITATE! 

 
Ateu notoriu aici, si asa voi fi mereu 

Nu ma inchin la personaje fictive nici cand mi-o fi mai greu 
Nu credeti tot ce scrie ca nu e dovedit 

Cine stie, poate cine o scris era schizofrenic sau tampit 
Sau pur si simplu un om creativ cu gandul nemarginit. 

**** 
-Sunt Ateu, sunt fericit 

Bine că nu m-am... tâmpit; 
Trăiesc viaţa cum vreau eu 
Nu mă rog la Dumnezeu. 

 
-Dragul meu frate Ateu 
Roagă-te la Dumnezeu 
Dumnezeu este antenă 
Şi te scapă de migrenă. 
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-Băi poete, băi... cre'tine 
Nu te mai lega de mine; 
De ce să slujesc ca sclav 
Dacă eu nu sunt bolnav. 

 
-Prietene, nu slujeşti 

Sufletul ţi-l îngrijeşti; 
Pentrucă, tu, eşti Bolnav 

Pe moarte, şi foarte grav! 
 

-Fugi de-aici – că-s sănătos! 
Nu vreau s-aud de Hristos; 

Hristos nici n-a existat 
Totul este eronat! 

 
-Ba îţi spun... Hristos a fost 
Şi-a venit la noi cu-n rost; 

Să valveze-a căutat 
Ce mai este de salvat. 

 
-Tot ce-mi spui, poete, pute! 

Şi te rog nu mă mai f*te! 
Biblia-i o adaptare 

Cu Iisus şi cu Fecioare! 
 

-Aş vrea să te adaptez 
Să adopţi şi tu un crez; 

Să te-nchini la Dumnezeu 
Şi să nu mai fii Ateu! 

 
-Ateism, nu-nseamnă ură 

Se vede că n-ai cultură; 
Cine carte-a învăţat 

Acela: e cultivat! 
 

Eşti Bolnav, cum ţi-am mai spus 
Nu poţi iubi pe Iisus; 

Ai cum se mai zice: Drac! 
Şi te las – n-am ce să-ţi fac! 
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14)Sărbătoare – Sfânt 
(Data şi ora nu le-am salvat) 

Dragi credincioşi... şi necredincioşi: 
Deoarece şi voi sunteţi Copii Frumoşi, 

Veniţi aici să abordăm 
Aprins frumos să discutăm 

Să ne exprimăm dorinţa 
Să se vadă-n noi voinţa 
Să vedem dacă e bine: 

Pe la moaşte să se-nchine, 
Ce este închinăciunea 

Ce este la morţi minunea 
Şi altele câte-n stele 
Sufletele să ne spele 

Că suntem fără ştiinţă 
Poate-avem în noi credinţă 

Şi degeaba o avem 
Dacă altceva vedem 

Şi nu ne-nchinăm la moaşte 
Ne-nchinăm doar pe la Paşte 
Sau ne-nchinăm la Crăciun: 

Dacă purcelui e bun. 
Iar la sfinte sărbători: 
Închinarea moaştelor. 
Ne luăm după necurat 

Că ar fi mare păcat 
Că ar fi idolatrie 

Şi că mortul, moarta, nu e vie: 
Nu poate face minune 

Lumea la moaşte: s-adune. 
 

Vă iubesc! 
**** 

Dragă cititor iubit, ar fi multe de vorbit, 
 nu este idolatrie, fiinţa care îi vie; adică nu a murit:  

este sfânt, că s-a sfinţit; a trecut direct la Viaţă, cum Scrip- 
  tura ne învaţă; şi ne spune, s-alegem, suntem oameni şi putem... 

putem prin sfinţenie, şi prin Curăţenie(Vezi Prea-Curata, şi ne- 
vinovata, Fecioara Maria, ce Măsoară... Via.), direct, să-nviem,  
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Viaţă să avem, ca o judecată, de la Sfântul  
Tată, pe care-L avem, şi nu Îl vedem; deşi,  

E, prezent, la tine atent, să-ţi vadă  
credinţa, să-ţi vadă voinţa; căci, 
 fără voinţă, nu ai nici credinţă;  

nici nu te sfinţeşti, veşnic să 
 trăieşti. Şi vedem că nu e 
 greu, şi există Dumnezeu, 
 care dacă te-ai sfinţit, şi cu 

 trupul ai murit: n-ai murit; ci  
vieţuieşti, ba mai mult: nu putre- 

zeşti; aşa cum Domnul Iisus, S-a-năl- 
ţat la Tatăl Sus: foarte viu... neputrezit; 

 deşi A, fost... răstignit. Nu vă luaţi după  
ţicniţi, fel de fel de po... căiţi; nu este idola- 

trie, fiinţa care e vie; şi care face minuni, cre- 
dinţă-n tine s-aduni. Da, ceva ne-sufleţit, o sta- 
tuie, chip cioplit; aia da, nu-i Dumnezeu, ci este  
icoană: zeu. Dumnezeu este atent, la ce-i viu şi e  

 prezent; iar cei care s-au trecut, au mâncat şi au... 
 băut; îi lasă în adormire, până la a Sa venire, 
 când va fi o judecată, lumea va fi înviată; şi  
nimeni nu va... scăpa, şi de judecata Sa, şi  
de iad, dacă a fost: mare prost! Fiţi deş- 

tepţi şi judecaţi, de satana să scăpaţi;  
nu este idolatrie, fiinţa care e vie.  

Şi-aprindeţi o lumânare, să 
 aveţi în voi Născare; să 

 aveţi în voi credinţă, să mergeţi la pocăinţă: 
 pocăinţă-adevărată; nu statuie idolatră; aşa cum 

 vă zic zmintiţii, şi se duc la... păcăliţii; de satana păcăliţi, 
 şi rămaşi nemântuiţi. Şi-i păcat, să nu gândim, şi să nu ne po- 
căim, zicând că-i idolatrie, fiinţa care e vie. Şi exemple-s foarte 
multe, omul credincios s-a-sculte, si să vadă, căci, văzând, se 
Trezeşte; şi, crezând, se salvează sufleteşte, şi nu mai pă-că- 

tu-ieşte. Ce-i păcatul?... este moarte; ai ştiut de Sfânta  
Carte, pe Iisus nu l-ai iubit, şi eşti gata: ai murit! 

 Salvaţi-vă de la moarte, şi citiţi din Sfânta 
 Carte, dacă Sfânta(vezi... Sfânta Sfinte- 
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lor; care era deschisă săptămânal de 
 Sabat – sâmbăta; şi se citea credin- 

cioşilor spre a nu păcătui cu  
trupul şi cu sufletul) nu citiţi,  

de unde oare, să ştiţi?...  
Cartea Sfântă te  

Trezeşte, sufletul 
 ţi-l mântuieşte, şi 

 chiar dacă ai murit,  
eşti oase, ai putrezit; su- 

fletul se va-nălţa, şi cu Dumne- 
zeu va sta. Nu e deci, mare scofală, 

 şi o complicată şcoală; eşti un suflet cre- 
dincios, eşti creştin, crezi în Hristos; eşti... ok,  

mi te-ai scăpat, de satana necurat. Că multe nu prea  
le ştim, şi am vrea, ni le dorim... are grijă Duhul Sfânt, 

 să coboare pe pământ, să intre în credincios, şi vorbind  
aşa... frumos, despre Dumnezeu Hristos; să ne spună ce 
 şi cum, să urmăm al Vieţii Drum. Duhul Sfânt când se  
pogoară, pe satana îl omoară; credinciosul se Trezeş- 

te, începe şi prooroceşte; spune despre mântuire, 
 despre a doua Venire; iar cei care au voinţă,  

fug iute la pocăinţă; se duc şi se pocăiesc,  
şi NU MAI păcătuiesc. Pocăinţa grea  

nu este, cine vrea... şi îşi doreşte;  
merge şi se spovedeşte, Dom- 

nului mărturiseşte: ce, 
 păcate a făcut; şi să vină n-a putut... de satana;  

care vine, şi spunând că nu e bine... tu crezi, că-i idolatrie,  
chiar şi-această poezie... dar-mi-te: fiinţa vie. Avem ochi, dar  

nu vedem; auzim, dar nu credem: dacă noi nu ne-am Trezit; Du- 
hul Sfânt nu am primit. Luaţi, Duh Sfânt, pe-acest pământ; ne  

spune Domnul Hristos, rostind în pilde, frumos; să credem;  
şi să fugim, la biserică să fim: toţi; prezenţi, la pocăinţă,  

spovedanie, căinţă. Păi dacă tu nu te duci, preferi ca 
 să dai la... nuci; de unde să te Trezeşti, să mergi 

 să te spovedeşti...? Apoi postul, rugăciunea,  
vindecările, minunea... că-i minune ce 

 vedem; şi-i minune că suntem:  
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din nimic; şi din pământ,  
din Suflarea Sa, şi vânt. Şi  

ateii o păţesc, este logic şi firesc...  
n-ai credinţă-n Dumnezeu, mai şi 

 spui că eşti ateu; barem taci, nu mai  
vorbi, şi pe Dumnezeu huli. Ce e 

 hula?... e durere; este fiinţa  
ce-ţi piere; ai fost deja 
 judecat: şi în iaduri 
 aruncat; aruncat şi  

chinuit, nu un an – la  
infinit! Şi durerea lor e  

mare, este fără de-ncetare;  
oare, ce pierdeai, în Iisus dacă...  
credeai? Dar satana, bată-l focul; 

 el te-ndeamnă, face jocul; are al cin- 
cilea As; zice prefăcut un... Pas; şi tu 
 care vezi ce ai, te gândeşti puţin... şi  
dai; după care, el, plu-sea-ză; vine 
 seara, se-nserează; vine noaptea,  

nu mai vezi; împărat mare... te  
crezi; vine iarăşi dimineaţa;  

îţi iubeşti copilul, soaţa; 
 dar pe Domnul: L-ai  

uitat; adică, te-ai închinat: lui satana;  
care vine, se află deja în tine; şi îţi spune,  

să te duci, şi să dai tare la... nuci; nu să mergi 
 la Dumnezeu, şi să nu mai fii ateu. Şi cum poţi să  
ai credinţă, când te uiţi şi-i cu putinţă, noaptea, să  
vezi dezbrăcate, tinere, prostituate; eşti copil, eşti 
 fără minte, păcăleşti al tău părinte; şi te uiţi, te  
 benoclezi, cu femei că te visezi; şi mai crezi?... 

 mai ai credinţă, mai vii tu la pocăinţă?...  
mai vii tu la Dumnezeu, să renunţi 

 a fi ateu?! Aliluia, ai murit;  
cauţi, te-ai căsătorit: 

 baţi soţia, baţi  
copiii; baţi 
 pe Dum- 
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nezeu, pe Viii: căci-njuri: sfinţi şi... Cristoşi;  
te duci la... lăudăroşi; şi te lauzi ce-ai făcut, 

 şi pe cine ai... plăcut. Te-ai... plăcut,  
singur: pe tine; căci satana iarăşi  

vine; şi are un gând străin: să  
lovească în Divin; să loveas- 
că-n Dumnezeu, şi să loveas- 

că mereu; să câştige el, pămân- 
tul, şi bine-nţeles Cuvântul: pe ca- 

re î-L va rosti, şi pe loc se va-mplini,  
câte-n lume şi în stele, şi în Lucrurile  

cele, care noi nu le cunoaştem, cu sufle- 
tul: să le paştem. Paşte oile de poţi, prin- 
tre necuraţi şi hoţi; paşte-le, fă-le chema- 
re, dacă Duh în ele n-a...uu; se duc pe la 
 birturi, beau; beau cafea, fumează; sex,  

şi se droghiază... pe motiv că, tot mu- 
rim, şi bine să ne simţim. Păi... de- 

geaba, ai murit; repede ai putre- 
zit; nimic... nu ai luat cu tine,  

să te simţi... dincolo, bine. 
 Şi vedem, vedem, ve- 

dem; ne uităm, dar  
nu credem; ve- 

dem pe alţii 
 ce fac, şi 

 pe diavolul, pe drac;  
dar ceea ce trebuieşte: Pe Iisus, 

 ce Mântuieşte; nici nu vrem să auzim,  
mai degrabă... hai, murim; lasă-i să se ducă  

ei, noi suntem super... atei; spunem că avem cre- 
dinţă, bucurie şi dorinţă; dar minţim, minţim, minţim: 

 bine, bine să trăim: Trăiţi bine, să trăiţi; să mâncaţi şi să bă... 
sescu! Bă-ses-cu, este de vină, nu ne invită la cină; Bă- 

ses-cu, guvernul Boc, nu ne dă nimic pe cioc; şi noi  
stăm şi hăulim, de muncit nu mai muncim: să 

 muncească cine-i prost, şi cel care ţine  
post; noi mâncăm salam şi şuncă, 

 nu ne ducem nici la muncă;  
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stăm aici şi pichetăm, 

 guvernul îl dărâmăm; şi  
punem un alt guvern, să ne 

 trăiască: etern! Ia veniţi băi, să  
munciţi, cu sapa vă chinuiţi; să facem 

 Agricultură, şi vă dau, pe cioc, pe 
 gură; vă dau pământ să mun- 
 ciţi, şi să-mi ziceţi: Să trăiţi!... 

 bine, băi... trăiţi bine: cu 
 guvernul Boc, şi... Mine.  
Mine...? le, tu le-ai în- 

chis; ce Mine, să ne mai 
   dai, dă-te jos din scaun, hai!...  

altă şansă: n-ai! Am o şansă, nu v-o 
 spun; mi-am făcut puşcă şi... tun; şi da- 

că mă supăraţi, trag; şi murim toţi împuş- 
caţi!... ha, ha, ha. Uuă, câine: te bă... ceş- 
ti?... du-te tu ca să munceşti, şi să faci  
Agricultură, şi pe cioc şi altă gură. Vă  
spun, să vă potoliţi, vă dau pe cioc cât do- 

riţi, chiar acum noi... importăm, şi hra- 
nă pe cioc, vă dăm. Uuă, că e otră- 

vită, de bacterii călărită; dă- 
ne fără... conservanţi, şi  

conducători savanţi?  
Măi băieţi, închideţi 

 gura, că vă-ntre- 
ceţi cu măsura:  

dacă n-ai Agricultură, n-ai nimic,  
pe cioc, pe gură. Uuă, mai venim şi  

mâine: jos guvernul, şi pe... câine; co- 
muniştii să dispară, şi din iarbă să: apară.  
Mergeţi liniştiţi acasă, aveţi porc, sorici, pe masă; 
 tăiaţi porcul şi-l mâncaţi; să trăţi... bine: zbieraţi.  

Tăiem porcul de pe listă, citim şi noi o 
 revistă: de bucate, prăjituri; şi venim... 

 la-njurături: Hai să mai strigăm  
cu toţii – hoţii, hoţii! Măi  

băieţi, nu vă mai zic,  
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despre porc, 
 Crăciun, nimic;  

dacă vreţi să trăiţi  
bine: votaţi-mă tot 

 pe... Mine; ha, ha, ha. 
Dragă cititor iubit, am râs de ne-am 

 prăpădit; uneori râsul e bun, sănătate ai  
de tun; cine stă posomorât, îşi face din buze... 

 rât; Dumnezeu care-i plăcere, dulceaţă de- 
albine, miere; nu zace-n acea fiinţă,  

chiar dacă are credinţă. Dum- 
nezeu este glumeţ, place pe 

 omul isteţ; şi te-ajută să 
 glumeşti, te ajută să gân- 
deşti; Dumnezeu este gân- 
dire, este vesela ta fire; iar  

când stai posomorât, îţi atâr- 
nă mai un... rât; pe care-l mai 

 dai afară; pentru El, eşti ca o cioa- 
ră, care zboară. Fii precum o rânduni- 

că, mai râzi de o... păsărică; mai râzi de  
un... vrăbioi; mai o-mpături, mai o-ndoi; 
 dar n-o dai iute afară, ca o cioară... care 
 zboară. Că se duce... mai departe, zboa- 

ră şi nu ştie carte; ştie... crra, să zică, 
 să ceară păpică; şi tu-i dai... pe cioc,  

până face... poc! A pocnit săraca, 
 a pocnit şi... vaca; plămădit vi- 

ţelul, iese ca purcelul: grof, 
 grof, grof... vreau la 
 mămica, vreau su- 

zeta cu păpica... Şi-i dai suzeta în gură,  
trage tare şi te-njură... grof, grof,  

grof, m-ai păcălit, am  
supt-o... pân' am 

 slăbit, şi-am 
 murit. 

* 
(Lectură plăcută în continuare) 
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Sărbătoare – Sfânt 
     de Cristian » Mar Iul 06, 2010 5:52 pm  

Care este sfântul ocrotitor al familiei  
duneavoastră, sau care este săr- 

bătoarea familiei dumnea- 
voastră? În cazul meu,  

am ocrotitor este 
 Sfântul Simon 

 Zilotul. 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de florin » Mie Iul 07, 2010 8:16 am  

Ce este un sfant ocrotitor al familiei? In ce texte  
gasim vorbindu-se despre aceasta denumire si despre  

lucrarea lor? 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de Cristian » Mie Iul 07, 2010 8:51 pm  

Există un fel de tradiţie ca o familie să aleagă un sfânt 
 sau o sărbătoare a familiei... de aceea întreb. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de Apostolu » Mie Iul 07, 2010 11:16 pm  
Care este pozitia dogmei ortodoxe fata de 

 aceasta "traditie" ? Nu de alta, dar 
 matale domnule Cristian pari  

nitel paralel cu dogma  
ortodoxa, avand in 

 vedere aceste  
intrebari. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de Cristian » Joi Iul 08, 2010 3:35 am  
Sfinţii se roagă lui Dumnezeu pentru noi. De ce 

 crezi că nu s-ar putea ruga şi pentru familiile noastre  
Apostol? Sau poate de ce crezi că eu nu aş putea să mă rog  

pentru altcineva? Eu am numit acest aspect ca tradiţie pentru 
 că eu caut să evit elementul de dogmă, element mai greu de înţe- 

les pentru alţii, cu 
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 scopul de a simplifica întrebarea. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de Apostolu » Joi Iul 08, 2010 6:13 am  
Domnia ta poti sa te rogi pentru cine vrei. La chestia 

 asta chiar ai liber de la Imparatie. Dar... dupa astfel de traditii,  
pot si sa-ti "botezi" calul sau sa iti "sfintresti" masina! Eu am in- 

trebat unde scrie de sfinti ca patroni ai unei familii. Nu de al- 
ta, dar in ortodoxie "traditia" este clar... explicata si docu- 

mentata in scrierile Sfintilor Parinti. 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de Constiinta » Joi Iul 08, 2010 2:10 pm  
A te ruga unui sfînt înseamnă că prin dife- 

rite mijloace exepmplu; rugăciune, etc.  
îţi creezi în imaginaţia ta o a doua 

 conştiinţă din conştiinţa ta în 
 forma unui sfînt, etc. Şi 
 este antrenat în funcţie 
 de rugăciunea pe care o  
creezi ex; să te apere, să 

 te ajute, etc acest lucru e  
foarte necesar orcui, şi tre- 
buie să te comporţi faţă de 

 acest sfînt, etc ca şi cum ar fi  
acel lucru pe care tu acum îl iu- 
beşti, iar zilele de sărbătoare au 

 fost create pentru a avertiza prin  
diverse mijloace ex; sunetul clopotu- 

lui, bătaia toacei în mănăstiri, etc pen- 
tru a trezi/concentra conştinţa naturală 

 asupra acelui sfînt ce şi-la creat, findcă în 
 realitate uneori uiţi de el şi te vei simţi pustiit, 

 complet aerian fără a mai putea ulterior să te mai  
poţi gîndi la lucrurile din fiecare zi, începînd apoi să te  

întrebi dece îţi merge aşa negativ. 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de florin » Vin Iul 09, 2010 3:50 pm  
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Cunoaste cineva vreo invatatura care sa ma 
 opreasca sa ma rog direct Tatalui "Tatal nostru  

care esti in ceruri..." sau Fiului(Calea, Adevarul si  
Viata) fara sa fiu intermediat de sfinti (sa ma bag in 

 fata)? Din zilele lui Ioan Botezatorul pana acum impa- 
ratia cerurilor se ia prin straduinta(navala * biazetai * IS- 
beING-FORCED * is-being-violently-forced) si cei ce se 

silesc(biastai * FORCEful-ones * violent-ones) pun 
 mana pe ea Mat11:12. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de Cristian » Vin Iul 09, 2010 4:10 pm  
florin, nu exista nici o invatura crestina 

 care sa opreasca sa te rogi lui Dum- 
nezeu (sau cel putin nu cunosc,  

ori nu am citit eu). 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de Cristian » Joi Iul 15, 2010 4:57 pm  

Te rog specifica de unde ai luat citatul Apostolu.  
Asa poate fi considerat o inventie de-a ta. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de M. Dragomir » Joi Iul 15, 2010 5:11 pm  
Cel mai des mă rog sfintei Maria, scăparea păcătoşilor 
 şi Apărătoare Doamnă, şi Sf Pantelimon, pe care îl rog 

 să mă ajute în activitatea mea. 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de Apostolu » Joi Iul 15, 2010 6:25 pm  
Cristian scrie: Te rog specifica de un- 

de ai luat citatul Apostolu. Asa  
poate fi considerat o inven- 

tie de-a ta. Nu mi-as permi- 
te asemenea inventii! 

Protoevenghelia 
 lui Iacob. 

Istorisire despre nasterea 
 Preafericitei Nascatoare de 
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 Dumnezeu si-n Veci Fecioara, Maria. 
XX cu 1,2,3 

Datorita referintelor din Sf. Iustin, Origen si  
Clement Alexandritul partea a doua este clar anteri- 

oara jumatatii a doua a secolului II(doi). 
Origen spune ca este Cartea lui Iacob, iat titlul original 

 se pare ca a fost "Nasterea Mariei" 
Se presupune ca autorul a fost Iacob cel Mic, fratele Domnului. 

Are trei parti. 
Am citat din partea a doua, numita si Evanghelia lui Iosif (Iosif 

povesteste), cuprinzand nasterea si minunile ce au loc cu  
aceasta ocazie. 

In XVIII (Iosif relateaza) un episod care este poate unic dpdv 
metafizic si stilistic in literatura crestina. 

"XVIII- Nastera lui Isus 
2. Eu Iosif, mergem fara sa inaintez un pas. Am privit 

 aerul si l-am vazut incremenit de uimire. 
 Am privit bolta cerului si am vazut-o nemiscata. 

Pasarile isi incetara zborul. Am privit pe 
 pamant si am vazuit cativa oameni  

asezati in jurul unui blid, gata 
 sa manance. Dar meste- 

cand nu mestecau, 
luand dumicatul  
nu-l luau si du- 

candu-l la 
 gura nu-l 
 duceau. 

* 
Toti stateau 

 cu ochii spre cer.  
Era si o turma de oi la 

 pascut, care insa nu se misca 
 de loc. Pastorul ridicase toiagul, dar 

 mana ii incremenise deasupra capului. Am 
 privit spre rau si am vazut cum stateau iezii cu 

 boturile aplecate, dar fara sa bea. Apoi dintr-o data 
 toate isi reluara mersul lor firesc." Se nascuse Isus!  

Mie mi se pare colosala descrierea participarii  
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povestitorului la cristogeneza. 
Universul se opreste ca Isus sa se  

nasca, totul incremeneste ca apoi sa por- 
neasca din nou, sa o ia de la capat, dar sub 

 alt semn, sub semnul lui Isus. Avem in fapt un  
nou inceput al universului. Iar singurul mod de  
participare la colosalul eveniment cosmic, este 
 trairea muta atat a lui Iacob, cat si a tot ce mis- 

ca, de la animale la apa raului. Iacob care 
 totusi, ca un initiat, are capacitatea de  

a percepe momentul de oprire al 
 lumii. Iisus este nascut de o  

faptura a Creatiei, Maria,  
dar in acelasi timp El 

 naste intreaga  
Creatie. 

De ce face parte din 
 "Apocrife" ma depaseste. 

   Sa aveti parte de Lumina. 
*** 

Sărbătoare – Sfânt 
de ALEXANDRUHRAB » Joi Iul 15, 2010 10:54 pm  

@Apostolu poti te rog daca ai cumva aceasta opera scanata,  
sa o urci pe un site sa o avem si noi. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de PAULPOET » Vin Iul 16, 2010 10:14 am  
"Connştiinţa" spune, că moartea, spre El ne va duce 

Adică, moartea pe credincios îl conduce? 
Moartea te face să fii credicios? 
Nu cumva... Domnul Hristos? 

... 
Stimată "Conştiinţă" eu sunt sufletul drept 

Şi "conştiinţa" ta, nu vreau să o accept 
Nu moartea mă conduce-n astă viaţă 

Şi nu cu moartea se va face Dimineaţă. 
 

Nu cu satana scoţi din suflet necuratul 
Şi nu cu-n singur om salvezi tot Satul 
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Dacă doreşti tot Satul să-l salvezi 
Va trebui tu mai întâi să-l vezi. 

 
Şi lucru-acesta, cine crezi că-l face 

Nu cel cu numele de... "drace" 
Lucrul acesta-l fac sfinţii din cer 
La care eu mă rog zilnic şi sper... 

 
Ce sper? Păi sper bineînţeles şi eu  
Să trec nevătămat la Dumnezeu 

Cum trec? Uite aşa... rugându-mă la sfinţi 
Care văd Faţa, celor Trei Părinţi. 

 
Care Părinţi? Părinţii Noştrii cei din ceruri vii 

Pe care trebuie pe-acest pământ să-i ştii 
Care pământ? Pământul pe care trăieşti 

Şi-n care te întorci când numai eşti. 
 

Şi ce mai vreau? Sincer să-ţi spun... nu ştiu 
Întâi şi-ntâi, mă rog zilnic la Fiu 

Apoi, mă rog frumos la sfânta Născătoare 
Şi-i dăruiesc buchet de lăcrămiore. 

 
Şi după aia? Ei, după aia...  

După aia vine Baia 
Vine Duhul peste tine 

Credincios în Domn te ţine. 
 

Până când? Păi, până mâine 
Când se dă la mine, "câine" 

Şi eu iarăşi fug în Casă 
Şi mă sui la sfinţi pe masă. 

 
Cum mă sui? Mai uşurel 
Că sunt mic şi bătrânel 
Şi aştept să-ntineresc 

Şi toate mi le-mplinesc. 
... 
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Care toate? Ai dreptate 
Unul este astea toate: 
Să mă străduiesc şi eu 
Să ajung la Dumnezeu. 

 
Când ajung? Păi... nu prea ştiu 

Cât încă mai sunt un viu: 
Că dacă eu am murit 

Tot ce am s-a şi sfârşit. 
 

Şi ai ceva? Păi am 
Şi altora acum îl dam 

Şi încă-l dau azi gratuit 
Să Fiu de Dumnezeu iubit. 

 
Te-am terminat? Vino-ţi în fire 

Şi cautăţi şi tu un Mire 
Poate-l găseşti pe Domn Hristos 

Mire deştept, dar şi frumos! 
 

Te mai gândeşti?...  
Nu te grăbeşti?... 

Din partea mea poţi să şi mori 
Esti dusă cu capul prin nori 

Şi eu putere nu prea am 
Poate mai latru "ham" şi "ham" 

Şi mă retrag într-un coteţ 
Lăsând pe altul mai isteţ: 

Să te înhaţe de picior 
Şi să răgneşti la el că mor 
Şi să nu ai nicio scăpare 

Că nu pe mine rana doare 
Tu, eşti aceia care zaci 

Şi Domnului nu vrei să-i placi. 
 

Ps. 
 

Imaginea este o ficţiune: 
Nu poate fi ceva pe bune. 
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Şi nu lovesc în cel ce crede 
Lovesc, în cel care nu-L vede! 

Mulţumesc. 
Amin. 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de Apostolu » Vin Iul 16, 2010 1:37 pm  
ALEXANDRUHRAB scrie: @Apostolu poti  

te rog daca ai cumva aceasta opera scanata, 
 sa o urci pe un site sa o avem si noi. 

Nu o am scanata, si... nu stiu daca furaciunea  
pentru Slava Bisericii se iarta. Pe pa- 

mant in nici un caz! Sa aveti 
 parte de Lumina! 

*** 
Sărbătoare – Sfânt 

de goga bogdan nicolae » 
 Mie Iul 21, 2010 9:28 pm  

florine sunt george (adica goga 
 bogdan) sa te uiti ce intrebari am  

pus si eu sunt putine 11.sunt tare cu- 
rios sa vad ce raspunsuri primesc.papa 

**** 
Dragă cititor, nu ne oprim,  

alte comentarii noi citim, comentarii 
 care cum v-am spus, şi v-am explicat puţin 

 mai sus, le-am făcut la predici, poezii, despre care  
unele le ştii(ştiţi), iar altele vreau să le citiţi, chiar acum,  

puţin mai jos, să vă fie foarte de folos, pentrucă, sunt mulţi      
predicatori, de mântuirea sufletului doritori, şi care une- 

ori, mai şi greşesc, fără să înţeleagă ei citesc, şi chear  
mă-ntreabă... cu adevărat, de ce în comentarii,  

eu, i-am criticat. Iată mai jos exemplul dat,  
şi comentariu... acceptat! după  

zile... de-aşteptat: 
*** 

ARHITECTUL DIN CERURI 
Autor: beniamin. Resursa adaugata de  

darius_antonio in 30/09/2011 . Media 9 din 1 vot  
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CEA MAI FRUMOASA PROMISIUNE 
 PE CARE A FACUTO DOMNUL NOSTRU 

 ISUS ESTE IN IOAN CAP.14 : 3 " SI DUPA CE 
 MA VOI DUCE SI VA VOI PREGATI UN LOC MA  

VOI INTOARCE SI VA VOI LUA CU MINE CA ACOLO 
 UNDE SANT EU SA FITI SI VOI " AMIN!!!!!. SA INALTAT  

LA CER TRAIASCAI NUMELE CA SA NE PREGATEASCA UN 
 LOC FIECARUIA SA AVEM CATE O BUCATICA DE PAMANT 

CACI AICI SUNTEM CALATORI. NU STIU CATI ANI SUNT 
DECAND AI FACUT ACEA MARTURISIRE FRUMOASA 

INAINTEA MULTOR MARTORI CACI TOATA VIATA 
 IL VEI URMA PE EL, DE ATUNCI AI INTRAT IN 

 POSESIA ACESTUI TEREN FARA CA SA PLA- 
TESTI VREUN PRET CACI PRETUL LA PLA- 

TIT DOMNUL ISUS LA GOLGOTA . ARHI- 
TECTUL ESTE PREGATIT CA SA IN- 

CEAPA CONSTRUCTIA TOT CE  
TREBUIE SA FACI ESTE SAI  
TRIMITI MATERIALE . DE  
CONSTRUCTIE SE OCUPA 

 EL DAR DE MATERIALE TU ,  
AS VREA SA TE INTREB IN CE 

 STAGIU ESTE CONSTRUCTIA TA ,  
DE CAND NU AI MAI TRIMIS MATE- 

RIALE IN MATEI CAP. 6 : 19 - 20 NU VA  
STRANGETI COMORI PE PAMANT ESTE  
DE AJUNS CAT AI STRANS PE PAMANT 

 ESTE TIMPUL SAI MAI TRIMITI SI  
ARHITECTULUI TAI NISTE MA- 

TERIALE CACI NU MAI ESTE 
 MULT SI VA VENII SA IA 
 CE ESTE AL LUI , CASA 

 DE PE PAMANT VA  
ARDE CACI TOT  

PAMANTUL  
CU CE ES- 

TE PE  
EL  
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VA ARDE DAR CASA DIN CER  
NU SE VA DARAMA PENTRU CA  

ESTE RIDICATA DE MAINILE LUI  
STRAPUNSE BINECUVANTAT SA FIE  

IN VECI ALELUIA !!!!!!!! MAI TRIMITEI  
SI LUI MATERIALE , CAND AJUTI ORFA- 
NUL MAI TRIMITI O CARAMIDA , CAND  

CERCETEZI VADUVA MAI TRIMITI O  
CARAMIDA , CAND ITI IUBESTI  

APROAPELE MAI TRIMITI 
 O CARAMIDA , ESTE  

DEAJUNS CAT  
NEAM OCU- 

PAT DE 
 TRUPUL ACESTA SA NE MAI  

OCUPAM SI DE SUFLET. STAM SI  
REALIZAM CA SUNTEM DIN CE IN CE  

MAI OBOSITI DAR NU DE SLUJIRE CI DE 
 PACAT NEA OBOSIT PACATUL!!!!! HAIDETI 

 SA NE OCUPAM DE SUFLET SI SAI TRIMITEM 
 MATERIALE CA ATUNCI CAND VA VENII ZIUA 
BINECUVANTATA SA NE MUTAM IN CASA CEA 

 NOUA FACUTA DE MANA LUI CEA STRA- 
PUNSA AMIN!!!!!!!!!!. 

*** 
Nu te supăra frate. Nu sunteţi primul  

credincios care a înţeles greşit 
 puţin spusele Domnului. 

 Ori, Domnul Hristos 
 spune altcumva,  

adică descrie 
 cum este 

 Casa 
 Tatălui Său, şi dacă descrie  

Casa Tatălui Său, este şi Casa Tatălui 
 nostru ca oameni; Domnul Hristos s-a rugat 

 mult Tatălui pentru ca ucenicii să fie şi ei acolo unde  
El este, adică la Dreapta Tatălui, şi a primit promisiunea 

 că vor sta cei 12 ucenici la masa Împărăţiei lui Dumnezeu,  
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şi va judeca lumea.  
Pentru ceilalţi însă, Domnul 

 spune cu regret că, în Casa Tatălui 
 meu sunt multe locaşuri. Dacă nu ar fi aşa, 

 v-aş spune: Eu mă duc mai înaintea voastră şi vă 
 pregătesc un loc fiecăruia, ca acolo unde sunt Eu să fiţi 

 şi voi. Aşa zice Domnul prin grija deosebită pe care o are  
El, dar şi prin mila de care face dovadă, astfel încât ar fi în  
stare să ne pregătească la toţi, indiferent cât am fi de păcă- 

toşi: un loc, locaş al Tatălui din cele foarte multe aflate 
 în ceruri. Totuşi, Domnul, în neputinţa aceasta căci 

 numai cel credincios, cel născut pentru a doua 
 oară, cel evlavios şi devenit prin credinţă  

sfânt, cum sfânt este şi Dumnezeu: 
 va ajunge să populeze acele 

 foarte multe locaşuri 
 ce Tatăl ceresc ni  

le-a pregătit 
 probabil  
înainte 

 de întemeierea lumii  
acesteia materiale; ei bine 

 Domnul, ne promite că nu ne  
va lăsa singuri să ne rătăcim şi să nu 

  ajungem niciodată să locuim în acele locaşuri...  
ce mă gândesc eu a fi deosebite, dacă Domnul ne  

doreşte să ajungem la ele; ci ne promite solemn că va 
 trimite pe Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt ce purcede  

de la Tatăl, dar nu mai înnainte de a merge şi a Se ruga Lui,  
Tatălui, iar Tatăl care a iubit pe Fiul zicând... "Acesta este Fiul 
 Meu Prea-iubit, de El să ascultaţi"; Tatăl deci, nu va refuza să 

trimită oamenilor care Il iubesc(a şi trimis la Cincizecime, adică 
 la 7 săptămâni de la Jerfa Sa, şi la zece zile după ce s-a înălţat la 
Dreapta Tatălui), pe Mângâietorul Acesta, şi odată Mângâietorul, 
Duhul Sfânt adică; pogorât peste tine, vei deveni o altă persoană 
decât cea care ai fost până în acel moment, astfel încât cei ce te 
ascultă şi te aud propovăduind Cuvântul lui Dumnezeu, să ră- 

mână muţi de uimire, şi să se întrebe precum preoţii cei 
 mari când ziceau despre Domnul: "Au, nu este A- 
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cesta fiul lui Iosif tâmplarul?  
Au, de unde şi până unde a învăţat 

 El Sfintele Scripturi, că şcoală, teologie 
 ca noi preoţii, nu a avut?" Aşa vor zice mulţimea 

 mirată foarte tare de tine... un păstor, un neica nimeni 
 acolo, dar care, şi peste care, s-a pogorât Duhul Sfânt de la 

Dumnezeu şi ţi-a dat acea putere colosal de mare, să poţi vorbi 
 şi atrage la Dumnezeu, la... locaşurile acelea pline de verdeaţă şi 
mirodenii: pe mulţi cei ce s-au rătăcit şi nu credeau că se mai pot 
întoarce la Turma Domnului Iisus Hristos. Se poate totuşi spune 
 şi aşa ceva, adică Domnul Hristos Mântuitorul nostru, al oame- 

nilor, a trebuit să moară, să se întoarcă la Slava care a avut-o  
de la începuturi, şi mai apoi să coboare prin Sfântul Duh  

care ştim că face parte dintr-un Întreg numit Treime 
 şi Dumnezeu, ajutându-ne să ajungem în acele 

 locaşuri pregătite oamenilor tot de El, de 
 Dumnezeu, în Întregimea Sa.  

Vă mulţumesc. Amin. 
Adaugat in 14/11/2011 de poetpaul  

*** 
As vrea daca se se poate frate paul sami spui 

 mai detaliat ce este gresit in predica "AR- 
HITECTUL DIN CERURI " si ce am 

 inteles gresit. MULTUMESC.  
Adaugat in 21/11/2011  

de darius_antonio  
*** 

Da, Antonio, chiar 
 acum m-am 

 documentat, şi am văzut ce am comentat.  
Dacă un adevărat credincios tu eşti, va trebui 

 mai elaborat tu să citeşti, adică citind un verset două, 
 mai sus, ca să vezi, tot ce a spus: Domnul Iisus. Şi iată ce 

 Domnul zice, oamenilor să explice: "În casa Tatălui Meu sunt 
 multe "cămine"(locaşe este tradus de Cornilescu, iar eu citesc 

 din traducerea recentă după bunul plac al celor de la "Liga  
Bibliei" - România, ediţia 2007; ediţia a 5-a revizuită; 

 scrie aici), cămine, locaşuri, bordeie, găuri... mă 
 rog, suntem oameni şi trebuie să pricepem că 

 nu vom locui în peşteri sau scorburi ca 
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 animalele. Şi continuăm versetul 2 care mai zice:  
Dacă n-ar fi aşa v-aş fi spus(aici este punct, dar ar fi  
trebuit tradus cu două puncte, căci arată ce ne-ar fi  

spus Domnul dacă nu ar fi fost aşa de multe rău 
 astfel de locaşuri ce le-a pregătit Creatorul 

 pentru credincioşii Săi): "Eu mă duc 
 şi vă pregătesc un loc(Şi acum  

citim versetul 3 din Ioan,  
care zice:). Şi după  

ce mă voi duce 
 şi vă voi pregăti 

 un loc, Mă voi întoarce 
 şi vă voi lua cu mine, ca acolo  

unde Eu Sunt(bine tradus aici, căci 
 unde sunt Eu, dacă se zicea, nu însemna,  

că Domnul este Una, cu Tatăl: EuSunt, din 
 vechime), să fiţi şi voi", am încheiat citatul. Ori  

dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L şi 
 devorăm în întregimea Sa. Ca fapt divers, Domnul face 

 o incizie a Cuvântului rostit, şi precum un adevărat "Doctor" 
chirurg, întreabă pe ucenici: Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi Calea, 

 într-acolo(este vorba de Acolo, la Creator, de unde S-a pogorât 
Domnul, din Slava Sa, pentru a ni se descoperi nouă, celor ce Îi  
vom urma această Cale, fără de care: cu niciun chip nu vom a- 

junge în Împărăţia lui Dumnezeu). Şi Toma(care ştim că nu 
 credea până nu vedea - precum sunt foarte mulţi în zilele 

 noastre, a întrebat zicând): "Doamne, ia zis Toma: Nu  
ştim unde Te duci, cum putem să ştim calea întra- 

colo". Am încheiat citatul din Ioan 14, cu 5  
acum, căci urmează următorul verset 

 tare de tot care explică lumii: 
 Eu Sunt(acelas EuSunt, 

 dublă identitate 
 adică), Calea,  

Adevărul 
 şi Viaţa 

(scrise cu literă mică totuşi,  
deşi arată Treimea şi puterea Divină absolută).  

Şi zice Domnul: "Nimeni, NU VINE la Tatăl (adică la ceruri  
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la Creatorul tuturora nu numai al nostru),  
decât prin Mine". Este clar: Domnul este Uşa,  

este trecerea noastră de pe acest tărâm al groazei,  
pe tărâmul Iiubirii veşnice. Domnul zice cam aşa: 

 "Noi(adică Treimea... Calea, Adevărul, Viaţa;  
venim şi batem". Unde bate Dumnezeu?  

La Uşa Ta spirituală, la Casa sufle- 
tului tău bate Domnul. Şi mai  

zice cam aşa(nu stau să 
 caut că nu sunteţi  

bebeluşi să nu găsiţi): Dacă... (Dacă acesta este mare de tot) 
este, cineva, care să NE, deschidă(nu ştiu cum o fi traducerea în  

alte scrieri), Noi... vom intra, şi vom cina: cu TINE, cu tine perso- 
nal omule, şi tu om: vei cina şi tu cu Noi. Iată câte lagune, căci  
acum Domnul Hristos este Una şi Aceeaşi Persoană cu Tatăl,  

dar şi cu Duhul Sfânt, aşa cum la început a zis: Haidem, 
 nu hai să fac om; Haidem să facem(Noi... Treimea,  

Dumnezeu, Creatorul), om, după Chipul şi Ase- 
mănarea Mea? NOASTRĂ, Noastră frate,  

căci este vorba de o Entitate cu Trei 
 elemente: Apă(Isus Hristos- Fiul 

 adică); Foc(Vezi, eu... Ioan 
 Botezătorul, vă botez  

doar cu apă, dar  
după mine  

vine... 3, nu, vine Unul,  
care vă va boteza cu Foc 

 şi cu Duhul Sfânt), şi Pământ 
(Materie, univers, infinit) Iată Focul 

 ce s-a aprins în mine, văzând cum un frate 
 credincios şi devotat omului, culege numai ce a înţeles 

 el din Sfânta Scriptură; ori Sfânta Scriptură este un întreg 
 Unitar, şi fracţionat citind, nu vom înţelege în veci Cuvântul 
 lui Dumnezeu, Biblia. Şi dacă nu vom putea înţelege Adevă- 

rul, vom rămâne al Treilea element numit Pămât, ţărână 
 adică, deoarece din ţărână am fost creaţi, şi tot în 

 ţărâna aceasta ne vom întoarce cu adevărat,  
pe când Dumnezeu zice, să luăm Duh  

Sfânt în Noi, să devenim Una...  
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cu Treimea care intră în noi,  
adică născuţi pentru a doua oară,  

prin Botez, în Numele... lui Hristos?  
Nu, Botezaţi în Numele Tatălui, al  
  Fiului, şi al Duhului Sfânt, frate... 

 de credinţă... indiferent care.  
Să aveţi Lumină! Adaugat  

in 21/11/2011 de poet 
paul. Comentariul 

  dvs. asteap- 
 ta aproba- 
 rea auto- 

 rului.  
**** 

Dragă cititor, acest autor,  
răspuns nu mi-a dat, dar m-a întrebat.  

Poate încă se gândeşte, să îmi scrie se sfieşte, 
 i-am adus argumentat, i-am răspuns ce m-a-ntrebat,  

a trecut trei zile bune, poate a-nceput să tune(tuşească), 
 poate se drege cu-n ceai, sau poate n-are... mălai. Oare de 

 ce m-a-ntrebat, şi încă nu-i aprobat? Probabil, este-n dilemă, 
 îşi alege altă temă, a văzut că a greşit, prietenii l-au citit, poate 
    îi orgolios, se supără, îi nervos, şi se-ntreabă, cine-o fi, ăsta 

care...   mă citi, a citit ce-am predicat, a venit, m-a comentat, şi eu 
prost, 

 l-am acceptat? Păi îl las să mai aştepte, lucrurile să se-ndrepte, 
trece vremea, s-a uitat, nu-i răspund: n-a comentat; îi răspund: 

 şi el răspunde, zero,-n cap iarăşi mă tunde; aşa că, am să aş- 
tept, şi încă... nu, îl, accept! Bravo frate, ce să-ţi spun, te  

afli-n ţeavă de tun, şi fără de... scăpărici, eu rămân 
 un... păcălici, care pleac,-a renunţat, şi eu am 

 scăpat? Dar nu scapi aşa uşor, te dau pe 
 la cititor, cititorul te citeşte, şi car- 

tea se tipăreşte. Că, se tipăreş- 
te greu, ştie numai Dum- 

nezeu: Dumnezeu 
 gândeşte tot, şi  

mai repede nu pot; 
 Dumnezeu are răbdare,  

îl ştie pe fiecare, mă opreşte 
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 să le scriu, căci,  
nu-i ştiu: nu i-am vă- 

zut, niciodată... cunoscut.   
*** 

felicitări frate. 
 Până şi răspunsul îl 

 dai tot în versuri. Adaugat in  
22/11/2011 de 1954adina.9mai  

*** 
Îţi mulţumesc frate(soră), că m-aţi vizitat 

Răspunsul în rimă, poate că am dat; 
Poate pot să dau, orişice răspuns 

Leneş om nu stau: doresc a fi Uns. 
 

Şi poate că sunt, sunt Uns cu "Iiubire" 
Când rostesc Cuvânt, şi vă dau de ştire; 

Sau când mă apuc, şi scriu poezie 
Apoi v-o aduc, citită să fie. 

 
Cine-i credincios, iubeşte şi scrie 

Scrie şi frumos, rimă, poezie; 
Aşteaptă un frate, sau poate o soră 

Arătând că poate, răspuns... într-o oră. 
 

Eu vă mai aştept, nu-s pretenţios 
Fii cinstit şi drept, iubind pe Hristos; 
Toate au un scop, viaţa-i trecătoare 

Dai peste un hop, şi trupul îţi moare. 
 

Sufletul rămâne, dacă L-ai iubit 
Şi lumii va spune, despre mântuit; 
Va spune c-a fost, nu foarte deştept 
A trăit cu-n rost: credincios şi drept. 

 
Aici mă opresc, sunt cam obosit 

Pe toţi vă iubesc, bine, v-am primit; 
Am un suflet mare, şi încăpător: 
Vino frăţioare, şi scrie-mi cu dor! 

Adaugat in 22/11/2011 de poetpaul  
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*** 
1954adina.9mai 

Nume: nanau adinuta  
Data nasterii: 09/05/1954  

Ocupatie: lavoratore independente  
Religie/Cult: Baptista  

MOTTO: Transformă experienţa în 
 înţelepciune/ Învaţă în fiecare zi/  

Stochează, arhivează tot ce  
Dumnezeu îţi spune/ 

 Ascultă-L şi-L  
urmează şi 
 te va răs- 
   plăti./  

* 
Iată peste ce am dat, un lucru adevărat: 

 tu, în Dumnezeu să crezi, după care, să stochezi,  
arhivezi, tot ce îi înţelepciune, şi ce Dumnezeu îţi spune, 

 şi El te va răsplăti, bine, de tine, va fi. Şi bine-nţeles că ştiu, 
 şi nu degeaba vă scriu: ştiu că Dumnezeu e Mare, este Lumină, 
 îi Soare; ştiu că tot ce eu vă scriu, n-o să rămână pustiu; ştiu că 

Dumnezeu mă saltă, mă preface într-o haltă, vine trenul încărcat,  
de mine nu au aflat, încă scriu, încă citesc, cititorul îl iubesc, dacă 
 nu ar fi aşa, nimic nu s-ar edita: scrii o carte, te opreşti, o vinzi şi  

te-mbogăţeşti, devii foarte cunoscut, mare... brânză ai făcut: ai 
rămas apreciat, premii ţi s-a acordat, şi atât, când tu puteai,  

mai multe lucrări scriai, repede, că nu e greu, când te- 
ajută Dumnezeu. Aşadar, mie nu-mi pasă, am  

mâncărică pe masă, banii n-aduc bucu- 
rie, banii aduc sărăcie: pentru voi;  

cei ce citiţi, poezie nu găsiţi,  
găsiţi peste tot romane,  
cumpărate de cucoane, 

 la preţuri, de-ţi vine rău,  
adevărul ăsta,-i zău; că doar 

 cercetez şi eu, să scrii romane  
nu-i greu, dar să faci o poezie, cine 

 scrie? Poate numai Dumnezeu, altcumva, 
 îi foarte greu, rima singură nu vine, şi e vai şi-amar 
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de tine: te apuci ceva să scrii, 
 zici că poezie ştii, şi când te-ai uitat 

 mai bine, nu-ţi mai vine; adică nu ţi se-arată:  
toată? Şi ce brânză ai făcut, cu romanul început,  

care stă acum ucis, căci în rimă nu l-ai scris? Scrie-l 
 frate fără rimă, dă din mâini, fă pantonimă, fă ce ştii, 

 fă ce gân-deşti, şi da: te îmbogă-ţeşti; dar te-mbogăţeşti  
de bani, nu te-mbogăţeşti de ani: rămas printre... scriitori, 

 şi poeţi, nemuritori.  
*** 

imi plae enorm stilul tau 
 e super astept sa mai citesc 

 multe multe multe multe pace.  
Adaugat in 22/09/2011 de tomacoca  
Mulţumesc frumos, iubiţi pe Hristos, 
 Hristos este Viaţă, multe ne Învaţă,  

ne-nvaţă să fim, şi să ne iubim, 
 căci numai Iiubirea, îţi dă  

mântuirea, numai cel  
ce ştie, iubitor să fie,  
aşa cum ne-a spus, 

 Dumnezeu Iisus: cre- 
dinţă s-avem, tot timpul 

 veghem, Domnul va veni,  
nimeni nu va şti, ziua, când,  

El, vine, şi intră în tine, în tine 
 un păcătos, sau poate... un credincios,  

care ai vegheat, nu te-ai întinat, n-ai avut femei,  
nu ai vrut să bei, şi atunci, e bine, Domnul, stă în tine,  

şi când Domnul îţi vorbeşte, păcătosul: se trezeşte; şi se- 
ntreabă, cine eşti, în versuri, de le vorbeşti? 

Mulţumesc.  
Adaugat in 22/09/2011 de poetpaul  

*** 
Nume: toma coca  

Data nasterii: 25/09/1959  
Ocupatie: pensionara  

Religie/Cult: Penticostala  
iubesc muzica,pictura,poezia  
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si-mi place sa citesc cea mai 
 frumoasa carte biblia  

MOTTO: cand  
bate la usa 

 cel rau,  
lasa-l 

 pe Iisus 
 sa raspunda! 

**** 
Răul bate zi de zi, să-l iubeşti tu a gândi,  

iar binele-nlăcrimat, a plecat. Foarte mulţi răul 
 iubesc, la bine nu se gândesc, se gândesc la bogăţie, 

 iară ţie... dă-l să moară, eu să am viaţa uşoară, eu să stau 
 la birt să beau, eu să dau cu banii-n vânt, să fiu jmecher pe 

 pământ, şi proştii fără ştiinţă, să trăiască din credinţă, trăiască 
 din rugăciuni, şi să creadă în minuni, să vedem, se împlinesc, sau 
mai tare se prostesc? Aşa zice un Ateu, se crede un dumnezeu, la 

care să te închini, să iei de la el ciulini, să iei ură cât poţi duce,  
până când îţi face cruce, ai murit, ai decedat, ai fost pe pă- 

mânt bogat, şi atât, căci mai departe, îţi spune la Sfân- 
ta Carte, căci degeaba ai venit: raportat la infinit; 

 nici măcar nu te-ai născut, Domnul nu te-a 
 cunoscut, din nimic ai apărut, şi-n nimic 

 ai dispărut, căci n-ai vrut, şi-ai fi pu- 
tut, dacă tu frumos citeai, şi Scrip- 

tura o credeai. Puţini sunt cei  
ce rămân, restul sunt gunoaie,  

fân, vine calu'-mfometat, de fân 
 el s-a săturat, şi l-a... bălegat! Aşa-i 

 cel necredincios, ce nu crede în Hristos,  
zice că este Creştin, şi-i dă cu ţuică, cu vin, nu  

contează: motorină, băutură tare, fină, să fie, să se  
găsească, mintea să îi amorţească, să se suie la volan, com- 

porte ca un golan, să accelereze tare, peste pietoni să zboare, să-i 
omoare, şi să fugă, poliţaii: să i-o s*gă; să-l caute peste tot, şi pe 
el să-l doară-n cot, găseşte un avocat, şi-a scăpat: pe nimeni nu a 

călcat; adică-i nevinovat: că doar de-aia bani, a dat; nu? 
*** 

Buna dispoziţie. Autor: | C. Seib 
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Resursa adaugata de FFICNIC in 23/11/2011  
Buna noastră dispoziţie este un dar făcut celorlalţi 

Este interesant cum putem trece de la o stare la alta în 
 numai câteva clipe. Suntem fericiţi, mulţumiţi, şi brusc  
primim o veste care ne dă cu totul peste cap. Am învăţat  
un exerciţiu care mă ajută în astfel de situaţii. Când aflu 
 ceva care mă mâhneşte, mă gândesc la persoana sau la  
situaţia care mă îngrijorează şi îmi concentrez gândurile 
 asupra Lui Dumnezeu. Îmi las sufletul în mâinile Sale şi  

spun:" Tată, starea mea de proastă dispoziţie, chipul  
meu posomorât, aerul meu de iritare nu vor îmbu- 

nătăţi cu nimic situaţia. Eu abia am afalt aceas- 
tă veste, dar tu ai ştiut de la început ce urmea- 

ză a se întâmpla. Ai ştiut şi nu ai intervenit,  
ci doar ai lăsat lucrurile să curgă în voia 

 lor. Eu te rog, Tată  bun şi milostiv, fă 
 încă o dovadă a iubirii Tale şi dă-mi  
puterea să fiu înţeleaptă, bună, în- 

găduitoare. "Când las lucrurile 
 în mâinile Domnului, mă simt  
liniştită şi am certitudinea că  
totul se va rezolva în cel mai  
fericit mod. Totul se rezumă  
la a avea încredere în El de- 
oarece ne-a spus să venim  
la El când suntem împovă- 

raţi. Şi doar având siguran- 
ţa că Dumnezeu îşi ţine promi- 

siunea, Îi mulţumesc cu anticipaţie. 
Şi deodată greutatea de pe suflet se ri- 

dică, capul mi se limpezeşte iar inima se  
linişteşte! 

*** 
Comentarii: 

Am "afalt" această veste 
(Orişicare om greşeşte) 

Tată, Tu, eşti Dumnezeul Mare 
Astăzi, am o proastă stare 
Pe nimeni n-am omorât 
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Am chipul posomorât, 
Am în suflet iritare 

Tu, eşti Dumnezeul Mare 
Am aflat această veste 

Dumnezeu mă mântuieşte 
Ce se-ntâmplă doar "Tu" ştii 

Tu iubeşti oamenii vii; 
Te rog Tatăl meu milos 
În Numele lui Hristos 

Dă-mi iubirea Ta dovadă 
Credinciosul să Te vadă; 

Vreau să fiu mai înţeleaptă 
Să fiu credincioasa dreaptă; 

Bună şi-ngăduitoare 
Sunt o simplă muritoare 
Iar Tu, Tată, moarte n-ai 
Şi vreau să ajung în Rai; 

Vreau mai mult să Te iubesc 
Zi de zi să-Ţi mulţumesc: 
Mi-ai dat viaţa minunată 

Ce purcede de la Tată; 
Mi-ai dat tot ce îi frumos 
Mi-ai dat pe Fiul Hristos; 
Dă-mi te rog şi ascultare 

Tu, mi-eşti Dumnezeul Mare 
Fără Tine nici nu sunt 

Sunt ţărână, sunt pământ; 
Fără Tine nu exist 

Sunt un suflet foarte trist 
Foarte trist şi-ngândurat 
Şi pe Tine Te-am rugat 

Şi Te voi ruga mereu 
Numai Tu, mi-eşti Dumnezeu 

Numai la Tine, mă-nchin 
Mă aplec şi spun: Amin. 

Adaugat in 23/11/2011 de poetpaul  
*** 

mulţumesc pentru corectare! 
mulţumesc şi pentru versuri! 
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este bine să ne corectăm unii pe alţii 
la început nici eu nu am fost de acord, mi-a  

luat ceva timp să înţeleg că lucrarea pentru Domnul 
 trebuie să fie desăvârşită, eram chiar întristată, revoltată, 

( am vrut să abandonez lucrarea începută) de atitudinile celor 
 ce mă corectau însă Domnul mi-a vorbit şi mi-a spus că doreşte 
doar jertfă curată, doreşte recunoaşterea oricăror greşeli fie ele 

constând într-o simplă scriere. fiţi binecuvântat! (nici măcar  
nu sunt supărată!) dimpotrivă, sunt bucuroasă! sr. FF  

Adaugat in 23/11/2011 de FFICNIC  
*** 

descurajarea-i arma diavolului cu care-şi 
 atinge totdeauna ţinta! Slavă Dom- 

nului că intervine El în nepu- 
tinţele noastre!  

Adaugat in 
 24/11/2011  

de Ioanhapca  
**** 

Dragă cititor iubit, iat-un credincios 
(credincioasă)cinstit, am fost şi l-am vizitat,  

şi iată m-a acceptat, recunoaşte c-a greşit, adică 
 s-a spovedit; Dumnezeu asta doreşte: să vadă cine-L  

iubeşte, să vadă cine-a greşit, şi la El s-a spovedit, prin 
 oamenii credincioşi, şi nu prin cei mincinoşi, care zic  

că au credinţă, şi nu au în ei Fiinţă, Fiinţă ca să-l 
 asculte, nu contează care... Culte: tot Creştin  

tu te numeşti, pe Hristos, tu, îl Iiubeşti. 
25 Noiembrie 2011 

*** 
FFICNIC 

Nume: FFICNIC Florica  
Data nasterii: 06/09/1959  

Judet: Arges, Romania  
Ocupatie: asistent horticol  
Religie/Cult: Penticostala  

MOTTO: Domnul este 
 Stapanul meu! 

*** 
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Foarte frumos s-a exprimat, poate îi fac un comentat, 
 şi care poate îl citiţi, la Floricica de veniţi, căci sigur mă va 
 accepta, şi sigur mă va aştepta: sunt suflete care iubesc, te 
comentează, te citesc, iar dacă un răspuns nu-i dai, să îţi 

 audă al tău grai, se supără şi nu-ţi mai scrie, şi nu aş  
vrea aşa să fie, aş vrea să vadă c-o iubesc, o-ncura- 

jez şi o citesc, o laud pentru bunătate, să-i dee 
 Domnul Sănătate, că-i mai bună decât 

 toate. Şi ce-aş putea acum să-i zic, să 
 mă gândesc aş vrea un pic, bine-ar 

 fi fost să o mai las, să mai aştept 
 şi al ei glas, că îi păcat să n-o 
 citiţi, cu sufletul să o iubiţi. 

*** 
Fii Florica bucuroasă 

Domnului de tine-i pasă; 
Domnul m-a trimes la tine 

Să-l aştepţi şi tu că Vine 
Vine Domnul că-L Iiubeşti 

Credinciosă te numeşti; 
Vine Domnul că-i milos 

Are Numele Hristos; 
Vine Domnul c-ai Vegheat 

Zi de zi L-ai aşteptat; 
Vine ca să te răpească 
Vine să te mântuiască; 
Vine la cel credincios 
Care crede în Hristos. 

 
Draga mea Florica soră 
Vei juca precis în Horă 

Nunta Mielului primeşte 
Pe cel care se zmereşte 

Pe cel care a ştiut 
Şi credinţă a avut 

O credinţă că nu moare 
Trăieşte-n-continuare 
Viaţa nu e ce credem 
Un suflet în noi avem 
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Care suflet este Viu 
Şi este Domnului "Fiu" 
Un "Fiu" care L-a iubit 
Pe pământ s-a chinuit 

A răbdat şi-a tot răbdat 
Şi sufletul şi-a salvat. 

 
Dragă soră, mulţi nu ştiu 
Să Iiubească pe Cel Viu; 

Se duc şi se rătăcesc 
Se droghează, nu muncesc; 

Se cred marii dumnezei 
Recunosc că sunt Atei; 

Nu citesc niciun Cuvânt 
Cred că raiul pe pământ 

Este-aici, printre gunoaie 
Printre picături de ploaie; 
Cred că lumea îi făcută... 
"Foaie verde şi-o cucută"; 

Şi când merg la Dumnezeu 
Şi vede c-a fost Ateu 
Ţipă şi se îngrozeşte 

Vede iadul cum trozneşte 
Vede c-a avut dreptate 

A fost Domn cu bunătate 
L-a lăsat liber s-aleagă 
Să Citească, să-ţeleagă 
Să-nţeleagă despre rai 
Că mori şi apoi e bai 
Că iadul nu-i bucurie 

Sau credinţa-i jucărie: 
Să te joci fără să ştii 

Printre morţi, şi printre Vii. 
 

Fii Florica, înţeleaptă 
Diavolul atât aşteaptă 
Veşnic este-mfometat 
Se numeşte necurat 
Te spurcă să fii a lui 
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Să fii moartă, alilui 
Şi fuge când Domnul vine 

Şi are grijă de tine; 
Fuge, fuge, pe pustiu 

Cunoaşte pe Domnul Fiu; 
Ştie că are Puterea 

Stăpâneşte tot: Averea 
Tatălui, Nostru, Ceresc; 

Şi ce-ţi spun, eu, nu greşesc 
Îţi spun ca să nu greşeşti 

Cumva să te rătăceşti 
Căci ispita iute vine: 

"Vino soră, te simţi bine: 
Vino să ne legănăm, 

Credinţa s-o lepădăm; 
Vino să facem prostii 
Şi să avortăm copii; 
Vino că nu e nimic 

Ne iubim şi noi un pic; 
Şi mai lasă-L pe Hristos 

Eşti drăguţă, sunt frumos; 
Vino că îmbătrâneşti 

Şi nimic nu m-ai... iubeşti". 
 

Aşa zice necuratul 
Şi tare scârţâie patul, 
Şi eşti gata: ai murit! 

De Domnul te-ai rătăcit 
Domnul vine după tine 

Pânge Domnul, plânge, vine: 
Ai greşit, te va ierta 

Nu a fost chiar vina ta; 
Şi dacă te rogi frumos 

Te iartă Domnul Hristos 
Dar şi tu să Îl iubeşti 

Să nu mai păcătuieşti: 
Necuratul, cum se ştie 

N-are "Apă" prin pustie 
Şi se-ntoarce iar la tine 
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Să vadă: ispita ţine? 
Dacă da, iute se duce 
Altele şapte aduce: 

Şapte demoni îndrăciţi 
De prin oameni rătăciţi; 
Nu cumva iarăşi să poţi 

Pe pustie să îi scoţi. 
 

Şi Domnul frumos ne zice 
Oamenilor să explice... 

Acest soi de draci nu iese 
Necredinţa-n tine ţese; 

Doar prin post şi rugăciune 
Hristos Domnul ne mai spune; 

Altcumva, cu neputinţă 
Poţi avea... multă credinţă 

Poţi Scriptura să o ştii 
Poţi compune poezii 

Fără post şi rugăciune 
Nu găseşti tu iertăciune 
Pentrucă, iar, ai greşit 

Iarăşi, ai păcătuit; 
Hristos te-a iertat odată 
Mijlocit, la Sfântul Tată 

Pentru tine S-a rugat 
Şi tu Legea,-i încălcat? 

 
Toate au pe lume rost 

Ne-a lăsat Crăciun şi post 
Dacă ştii că ai greşit 

Te-ai dus şi-ai păcătuit 
Posteşte, cu rugăciuni 
Roagă-te: face minuni; 

Nu mai sta să te gândeşti 
Du-te... şi te izbăveşti 

Te mai iartă Dumnezeu 
Dar să nu mai fii Ateu 
Să devii un credincios 

Slăvind, Numele Hristos 
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Un Hristos ce S-a jerfit 
Şi pe Cruce S-a suit 

Pentru tine, personal 
Să te sui frate(soră)pe cal! 

Să urmezi Mântuitorul 
Şi să îţi salvezi, Poporul! 

 
Poporul lui Dumnezeu 

Eşti şi tu, şi el, şi eu; 
Poporul merge pe cai 

Urmează pe Domnu-n rai 
Poporul nu are vină 

La satana nu se-nchină; 
Poporul ştie ce face 
Poporul aduce Pace 
Poporul are Lumină 

Vine la Domnul, la Cină! 
Vine "Casă" se Hrănească 
Cu Hrană Duhovnicească; 

Nu cu hrană trecătoare 
Stricată, şi muritoare. 

 
Da, mănânci, ca să trăieşti 
Faci mâncare, ciuguleşti; 
Dar hrana ta sufletească 
E Hrana Duhovnicească 
O Hrană ce se pogoară 
Necuratul ţi-l omoară; 

Şi când Domnul te Hrăneşte 
Sufletul ţi-l Curăţeşte 

Să fii sfânt, ca Dumnezeu 
Şi să Îl iubeşti mereu 

Că degeaba te-ai rugat 
De satana ai scăpat 

Şi mâine, nu te mai duci 
De alte prostii te-apuci: 
C-ai văzut tu, pe bogat 
De credinţă s-a lăsat 

Şi-i merge bine de tot 
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Îl doare pe lume-n cot 
A uitat de pocăinţă 

Şi-amplinit orice dorinţă; 
Bea, mănâncă, se distrează 

Bani şi bani, noaptea, visează. 
 

Draga mea, poate-ai Cules 
Ispita ai înţeles 

Ispita-i de multe feluri 
Are diferite ţeluri 

Ţelul principal va fi 
La deces, când vei muri 

Să n-ajungi la Dumnezeu 
Ai murit, ai fost Ateu; 

Vin oamenii, groapa-ţi sapă 
Pun pământ şi te îngroapă; 

Iar cel care-i credincios 
Ne spune Domnul Hristos: 
Vin îngerii,-l ţin pe braţe 

Nu-ţi dă sufletul la... "raţe" 
Se suie cu el în rai 

Unde cu Iisus să stai, 
Iar cel care a băut 

A mâncat şi n-a crezut; 
Vede pe Iisus Hristos 
Se uită în Sus de jos; 

Vede pe Florica sfântă 
Şi din iad, aşa cuvântă: 

"Doamne Iisuse Hristosu' 
Ai milă de păcătosul 

Mă arde focul prea tare 
Florica în rai nu moare. 

Spune-i să mi-aducă "Apă" 
Să m-astâmpăr, că mă "Sapă" 

Mă "Sapă" la inimioară 
Şi să mă scoată afară; 

Dacă nu, mai am cinci fraţi 
Beau, mănâncă,-s împăraţi; 

Să se ducă să le spună 
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Să poarte pe cap Cunună 
Să n-ajungă unde-s eu: 

Neiertat de Dumnezeu". 
 

Şi Domnul Hristos Iisus 
Se uită la el de Sus, 

Şi nu poate să-l salveze 
Oamenii să-l viziteze: 

Pe Domnul nu L-a Iiubit 
Şi rămâne chinuit 

Pe veci, chinul cel mai mare 
Adică,-n adâncul care 

N-are-n veci, niciun sfârşit 
Pentru cel, nemântuit. 

 
Iată de ce eu vă scriu 

Să-L iubiţi vă rog pe Fiu, 
Fiul poate fi în mine 

Sau poate să fie-n tine; 
Nu contează-n cine este 
Tot credinţă se numeşte 

Tot călare eşti pe cal 
Chiar de eşti... Penticostal; 

Căci dacă ne duşmănim 
Pe Fiul nu Îl cinstim; 

Şi mergem la Judecată 
Vedem, pe "Iiubitul" Tată 
Ce te-ntreabă: "M-ai iubit 
Prin Fiul: te-ai mântuit?" 
Şi deschide Cartea Vieţii 

În virtutea Dimineţii, 
Dacă-n Carte eşti notat 
Tu ca suflet, ai scăpat; 
Dar dacă nu eşti citit 
Şi numele amintit: 
Ai murit, şi e păcat 

Să n-ai sufletul salvat 
Când ai, uite... internet 

Citeşti şi îmi scrii pe "net" 
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Oare, ce-i aşa de greu 
Să-L Iiubeşti pe Dumnezeu? 

 
Vă aştept şi vă iubesc 
Şi aici eu mă opresc 

Pot să scriu o săptămână 
Sau mai mult: chiar şi o lună; 

Poate Dumnezeu mi-a dat 
Cu versuri m-a Cununat 

Să vă scriu, vă scriu frumos 
Slăvind pe Domnul Hristos 
Să credeţi, s-aveţi credinţă 

Şi a Domnului... "Pocăinţă". 
(Ca să nu repet... "Fiinţă") 

Amin. 25.11.2011 
Adaugat in 25/11/2011 de poetpaul  

**** 
Dragă cititor iubit,  

până mâine m-am oprit, 
 precis mă va accepta, şi probabil 

 comenta, uite, că mi-am amintit, şi pe alţii 
 i-am citit, mă duc să îi cercetez, iarăşi să îi vizitez 

(Flavius Laurian Duverna), să văd, el, m-a acceptat, pentru- 
că... l-am comentat, zicând că n-are credinţă, este rău, n-are  

voinţă, voinţă de ar avea, în suflet m-ar accepta. Şi da, am avut 
dreptate, să m-accepte nu se poate, comentariul mi-a scăpat, obo- 

sit, nu l-am salvat, şi vom merge mai departe, se termină prima 
parte, şi sper eu că v-a plăcut, vă iubesc cu un sărut, iau o pauză, 
revin, după voi plâng şi suspin, mă gândesc că ar fi bine, şi Du- 

hovnicesc de tine, de tine ca cititor, şi de versuri iubitor:  
cartea, pe care o scriu, şi sfârşitul nu îl ştiu, s-o citiţi 

 suiţi pe cal, adică şi virtual, adică, s-o descărcaţi, 
 şi cintind s-o savuraţi, şi să nu mai aşteptaţi,  

pentrucă, am poezie, vă mai scriu cărţi ca 
 să fie, să fie să le citiţi, de mine să 

 v-amintiţi, căci am fost şi am 
 putut, multe volume-am 

 făcut, dar poate n-am  
apucat, volumele  
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de lansat,  
lăsând pentru viitor, 

 şi pentru iubit popor, o va- 
loare foarte mare, valoare iubită,  

care, mă va face cunoscut, pentru tot, 
 ce am făcut. Mulţumesc pentru atenţie. 

25.Noiembrie 2011 ora 22:07. 
*** 

Dragă cititor iubit, după cum am intuit, 
 Florica suflet curat, de ieri ea m-a acceptat,  

bravo ei, îi iubitoare, are numele de floare, are 
 suflet iubitor, un suflet dăruitor, un suflet pentru  

Hristos, iubitoare de frumos, pe care Domnul Iisus, 
 o va ridica mai Sus, Sus, mai Sus către văzduh, să-l 
 întâmpine pe Duh, şi răpită când va fi, în ceruri se 
 va trezi: Floricica, tu Mi-ai dat, Mi-a fost foame şi- 
Am mâncat, ai venit pe la-nchisoare, şi răspunde- 

Mi la-ntrebare: A fost greu să Mă iubeşti, su- 
fletul ţi-l mântuieşti? Doamne, Florica 

 va zice, n-a vrut nimeni să-mi ex- 
plice, căci nu ştiu când l-a-nchi- 

soare, Ţi-am venit eu cu 
 mâncare, şi când Tu 

 zici c-ai mâncat, sufle- 
tul Ţi-ai săturat? Draga 

 mea Floare curată, Eu, te- 
am mijlocit la Tată, Dragoste 

 ai dovedit, şi iată c-ai reuşit: Eu  
am fost prezent în toţi, mai puţin în  

răi şi-n hoţi; Mie, mâncare Mi-ai dat, pe 
 Mine M-ai comentat, iar Duverna, de exemplu,  

a hulit pe Domnu-n Templu: trupul, este Templul Meu, 
 un trup al lui Dumnezeu, despre care n-ai ştiut, şi credinţă ai 

 avut, alcumva, te rătăceai, şi nu ajungeai în rai, ajungeai la judecată, 
şi în iaduri aruncată, pentrucă, Am fost flămând, te-am văzut bine 

mâncând, de Mine nu ţi-a păsat, şi-i păcat, dac-ai trăit, să 
 rămâi nemântuit, să râzi de cel credincios, care  

crede în Hristos, şi din bunătatea 
 lui, dă puţin, şi Domnului. 
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*** 
Dragă cititor, astăzi (26 Noiembrie 2011)  

sunt căutător, şi cred că sunt supărat, caut ce-am 
 mai comentat(Rad Maria, Ioan Hapca), una caldă, una  

rece, aşa timpul vom petrece, căci omul îi schimbător, acum  
este iubitor, şi acum el s-a schimbat, vede că l-am comentat, şi 

 ce face... gânduri coace; şi nu ai ce-i face.  
*** 

Lupta 
Autor: Rad Maria 

 Album: Bucuria inimii  
Resursa adaugata de radmaria 

 in 20/11/2011  
Si cel ce vrea se poate ridica, 

Sa nu mai fie lupte sa-l invinga. 
Atata cat nu da din partea sa  

Si nici un gand sa fie rob n-ar sta 
Sa-l lase celui rau spre-a sa izbanda. 

 
Sa fim incinsi cu multa armatura, 
Sub pavaza ce scrie in scriptura. 
E primul lucru care ni se cere. 

In lupta noastra, sa avem putere. 
 

Ca stie cum sa vina si rapid, 
Stau gata sa ne prinda pusi la zid. 
Cand nu era decat tacerea stinsa, 

Ca un vartej apar din valea intinsa, 
 

Cu lovituri adanci, usturatoare, 
Care sa taie firea rabdatoare 

Atat de multi..nu au avut puterea 
Si de acolo le-a venit caderea. 

 
Dar importanta este atintirea, 

Spre partea unde ne duce privirea. 
Ca sub control sa fie a noastre maluri, 

Si cei plecati sa fie sus pe dealuri. 
 

In clipele ce vin doar o secunda  
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Este destul ca sa nu ai izbanda. 
Si tot ce ai crezut in dreptul tau 
Sa fie luat de bratul celui rau. 

 
Facand sa plangi de timpul petrecut, 

Cu asteptari ce astazi te-au durut, 
Zicand in sinea ta, de ce n-am stat 
Ca sa veghez mai mult neincetat. 

(****) 
Frumoasă poezie,  

dar fii mai atentă cum 
 scrii Divinului: "Scriptură",  

nu "scriptură", căci este josnic 
 şi inuman pentru o credincioasă  
cu experienţă ca tine. Dacă dai  

dovadă de curaj şi explici 
 Domnului că din 
 graba ai greşit 

(suntem supuşi greşelilor zilnice), 
 aprobă aceast comentariu te rog. Iar dacă 

 nu, şterge-l şi te va şterge şi Dumnezeu de la Pomul  
Vieţii ca necredincioasă, căci unde îţi este inima, acolo îţi 

 va fi şi "eul", sufletul adică. Momentan sufletul tău este aici 
 pe acest site. Ridică-l la valoarea cerească cerută de Dumnezeu. 

Amin. 21 Noiembrie 2011. Comentariul a fost adaugat si 
trimis 

 spre aprobare. 
bună poezie; îmbie la cercetare şi veghere şi la o viaţă de biruinţă: 

Doamne ajută-ne să veghem rugându-ne neîncetat; împlinind 
Cuvântul Tău! Pace sfântă şi bucurie în Domnul Isus!  

Adaugat in 21/11/2011 de Ioanhapca  
Amin sora Mia.Domnul sa ne ajute pe toti sa 

 putem veghea atent asupra vietii noastre,  
sa stim ca fiecare clipa, fiecare secun- 

da este pretioasa pentru Domnul  
nostru.Domnul sa te binecuvin- 

teze pentru poeziile tale fru- 
moase si pentru buna- 

tatea sufletului tau.  
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Cu multa dragoste 
 frateasca, sora Florenta  

Adaugat in 21/11/2011 de florenta.sarmasan  
minunată poezie.  

Multă pace şi binecuvântare  
Adaugat in 21/11/2011 de 1954adina.9mai  

(****) 
Trecut-am astăzi pe la tine 
Eşti minunat-aşa cum eşti; 
Iubire am pentru oricine 

Urcând spre stări Duhovniceşti. 
 

Bine ar fi să te ridici 
Eşti Rad Maria cea frumoasă 

Şi fraţilor să le explici: 
Cum ai ajuns o credincioasă. 

 
Succes Maria! 

Comentariul a fost 
 adaugat si trimis spre aprobare 

22.11.2011 
**** 

Iată dragă cititor,  
cum e omul muritor, zice  

că se spovedeşte, sau mai nou, 
 se pocăieşte, dar nu vrea să recunoască,  

vrea orgoliu' ca să-i crească; ce zice... nu-i Dum- 
nezeu, pe-acest site sunt doar eu, dacă am un comentat,  

şi văd că sunt criticat, ştergându-l, nimeni nu ştie, despre- 
această poezie: ca venit un vechi... nebun, a-ndreptat spre 
 mine tun, a ochit pe Rad Maria, şi mă doare-n... poezia,  

care nimerită nu-e, să mă comenteze, spuie... că da- 
că nu îl accept, nu este cinstit şi drept, şi  
Domnul Hristos nu poate, de la Pom...  

El, mă va scoate. Iată ce credinţ- 
avem, pe Domnul nu îl vedem,  

numai că, Domnul te vede, 
 şi diavolul, se repede...  

Este-a mea... 
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Hristoase, are moarte-n oase:  
Rad Maria-l crede... dus, şi nimic  

nu i-a răspuns. Şi Domnul Hristos rănit,  
vede că s-a rătăcit, merge la Împărăţie, spune 

 despre poezie: Tatălui, Nostru, Ceresc, căci oame- 
nii Îl prostesc, au credinţă de faţadă, laudă doresc să  

vadă. Şi lauda ta, e moarte, aşa scrie-n Sfânta Carte: eşti  
nebun şi îngâmfat, te crezi de Domnul scăpat(ă), şi Domnul 

 Hristos când vede, că satana se repede, Este drept, nu va minţi, 
pentrucă, Tatăl, va şti... va şti despre Rad Maria, i-a citit şi poezia, 
iar dacă Iisus Hristos, ar fi mare mincinos, Tatăl, îi va lua Puterea, 
Altului va da Averea, iar Fiul de Dumnezeu iubit, în iad va fi az- 

vârlit. Aşa că, Iisus nu poate, să mintă şi să arate: Rad Maria,  
este bună, merită veşnic Cunună, pe nimeni nu duşmă- 

neşte, pe fratele îl primeşte, îl aşează la o masă,  
face căldurică-n casă, îi aduce de mâncare, 

 îi pune chiar şi o floare, iar fratele  
ospătat, mulţumeşte săturat,  

se ridică de la masă:  
Rad Maria e fru- 
moasă, o sărută,  
mulţumeşte, să  

plece se pregăteşte,  
iar Maria, surioară, îl  

petrece pân-afară, fuge iute 
 până-n casă, mai adună de pe 

 masă, face iute un pachet, şi-l înmân- 
apoi discret; fratele pe und' se duce, foamea 

 când se face cruce, fratele, putând să moară: e salvat; 
 de surioară. Aşa trebuie să fim, pe Hristos dacă-L iubim, 

 şi satana puturos, nu loveşte în Hristos, aşteaptă, se plictiseşte,  
Rad Maria părăseşte: de ispită a scăpat, şi de satan împărat, care- 
şi hrăneşte copiii, nu cu morţii, ci cu viii. Înţelesul este Greu, Unul 
este Dumnezeu, Dumnezeu care e viaţă, şi care... ne dă povaţă; şi 
Altul este satana, care dacă-ţi vede Rana, repede te înfectează,  

şi mintea îţi delirează; cei ce văd şi-aud ce spui, te va crede 
 un năhui, te duc la... exzorcitare, vine preotul, şi care...  

care nu va reuşi, căci satana va ieşi: doar cu post  
şi rugăciune, şi-a Tatălui, iertăciune.  

*** 
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radmaria 
Nume: Mia Radu  

Data nasterii: 10/08/1956  
Ocupatie: casnica  

Religie/Cult: Penticostala  
ma silesc sa ajung acolo 

 unde m-a intalnit  
El pe mine.  
MOTTO 

Nimic pentru 
 mine totul pentru Tine 

*** 
Pentru Mine tu? Unde te trezeşti?  

Întâi Îmi zici U, şi-apoi Mă iubeşti? 
Nu ştiai că Eu, Sunt în tot ce mişcă? 

Crezi că Dumnezeu... câştigat la rişcă? 
Învaţă să fii, Iiubitor de Sine 

Iiubindu-Mi Copii, care cred în Mine. 
Şi vezi ce rosteşti, nu eşti pocăită 

Când te-mpotigneşti, şi devii mânjită. 
Domnul nu îţi cere, decât mulţumire 

Totul care piere, nu este Iiubire. 
Iubind pe Hristos, te iubeşti pe tine 

Lucru de folos, în ceruri la Mine. 
Fii mai înţeleaptă, când vorbeşti şi taci 

Diavolul aşteaptă, greşeală să faci. 
Ia înţelepciune, de la credincios 

Ascultă-l ce-ţi spune, iubind pe Hristos. 
Hristos nu-i oricine, eşte Împărat 
Şi e vai de tine, când L-ai supărat. 
Adu-I Bucurie, cel mai mare Dar 

Vers şi poezie, rostită cu Har. 
Nimeni nu te pune, viaţa să îţi dai 

Care va apune, pentru Domnu-n rai. 
Căci Domnu-a venit, viaţa să-ţi trăieşti 

Şi-apoi a murit, să te mântuieşti. 
Mântuirea este, păcat să nu ai 

Scriptura citeşte, şi ajunge-n rai. 
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Nimic pentru Mine, mulţumiri, şi-atât 
Totu-i pentru tine, dar depinde cât... 
Cât te străduieşti, credincioasă stai 
Şi cât Mă iubeşti, să ajungi, în rai. 

*** 
amin!  

Adaugat in  
21/11/2011 de Ioanhapca  

*** 
Cuvânt "amin" 

Este puţin, 
Dar este tot 
Atât cât pot; 
Şi este bine 
Este cu tine: 
Este iubire 
A ta venire: 
Să ne iubim 
Şi mântuim. 

 
Vă mulţumesc 

Şi vă iubesc 
Şi vă răspund: 

Mai mult de-un rând 
Pentru că pot 
Şi asta-i tot. 

Amin.  
Adaugat in 21/11/2011 de poetpaul  

*** 
curte meditaţii şi îndemnuri 

Autor: Ioan Hapca| Album: Din vicisitudinile 
 vieţii, pentru vicisitudinile vieţii. |Tematica: Diverse  

Resursa adaugata de Ioanhapca in 21/11/2011  
Prietenii noştri adevăraţi, sunt bine cunoscuţi de Dumnezeu  
pentru că vin des şi stau mult în prezenţa Lui, purtându-ne 

 în rugăciune. Dar avem şi prieteni care vin des şi stau 
 mult în prezenţa noastră şi trebuie să ne îngrijim 

 să poarte neprihănire, pace şi bucurie în 
 Domnul Isus Hristos în inimile 
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 lor când pleacă  
din prezenţa noastră. 

(****) 
Frate: 

Degeaba vii şi nimeni nu te vede; 
Vino să fii de Domnul demn, 
Numai aşa lumea te crede: 

Văzând că laşi un comentariu, semn. 
 

Frate Ioane, eşti peste tot 
Eşti credincios şi laşi un semn, 

Eşti omul care zice: pot... 
Vreau şi pe alţii să-i îndemn! 

 
Şi îndemnându-i să viseze 

Cu dragă inimă-i votez, 
Iar dacă vor să comenteze 

În inimă eu îi păstrez. 
 

Păstrează-mă-n inimă viu 
Păstrează-mă aşa cum sunt; 

Primeşte-mă, şi am să-ţi scriu 
Cu Dragoste şi din Cuvânt. 

 
Căci, Cuvântul Domnului deschide 

Poarta Sărutului Divin, 
Şi tot Cuvântul va decide 

De scapi de lacrimă şi chin. 
 

Scrie-mi de vrei un... "Cuvânţel" 
Cu Dragoste te-am vizitat, 
Fii credincios, şi fii fidel: 

Domnului, lucru minunat! 
 

Atât pe azi 21 11.2011, te-am comentat. 
Domnul fie lăudat! 

Paul Preda Păvălache. 
  

Adaugat in 21/11/2011 de poetpaul  
*** 
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Nume: Ioan Hapca  
Data nasterii: 02/12/1966  

Religie/Cult: Crestina dupa Evanghelie  
MOTTO: Ne-am născut pentru a trăi 

 spre slava lui Dumnezeu şi viaţa  
adevărată începe după ce 

 murim faţă  
de noi înşine prin 

 credinţă în Jertfa Mân- 
tuitoare a Domnului Isus Hristos. 

**** 
Dragă cititor, vorbim de Mântuitor, 

 spunând că ne-am născut, şi totul am făcut,  
pentru Slava Domnului, şi salvarea Omului. Şi nu 

 ştiţi ce mi-a făcut: scrierea a dispărut, ştiu că a fost accep- 
tată, şi nu ştiu cum... deodată, albumul(Din vicisitudinile  

vieţii), a dispărut, caută-l, şi nu-i, cine, cui... să-i spui... nu ştiu,  
şi mi-e greu, ştie, Dumnezeu, ce o fi gândit, când el, m-a citit, şi-a 
considerat, că l-am comentat, criticat, şi că a greşit, poate fi citit, 

se face de râs, mulţi vor face... pâs, şi îmi dau dreptate, 
răspundă... nu poate, adică nu-i demn, să-mi lase un semn, aşa 

că... el, s-a scăpat, de mine şi criticat. Vai ce mai credinţă, să nu ai 
putinţă, să te laşi pârlit, crezând c-am murit, nimeni nu mai ştie, 
despre poezie, despre comentat, şi mesaj lăsat, care să-l citească, 

oricine 
 dorească. Şi poate că nu vedeam, mai departe că tre- 

ceam, îl şi lăudam frumos, spunând că e credin- 
cios, dar de-acum, sunt mai atent, îmi iau 

 scule şi patent, şi îi strâng nene de 
 nas, dacă vor să zică... pas, adică  

să mă paseze, să râdă, să se distreze,  
să creadă că am plecat, comentez, am,  

renunţat! Şi-am zis eu că-s supărat, şi pu- 
ţin îngândurat, astăzi timpul am pierdut, co- 

mentarii n-am făcut, ba... căci mi-am mai amin- 
tit, ceva am descoperit, adică am comentat, şi iute 

 m-au acceptat:  
... 

*** 
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Resurse Creştine la 6 ani! 
Adaugata de Softy in 22/11/2011, citita de 1.442 ori  

Autor: echipa resursecrestine.ro, Categorie: Anunturi   
Au trecut 6 ani de când acest site a luat fiinţă şi dorim, prin 
 acest anunţ, să îi mulţumim din nou lui Dumnezeu pentru 

 ajutorul şi sprijinul pe care El ni l-a acordat în tot acest  
timp! Este doar meritul Său că oamenii pot găsi de 

 atâta timp resurse pentru creşterea lor spiritu- 
ală, şi ajutor pentru cei ce îndrumă pe alţii 

 pe calea către Cer. 
În anul care s-a scurs,  

echipa a primit în rândurile 
 ei un nou membru, care a făcut 

 posibile modificările vizuale de pe site.  
Mulţumim lui Dumnezeu pentru Harul pe 

 care ni l-a dat aducându-l între noi şi avem  
speranţa că design-ul site-ului va fi îmbunătăţit  

constant şi de acum înainte. 
Am reuşit să implementăm o parte din noul sistem 

 de utilizatori al site-ului, sistem care să ajute la o mai  
bună clasificare a resurselor în funcţie de calitatea redac- 
tării lor. Sperăm că vom găsi înţelegere din partea tuturor 

autorilor în acest efort al echipei de a încuraja la o redactare  
cât mai corectă şi îngrijită a resurselor de pe site. 

O altă noutate sunt resursele înrudite, marcate astfel de către 
 orice utilizator binevoitor. Înrudirile dintre resurse ajută vizi- 

tatorul să găsească versurile sau acordurile unei cântări pe  
care tocmai o ascultă. Vă îndemnăm să ne ajutaţi în acest  

demers şi în continuare. 
Pe prima pagină şi-a făcut apariţia o secţiune numită 

 "Activitate utilizatori". Aici veţi putea vedea ce re- 
surse au fost comentate, marcate ca favorite,  

votate sau asupra cărora s-au făcut alte  
acţiuni. Paginile de citire a Bibliei  

au fost îmbunătăţite substan- 
ţial, cu un design nou, posi- 
bilitatea găsirii resurselor 
 ataşate versetelor, şi alte 

...  
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opţiuni ataşate fiecărui ver- 
set în parte. O mulţime de alte 

 modificări care nu se văd au fost 
 făcute pentru ca site-ul să funcţioneze  

cât mai bine. Ne bucurăm, de asemenea,  
pentru faptul că în ultimul an au fost descăr- 

cate 2,083,866 de resurse şi au fost ascultate alte  
4,209,363. Tot în anul scurs, 1,817,180 de persoane din  

169 de ţări au trecut pragul site-ului. Dăm slavă Domnului  
pentru fiecare persoană care a găsit pe site cel puţin un îndemn 

 spre Dumnezeu  
şi ne rugăm ca inimile 

 multor altor oameni să fie atinse 
 de Dumnezeu prin această lucrare. 

Vă mulţumim pentru că ne sunteţi alături  
şi vă chemăm să păşiţi alături de noi în această  

lucrare citind ghidul de aici sau contactându-ne. 
 Fiecare om are cel puţin un talant pe care-l  

poate pune la îndemâna lui Dumnezeu, 
 sau îl poate îngropa. Vă invităm 

 să vă folosiţi darurile împre- 
ună cu noi spre lărgi- 

rea Împărăţiei 
 Cerurilor! 

* 
Stire 

 preluata de pe  
www.resursecrestine.ro  

Adauga comentariu: 
La multi ani binecuvantati! Sa fiti  

mereu preocupati si entuziasmati sa slujiti 
 Domnului si sa fiti mereu folositori oamenilor 

 prin lucrarea voastra speciala si atat de necesara!  
Adaugat in 23/11/2011 de logos.ploiesti_2011  

. 
LA MULŢI ANI Resurse Creştine, Domnul să 

 vă dea izbândă şi biruinţă în fiecare zi. 
Mulţumim că existaţi. Adaugat in  

23/11/2011 de valeriamida  
... 
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Fiţi binecuvântaţi de Domnul şi mulţumim  
pentru tot ceea ce faceţi şi pentru toate explicaţiile 

 pe care ni le daţi. Aveţi o grafică frumoasă şi un site, nu 
 bun, foarte foarte bun. Citesc cu plăcere Biblia pe site pentru 
 că îmi uşurează căutarea şi găsesc aici tot ceea ce am nevoie; 
pentru formarea mea, pentru zidire, pentru întărire şi creş- 

tere spirituală.  
Aici, parcă se adevereşte 

 ,,bate şi se va deschide, cere şi  
ţi se va da". Cu deosebită preţuire.  

Adaugat in 23/11/2011 de 1954adina.9mai  
. 

La multi ani si multumim Domnului ca existati!!!  
Adaugat in 23/11/2011 de admena  

. 
Dumnezeu sa va binecuvinteze si in continuare..  

Adaugat in 23/11/2011 de Adr1an_rex3  
. 

LA MULŢI ANI, Resurse Creştine! 
fiţi binecuvântaţi, Domnul să vă răsplă- 

tească osteneala, să aveţi bucurii 
 depline în lucrarea la care 

 aţi fost chemaţi. mă  
alătur şi eu celor  

ce vă aduc 
 cuvinte 

 de apreciere 
 dorindu-vă pace sfântă,  

sănătate, lumină şi călăuzire 
sora Ficard Florica. Adaugat in 

 23/11/2011 de FFICNIC  
. 

La mulţi ani! Să aduceţi bucurii 
 şi speranţe în suflete mulţi,  

mulţi ani de acum în  
colo! Domnul să  

vă răsplă- 
tească!  

. 
Adaugat 

 in 23/11/2011 de maria23luca  
. 
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Dumnezeu sa va 
 binecuvinteze! ...e situl meu 

    preferat mai ceva ca facebookul :)  
Adaugat in 24/11/2011 de damarismartis1  

. 
Sunteti minunati, iar de 6 ani sunteţi un ajutor  

imens pentru mii de suflete prin acest site.  
Dumnezeu v-a ridicat să fiţi o binecuvântare pentru alţii.  

Asta este cel mai frumos lucru pe care Dumnezeu Îl aşteaptă 
 de la noi. Rămâneţi credincioşi Lui şi smeriţi şi veţi fi surprinşi 

 ce a pregătit El pe viitor pentru voi şi pentru noi toţi. 
Domnul sa va binecuvânteze pe mai departe !  

Pace şi bucurie. Lică Nemeş . 
 Adaugat in 24/11/2011  

de viatata  
. 

Va multumesc pentru 
 tot... FITI BINECUVANTATI!!!  

Adaugat in 25/11/2011 de InsulaEkklesiablog  
. 

Domnul să vă binecuvânteze mai departe şi să răsplătească 
osteneala şi orice sacrificiu pe care-l faceţi pt. Lucrarea de lărgi- 
re a Împărăţiei Sale şi Domnul să binecuvânteze Lucrarea aceas- 

ta, să serveseacă vestirii Cuvântului Sfânt până la marginile 
Pământului, grăbind mult aşteptata şi dorita Revenire 

 a Domnului şi Mântuitorului nostru, Domnul Isus  
Hristos. Amin. Adaugat in 25/11/2011 

 de Ioanhapca  
. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot 
 efortul depus în aceşti ani, în care  

mulţi creştini au găsit aici hra- 
nă spirituală pentru suflet. 
Acum la moment aniver- 

sar vă doresc multă  
sănătate şi pute- 

re de muncă  
Dumnezeu 

 să vă călăuzească  
paşii pe mai departe!  

Adăugat in 25/11/2011 de Greta_Andreica  
*** 
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Totul este minunat 
Pământul e Luminat 
Să pot poposi şi eu 

Citind despre Dumnezeu. 
Într-adevăr, schimbările aduse 

 sunt de bun augur pentru cel ce doreşte 
 să fie activ în viaţa de zi cu zi a acestui site,  

unde nu de multă vreme am revenit şi eu după  
o absenţă de mai bine de un an, în care timp nu  
vroiam să mai aud de acest sait, pe motiv că nu  

mă sufereau cei ce-i comentam. Acum s-a schim- 
bat situaţia, şi răspunzător de acceptarea comen- 

tariului meu sunt, nu cei ce-l administrează, ci 
 direct celui căruia mă adresez şi mă respinge  

sau mă acceptă ca... "frate", fie că-l critic 
 sau îi aduc laudă. Apoi sunt notele 

 acordate, care ar trebui să le  
gândim altcumva decât  

10, 10, 10, ci să acor- 
dăm nota după 
 considerentul  

nostru. Un prof- 
esor de Limba Română 

 pe care l-am avut, nu ne dădea  
niciodată nota 10 la o lucrare făcută, 

 zicând că nota zece este doar a profesorului,  
iar elevul are maxim nota 9. Aşa ar trebui să fie 
 şi aici: Dumnezeu să aibă nota maximă 10, iar  

Elevul Său de la 10  în jos. Că, ne încurajăm 
 cu note mari, este bine nu-i rău, dar un  

singur vot, nu poate face o... medie,  
aşa cum la şcoală, un profesor 
 care a dat elevului o singură  

notă, nu poate încheia me- 
dia elevului. Vă mulţu- 

mesc. Vă doresc să  
păşiţi în al şap- 

telea an cu  
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speranţa 
 iubiri în Dumnezeu tot  

mai crescândă, aici, şi acum, amin.  
Adăugat in 26/11/2011 de poetpaul  

**** 
Dragă cititor, vă iubesc cu dor, şi din dorul 

 care-l am, încă o zi mai aşteptam, să vedem: cine  
mai vine, comenteze după mine, că doar nu cumva gân- 

desc, comentariu-mi citesc, şi dispare deodată, şi du-te Paul,  
de-l cată: caută-l unde s-a dus, comentează ce s-a spus, şi dacă  

nu-l vei găsi, cine te va aminti, spunând că ai comentat, fiind iute 
acceptat?... Nimeni, numai Dumnezeu, ce-l cunoaşte pe Ateu, 
chiar dacă-n credinţă zace, iubitor că se preface. Of, Iiubire, ce 

grea eşti,  
şi ce scurtă mai trăieşti; vine ispita la tine, vrea să vadă dacă ţine, 
 şi-ţi zice să te omori, de pe-acoperiş să zbori, căci vin îngerii, te 

scapă; şi tu sări, şi faci o groapă, după care, te astupă, rudele 
 te plâng, te pupă: Auoleu, s-a prăpădit, şi de tânăr 

 a murit, nu ştiu ce l-a apucat, a crezut pe ne- 
curat, şi-a zburat, că nu mai ştiu, este mort 

 băiatu-mi fiu, avea bani, avea maşină,  
casa de prieteni plină, şi benzină; şi  

ce l-o fi apucat, aşa tare de-a mâ- 
nat, şi-a zburat, da, a zburat  
direct în pom, omorât încă  

un om, un om care s-a găsit,  
că era şi el... pilit, băut bine,  
ce mergea, alcoool, din sticlă 
 bea, şi deodată s-a trezit, c-a  
murit... Aşa-i, zice o vecină: sa- 
tana este de vină, a avut un 

 anturaj, a băut, a prins  
curaj, la volan că s-a 

    suit, şi-a murit... 
 că nu mai ştiu, 

 îl privesc şi  
zici... că-i  
viu, ieri 
 m-am 

* 



 
 

256 

 întâlnit cu el,  
şi l-am sfătuit niţel, 

 numai că, n-a auzit, şi-a murit...  
Aşa e, zice mămica, explicându-i lui Săftica: 

 satana l-a îndemnat, cu golani s-a înhaitat,  
a mai dat el într-un gard: concursuri pe bulevard; 

 de amendă a scăpat, şi noi l-am avertizat: să nu mâne  
aşa tare, că se... răstoarnă şi moare, şi mă doaare... era 

floaare... ne-nsuraat... al meu băiaat... Lucică, ce-ai cău- 
tat... după cine tu te-ai luat... şi de noi n-ai ascultaat?... te 
plânge... uite... Săftica, te jăleşte şi mămica, vai... băiatul   

meu iubit, a murit, a decedaat, de ce nu m-ai ascultaat... of, 
că rău mi s-a făcut, îţi vorbesc şi tu eşti mut... băia- 

  tul meeu... băiatul... meeu, a ajuns la Dumnezeeu... 
 iartă-mi Doamne pe băiat, după alţii el s-a 

 luat, i-am luat o scumpă maşină, avem 
 bani şi limuzină, dar băiatul nu mai  

este, sufletul mi se topeşte, mâine 
 îl înmormântăm, toată viaţa-l  

regretăm, cu drag îl vom 
 aminti, de la noi nu 

 va muriiii... iar- 
tă-l Isuse Hris- 

toase, care 
 eşti pre- 
zent prin  

case, care eşti 
 Domnul milos, Te  

rugăm, rugăm... frumos...  
26.11.2011 

*** 
Comentarii restanţă. 

Draga Paul Preda  
Un nou comentariu a fost  

adaugat de catre la resursa dum- 
neavoastra: Podul gândirii, pajură a vremii  

Continutul comentariului este: Să ne purtăm cu  
cinste crucea şi să ciunţim din ea pt. că ea e podul ce ne 

 trece pe ţărmurile ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR. Multă pace  



 
 

257 

sfântă, 
 har şi bucurie 

 în Domnul Isus!  
Adaugat in 21/11/2011 de Ioanhapca  

*** 
Îţi mulţumesc frumos pentru primire 

Aţi dat dovadă mare de Iiubire, 
Iiubirea este să nu stai nepăsăror 

Şi să Iiubişte pe Dumnezeu Mântuitor. 
 

Te mai aştept cu drag să comentezi 
Oricând doreşti poţi să mă vizitezi: 
N-am să te las s-aştepţi prea mult 
Şi-am să-ţi vorbesc în versul Cult. 

 
Aşa sunt eu, precum mă vezi 

Nu-s Dumnezeu, vreau să visezi, 
Şi visul tău, un vis frumos 

Lovind în rău, prin Domn Hristos. 
 

Succes pe Calea mântuirii tale!  
Adaugat in 21/11/2011 de poetpaul  

*** 
Draga Paul Preda  

Un nou comentariu a fost  
adaugat de catre la resursa dum- 

neavoastra: Suntem născuţi Ca să Năştem  
Continutul comentariului este: amin! Frumoase 

 şi încurajtoare aceste versuri. Mult succes mai departe 
 şi multe binecuvântări sfinte împreună cu harul şi pacea 

 Domnului Isus. Adaugat in 21/11/2011 de Ioanhapca  
*** 

Succesul vine când Iiubeşti 
Când vede Domnul cine eşti 

Iar dacă eşti suflet curat 
Găseşti "Cuvânt" de comentat. 

 
Suntem născuţi "Casă" Năştem 

Avem voinţă şi putem, 
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Voinţa vine peste tine 
Când faci în lume-aceasta: Bine. 

 
Căci răul este peste tot 

Şi Binele vine înnot, 
Să îl ajuţi, la mal să iasă 

Şi arătându-Ii că îţi pasă. 
 

Şi iată azi ai înnotat 
Şi Domnului ai arătat, 

Că-ţi pasă, de un frăţior 
Pierdut de fraţii din "Popor". 

 
Căci, nimeni nu m-a vizitat 

Şi m-am pierdut îngândurat: 
Ce rost mai are să le scriu 
Dacă pe nume nu îi ştiu? 

 
Şi iată că acum te ştiu 

Frumoase versuri vreau să-ţi scriu 
Domnul te-a scris în Cartea Vieţii 

Pentru Trezirea Dimineţii. 
 

Nu te lăsa de-a ta credinţă 
Depinde totul de voinţă, 

Voinţă-n tine dacă ai 
Sigur, că vei ajunge-n Rai. 

 
Cu drag, Paul Preda Păvălache.  

Adaugat in 21/11/2011 de poetpaul  
*** 

Draga Paul Preda  
Un nou comentariu a fost  

adaugat de catre la resursa dum- 
neavoastra: Sufletul meu este dat lui Dumnezeu  

Continutul comentariului este: Dumnezeu ţi-a dat frate 
 un titlu extrem de sugestiv pentru răspunsul meu. Îţi mulţumesc 
 de urarea ce mi-ai făcut astăzi şi văd că avem aceiaşi ,,Dragoste"  

Adaugat in 21/11/2011 de 1954adina.9mai  
*** 
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Pot să spun, că astăzi în Hristos 
Am fost şi sunt un suflet bucuros 

De multă vreme eu m-am tot uitat 
Şi nimeni n-a venit la comentat. 

 
Ce greu şi ce amărăciune 

Când nimeni un cuvânt nu-ţi spune 
Trăieşti pe lume de parcă n-ai fi 

Doreşti mai iute a te prăpădi. 
 

Dar când pe frate-l doare şi îţi scrie 
Viaţa-ţi devine iute poezie 

Te scoală din mormânt să-i scrii 
Şi să trăieşti iubindu-Ii: pe cei vii. 

 
Astăzi cu-adevărat am mai întinerit 
Sunt nesătul de Dor şi de "Iiubit", 
Şi setea-n mine se mai potoleşte 

Când Dragostea de Domnul se-nmulţeşte. 
 

Paul Preda Păvălache, vă mulţumeşte.  
Adaugat in 21/11/2011 de poetpaul  

*** 
Draga Paul Preda  

Un nou comentariu a fost  
adaugat de catre la resursa dum- 

neavoastra: Dacă este sau nu, Dum- 
nezeu cu noi întodeauna. Continutul comen- 

tariului este: Multe mulţumiri pentru observaţii.  
Mă bucur când cineva citeşte cu atenţie poeziile, mai  

mult mă bucur dacă îmi spune cum mă pot corecta. Eu nu 
 sunt poet, dar iubesc poezia şi părtăşia cu Domnul.Am mare 
nevoie de un „poet”să mă corecteze.Cine munceşte mult,mai şi 

greşeşte.Sunt minunate predicile dv.în versuri. „Şi repede  
satana-n suflet vine”ştergeţi „ri”. Fiţi binecuvântat de 

 Domnul!  Adaugat in 23/11/2011 de cost_ana  
*** 

Dragă Ana, 
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Mă bucur nespus de vizită.  
Dacă am greşit pe undeva ceva,  

nu şterg, recunoasc greşeala, şi o las 
 să vadă cei ce mă citesc, că nu mă ascund, 

 cum se ascund mulţi cărora le scriu comentarii,  
şi care nu vor fi citite niciodată, deoarece nu sunt 

 acceptat, aşa cum eu vă accept când mă comentaţi, mă 
 criticaţi, şi bine făceţi, dreptate aveţi, omu-i păcătos, şi nu 

 e frumos, să te lauzi cine eşti, şi pe Dumnezeu iubeşti, iar pe 
 om, nu-l vrei nicicum, şi îl laşi... căruţă-n drum. Să aveţi 

Lumină! Adaugat in 23/11/2011 de poetpaul  
**** 

Dragă cititor, sunt comentator, şi iată nu ştiu, 
 pe unde mai scriu. Şi da, am găsit, cum am intuit:  

nu toţi ştiu lucra, scrie, accepta: 
Comentariul dvs. asteapta aprobarea autorului.  

Nu fac nicio critică. Se impune o mai mare atenţie scrisului. 
 La pen-ultima strofă se impunea respectul cuvenit zicând...  

"Te recunosc: Eşti Creator!" Sper să nu fie cu supă- 
   rare, şi să ai înţelepciunea cuvenită, evitând...  

semi-cacofoniile când vorbeşti despre  
Dumnezeu. Pace! Adaugat in  

23/11/2011 de poetpaul  
* 

cost_ana 
Nume: cost ana  

Data nasterii: 18/02/1963  
Ocupatie: pensie boala  

Religie/Cult: Penticostala  
Experienţele mele cu Dumnezeu, 

m-au apropiat de El. După o cezariană, 
la care mi-au uitat absorbantele, Dumnezeu  

mi-a scăpat viaţa îndepărtând solul morţii. Trei  
copiii mi-au fost fulgeraţi, dar Dumnezeu le-a scăpat  

viaţa. După un stop, Dumnezeu mi-a redat viaţa El poate  
totul şi face ce vrea cu noi  

MOTTO: Ţinta sluji- 
rii, e mântuirea 

 sufletelor! 
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**** 
Dragă cititor, am fost un neştiutor, 

 şi iată că am aflat, prin ultimul comentat,  
despre un suflet bolnav, foarte dulce şi suav, o dulce 

 suavă mamă, născând prin cezariană, iar doctorii neatenţi,  
fie ei şi rezidenţi; absorbante(vată cu sânge), au uitat, probabil  

s-a infectat, era cât pe ce să moară, şi deodată, Domnu,-o scoală, 
este-acum pensionară, n-are o viaţă uşoară, şi l-a Domnul s-a gân- 
dit, poate că s-a pocăit, de relele ce-a făcut, şi pe Domnul a văzut; 
sau poate a fost săracă, a dorit copii să facă, a avut acea credinţă, 
 şi nu a fost cu putinţă: doctorii când operează, euro-dolari visea- 
ză; şi tu bani dacă nu ai, cât mai mulţi bani să le dai, ori te trimi- 
te acasă, ori te aşează pe masă, şi iute te ciopârţeşte, nu contea- 

ză de greşeşte, are bani şi avocat, de pedeapsă a scăpat, poţi 
 să-l dai şi-n judecată, nu se uită la surată, nu îi pasă dacă  
mori, le vorbeşte la surori, surori care-au asistat, şi care 

 poate-au uitat, foarfeca, sau pansament, să-i rămână  
document, document de la doctor, mărturie tuturor,  

căci avem pe necurat, cum Isus ne-a arătat: fără  
suflet pentru tine, care vine, vine, vine, şi ră- 

mâne-n tine. Rugaţi-vă la Isus, Domnul 
 vă vede de Sus, are suflet pentru tine,  

fără de zăbavă vine, îţi dă viaţă să 
 trăieşti, şi apoi Să-i mulţumeşti, 

 păcate să nu mai faci, şi să te 
 fereşti de... draci, care umblă 

 pe pământ, urăşte orice Cuvânt,  
adică nu au credinţă, nu se duc la 

 pocăinţă, nu vor crede în Iisus, şi aşa 
 cum v-am mai spus: euro-dolari visează, 
 necredinţa şi-o păstrează, nu cumva ca să 

 se strice, bogăţia să le pice, să ajungă sărăntoci,  
să se scarpine la... '*oci, de păduchi şi sărăcie, şi să 

 facă o prostie: de gât laţul să şi-l puie, aliluie. 
 

... 
 

Dragă cititor iubit, poate v-am înveselit:  
Domnu-i vesel când vorbeşte, vizibil că vă iubeşte,  

dar trebuie explicat, despre oameni şi păcat, care moarte ne 
 aduce, cel vizat să nu apuce, să vadă pe Dumnezeu, şi să rămână 
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 ateu, până când a decedat,  
ca să fie judecat, de Tatăl... Nostru, 

 ceresc, care-L ştim: că ne iubesc; numai cât 
 avem suflare(Dumnezeu este un Dumnezeu numai al 

 celor vii), scotocim după mâncare, maturi ca să devenim, apoi 
 să ne pocăim(Botezul adevărat la libera ta consimţire că te 

leapezi de satana), devenind altă fiinţă, în Hristos, şi cu putinţă, 
prin Cuvântul ce-l avem, pe mulţi să îi aducem, să cunoască 

 ce-i Iiubirea, şi ce este mântuirea, ce te scapă 
 de la Moarte(Moartea a doua nu asta),  

cum scrie la Sfânta Carte.  
Dragă cititor iubit, omul nostru îi sucit, nu crede în 

 Dumnezeu, şi va rămâne ateu, dacă Dumnezeu nu vine, şi te 
 bate... bine, Bine, îţi dă bine peste cap, te lasă cu-n handicat, pe 

pământ să te târăşti, să vezi şi tu cine eşti, că-n faţa lui Dumnezeu, 
ce-ţi dă suflare mereu, eşti un nimeni, un nimic, eşti aşa suflet de 
mic, că nici nu poţi fi văzut, dar-mi-te, să fi putut, să te lupţi cu 

necuratul, scoţând din tine păcatul, ce te duce, te omoară, şi 
 rămâi veşnic pe-afară, unde vei scrâşni din dinţi(nu ai ni- 

cio... putere în faţa lui Dumnezeu), rugându-te către  
sfinţi, ca să te scape de Moarte, cum scrie la Sfân- 

ta Carte, şi pe care n-o credem: Adormirea 
 o vedem, şi zicem că asta este, despre  

care se vorbeşte, şi ne spune că e  
chin, şcrâşnire de dinţi, sus- 

pin, veşnic, fără de scă- 
pare, şi fără de îndu- 

rare, pentrucă: 
 eşti, despăr- 

ţit(des- 
părţit 
 de la  
Faţa 

 lui Dumnezeu  
aliluia); trebuia cât ai 

 trăit, sufletul(nu trupul), să 
 ţi-l salvezi, şi pe Domnul să Îl vezi.  

26.11.2011(Greşeală: 27.11.2011) 
*** 
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Resurse Creştine la 6 ani!  
Va multumesc pentru tot... 
FITI BINECUVAN-TATI!!!  

Adaugat in 27/11/2011  
de danielnotar  

**** 
Dragă cititor, iarăşi sunt neştiutor,  

a trecut încă o zi, şi cine oare o fi, singurul 
 ce a-ndrăznit, şi numele-i i-am citit? Păi să mergem 

 să citim, despre Daniel să ştim, să ştim cu ce se ocupă, dacă  
el credinţa... pupă, adică îi credincios, iubind pe Iisus Hristos: 

*** 
Nume: Daniel Notar  

Data nasterii: 10/11/2010  
DESPRE MINE  

Ocupatie: tischler DJ la radio 
 vocea evangeliei germania  

Religie/Cult: Baptista  
Mä numesc Daniel, am 34 de ani 

 si m-am näscut in in Comuna Hetiur 
 langa Sighisoara, Judetul Mures. Parintii 

 mei sunt divortati de cand eram copil, aveam 
 vreo 6-7 ani pe atunci. iar tatal meu are o relatie  

de atunci cu o alta femeie cu care are copi. Mama ai  
Crestina locuieste in Romania are casa iei acolo. Imediat 

 după Revoluţie au aparut multi Pocaiti in Romänia. La noi in 
comuna au venit multi Pocaiti din America .Am fost invitat sa 

 merg la iei unde tineau Adunarea lor si eu am spus nu vreau sa 
 ma Pocaiesc .Vreau sa imi traiesc viata sunt tanar,cu timpul am 

mers la iei am primit Biblia de la Pocaiti americani cadou. Am ci- 
tit eu dar nu am inteles.Am vazut o fericire mare la iei "PE FE- 

TELE LOR ,CE EU NU CUNOSTEAM"si cum veneau si imi 
 dadeau mana toate femeile toti barbati..si m-au invitat  

la ei la adunare. La noi in Familie nu era pana atunci  
nimeni Pocait. Mama a fost prima care sa Pocait 

 si tot ia ma invitat sa vin si eu. Eu spuneam 
 ca nu vreau sa ma pocaiesc ca sunt tanar  

si vreau sa imi traiesc viata. Am mai 
 fost eu la iei in adunare, dar nu  
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intelegeam nimic din predica ,citeam 
 in Biblie urmaream ,dar nu intelegeam. Dupa 

 vreo 4-5 luni de mers la Pocaiti Dumnezeu mia luminat 
 mintea si am inteles Scriptura ca sunt un om pacatos ,un om 
 fara Dumnezeu.Intro seara era o Predica puternica si la urma 

Predicatorul a invitat cine vrea sa se intoarca la Domnul Isus sa 
 se ridice in picioare si sa se predea Domnului. Atunci m-am ridi- 

cat si m-am pocait , imediat am primit o bucurie mare in suflet 
 ce eu nu cunosteam pana atunci, am devenit un om... fericit. 

M-am Pocait in fata lui Dumnezeu socotinduma ca cel mai  
mare paca-tos din Romania. A doua zi la lucru am ince- 

put sa marturisesc la colegii mei de munca ca m-am 
pocait, toata lumea radea de mine isi batea joc, lu- 

au totul in batjocura si in ras. In pauza mereu 
 citeam din Biblie si asa ma intaream, am ci- 

tit atunci la Iacov 1;1-4 Fratii mei, sa pri- 
viti ca o mare bucurie cind treceti 

 prin felurite incercari, ca unii  
care stiti ca incercarea cre- 

dintei voastre lucreaza 
 rabdare. Dar rabdarea 

  trebuie sa-si faca desavir- 
sit lucrarea, pentru ca sa fiti 

 desavirsiti, intregi, si sa nu duceti  
lipsa de nimic. Imi aduc aminte pe atunci 

 un frate de credinta mi-a oferit o Biblie mica cu 
 explicati pe care o purtam mereu in buzunarul meu la 

 munca, cand colegi mei de munca facea cateo pauza de tigare 
 ieu abia asteptam sa scot Biblia din buzunar sa citesc si asa ma 
hraneam si cresteam spiritual. La varsta de 17 ani am devenit la 

 noi in Adunare un Predicator. La Varsta de 19 Ani am plecat 
 in Armata, Craiova. Dorinta mea cea mai mare era sa plec 

 Misionar. Asa am inteles din Biblie ca Dumnezeu ne 
 cheamă să Propovaduim Evanghelia.Isus Hristos  

a spus: “Mergeţi în toată lumea şi propovădu- 
iţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va 
 crede şi se va boteza, se va mântui; iar  

cel ce nu va crede, se va osândi”  
(Marcu 16,16). Mai târziu 
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 am plecat Misionar timp de 4-5 ani  
slujind Domnului in fiecare Oras-Judet 

 impreuna cu un grup de Misionari din ger- 
mania impreuna cu mama mea. In 2002 m-am 

 cäsätorit cu o fatä, care era traducatoara pentru gru- 
pä din Germania in Sibiu. Noi am plecat in Germania si 

 avem 2 fete impreuna. pe fata asta o cunosc deja de peste 16 ani. 
...........................................Declaraţie de scop Hristos a spus: 
“Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar  
cine nu va crede va fi osândit.” Scopul acestui post 

 de radio este ca Evanghelia mântuirii să ajun- 
gă mai întâi la urechile voastre şi apoi în 

 inimile voastre şi să puteţi astfel lua 
 hotărârea de a va împăca cu Dum- 

nezeu, prin credinţa în Isus  
Hristos. Vrem să aducem 

 o raza de lumină în întune- 
ricul din jur si să vă ajutăm să  

găsiţi calea spre Dumnezeu, iar pe  
cei ce aţi găsit-o să vă ajutăm să rămâ- 
neţi pe ea.  Notar_daniel@yahoo.com 

MOTTO: 
"Dumnezeu a ales lucrurile nebune 

 ale lumii, ca să le facă de ruşine 
 pe cele înţelepte şi lucrurile 

 slabe, ca să le facă de 
 ruşine pe cele tari." 

(1 Corinteni 1:27)  
Alerg spre tinta 
 pentru premiul  

chemarii ceresti a lui  
Dumnezeu,in Hristos Isus. 

Ca sa-L cunosc pe El ,puterea invierii 
 Lui ,partasia suferintelor Lui si sa ma fac  

asemenea cu moartea Lui  
**** 

Foarte frumos, dragă cititor; iată un suflet stăruitor,  
recunoaşte că a fost ateu, şi întors la Bunul Dumnezeu,  
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prietenii l-au batjocorit, îi spuneau că este pocăit,  
şi probabil, a greşit. Doamne ce mare-i satana, şi ce 

 scumpă e sutana: Preot al lui Dumnezeu, se ajunge foar- 
te greu: să ai voinţă de fier; şi privind al Său mister, să 
 mergi ca ursu-nainte: sărut-mâna nea... părinte,  

mi-am adus şi eu aminte, vin ca să mă spo- 
vedsc, păcatu-l mărturisesc, ce va trebui 

 să fac, în credinţă eu să zac? Aşa-ncepe 
 credinciosul, să se-ntoarcă la Cristosul,  

despre care-A auzit, timp să-şi facă:  
n-a venit. Şi părintele-i va spune,  

să ia lucrurile bune, să lase  
pe cele rele, de păcate  
să se spele, pentrucă, 

 e păcătos, să-l urmeze 
 pe Hristos, altcumva, când  

va muri, veşnic se va chinui. Aş, 
 va zice cel ateu: să meargă la Dum- 

nezeu, numai cel ce îi nărod, a căzut în 
 cap din pod; i-auzi tu ce mai prostie, că Iisus 

 mi te învie: mort, când tu ai putrezit, şi-n veci nu te-ai 
 mai trezit? Oare chiar aşa să fie, Dumnezeu nu te învie? Oare  

chiar n-a înviat, pe Lazăr, cel decedat? Oare chiar nu am crezut, 
învieri ce A... făcut? Păi normal, că nu citim, sufletul nu ni-l iu- 
bim, şi iubim ce-i trecător, nu privim în viitor, şi rămânem în 
 trecut, unde oamenii se... put, fac copii şi-i avortează, beau, 

mănâncă, se distrează, pe motiv că vor muri, şi mâine nu 
 vor mai fi. Acest mâine, este azi, dacă-n ispită nu cazi, 

 iar cel care a căzut, se satură de... fumat, de băut şi 
 de mâncat. Vai ce lume păcătoasă, şi cât este de 
 frumoasă, cu oameni bine-mbrăcaţi, cu mame,  

copii şi taţi, dar fără de Dumnezeu, pentru- 
că, le este greu, le e greu să ia Lumină, 

 periodic ca să Vină, aprindă o lu- 
mânare, o pomană, o mâncare,  

pentru tine, păcătos, să devii 
 un mic Hristos, care totul 

 a făcut, şi nicicum, nu 
 a ştiut: că Viaţa e-n  
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Sfânta Carte, şi va merge mai departe,  
adică, nu va muri, Scriptura de va citi. Citiţi  

vă rog din Scriptură, aveţi ochi şi aveţi gură, aveţi 
 Ochi pentru Citit, şi Urechi de Auzit, aveţi totul pus pe 

 masă, aveţi suflet, aveţi Casă, aveţi Hrană s-o gustaţi, şi apoi 
 să n-o lăsaţi; adică, vă Săturaţi, după care vă-nchinaţi, mulţumiţi 

Domnului care, v-a adus multă Mâncare, şi Apă, să nu-nsetaţi,  
vii în veci, să vă păstraţi. 

*** 
Dar...omul? 

Autor: cost ana  
Resursa adaugata de 

 cost_ana in 22/11/2011  
Privesc covorul de verdeaţă 

Împodobit cu mii de flori, 
Scăldat în zori, de dimineaţă 
De soare, sau umbrit de nori, 

 
Iar păsărelele din ramuri, 

Căutându-şi hrana, ciripesc, 
O simfonie, în multe glasuri, 

Spunându-Ţi parcă: mulţumesc! 
 

E veselie, vântul adie, 
Pomii se mişcă încetişor, 

Se-apleacă lin, se-nchină Ţie, 
Te recunosc: ca(Eşti)Creator. 

 
Dar oare omul, ce-I poartă chipul 

Şi-asemănarea lui Dumnezeu, 
Laudă pe Domnul, oricând, tot timpul? 

Sau doar la muncă îl vezi mereu? 
**** 

Dragă cititor iubit, şi cu suflet aţi citit:  
Ana a modificat, cuvântul cel îngroşat, şi nu-i  

suflet supărat. Şi vedeţi ce frumos zice, oamenilor să  
explice, despre lumea-n care stăm, şi pe care o cântăm, o  

lume prea minunată, şi de suflete cântată, suflete care privesc,  
tot ce văd, văd şi iubesc: covorul fin cu verdeţă; florile de dimineaţă, 
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 flori cu suflet ce zâmbesc, se scutură şi privesc;  
ciripit de păsărele, care sar pe rămurele; care au o bucu- 

rie, mai ceva ca-n poezie; apoi, vântul, care-adie, compune  
o simfonie; şi pe care nu îl vezi, sufleteşte să-l pictezi. Şi mai 

 spune Anişoara, acordându-şi fin vioara, pe Domnul, să-L lău- 
dăm, cântece să Îi cântăm, aşa cum se-nveseleşte, pasărea, ce 
ciripeşte; aşa cum este verdeaţa, soarele şi dimineaţa; şi-aşa 

 cum suntem şi noi, după soare, după ploi; când sămânţa 
 încolţeşte, face rod şi se-nmulţeşte; să trăim în veselie,  

să mai facem poezie, şi nicicum să nu uităm, pe  
Domnul: să-L lăudăm. 

Iată şi ce-au comentat, cei care au vizitat,  
pe Ana, suflet iubit, care sper să fi  

citit, un alt... comentariu  
care, sper să aibă 

 acceptare. 
*** 

Comentarii: 
bună întrebare şi  

minunate versuri! pace  
sfântă, sănătate, har şi binecuvân- 

tare din partea Domnului nostru Isus 
 Hristos. Adaugat in 22/11/2011 de Ioanhapca  

*** 
să le împărţim pe toate: munca, odihna, lauda şi închinarea! 

să luăm exemplul naturii - pomi, flori, iarbă, vietăţi -ele 
 îşi iau hrana de unde a hotărât-o Domnul dar toate 

 ne aduc aminte că au, că avem UN CREATOR 
foarte frumoase versurile, fiţi binecuvântată!  

Adaugat in 22/11/2011 de FFICNIC  
*** 

Comentariul dvs. asteapta  
aprobarea autorului.  

Nu fac nicio critică.  
Se impune o  

mai mare 
 atenţie 

 scrisului. 
 La penultima 
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strofă se impunea 
 respectul cuvenit zicând...  

"Te recunosc: Eşti Creator!"  
Sper să nu fie cu supărare, şi să 

 ai înţelepciunea cuvenită, evitând... semi- 
cacofoniile când vorbeşti despre Dumnezeu. 
Pace! Adaugat in 23/11/2011 de poetpaul  

*** 
Ca un câine ce se-ntoarce 

 La ceea ce-a vomitat,  
Aşa-i cine răul 

    face Şi... 
* 

Autor: cost ana  
Resursa adaugata  

de cost_ana in 28/11/2011  
Ca un câine ce se-ntoarce 

La ceea ce-a vomitat, 
Aşa-i cine răul face 

Şi se-ntoarce la păcat 
(****) 

Dragă Ană Anişoară 
Viaţa nu este uşoară 
Viaţa este complicată 
Avem pe Fiul şi Tată 

Avem şi pe Duhul Sfânt 
Avem Biblia - Cuvânt 
Avem totul necesar 

Mai avem şi viaţă-n dar 
Rămâne să ne rugăm 

Slavă Domnului să dăm; 
Rămâne să-I mulţumim 

În credinţă să trăim. 
 

Am trecut azi pe la tine 
Să-ţi urez Ană de Bine 

Şi să ştii că te citesc 
Sufleteşte te iubesc; 

Te-am notat şi într-o carte 
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Şi voi trece mai departe 
Adică o tipăresc 

Pe tine te amintesc 
Şi sper ca să o citeşti 
Virtual dacă doreşti 

Nu acum, anul ce vine 
Căci nu am pagini puţine; 

Poţi acum dacă doreşti 
Altă carte să-mi citeşti 

O carte pentru copii 
O carte de poezii 

Virtual de accesezi 
Şi mai jos numele-mi vezi: 
Paul Preda Păvălache 

Amin. 
Şi apasă pe... activat 

Să apară: comentat, acceptat, 
 înţelegi? Mulţumesc Anica. 

Adaugat in 28/11/2011 de poetpaul  
**** 

Dragă cititor mă mut, destul cred că am făcut,  
dacă aş mai zăbovi, multe că aş mai găsi, şi n-aş trece  

mai departe, să termin această carte. Vai ce iute timpul trece,  
este iarnă, este rece, vine anul următor, ne gândim la viitor, voi 
sunteţi oameni tăcuţi, şi la viitor trecuţi, adică, voi mă citiţi, în 

prezent, când vă găsiţi, care pentru mine este: viitor că se 
 numeşte. La mulţi ani să ne trăiţi, cărţile să ne citiţi, 

 la mulţi ani cu sănătate, să nu ne târâm pe coate, 
 să bem apă de izvor, cinstind azi pe cititor, cu  

poeme delicate, cât se poate, căci dacă nu 
 mai putem, rămânem cu ce avem: atât  

Dumnezeu a vrut, zile atât am avut, 
 poate se mai nasc poeţi, talenta- 

ţii cântăreţi... viaţa merge 
 înnainte, omul nostru  

are minte, şi citeşte,  
scrie, cântă, mai  

departe se 
 avântă, 
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după care, se opreşte,  
se culcă, se... ho-dih, neşte.  

*** 
Dragă Ană Anişoară 

M-ai secat la inimioară, 
Fără tine e pustiu 

Şi o poezie-ţi scriu. 
 

La mulţi ani Anuţă dragă 
Cu buzele ca de fragă, 
Pe care nu le-oi uita 
Dorind a le săruta. 

 
Aşteaptă-mă Anişoară 

Durerea din piept să-mi piară, 
Iubitul tău nu te-a uitat 

Şi te vrea la sărutat. 
 

Aşteaptă-mă şi-am să vin 
Să îmi treacă de pelin, 
Să îmi treacă de amar 
Iubindu-ne, iar, şi iar. 

28.11.2011 
*** 

 Pion si rege 
Autor: Pastor, Mihai Tarnaveschi   

Resursa adaugata de mihaitarnaveschi in 10/11/2011  
Sahul este unul dintre cele mai vechi jocuri si care astazi este 
 destul de popular in mai toate tarile lumii. In aceasta serie de 
predici ne vom ajuta de tabla si piesele de sah pentru a ilustra 

principiile biblice pe care Dumnezeu vrea sa le intelegem si  
sa le aplicam in viata noastra. Vom folosi exemplele pie- 

selor: turn, (tura) cal, nebun, regina, pion si rege. 
  Am inceput aceasta serie, vb despre turn –  

Turnul meu de scapare este Domnul! 
Saptamana urmatoare  am vb  

despre cal – Caracter 
 sau compromis 

Apoi am vb  
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de nebun, 
 intrebandu-ne 

 Pentru cine sau pen- 
  tru ce suntem nebuni?  

Saptamana trecuta am vorbit 
 despre Regina – Esti tu Regina lui  

Christos? Astazi vom incheia aceasta 
 serie, vorbind despre pion si Rege. Intre- 
barea este cine este regele si cine pionul? 

Pionul 
Pionul este piesa 

 de pe tabla de sah cu  
valoarea cea mai mica 
Dex: Luptător pentru 

 o cauză, pentru o 
 idee nouă, expo- 

nent al unei  
concepţii 
 noi. cu- 

 rier, 
 mesager, ştafetă 

Ps. 144:2,3 “Doamne, ce 
 este omul ca să iei cunoştinţă  

de el, fiul omului ca să iei seama la el? 
 4.Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca 

 umbra care trece. Ps. 103:13-18 “Cum se îndură 
 un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se  

tem de El. 14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce amin- 
te că suntem ţărână. 15 Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte  

ca floarea de pe câmp. 16 Când trece un vânt peste ea, nu mai 
este, 

 şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte. 17 Dar bunătatea 
Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea  

Lui pentru copiii copiilor lor, 18 pentru cei ce păzesc legă- 
mântul Lui. Ps.25:12 “Cine este omul care se teme  

de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe 
 care trebuie s-o aleagă. 

Ce poate face oare un simplu pion 
 pentru a ajunge la capat? 

Tu si cu mine 
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 suntem pionii pe tabla de sah a lui Dumnezeu 
 Pionul este singura piesa pe tabla de sah care merge 

 doar inainte. Pionul insa, este si singura piesa pe tabla de  
sah, care, daca ajunge la capat poate fi transfornata in regina  
(in general) Exemplul lui Pavel: Filipeni 3:14 alerg spre ţintă,  
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos  

Isus. Filipeni 3:12 Nu că am şi câştigat premiul sau că  
am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând  

să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de 
 Hristos Isus. 1 Corinteni 9:26 Eu deci 

 alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti  
încotro alerg. Mă lupt cu 

 pumnul, dar nu ca 
 unul care loveşte 

 în vânt. 
* 

Alergarea este importanta insa scopul, nu este alergarea  
in sine ci tinta finala! Apocalipsa 2:7 Cine are urechi să asculte 

 ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce 
 din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” Apocalipsa  
2:11 Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel  

ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” 
Apocalipsa 2:17 Cine are urechi să asculte ce zice bise- 

ricilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănân- 
ce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă;  

şi pe piatra aceasta este scris un nume 
 nou pe care nu-l ştie nimeni de- 

cât acela care-l primeşte.” 
Apocalipsa 2:26 Celui ce va birui şi celui 

 ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi  
da stăpânire peste neamuri. Apocalipsa 3:5 Cel  
ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  
Nu-i voi şterge nicidecum numele din Car- 

tea vieţii şi voi mărturisi numele lui în- 
aintea Tatălui Meu şi înaintea înge- 

rilor Lui.” Apocalipsa 3:12 Pe cel  
ce va birui îl voi face un stâlp 

 în Templul Dumnezeului 
 Meu, şi nu va mai ieşi 
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 afară din el.  
Apocalipsa 3:21 Celui  

ce va birui îi voi da să şadă 
 cu Mine pe scaunul Meu de domnie, 

 după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu 
 Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” 

.................... 
Pe tabla de sah regele este cea mai 

 importanta piesa!!! Pe tabla de 
 sah a vietii noastre Isus tre- 

buie sa ramana regele 
 nostru! Isus este  

insa un altfel  
de rege 

Isus  
vrea sa fie 

 regele tau! Tu ce vrei? 
*** 

Comentarii: 
minunate gânduri: temeinice şi hrănitoare.  

Domnul să vă călăuzească mai departe şi să vă întă- 
rească spre slava Sa! Multă pace, sănătate, har şi bucurie 
 în Domnul Isus! Adaugat in 10/11/2011 de Ioanhapca  

(****) 
Foate adevărat că suntem pioni fără prea mare impor- 

tanţă în viaţa aceasta, şi să rămânem pioni, ne do- 
reşte Dumnezeu. Foarte mulţi devin regi, ture,  

nebuni sau chiar regine în timpul vieţii tră- 
ite pe pământ, şi nu dau înnapoi în faţa 

 prăpăditului de pion care vrea 
 să înnainteze pe tabla de şah.  

Dumnezeu face acestor 
 pioni neputinciosi 
 un lucru deosebit:  

pionul va sări peste cal,  
tură, nebun, şi va ajunge repede 

 la adversar ieşind la capăt. Atunci pionul  
va avea puteri colosal de mari, după cum este şi spus că, 

 în ceruri, cel mai mic din locuitorii cerului, este mai mare decât 
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cel mai mare de pe pământ(vezi Ioan Botezătorul).  

Întradevăr, Dumnezeu s-a referit la credincioşie, şi la  
născuţii din femeie pe acest pământ. Concluzia acestei  
pilde este că, omul născut din femeie şi deci rămas pă- 

cătos până la sfârşitul vieţii, cât ar fi fost de mare  
rege sau nebun pe acest pământ, rămâne mai 

 mic decât un cel mai neînsemnat pion al  
Domnului născut a doua oara, Naşterea 

 din "Nou"(căci Dumnezeu este, a fost şi va 
  fi "Nou", iar satana este şarpele cel vechi, dia- 

 volul), sau Naşterea din Dumnezeu cum i se mai  
spune; va fi mai mare. La drept cuvânt, se poate spu- 
ne că lupta aceasta dintre Bine şi rău este ca un joc de 

 şah. Dumnezeu ştie cu... "N" mutări posibile cum să învin- 
gă adversarul Său, dar se preface în bunătatea şi mărinimia Sa, 

 că nu ştie mutarea următoare a adversarului, lăsându-l pe acesta 
 să creadă că va câştiga. Şi atunci când adversarul îşi freacă palme- 
le fericit că a câştigat, de fapt... a pierdut. Ce a pierdut cel ce a ales  
să împărăţească lumea aceasta muritoare. Păi... a pierdut veşnicia.  
A pierdut pe Dumnezeu. A pierdut toată averea strânsă căci nu o 
 va lua cu el pe lumea cealaltă, etc. Şi ce a câştigat cel ce a pier- 

dut lumea aceasta? Păi a câştigat dreptul de a fi Copil al lui 
Dumnezeu, un Copil fost pion prăpădit, care după cum 

 s-a exprimat Domnul Hristos în pilda de mai sus 
 expusă, este net superior acum... chiar şi "re- 

ginei", cea mai puternică piesă de pe tabla  
de şah. În concluzie, Dumnezeu ne zi- 

ce să luptăm ca pioni, iar dacă  
reuşim să cucerim, putem  

alege să fim orice... cai, 
 ture, regină... mai 

 puţin nebuni; adică să ajungem în ceruri 
 nu un simplu pion care am fost, ci mult mai mari 

 şi mai puternici. Vă daţi seama căci, dacă un pion, un  
cel mai mic în ceruri, este mai mare decât cel mai mare năs- 

cut din femeie pe pământ, atunci, altă piesă superioară pionului 
ajunsă în ceruri, ce putere colosal de mare va avea, şi cât de mare 

poate să fie aceasta? Vă doresc din suflet să ajungeţi în ceruri 
 măcar pioni, dacă nu cai, ture sau regine iubite veşnic 
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de Dumnezeu. 
 Domnul Hristos a ajuns 

 "Regină", şi ne-a sfătuit să-l urmăm,  
măcar pioni dacă nu altceva, să ajungem, 

 şi e bine: bucuria în ceruri este foarte mare.  
Amin. 
**** 

Dragă cititor, şi scump puişor, mai sus cu 
 un pas, am pictat un vas, care îl citim, şi îl tot 

 privim, poate-i dăm ocol, o fi poate gol, sau poate 
 e plin, are struguri, vin, nu prea ştim ce are, adorabil 
 pare. Aşa-i omul păcătos, pe afară îi frumos, pare Vas 
 adevărat, Vas atrăgător, curat, şi când tu l-ai penetrat,  
e stricat. Aşadar, nu penetraţi, sida şi cancer să luaţi.  
Dumnezeu când ne vorbeşte, spune că ne curăţeşte, 

 în exterior, afară, credinciosului să ceară: cureţe-n in- 
terior, de Fiul Mântuitor. Vasul care l-am făcut, cu iubi- 

re l-am umplut, puteţi să îl penetraţi, iubirea să o gustaţi, 
 să Mâncaţi, vă Săturaţi, pentrucă, nu va apune, credincio- 
sul să adune, Iiubirea din acest Vas, care-i plin: e ras, are- 
n el Lumină, şi care nu se termină, se va umple iar şi iar,  
va da pe răscoale, dar, când va cade pe pământ, se poa- 

te preface: vânt! Oare, vântul este Hrană, sau este o  
Rană? Pentru cel care nu ştie, să citească în Bi- 

blie: La inceput, A, fost Cu... vântul, şi 
 la sfârşit a fost pă... mântul; adică El,  

S-a Întrupat, într-un Lucru: minu- 
nat! Acest Lucru este viu, şi eşti 

 tu: Domnului fiu; un fiu viu 
 pe-acest pământ, ce poate  
rămâne... vânt!, dacă es- 
te despărţit, de Cuvântul:  
Întregit!... adică, Treimea,  

care, e veşnic, Ne-Mu-Ri-Toa- 
Re! Vă mulţumesc. 28.11.2011 

*** 
Sfârşitul primei părţi. 

*** 
(Lectură plăcută în continuare) 
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6)Cel mai greu păcat 
de ALEXANDRUHRAB » Mar Iul 27, 2010 9:33 pm  

@PAULPOET sper sa nu va 
 suparati pe mine dar dumneavoas- 

  tra sunteti varianta masculina a poetei... 
*** 

Cel mai greu păcat 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 6:34 am  

Frate Alexandru, n-am auzit de acest poet feminin,  
dar sunt sigur că a făcut sau face dacă mai este în viaţă,  

face sau a făcut fapte demne de apreciere spre slava şi bu- 
năstarea noastră a oamenilor, să putem deveni credincioşi 
 şi cât mai aproape de Dumnezeu. Sincer să fiu aş dori să 

 ştiu cine a fost sau este acest poet feminin, nu să mă 
"căsătoresc"(să-i fur poemele), ci să citesc puţin 

 din lucrările sale, care se pot asemăna cu 
 ale mele, dar niciodată nu pot Răsări,  

deoarece fiecare ne năştem în timp 
 şi spaţiu diferit, şi Dumnezeu lucrează 

 prin noi la timpul prezent şi viitor, şi niciodată 
 la timpul trecut, deşi, poate lucra şi la timpul trecut 

 după dorinţa Sa. Frate Alexandru, noţiunea de timp, ne 
 este străină nouă oamenilor, şi vă invit dacă doriţi, să frumos 

poposiţi, la topicul meu despre Crearea noastră ca oameni de că- 
tre Dumnezeu, unde voi încerca în linii mari să le explic oameni- 

lor noţiunea de timp, şi de ce a zis Domnul Hristos că vremea  
este aproape şi să ne grăbim a ne pocăi, apoi de ce se zice 

 că timpul se va sfârşi şi nu va mai exista timp. Toate 
 acestea le voi rezolva oarecum la acest topic des- 

pre Creator şi Creaţiune, unde momentan  
nimeni nu m-a întrebat unele lucru- 

ri necunoscute, deoarece nu 
 se vrea a se şti lucruri  

ce depăşesc imagi- 
naţia noastră, 

 şi ne com- 
placem 
 doar 

 în 
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 această dimensiune 

 de timp trecător. 
Vă mulţu- 

mesc. 
*** 

Cel mai greu păcat 
ALEXANDRUHRAB » Joi Iul 29, 2010 9:54 am  

@PaulPoet iti atasez aici cateva linkuri cu  
detalii despre Maica Poeta Teodo- 

sia Zorica Latcu: 
http://www.literaturasidetentie.ro/prieten/carte_7.php 
http://www.literaturasidetentie.ro/prie ... te_7_2.php 
http://www.cerculpoetilor.net/Zorica-Te ... Latcu.html 
http://poezie-religioasa.weblog.ro/tag/teodosia-latcu/ 

Sa-ti fie cu folos.  
*** 

 Cel mai greu păcat 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 2:43 pm  

"Părinte" Alexandru, am fost şi am citit 
Este măicuţa mea cea minunată 

Spre Dumnezeu cu sufletul ea a privit 
Şi o consider, sfântă, fără pată. 

* 
Măicuţa Teodosie, rămâne o făclie vie 
Am citit, frumoasa-i poezie în tăcere 

Întradevăr, a fost, şi va rămâne o făclie: 
Ce arde-n... Preamărire, şi nu piere. 

 
"Aş vrea, să ştiu, că mângâierea mâinii mele", 

Teodosie... ne spune, cu Lumină şi Căldură: 
"Ea(mângâierea), să v-alinte, în zilele grele 

O, chiar de voi rămâne pân' la urmă, zgură". 
 

"Din harul Tău, să-mi dai  
mereu, să-mi dai" - dorinţă: 

"O Dragoste din Rai, Blândeţe, Milă, 
Să-nalţi la cer, sărmana mea fiinţă..." 

Iată, aşa, grăieşte-n rimă, Teodosia, umilă. 
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Alex. frate, măicuţa Teodosie mai zice:  
*"Luaţi vă rog aminte... 

Pe-acest pământ, de tot noi n-am murit 
O să stăm, în spicul copt, şi în ţarina fierbinte: 

Eroi am fost, eroi suntem, eroi, în infinit". 
 

Jerfă sacră Alex, Jerfă a fost măicuţa pentru Dumnezeu: 
În Slavă şi Cunună mai presus de minte 

Iubind pe oameni, cum "mi-i" iubesc acum şi eu 
Iar Dumnezeu, ne-ajută, ca un Sfânt şi Înţelept, Părinte. 

 
"Nu mă-ndemn încă, să-Ţi... "Cer" 
Eu Cuvinte, n-am să-Ţi mulţumesc, 

Decât, o gângureală de Copil... "mister": 
Iată, măicuţei, câte versuri îi iubesc. 

 
"Te laud Maică Sfântă", mai spune Teodosie măicuţa: 

"Eşti Păşunea nemuririi întru care am Păscut 
Vinul sfânt, al Liturghiei, şi "mânuţa"... 

Esti Izvor, de Apă Vie, Hrană Vie: care s-a făcut. 
 

Rugaţi-vă Alex, şi să citiţi şi voi aceste versuri minunate 
Să vedeţi, tăria noastră omenească, în Dumnezeu Iisus 

Un poet, sau o poetă, cu versuri minunate şi curate 
Rămase pe acest pământ, chiar, dacă trupul, i-a apus. 

 
"Iiubiţi" vă rog, pe sfinţi, chiar, dacă zicem noi că au murit 

Puterea Domnului Hristos, e Vie chiar şi în mormânt 
O putere, doar de la Domnul Dumnezeu, dacă tu L-ai "Iiubit" 

Este acea putere, care, nu moare niciodată din Cuvânt. 
 

Mântuitorul nostru, ne cheamă, ne cheamă ne-ncetat 
El ne cunoastre, şi ne ştie... că putem mai mult 

Pământul este, cu lacrimi, ne-ncetat udat 
Odihnă, să avem în Domnul, prin al nostru... Cult. 

 
Eu vă mulţumesc "Părinte", şi vă rămân profund... îndatorat 

Zile dacă mai am, nu le doresc nicicum... să treacă: 
... 
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Iiubesc pe Domnul Sfânt, dar şi pe "ateul",  
dacă Domnului se-apleacă(se-nchină Domnului adică) 

Amin. 
*** 

 Cel mai greu păcat 
de ALEXANDRUHRAB » Joi Iul 29, 2010 4:33 pm  

Cu placere.  Draguta poezie. 
*** 

Cel mai greu păcat 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 8:13 pm  

Alex iubitule, acum am văzut că am sărit un vers 
Poate am fost prea obosit în mers 

Am scris ceva şi vertical pentru a fi citit 
Şi exact, la mal, ultimul vers eu l-am greşit: 

 
Rectific: 

"Iubesc pe Domnul Sfânt fără păcat 
Iubesc şi pe "ateu", dacă lui Dumnezeu se-apleacă" 

 
Aceasta este rectificarea azi făcută 

Sper cu vederea să fie trecută 
Aş vrea să fiu perfect dar nu se poate 

Iiubesc tot ce-i frumos şi cu dreptate. 
... 

Iar ce observ şi este strâmbăciune 
Consider ca fiind o stricăciune 

Nu suport să văd ce nu-i frumos 
M-ajută-ntradevăr credinţa în Hristos 

Iar o greşeală pentru mine îi durere 
Este o pierdere şi de credinţă şi Avere 

Doresc pe-acest pământ să fiu desăvârşit 
Şi după ce cu trupul am murit 

Să las urmaşilor credinţa în Hristos 
Scriind în fiecare zi ceva frumos: 

Plăcere-a sufletelor ce se nasc 
Şi care "Pasărea Iiubirii" ele pasc 

Să nu se rătăcească niciodată 
Nici de Iisus, şi nici de Duh, sau Tată. 

Amin. 
*** 
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"Părinte" Alexandru 
Aş dori dragă "Părinte" 

Limbă toţi avem în gură; 
Este lipsă multe-n minte 
Cu privire la Scriptură. 

 
Şi de nu ne străduim 
A Iiubi pe Dumnezeu, 

Nu putem nici să gândim 
Devenind precum Ateu. 

 
Rămâne să ne iubim; 

Un gând bun, şi vă iubesc! 
Hristos Doamne, Te cinstim 

Rău la nimeni nu doresc. 
* 

Un gând bun de mulţumire 
Bine-ar fi să-I zicem toţi: 
Este-a Domnului Mărire 
Rănind pe mişei şi hoţi. 

 
Amin "Părinte" Alexandru, amin. 

**** 
Dragă cititor iubit, comentariu' rătăcit, 

 aici l-am adăugat, pentru că... l-am căutat, 
 locul său nu l-am găsit, de voi să fie citit. Dacă 
 cumva îl găsiţi, şi pe undeva-l citiţi, mă scuzaţi,  

vă rog frumos, în Numele lui Hristos. Mai am  
multe rătăcite, nesalvate, negăsite; formele 

 ce le-am făcut, se strică, dac-aţi văzut, 
 şi nu pot adăuga, şi pagina cmpleta,  

decât aşa... mai atent pe la sfârşit: 
 pentru cititor iubit; care supă- 

rat nu este, ceva-n plus  
dacă citeşte, şi îmi:  

mul-ţu-meşte. 
Mulţumesc 

 şi eu 
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15)Unde a fost Iisus intre 13 si 30 ani? 
de goga bogdan nicolae » Mar Iul 27, 2010 8:33 pm  

salutare din nou ,mereu m-am intrebat de ce in noul testament 
 nu s-a scris de perioada anilor lui isus de la 13 ani in sus pana la 

30 .sunt lipsa din biblie 17 ani de care nimeni nu stie nimic .biblia 
spune ca isus de la 13 ani crestea in varsta ,istetime,frumusete si  

ca statea pe langa tatal sau pamantean iosif si il ajuta la tam- 
plarie. chiar putem crede ca isus care de mic copil statea 

 in mijlocul doctorilor si carturarilor si ii uimea pe 
 acestia cu invataturile lui pe cei mai mari inva- 

tati ai sinagogii , a stat el numai langa tatal  
sau pamantean-iosif. tatal meu a plecat  
de acasa la munca de la 14 ani si mun- 

cea intr-o uzina ,socramiu la fel  
de la 15 ani a plecat de acasa 

 sa munceasca si sa invete  
o meserie ,cred ca asa 

 era si acum 2000 de ani. 
am citit o carte interesanta 

 si multe articole pe net in care 
 sunt presupuneri ca isus a plecat de  
acasa de la 13-14 ani si a propavaduit  

evanghelia imparatiei lui dumnezeu in 
 multe parti ale lumii ajungand pana in 

nepal,india,iran,irak,tibet,etc. 
e posibil sa fie beletristica dar daca 

 e adevarat ? ce e rau in a merge 
 si a propovadui evanghelia 

 imparatiei lui dumne- 
zeu in toata lumea? 

stim bine ca ba- 
ietii de la 

 tara 
 sunt mai  

dezvoltati fizic 
 ca cei de la oras asa  

ca sunt unii care la 16 ani  
arata de 25 fizic si psihic-deci 

 nu ar fi fost nici o problema in cazul  
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lui isus sa nu arate ca barbat. 
mai mult toti evreii s-au... mirat  

cand isus s-a intors la varsta de 30 
 ani -nu se stie de unde si a citit din 

 prorocul isaia ,evreii nu si-l mai 
 reaminteau si se intrebau :nu  

este acesta fiul lui iosif  
tamplaru dumne- 

zeu sa-l odih- 
neasca? 

 apoi  
au 

 strigat 
 blasfemie ,etc..... 

*** 
 unde a fost Iisus intre 13 si 30 ani? 
de mozaro » Mie Iul 28, 2010 6:48 am  

mai bogdane! 
tu ai tot invocat ca 

 pastorii tai tin doar de 
 ceea ce scrie in biblie si nu 

 se iau dupa alte povetsi si obice- 
iuri inventate de oameni(de parca 

 scriptura s-a scris singura  
eu iti cer sa va hotarati! 

Pastorii aia ai tai ori iau doar litera  
ori nu ... dar nu numai cum le 
 convine lor pt ca atunci sun- 

tem penibil , ne jucam 
 de-a cititul  

Daca in scriptura nu scrie nimic de Iisus , 
 referitor la perioada 13-30 ani atunci conform 

 a ceea ce sustin pastorii tai trebuie sa deducem ca Iisus  
NU A FOST, DACA NU SPUNE IN SCRIPTURA INSEAMNA 

 CA L-A INGHITIT PAMANTUL  
(intelegi cat e de fragil ceea ce credeti voi despre traditia 

noastra...) 
pai nu?... voi tot invocati ca traditia nu e sanatoasa....de 

 parca scriptura s-ar fi scris asa dintr-o data...of,of 
Noul Testament s-a scris datorita nevoii de 
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 misiunenoua(adaptata la cerintele vremii)..  
multa vreme propovaduindu-se oral 

acest nou testament... a suferit 
 multe modificari si ajustari... 

 facute tot de catre 
 oameniprecum 

 si traditiile. 
Dceci  

conform 
 rationamentului 

pastorilor de la casa ta  
de rugaciune... ar trebui sa nu  

mai citesti nici scriptura pt ca e facuta 
 tot de oameni si aparuta ca si efect al cauzei  

care se numeste SFANTA TRADITIE 
daca negi traditia negi scriptura asta e ideea! 

ai prins-o? 
*** 

 unde a fost Iisus intre 13 si 30 ani? 
de PAULPOET » Mie Iul 28, 2010 9:48 am  

Dragă domnule... se vede că puneţi întrebări fără rost 
 şi fără logică pentru cineva care pretinde că a citit şi el Sfânta 

Scriptură: aici nu venim să înjosim pe unii crezând în felul acesta  
că nu vor putea răspunde unor întrebări şi frământări altele decât 
scrict necesare, ci venim să ne dezvoltăm capacitatea de gândire 

şi pricepere a Sfinelor Scripturi. Că Domnul Iisus nu a ieşit în 
lume  

mai devreme de maturitatea necesară facerii faţă satanei, este 
 de înţeles prietene drag, Domnul Hristos a trebuit să facă  

faţă viitoarelor atacuri ale necuratului, ştim aceste lu- 
cruri, şi Domnul Hristos era în orice moment con- 

ştient de această luptă între Bine şi rău, ştia 
 că soarta noastră, a oamenilor, se află 

 în mâinile Sale, şi orice greşeală 
 ar fi fost fatală şi pentru lu- 

mea cerească, dar şi fa- 
tală pentru noi mu- 

ritorii de rând. 
 Avem răs- 
punsul 
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 dat la 
    nunta din...  

"Cana" cred că se 
 numeşte localitatea;  

unde necuratul a forţat 
 pe Mântuitor să-şi înceapă  

Lupta mai devreme când Mărul  
Discordiei încă nu era bine copt, şi  

vedem o supărare a Domnului Hristos  
către mama Sa pământeană, căreia i-a zis  

nu mamă, ci... femeie: "Ce am femeie Eu cu 
 tine, căci nu Mi-a venit încă vremea?" Poate  
nu exact aşa a zis Domnul, dar esenţa a fost 
 una singură, căci Domnul ştia ce-L aşteap- 

tă, şi ştia de la Cerescul Tată vremea 
 profeţiei când se va împlini alt- 

literam toate acestea. Că a  
făcut prima minune 

 transformând 
 apa în vin,  

a fost o  
mai 

 devreme acţiune a necuratului, a satanei,  
care nu mai avea răbdare să intre în Luptă cu 

 Domnul până nu este prea târziu pentru el şi oştile 
 sale. Oare într-o luptă precum ce-a de la Călugăreni să 
 zicem, tu nu vezi inamicul ca fiind mai numeros şi mai 
 bine înarmat decât tine? Şi atunci nu gândeşti la o stra- 

tegie de intimidare şi hărţuire a inamicului? Sau nu  
alegi un anume loc propice ţie în ţara ta? Şi când 

 se declanşează lupta, nu suni din goarnă? Nu 
 a sunat Domnul Hristos din goarnă că va 

 intra ca Domn în Erusalim?  
Vă mulţumesc şi aştept şi din partea 
 altora să răspundă nevoilor noas- 

tre stringente, dar şi acestor 
 mai devreme atacuri ale 

 satanei asupra sufle- 
telor noastre, con- 

ştienţi 
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 fiind că  
se va da iarăşi 

 o Luptă finală între 
 Bine şi rău, şi de activita- 

tea noastră de hărţuire a inami- 
cului, depinde victoria Domnului Hriscos  

când va veni în Slava Sa să stârpească definitiv 
 forţele răului, instaurând un regim de adevărată demo- 

craţie şi dreptate pe acest pământ minunat. Amin. 
*** 

unde a fost Iisus intre 13 si 30 ani? 
de Jiva » Mie Iul 28, 2010 1:45 pm  

Ce tare  Paul nu cred ca vine 
 Hristos cu un regim de- 

mocratic, mai de- 
graba Hris- 

tocratic  
*** 

 unde a fost Iisus intre 13 si 30 ani? 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 7:52 am  

Hristografic, eşti tare de tot frate. Democratic 
 deoarece se va da democraţia jos din Pod frate, şi 

 vom avea un alt destin, un alt pământ, un alt cer decât 
 acesta, etc. Oare înţelegem noi ce vrea să spună Dumnezeu 

 prin alt pământ şi alt cer nou? Hai că pământul da, este păcătos  
şi va trebui purificat prin foc, dar alt cer nou? Păi şi cerul este 

frate păcătos datorită păcatelor noastre. Oare nu se ştie că toate 
sufletele indiferent cum, ajung în cer la Dumnezeu? Se ştie 

prietene, se ştie din pilda Domnului Hristos, anume că în cer 
avem două locuri separate, iad şi rai aş putea să le spun, şi între 

iad şi rai este 
 un hău de netrecut de la unul la celălalt. Cum ajungi în 

 partea cerească numită rai? Prin credinţa pe care ai 
 avut-o aici pe pământul acesta prietene, deoarece  

dacă ai avut credinţă cu adevărat, vin îngerii lui  
Dumnezeu(asta este meseria lor), şi te duc 
 acolo în Sânul lui Avraam cum zice Dom- 

nul Hristos, iar dacă nu eşti purificat 
 prin Sângele credinţei în Hristos 
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Domnul, te îngroapă oamenii,  
şi îngropat rămâi, adică despărţit  

pentru totdeauna de la Faţa lui 
 Dumnezeu aliluia, deoarece 
 între iad şi rai există acest 

 hău de netrecut despre 
 care am spus, în aşa 

 fel, că dacă mie 
 să zicem... mie  

mi-ar fi milă de tine 
 văzându-te cum te chinui  

fără scăpare în iad, să nu pot  
prietene să vin la tine să-ţi alin  

durerile, deoarece aceasta este o  
judecată a lui Dumnezeu pentru  
cel păcătos şi nemântuit, şi pes- 

te judecata lui Dumnezeu ni- 
meni nu poate trece vreo- 

dată. Mersi simpatic 
 prieten care m-a 
 făcut să râd cu 

 poftă, deşi,  
nu este 

 bine 
 să 

 râzi de cineva 
 care nu pricepe, dar  

printre altele, merge şi 
 un supliment de râs în hohote,  

că doar oameni suntem, şi ne iartă 
 Dumnezeu. Amin. 

PAULPOET  
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16)Diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de goga bogdan nicolae » Mar Iul 27, 2010 8:08 pm  

salutare la toti membrii si multumesc pentru faptul ca -mi 
raspundeti la intrebari -am ce invata de la fiecare. 

multumesc in primul rand lui cristian administratoru -pentru  
site si pentru libertatea de a vorbi pe forum. 

intrebare :intamplator m-am uitat pe you tube si am cautat- the 
 real face of jesus -am ramas total surprins sa vad ca arata total 

diferit de isus din icoane. 
ei i-au refacut fata lui isus de acum 2000 de ani si din punct  

de vedere stiintific arata ca un evreu cu par carliontat , 
brunet ,cu tenu inchis ,par scurt .pe cand in 

 icoane e saten ,ochi albastrii,par lung . 
fizionomia fetei difera total cu 

 cea din icoane -e tipic  
unui israelit. 

aici in 
 brasov avem sinagoga evreiasca si am intrat ,am 

 fost de foarte multe ori ,am vazut cum citesc din tora si  
am vazut cum arata cu adevarat un israelit originar. 

am intrat apoi pe google si am dat- the real face of jesus si  
apoi imagini-am tras-o apoi la imprimanta si am pus-o ca o 
comparatie langa icoana de pe perete -nu seamana deloc asa 

 ca la cine se inchina oamenii daca persoana din icoana nu are 
 nici o legatura cu isus de acum 2000 de ani. 

sotia si socramiu sunt ortodocsi -deeacea am icoane pe pereti si 
 le respect religia -ciudat e ca nici ei nu se inchina la icoane. 
nu ii atac pe ortodocsi sau pe catolici dar nu inteleg cine e 

 persoana blonda din icoane care nu seamana deloc  
cu cea de acum 2000 de ani. 

daca iei mai multe icoane cu asa zisul Iisus 
 -nu seamana isus dintr-o icoana 

 cu Iisus din cealalta. 
daca compari o statuie cu 

Iisus de la catolici nu  
seamana cu o 

 icoana cu 
Iisus de 

 la  
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ortodocşi. 
am vazut la ortodoxi 

 o icoana in care asa zisu Iisus 
 avea coroana ca a lu preasfintitu  

in cap si in mot o cruce,haine preotesti  
si cu cruce pe ele-stiu ca Iisus avea o haina  

alba pe el si sandale in picioare . 
fiecare religie si-a facut propriul Iisus adaptat 

 la ramura din care face parte -isus ortodoxu,isus  
catolicu,etc. 

*** 
diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 

de ALEXANDRUHRAB » Mar Iul 27, 2010 9:29 pm  
Domnule Goga Bogdan Nicolae: 1 V-am rugat sa scrieti mai  

corect. 2 isus fie ca se scrie cu un "i" sau doi "ii" se scrie cu ma- 
juscula, fiind nume si mai ales ca este vorba despre Fiul Lui 

Dumnezeu. 3 Nu inteleg ce are fata lui IISUS cu,(virgula) 
 cultul icoanelor, poate doriti sa-mi explicati? 

*** 
 diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de mozaro » Mie Iul 28, 2010 7:11 am  

am intrat apoi pe google si am 
 dat- the real face of jesus  

si apoi imagini-am 
 tras-o apoi la 

 impriman- 
ta si am 
 pus-o 
 ca o  

comparatie langa 
 icoana de pe perete 

daca pt tine goagalul e 
 reper in identificarea chi- 

pului lui Iisus... atunci 
 inseamna ca esti  

pe drumul cel bun 
probabil de aceea te 

 simti bine la casa maretul  
har... cam astea iti sunt cerintele  
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de la relatia ta cu Dumnezeu.. 
O intrebare... mai bogdan .. chiar 

 trebuie sa dati zeciuiala? adica 10 la suta 
 din cat castigati?Pt ca poate e rentabil .. din cate 

 stiu de la niste ostasi pastorul le pune la dispozitie lucrari  
de santiere de facut case.. si din tot profitul doneaza la casa de 

rugaciune 10 la suta 
*** 

diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de PAULPOET » Mie Iul 28, 2010 9:07 am  

Va trebui să-l iertăm pe Bogdan pentru greşelile grama- 
ticale de până acum, deoarece întradevăr a scris până  

şi numele celui care administrează acest minunat  
site... Cristian, cu literă mică, şi cel mai mult 
 dispreţ îl văd eu când cineva scrie Numele  

lui Dumnezeu cu "i" sau "h" mic. Hai 
 înţeleg... pe Ateu să îl lăsăm în 

 necredinţa lui să înjosească 
 şi să hulească în felul acesta 

 cât vrea el pe Domnul Iisus, dar 
 restul? Ce, suntem şi restul lumii pre- 

cum goliciunea mentală numită Ateu notoriu? 
 Eu unul aş fi mai exigent începând de azi înainte,  

deoarece ne citisc mii de alţi vizitatori care au sosit sau 
 vor sosi de peste tot, şi când văd această slabă administrare 

 din partea unora ca noi, nici nu mai citesc şi ne drăcuie. Doresc 
 să nu se supere nimeni pe mine şi să-mi reproşeze că nu eu fac 
legea aici, ci să nu se ia în batjocură bunătatea sufletească a celor 

 care administrează minunatul nostru site, bunătate sufle- 
tească negăsită pe alte saituri, care nici nu stau la dis- 

cuţie cu tine şi te şterg de nu te vezi. Se văita  
Ateu că i s-a şters o poezie. Păi merita 

 acest Ateu să fie definitiv şters ca  
identitate, dar prin bunătatea 

 sufletească de care dăm  
dovadă, îl stergem 

 noi la... dos pe  
Ateu şi pe  

alţii 
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asemeni lui,  
şi îi mirosim noi 

 fecalele şi dejecţiile 
 insuportabile săvârşite. 

 Şi aceasta pentru a vedea că 
 respectăm şi am înţeles pilda  
Domnului Hristos cu spălatul  
picioarelor ucenicilor, unde 

 i s-a spus clar lui Petru 
 apostol, că dacă nu 

 v-a lăsa Petru pe 
 Domnul să-i  

spele picioarele,  
nu va avea parte de El.  

Acest lucru este înţeles de 
 bunătatea noastră sufletească, 

 dar ştergarul, ştergarul nu trebuie 
 să-l avem noi?  

Aşadar, nu vă stergeţi picioarele pe  
ştergarul bunătăţii noastre sufleteşti,  

deoarece pe cât suntem noi de 
 sufletişti şi miloşi, pe atât 

 putem fi de schimbaţi  
când este vorba  

despre ima- 
ginea noastră  
peste hotare. 

Vă mulţumesc. 
Şi cu privire la icoane,  

nu este nicio icoană o poză  
sau o pictură cu un anume sfânt,  

totul este deformat în mintea noastră,  
satana(poţi să-l scrii cu literă cât mai mică),  

a prostit atât de multe suflete de-a lungul vremii, 
 încât avem azi între Ortodoxie şi alte confesiuni  

religioase, o aşa mare ură, încât nu poate fi 
 descrisă în cuvinte. Ori dacă citim exact 

 ce zice Moise nu altul, cu privire la 
 închinarea la idoli, zice să nu 
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 faci chip cioplit sau o imagine de-a ta a cerurilor, şi ce?...  

SĂ TE INCHINI ACESTEIA. Cum te poţi închina unei imagini 
cereşti sau unui chip cioplit? Păi avem explicaţia dată de Mântui- 
tor. Chipul cioplit sau imaginea respectivă trebuie să reprezinte 

 pe diavol. Şi diavolul a zis Domnului Iisus să se arunce la picioa- 
rele lui şi să i se închine. Adică ce? Adică aruncat la pământ să 

accepte bogăţia diavolului în această lume. Şi cel ce acceptă  
bogăţia acestei lumi, îşi va pierde sufletul şi va câştiga ce? 

 Nimic. O viaţă plină de mulţumire timp de 70-100 de 
 ani să zicem, şi după aceea? Păi după aceia nimic,  

deoarece aşa zice diavolul... ia de bea şi de te  
distrează cât poţi de tare în lumea aceasta,  

că dincolo de lumea aceasta nu-i nimic 
 nimic. Greşit. Dar "cui" să-i spui acest  
lucru, lui Ateu? Acest diavol a înşelat şi 

 va continua să înşele chiar şi pe aleşii Dom- 
nului, care iată cât de mult se răzvrătesc împo- 

triva Ortodoxiei şi închinării acestora la aşa zisele  
icoane. De unde termenul de icoane? Păi din cartea  

Apocalips, unde scrie clar să nu ne închinăm Fiarei şi  
icoanei Fiarei, deoarece vom muri? Oare aţi văzut pe 
 cineva să moară că a sărutat icoana Fecioarei sau a  

Mântuitorului? Nu, dimpotrivă, au prins viaţă 
 şi au proorocit de Bine de la Dumnezeu 

 putere. Atunci despre ce icoană a  
Fiarei se zice? Păi icoana 

 făcătoare de rău 
 şi aducere  

de sa- 
tisfacţii trupesti, stimabile necunoscător.  

Fiara este peste tot prezentă în viaţa noastră, 
 şi Dumnezeu a numit-o aşa deoarece a compa- 

rat-o cu o fiară sălbatică şi fără suflet, care te 
 urmăreşte să-ţi ia sufletul, şi neavând suflet  

deloc, nu gândeşte, este ca o fiară sălba- 
tică ce se năpusteşte peste tine şi te  

sfâşie fără milă, este ca o fiară 
 robat care iarăşi nu are  

minte decât ce a  
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gândit omul să-i inobileze,  
şi dacă scapă de sub control nu 

 poţi avea scăpare în faţa nemiloasei 
 Fiare. Că nu vom mai putea nici vinde 
 nici cumpăra dacă nu ne vom inchina 

 Fiarei şi icoanei Fiarei, este altceva 
 decât gândeşte omul actual, adi- 

că este vorba de viitor, un  
viitor în care omul 

 scapă de sub  
control ro- 

botica 
 uma-noidă folosită în războaie gen...  

sfârşitul lumii, şi aceştia gândire având, vor 
 să stăpânească Tera, conduşi fiind de Anticrist, adică  

de satana care se va materializa să poată cuceri lumea aceasta  
a lui Dumnezeu. Poate am sărit calul şi nu trebuia să vă spun a- 

ceste ultime lucruri. Cert este că va avea Dumnezeu grijă de  
noi, şi va coborî la momentul potrivit să strice acest plan 

 diabolic al satanei, şi să spulbere această lume păcă- 
toasă cu necuraţi cu tot, după care noi cei credin- 

cioşi să revenim pe un pământ altul decât 
 acesta, şi să trăim în veci de veci îm- 

preună cu Dumnezeu Creatorul.  
Pace vouă şi lumii întregi  

vă doresc! 
*** 

diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de Jiva » Mie Iul 28, 2010 2:28 pm  
Paul imi place siner mai mult de tine  

cand scrii decat cand vad poezii.  
Mesajul tau e confuz in 

 unele locuri. Tu  
vorbesti de ura  

sadita de 
 satana 

 si : te iei de bogdan care scrie 
 cu litere mici, il faci pe ateu goliciune 

 mentala, scoti in evidenta marinimia si bunatatea 
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 ta sufleteasca... 
Legat de ce spune Moise, 

 ”4. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici 
 un fel de asemănare a nici unui lucru din 

 câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, 
 jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! 5. Să nu 

 te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumne- 
zeul tău, sunt un Dumnezeu zelos,....” (Exod 20: 4-5) 

asta citezi si tu oarecum, dupa care spui ca Isus 
 afirma sa nu te inchini icoanelor ce il repre- 

zinta pe diavol si in final concluzionezi 
 ca doar icoanei satanei (fie ea re- 

prezentare grafica, fie repre- 
zentand viata ta inchinata 

 ei) nu trebuie sa i te inchini.  
Din punctul meu de vedere  

trebuie tinut cont de ambele  
afirmatii, si ambele interpretari  

de vreme ce ambele sunt in aceeasi 
 Carte. Ce inseamna lucrurile din cer, pamant,  

sub pamant? Doua lucruri: lucruri fizice (pasari, 
 animale, corpuri cosmice, etc.) si lucruri spirituale 

 (fiintele spirituale din cer, tendinte si stiluri de viata 
 pamantene, create de om, gen materialism, libertinism, 

 etc, si ce rau, diavolul metaforic de sub pamanat). 
Toate icoanele prezente in biserici sunt reprezentari ale 
 lucrurilori din cer nu(ingeri, sfinti, Isus, Maria, etc.)?  
Cum explici atunci prezenta lor in Biserica (fie orto- 

doxa fie catolica)? Si imi pare rau ca tot insist pe 
 aceasta tema, dar raspunsul tau nu m-a la- 

murit. Nu intreb sa flamez obiceiurile 
 si traditiile Bisericii, chiar sincer 

 doresc sa stiu explicatia. 
*** 

diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de mozaro » Mie Iul 28, 2010 3:02 pm  

Legat de ce spune Moise, ”4. Să nu-ţi faci chip 
 cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru  

din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos,  
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şi din câte sunt în apele de sub pământ! 5.  
Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, 

     Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos,....”  
(Exod 20: 4-5. cu acest verset descalifici tu icoana? 

adica aceasta este argumentarea ta impotriva 
 celor care se inchina icoanelor? te rog 

 raspunde-mi pt ca nu am 
 inteles exact.. 

*** 
diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 

de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 7:25 am  
Bine prietene, am să-ţi răspund cum pot de bine,  

deoarece bine nimeni nu poate răspunde la întrebări  
în ce priveşte închinarea la idoli, deoarece să nu credeţi  

careva că diavolul nu există şi nu lucrează împotriva înţele- 
gerii noastre din Sfintele Scripturi. Vă spun prietene, că lu- 

crează diavolul, şi lucrează cu spor chiar prin necredinţa 
loială(repet... loială, să nu fiu acuzat că te fac necredin- 

cios), a unora ca tine. Să exemplific ce spun? Exem- 
plific prietene chiar acum pe loc şi aici, deoarece  

ai citit probabil cu Biblia în mână să mă con- 
trazici şi să-mi arăţi tu că aşa şi nu aşa  

cum zic eu a zis Moise, şi greşeşti 
 prietene cu Biblia în mână,  

deoarece diavolul a lu- 
crat şi încă mai lu- 
crează modificând 

 texte sau cuvinte din 
 Biblie, cu toate că este 

 specificat să nu se scoată  
şi să nu se adaoge nimic la cele 

 spuse de Dumnezeu în Sfintele Scripturi, 
 deoarece şi Dumnezeu te va scoate de la Pomul 

 Vieţii veşnice. Şi cine este totuşi cel ce scoate şi modifică 
 prin Biblie? Este diavolul bineînţeles, un diavol care lucrează  

tot prin oameni, oameni mai slăbuţi la minte în ce priveşte 
priceperea Sfintelor Scripturi, şi care au orbul găinilor 

 în loc de Lumină creatoare de înţelepciune. 
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Ce este înţelepciunea?  
Am să vă explic la topicul  

specific acestui lucru? Şi acum 
 să vedem cum a lucrat diavolul folo- 

sindu-se de un mai puţin credincios şi înţe- 
lept intru Domnul, şi arătând unuia ca mine că aşa  

scrie în Biblie şi ca atare nu am dreptate sută la sută. Mă 
 refer la ultimul cuvânt, care dacă îl aveţi exact aşa scris în Biblie,  

nu vă acuz de puţincredincioşie, dar dacă întradevăr orbul găinilor 
aţi avut, diavolul a lucrat prin tine ca puţin credincios al Domnului, 
şi putea foarte bine câştiga dacă vigilenţa unului ca mine nu exista. 

Este vorba de cuvântul "zelos", care nu este totuna cu ce a zis 
Dumnezeu, adică El este UN DUMNEZEU...CUM? GELOS,  

prietene, gelos nu zelos. Iată cum orbeşte uneori diavolul 
 pe cel ce se încumetează să copieze şi să transmită Sfin- 

tele Scripturi mai departe în timp, deoarece acela va 
 trebui să fie cu un suflet foarte curat, şi să zacă în  

post şi rugăciuni pentru a putea scrie sau tra- 
duce Biblia dintr-o limbă în cealaltă lim- 

bă nepropice exprimărilor originale.  
Ce înseamnă a fi gelos? Păi în- 

seamnă că mai există cel  
puţin un dumnezeu 

 care aspiră la 
 "Femeia" 

 lui 
 Dumnezeu, şi atunci dacă tu curveşti  

şi ori doreşti a fi cu mai mulţi bărbaţi deodată, 
 ori alegi alt Bărbat decât Dumnezeu, atunci El devine 

 gelos, şi din gelozia Lui pentru iubita Sa omul, te poate 
 ucide în bătaie la mânie.  

Deci, să nu mâniem pe Dumnezeu. Dumnezeu ne 
 iubeşte. Dumnezeu ne iartă dacă îi spunem  

sincer că nu am ştiut. Dumnezeu ne  
vorbeşte pe înţelesul nostru 

 dacă dorim acest lucru,  
dar şi noi va trebui 

 să nu... ieşim 
 niciodată 
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din Cuvântul Său (Biblia), 
 şi să o împlinim prietene, să o  

ÎMPLINIM, că degeaba o citim dacă  
nu o înţelegem şi îi dăm alte interpretări. 

Te mai aştept prietene cu întrebări. 
 

diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de Jiva » Joi Iul 29, 2010 12:26 pm  

Deaga Paul, citatul l-am luat de pe urmatorul link: 
http://www.bibliaortodoxa.ro/. Fiind pe un forum ortodox,  

chiar ce ai observat tu incerc sa evit, de aceea am ales acest link 
pentru citate. Sunt curios daca este corecta acea versiune a Bibliei 

ortodoxe sau nu. Daca ai timp, te rog intra pe link si lasa un 
mesaj cu parerea ta (sau a altora, normal). Si mi-e mi-a sarit 

cuvantul „zelos” in fata ochilor (deoarece in ce Biblie am acasa 
„zelos„  

este inlocuit cu „gelos„, care are sens mai mult, asa 
 cum si tu ai subliniat). 

*** 
diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 

de M. Dragomir » Joi Iul 29,  
2010 12:59 pm  

Bogdan, Orice drum 
 al mântuirii 

 este, în 
 fond, 

 o imitaţiune a lui Cristos.  
Din acest motiv, oamenii au pre- 

ferat mereu să Îl înfăţişeze într-un fel 
 familiar lor. De fapt, de aceea El s-a întrupat.  

Nu putem imita un fulger de lumină, dar putem 
 imita un om asemenea nouă.  

În multe biserici catolice din Africa Isus este înfăţişat 
 ca negru. În cele din Asia împrumută trăsăturile specifice 

 asiatice. Nu este nici o greşeală şi nici nu e vorba de "un alt  
Isus". Când sunt la lucru, eu mă întreb: "Ce ar face Domnul 
 inimii mele în cutare sau cutare situaţie ?" Şi, ca să-mi fie  

mai uşor, mi-L închipui îmbrăcat în halat alb şi ţinând  
un stetoscop în mână. Când sunt la cumpărături, 

 mă întreb: "ce ar cumpăra Isus ?". Îl văd  
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atunci, cu ochii credinţei, lângă mine.  
Împinge un cărucior în supermarket. Ce cum- 

pără El, aia cumpăr şi eu. Când sunt la volan şi sunt 
 pe cale de a mă enerva, mă gândesc "cum ar conduce Isus 

 maşina ?" Oare tot aşa ca mine, înjurând şi arătând degetul din 
mijloc fraţilor Lui ? Nu, asta nu prea se potriveşte. Şi atunci, mă 
ruşinez şi Îi cer iertare. Şi când trec prin faţa unei biserici, mă 

întreb: El ar intra ? Da, cred că da. Şi intru şi eu, după El. 
Acum înţelegeţi ? 

*** 
diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 

de Jiva » Joi Iul 29, 2010 1:58 pm  
Ce frumos fel de a-ti petrece  

ziua cu Domnul! 
*** 

diferenta enorma a fetei lui Iisus ? 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 3:07 pm  

Dragă "jiva", azi cu cititul poeziilor m-am ocupat: 
Măicuţei Teodosie, un comentariu eu i-am dat 

Şi te-am crezut... că alţii au greşit 
Alţii, pe Dumnezeu nu L-au primit 
Sau dacă L-au primit, nu-L înţeleg 

Alte înţelesuri Biblice aleg 
Şi de aceea suntem noi să-i corectăm 

Pe calea Domnului acum să-i îndreptăm: 
O cale care duce spre a Domnului iubire 

Şi pentru veci a sufletului mântuire 
O mântuire care din păcate nu-i crezută 
Şi se doreşte pe pământ... surdă şi mută 

Iar noi, nu vom tăcea în Domnul niciodată! 
Avem în ceruri pe iubitul nostru Tată 

Avem pe Fiul care pentru noi!... El S-a jerfit 
Şi-avem speranţa-n Dumnezeu şi-n mântuit 

Şi chiar dacă murim, şi dispărem fără de urmă: 
Noi vom rămâne vii în Domnul şi în Turmă 

O turm-a Domnului, cu un Păstor iubit şi minunat 
Care iubire pentru oameni El ne-a arătat 

Iar noi, va trebui pe mai departe să o ducem sfântă 
Prin cel, care în Domnul, nu va tace, şi Cuvântă 
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Şi care, va rămâne, veşnic pe acest pământ 
În Dragoste de Dumnezeu, şi de Cuvânt! 

Mulţumesc, Amin. 
**** 

Dragă cititor, am revenit,  
v-am lăsat puţin, şi aţi citit; prin 

 citire omul, se dezvortă, este precum 
 pomul, de recoltă; pomul l-a-nceput, recoltă  

nu face, şi când a crescut, ramuri îşi desface; ramuri  
ce-nfloresc, rod pentru a face, muguri ce-nfrunzesc, şi  

rodul se coace. 
Dragă iubit cititor, ştiu că mă iubiţi, mă iubiţi cu dor, 

 şi mult mă doriţi; este o dorinţă care, ştie ea ce 
 ştie, este ca o frământare, după multă poezie. 

 Poezia nu-i uşoară, pentru unii grea, şi 
 începe să te doară, citind rima mea. 

 Iată ce a comentat, o persoană  
care, cred că a rămas mirat,  

declarând că-l doare: 
*** 

buna resursa... dar comentariul... 
 ce sa zic... m-a lasat fara grai... frate 

 poetpaul dumneata vorbesti numai in rime?...  
adica asa... si in viata de zi cu zi...? 

Domnul sa va binecuvinteze!  
Adaugat in 28/11/2011  

de floridemai  
*** 

"Floridemai", eşti curios, iubind pe Domnul Hristos,  
de ce eu nu i-aş vorbi, aşa-n fiecare zi. Încearcă şi tu de  

vrei, suntem spirite de "Lei", adorăm tot ce-i frumos, ne- 
ajută Domnul Hristos, şi atunci este normal: urmezi pe 

 Domnul pe "cal", aşa cum poate-ai citit, şi Cuvântul  
ai primit. Dacă vrei să mă citeşti, poezia o iubeşti, 

 citeşte-mă virtual(Paul Preda Păvălache), adi- 
că suit pe "cal", şi-atunci când mă vei citi, 

 forte-ncredinţat vei fi, căci iubesc tot 
 ce-i frumos, şi pe Dumnezeu Hris- 

tos: cu adevărat, şi suflet 
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curat! Mulţumesc.  
Adaugat in 29/11/2011 de poetpaul  

**** 
Dragă cititor iubit, m-am oprit din comentat,  

ştiu de ce n-au mai venit: pe la mine n-au mai dat.  
Cred că se simt umiliţi, când văd marea de Lumină,  

şi de mine călăriţi, cu vorbirea-mi fină. Ziceţi voi  
ce pot să fac, sunt nefericiţi; poate-mi ziceţi ca 
 să tac, nimic să citiţi...? Cine nu m-a cunoscut, 

   este nou venit; comentariu mi-a făcut, şi-apoi... 
 a murit? Adică, îi chilăresc, îi chinui de moarte?  
Oare-i bine să-i citesc, scrişi în astă carte? Poate 

 mâine mă trezesc, că i-am plagiat, zicându,-mi că  
nu-i iubesc, când i-am comentat? Toate-aceste între- 

bări, vă sunt necesare, văzând diferite stări, care ne cam 
 doare. Spuneam: pomul, l-a-nceput, recoltă nu face, şi când  

a crescut, ramura-şi desface. Pe ramuri vor înflori, multe, multe 
flori, dar nu toate vor rodi: se scutură-n zori. Acum, nici prea mul- 
tă roadă, bună nu prea este: virmănos, rodul să cadă, omul nu-şi 
doreşte. Omul îi pretenţios, prea cald: nu îi place; rece... şi ceţos: 

friguros va zace. Eu zic să le combinăm, plăcut ca să fie, iubire  
să le-arătăm: lăsându-i să scrie. Multora, aşa le place, a scris 

 o lucrare, şi mult timp va zace: fără comentare! Iar dacă  
se va găsi, cineva să-l viziteze, foarte necesar ar fi: să 
 nu-l comenteze! Şi ce iubire-i aceasta, când vii şi-l 

 votezi, îi dai un... 10, şi basta: nu-l mai comen- 
tezi? Poate că suntem grăbiţi, ne aleargă, ne- 

curatul, suntem prinşi şi... călăriţi: de 
 scârţâie patul? Iubirea este când  

stăm, nu când noi fugim; Slăvim pe Domnul, 
 Cântăm: spunând că-L iubim! Cine-i animal fricos, 

 fuge ca să scape, să-l scape Domnul Hristos: nu cumva să  
crape. Iar cine curaj el are, nu-i frică de moarte, rabdă în durerea 

care: merge mai departe. Merge pe câmpuri pustii, fără de verdeaţă, 
lăsând pe oamenii vii: cu suflet şi viaţă. Iată de ce trebuieşte, de 

moarte să nu fugim, şi moartea(satana), nu te loveşte: pără- 
siţi să fim. Dumnezeu ne dă exemplu, în cartea lui Iov  

citind; nostru trup, este un Templu: pe Domnul 
 iubind. Şi satana l-a cerut, Iov s-a-mbolnă 
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-vit, 
 să-l omoare... 

 n-a putut: pe Domnu-a 
 iubit! Domnul, te dă lui satana,  

dar să nu te-omoare; şi-apoi, îţi vindecă 
 rana: şi nu te mai doare! Iubirea nu-i complicată, 

 trebuie privită, ea nu vine deodată: trebuie Citită! Prin 
 Citire noi vedem, credincioşi omie: şi noi ca ei să putem... chiar  

şi-n poezie. Dacă tot fugim, fugim, nimic a nu spune, evident, 
căci, toţi murim, şi cerul ne-apune. Iar dacă rostim Cuvânt, cu 

înţelep- 
ciune, satana, se duce... vânt: lui, cerul i-apune! Aşadar, să ne 

gândim, fricoşi să nu fim, viteji, să ne Războim, şi-atunci:  
nu murim! Moare cine îi fricos, zice, că nu poate, lă- 

sând, pe Domnul Hristos: să facă de toate. Aces- 
ta nu-i ajutor, laşitate este, omul, este muri- 

tor: şi se prăpădeşte! Domnul se luptă  
cu toţi, se luptă la infinit, şi tu pe 

 pământ nu poţi, până: ai mu- 
rit? Dumnezeu te Luminează,  

să poţi reuşi, şi omul nu se-mfrâ- 
nează, a... păcătui? Dacă nu te îmfrâ- 

nezi, n-ai Cuvânt în grai, pentrucă, răul,  
nu-l vezi, şi putere n-ai. Puterea ţi-o dă 

 Hristos, dacă eşti curat; nu eşti de moar- 
te fricos, şi eşti: adorat. Poate că mă ado- 

raţi, vă place de mine, sunteţi, foarte 
 încântaţi, simţindu-vă bine. Este 
 simţământul care, se va înmulţi,  

viitor, adică, are, când... se  
va: citi. 29.11.2011 

*** 
floridemai 

Nume: Banita Daniela  
Data nasterii: 20/10/1962  
Judet: Hunedoara, Romania  

Ocupatie: pensionara  
Religie/Cult: Penticostala  

MOTTO: IN OCHII LUI AM 
 FOST CA UNA CARE A GASIT PACEA! 
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11)Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
de PAULPOET » Mie Iul 28, 2010 10:41 am  

Continuare poezie: 
Toate acestea s-au împlinit 
Iar Duhul Sfânt S-a odihnit 

Contemplând "A" Sa Lucrare 
Ce se vede clar sub soare. 

 
Duhul Sfânt când a făcut 

Şi femeia pe pământ 
N-a ştiut că Omul Său 

Va-nşela pe Dumnezeu. 
 

A văzut Duhul cel Sfânt 
Ce-a greşit pe-acest pământ: 

Degeaba "A" pedepsit 
Şarpele la "aşfinţit": 

 
"el" veninul şi-a vărsat 
În omul făr' de păcat: 

Blestemat de Dumnezeu 
Pedepsit cum e mai greu(moartea). 

 
"A" fost prima judecată 

"A" Omului fără pată 
El pedeapsa şi-a primit: 

Chiar de-a fost sau nu... greşit! 
(greşeală nu păcat) 

... 
Dragii mei, dacă este o greşeală 

 că aţi ocolit şi nu aţi binevoit să intrăm 
 în discuţii aprinse şi la obiect despre Creaţiune 

 şi altele, o puteţi face acum până nu se înserează peste 
 neştiinţa noastră despre lucrurile cereşti, şi până nu se Lumi- 
nează de întuneric pentru cei care încă nu cred în Creaţiune, 

 susţin până vor muri teoria Darvinistă a evoluţiei mate- 
riale, iar despre spirit şi identitatea lui nu se va şti 

 niciodată, iar vinovaţi vom fi găsiţi noi în 
 faţa Lui Dumnezeu,  
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deoarece am avut sute şi  
mii de argumente de incontestat  

despre Creaţiune, şi nu am putut să 
 convingem pe "ateu" salvându-i sufletul 

 de la pieire. 
Gândiţi-vă şi domniile voastre, dacă Dumnezeu 

 pentru o minoră greşeală "A" blestemat trupul omului  
să moară(i-a luat Lumina), lăsând sufletul fără Locuinţă, 
 nu va face El Dumnezeu ce a zis dacă păcătuim împotriva  
Lui? Desigur că va face, adică păcatul va aduce moarte şi 

 sufletului, un suflet care deşi nu poate muri, totuşi în 
 faţa lui Dumnezeu este muritor, deoarece Dumne- 

zeu îl va lăsa în veci de veci fără această locuin- 
ţă numit trup, şi el se va chinui în iad la ne- 

sfârşit... sau moartea a doua după alte 
 descrieri, moartea sufletului, o te- 

ribilă moarte pe care Dumne- 
zeu nu o doreşte nimă- 

nui, în afară de sa- 
tana şi ingerii  

acestuia 
 neascultători cândva.  

Vă mulţumesc şi vă aştept  
să îmbrăţişăm Învăţătura Domnului 

 Hristos, şi să ne lepădăm de învăţătura  
păcătoasă a lui satana despre evoluţie ca 
 factor întâmplător al apariţiei vieţii în 

 univers. Amin. 
*** 

Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
de PAULPOET » Joi Iul 29, 2010 9:16 pm  

Greu la deal cu boii mici 
Poposesc iarăşi aici 

Şi mă uit, mă uit pe cer 
Văd o umbră, un mister 
Văd un Om care se vaită 

Văd o pregătită haită 
... 
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Văd cum urlă lupu-n vale 

Îi curge din gură bale: 
Este turbat de durere 

Ştie că-n curând va piere 
Şi cheamă lupii să vină 
Cât mai este lună plină 

Cât mai este noapte încă 
Cât mai beau şi mai mănâncă 

Cât mai pot încă urla 
Şi suflete a mânca 

Suflete care se-adună 
Din trâmbiţă tare sună 
Să se facă Dimineaţă 

Să-i vedem pe toţi la faţă 
Cu feţele lor zbârcite 
Şi chipurile lor pocite 
Care-ndată vor pieri 

Sorele va Răsări 
Se va înălţa pe cer: 

Pentru cei care nu pier 
Pentru cei ce au răbdat 
Asurziţi de-al lor urlat. 

 
Mult e dulce şi aleasă 

Floarea Dragostei în casă 
Multe flori se mai adună 

Şi ele ceva să spună 
Să spună lucruri curate 

Despre soră, despre frate 
Despre lumea minunată 

Lume de Tatăl Creată 
O lume făr' de sfârşit 
O lume cu Un "Iiubit" 

O lume adevărată 
O lume prea minunată 
O lume-n care suntem 
Şi pe care noi o vrem 
O vrem Vie valoroasă 

O vrem şi mai drăgăstoasă 
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Cu plăcere să trăim 
Şi în veci să nu murim. 

 
Veniţi să luăm Lumină 

Să luăm miere de Albină 
Să luăm tot ce îi frumos 
Lăudându-L pe Hristos 

Lăudând Sfânta Scriptură 
Cu a noastră sfântă gură. 

 
Veniţi, veniţi, să se Lumineze 

Domnul să ne viziteze 
Să scăpăm în Dimineaţă 

Cu a noastră scumpă Viată 
Plătită cu Sânge Sfânt 
Aici pe acest pământ 

Chiar de Sfântul Dumnezeu 
Să nu ne mai fie greu 
Răul noi să-l biruim 

Şi în veci noi să trăim. 
 

Veniţi fraţi, veniţi surori 
Veniţi toţi cei muritori 
La horă noi să jucăm 
Un cântec să înălţăm 

Un cântec de voie bună 
Peste munţi şi văi răsună 

Să se ştie că trăim 
Să se ştie că-L iubim 

Să se ştie că-L cântăm 
Şi pe Domnu-L lăudăm 

O laudă tinerească 
Dumnezeu să ne trăiască 

Şi să ne trăim şi noi 
Până-n ziua de apoi: 
Ziua-sfânt-a libertăţi 
Sfânta zi a judecăţii 

Judecată cu dreptate 
Pentru soră, pentru frate 
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Pentru toţi cei credincioşi 
Sfinţi ai Domnului frumoşi 

Care ei nu s-au lăsat 
Cu dreptate au Luptat 
Şi dreptatea a învins 
Hora mare a încins 

O horă făr' de sfârşit 
Pentru Dumnezeu iubit 
Care-L aşteptăm să vină 
Şi durerea, El, ne-alină. 

Amin. 
*** 

Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
de PAULPOET » Vin Iul 30, 2010 3:55 pm  

Dragii mei, şi Dumnezeu a zis omului... creşteţi, 
 îmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. Iată aşadar,  
planul următor al facerii omului pe pământ.  

Acum Dumnezeu în ziua a şeasea, a făcut 
 spre sfârşitul zilei a şeasea după ce a 
 asigurat omului că poate vieţui, ce? 
 A făcut un singur om numit Adam.  

A făcut un singur bărbat, deşi 
 la început a zis Dumnezeu 
 să facem om, şi ei... aten- 

ţie deci la cuvântul "ei"  
care înseamnă mai 

 mulţi, ei aceştia  
să stăpâneas- 
că pământul.  

Tot aici vedem 
 cuvântul "Noi" ca 

 Dumnezeu, nu Eu ca 
 Dumnezeu, deoarece Dum- 

nezeu are cele 7 Duhuri de viaţă, 
 şi nu poate fi un "Eu" singur, ci este  

un "Eu" colectiv ca să mă exprim aşa. Şi 
 tot aşa cum Dumnezeu este o ŞEPTIME într-o  

singură persoană numită Dumnezeu, dar totodată  
poate fi şi şapte persoane diferite, tot aşa Dumnezeu 
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 a făcut o persoană cu două identităţi într-una singură, 
 respectiv bărbat şi femeie. Dacă pentru Dumnezeu nu este 
 necesară o operaţie chirurgicală de separare ale celor şapte 

persoane într-una singură să se poată deplasa, la om a trebuit 
 să se producă acest lucru, prin adormirea acestei creaturi nu- 

mită om, şi formarea din o persoană în două persoane dife- 
rite ca aspect, dar care să nu poată ca Dumnezeu să re- 

vină din una sau mai multe persoane într-o singură  
persoană, decât dacă aceste separate două per- 

soane, femeie şi bărbat, se atrag reciproc, 
 se unesc iarăşi precum au fost odinioară,  

şi se fac iarăşi un singur trup. Lucrul acesta  
se pare că a indignat pe unul sau mai mulţi din- 
tre dumnezei, şi atunci a opta persoană numită  

Tatăl ceresc şi Creatorul omului, a făcut separat de 
 personaltatea celorlalţi dumnezei, această separare 

 a omului în două părţi diferite la înfăţişare, ca factor  
primordial al planului de îmulţire şi stăpânire al între- 
gului pământ. Şi Creatorul omului, a zis acum acestui  
om devenit periculos celorlalţi dumnezei prin pute- 

rea de separare dobândită, să păzească acea gră- 
dină a edenului. Oare de ce trebuia Adam şi 

 Eva să păzească o grădină în care locuia 
 chiar Atotputernicul Dumnezeu, când 
 Dumnezeu a făcut pe om să mânân- 

ce fructe, iar restul animalelor in- 
diferent că este lup, leu, sau  

orice alt animal numit  
de noi... omnivor  

sau carnivor, 
 i s-a dat 
 nu car- 

ne 
 să mănânce, ci i s-a dat iarbă.  

Poate se găsesc mulţi să contrazică  
Sfintele Scripturi, şi să spună că lupul 

 nu a mâncat şi nu va mânca niciodată iarbă,  
deoarece Dumnezeu l-a făcut să atace pe om şi să  

mănânce carne nu iarbă. Credeţi ce doriţi fiecare, eu 
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am să merg înainte ca ursul,  
şi voi continua să vă povestesc această 

 facere a lui Dumnezeu, chiar dacă pe parcurs 
 se mai găsesc asemenea necredinţe şi injurii la adresa  

mea, considerând că sunt erezii grosolane ce vă povestesc,  
şi ca atare se poate ajunge chiar şi până la stergerea mea de  
pe acest site, un site unde unii mă cunosc de pe alte saituri 

 cine sunt, şi nici nu vor să mai audă de numele meu, de  
poeziile mele, sau de predicile mele excentrice despre 

 Dumnezeu. Şi cum vă spuneam, Dumnezeu Tatăl 
 a zis omului Său să păzească şi să lucreze această 
 grădină(iarăşi un lucru ce va trebui discutat deoa- 
rece nu aveai ce lucra într-o grădină unde ai totul 

 la botul calului), dar din pomul aflat în mijlocul gră- 
dinei să nu mănânce, deoarece cu siguranţă va muri.  
Acum să fim sinceri... ştia Adam şi Eva ce este aceea 

 moarte? Surprinzător vă spun că da, adică adormirea  
aceasta a lui Adam a fost nu o... adormire ca a unui om  

care se culcă seara şi se scoală dimineaţa reîncărcat ener- 
getic, ci a fost o moarte adevărată, în care Adam nu a simţit  
nimic, aşa cum nu simte nimic un mort la deces. Totuşi cum  
de ştia Adam că a murit cât timp Dumnezeu a lucrat asupra 
 trupului său? Foarte simplu. Adam nu a murit cu sufletul, şi 
 a văzut din astral sau din cer... dacă doriţi să mă exprim aşa,  
a văzut şi a auzit tot. Dovada este exprimată de Creator, ca- 

re a zis celorlalţi dumnezei prezenţi, iată că omul a deve- 
nit ca unul dintre... "Noi", dintre noi ca dumnezei adi- 

că, şi să-l alungăm acum din această grădină a Ede- 
nului, a facerii omului, ca nu cumva să se ducă 

 la Pomul Vieţii Veşnice, să mănânce din a- 
cest pom, şi să devină şi mai periculos, 

 adică nemuritor ca Dumnezeu. 
. 

Şi omul a fost alungat din Eden, iar  
pomul cu pricina foarte bine păzit zi şi noapte. 

Acum ne întrebăm, cine a fost şarpele legendar care 
 a înselat nu pe Adam care ştia ce este moartea, ci pe Eva  

a înşelat şarpele, diavolul şi satana(trei dumnezei din şapte),  
scopul final fiind Adam. De ce Adam? Păi Adam a primit suflarea  

de Viaţă de la aceste şapte Duhuri  
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şi Dumnezei de Viaţă, şi Adam a fost cel  
care a văzut pentru prima dată cerurile, nemu- 

rirea sufletului, şi altele câte o mai fi văzut ca fiind 
 pregătite omului să le stăpânească după ce va creşte 

 mare pe pământ. Cât de mare a crescut Adam pe pământ? 
 Păi nu cred că a apucat să crească la mărimea gândită de Tatăl, 
 dar cred că a crescut totuşi între 7 şi 12 metri ai zilelor noastre. 
Imposibil aşa ceva? Ba la Dumnezeu nimic nu este imposibil, 

 totul este posibil şi va trebui ca atare crezut. Cum este cu 
 evoluţia omului în acest caz? Păi omul nu a evoluat 

 niciodată din maimuţă să se facă om, ci invers,  
a involuat, adică datorită neascultării şi  
mai apoi a păcatului, omul a continuat 
 şi continuă să evoluieze în sens invers,  

adică de la om către maimuţă, către nimi- 
cul din care a fost făcut, ca o cosecinţă a 

 lucrurilor văzute şi nevăzute, adică ce este 
 văzut devine nevăzut cum a fost odinioară îna- 

inte de creaţie, şi ce este nevăzut(mă refer aici la 
 spirit, la suflet), poate deveni văzut aşa cum a fost  

el de dinnainte de lumea aceasta. Mă gândesc totuşi 
 să mă opresc olecuţă la stadiul la care am ajuns, şi mai 

 apoi să trecem la următorul stadiu al explicaţiilor despre 
 creaţiune, deoarece vom aborda un alt subiect împortant al 

creaţiunii, anume timpul, o entitate creată de Dumnezeu ca fii- 
nd desine stătătoare pentru fiinţele nemuritoare, şi mergătoare 
continiu acelelat spre infinit, în cazul fiinţelor materiale precum 
suntem momentan noi pe acest pământ. Ura, şi la gără, deoarece  

ne vom sui în trenul vieţii de la pământ la cer şi vom vizita pe rând 
toate gările unde acest tren al timpului, a oprit pentru o clipă, s-au 

dat jos mulţi călători ai timpului, rămânând în gară, iar trenul a con- 
tinuat... şi va continua să parcurgă, traseul stabilit de Dumnezeu, 

chiar dacă pe linia de cale feraţă se postează adeseori fel de fel  
de "Fiare"(aşa le-a zis Creatorul celorlalţi dumnezei neascul- 
tători), în dorinţa lor de a opri acest tren al vieţii şi a se ur- 

ca şi ei în acest tren al nemuririi, al infinitului–aliluia. 
*** 
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Crearea omului de Dumnezeu şi altele 
de PAULPOET » Sâm Iul 31, 2010 1:53 pm  

Dragă prietene, de ce zăboveşti? 
Nu vrei cu trenul să călătoreşti? 

Este timpul să te-nsori 
Este timpul tău cu flori 
Este vremea Casă-nvii 

Vremea noastră Casă ştii 
E vremea să te măriţi 

Drăgăstoşi cu toţi să fiţi 
Să urcăm în tren uşor 

În suflet cu dor 
Şi cine doreşte 

Sufletul îi creşte 
Iubind pe Isus 
Se-nalţă în Sus 

Se-nalţă în Cânt 
Devine un sfânt 
Şi se va zmeri 
Pe Isus iubi 

Şi va fi frumos  
Lumii de folos 
Va fi o lumină 

O dorinţă plină 
Va fi o cunună 

Lumii să o spună 
Va fi scumpul mire 
Lumea să se mire 

Şi ce nu va fi  
Şi cin' nu va şti 
Va fi tot ce este 

Pe Domnul iubeşte 
Va dori să "Stea" 
Lumină să dea... 

 
Prietene: 

Este timpul să te-nsori 
Curcubeu culori 

Timpul dacă se opreşte 
Rămâne vremea poveste 
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Şi când se opreşte 
Vremea nu mai este 

Devii o lumină 
O floare senină 
Devii fluturaş 

Suflet drăgălaş 
Devii albinuţă 

Harnică, drăguţă 
Devii Curcubeu 

Devii Dumnezeu 
Devii om curat 
Fără de păcat 
Devii energie 
Devii poezie 

Suflet la Izvor 
Om nemuritor 
Să poţi colinda 

Să poţi mult zbura 
Timpul s-a oprit 
Lumea a pierit 
Vremea a apus 
Îl vezi pe Isus 
Eşti în paradis 
În lumea de vis 

Nu-ţi vine să crezi 
Ochilor ce vezi 

Mintea se opreşte 
Şi nu mai gândeşte 
Te scalzi în lumină 
Zbori ca o albină 
Trăieşti în uimire 
Suflet nemurire 
Nu ştii unde eşti 
Respiri şi trăieşti 
Ai fost răsplătit 
Un suflet iubit 

O răsplată mare 
Făr' de-asemănare 

Fără de cuvinte: 
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S-o explici din minte 
O răsplată minunată 

De la Fiul, Duh şi Tată 
Un Tată milos 

Şi un Fiu Hristos 
Care ţi-a promis 

O ţară de vis 
Cel ce a crezut  

Va rămâne mut 
Un mut de uimire 
Suflet împlinire 
Uimit de plăcere 
Fluture şi miere 
Cu rouă în zori 

Cu parfum de flori 
Pace sufletească 
Linişte trupească 

Vis adevărat 
Un vis minunat 

Vis care nu piere 
Vis fără durere 

Lacrima s-a stins 
Domnul a învins 

Stai la Dumnezeu în Casă 
Te cheamă la masă 

Nunta este gata: 
Se mărită fată 

Băiatul se-nsoară 
Este Primăvară 
Pomul a-nflorit 
Pomul a rodit 

Este Pomul Vieţii 
Pomul Dimineţii 
Un Pom minunat 

Pom adevărat 
Un Pom în grădină 
Cu frunze lumină 
Şi bun de mâncat 

Boli, de vindecat... 
* 
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Prietene credincios 
Vino iute la Hristos 

Este timpul să te-nsori 
Niciodată să nu mori 
E timpul să te măriţi 
Este timpul să veniţi 

Trenul Vieţii te aşteaptă 
Înspre Rai se-ndreaptă 

Este pregătit 
Frumos îi gătit 
Este sărbătoare 

Flori mirositoare 
Copilul zâmbeşte 
Trenul se urneşte 

Acum trenul zboară 
Plutire uşoară 

Zboară şi mai tare 
Se pierde în zare 

Şi se linişteşte 
Nimic nu mai este 
Ce a fost s-a dus 
Timpul a apus 
Te  afli în vis 

În cer paradis 
Începi să visezi 

Nu-ţi vine să crezi 
Eşti un călător 
Ai fost muritor 
Şi călătoreşti 

Nu te mai opreşti 
Nu mai simţi nimic 

Durere nici pic 
Este veselie 
A ta bogăţie 

Hoţii au pierit 
S-au dus şi-au murit 
Trăieşti fără teamă 
Lângă a ta mamă 
Lângă a ta soră: 
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Şi ea prinsă-n horă 
Lângă oameni credincioşi 

Lângă îngeri luminoşi 
Lângă copilaşi cuminţi 

Lângă îngeri, lângă sfinţi 
Lângă Tată, lângă Fiu 

Lângă Duhul Sfânt şi Viu 
Lângă tot ce îi frumos 

Şi L-a iubit, pe Hristos. 
Amin. 
**** 

Prietene cititor, tu te afli-n viitor,  
viaţa noastră este-o horă, la distanţă de  

o oră, la distanţă de o zi: zi, şi tu că n-am drep- 
tate, şi lucrurile arătate, nu sunt prinse într-o horă, 

 la distanţă de o oră? La oră-i mai spunem Ceas, la dis- 
tanţă-i spunem pas, iar la deplasare, cum îi spunem oare? 
 Îi spunem mişcare, viaţă, deplasare: viteză accelerată, sau 
 viteză mai înceată. Pentru unii deplasarea, este numai pe  
Cărarea, care ştim unde ne duce, când viaţa ne face Cru- 

ce. Ne duce în infinit, şi la Dumnezeu iubit; ne duce 
 în viitor, la Fiul Mântuitor. Adică, la Cel ce Este,  
şi-n veci nu îmbătrâneşte, se numeşte Dumne- 

zeu, şi este Tânăr mereu. Şi-atunci, de ce- 
mbătrânim, să ne stingem, să murim? 
 Pentrucă, jucăm în horă, la distanţă  
de o oră, la distanţă de o zi, şi precis,  
că nu vom şti; dar putem ca să aflăm,  

dacă zilnic ne-nchinăm: Domnului, care  
ne trece, şi o oră ne petrece: nu cumva să ne 

 lovim, după care să murim. Fiţi o oră închinaţi: o  
   oră să vă-nfrânaţi; doar o oră să-L iubiţi, după care...  

chiuiţi, vedeţi c-am avut dreptate, fie soră, fie frate, distanţa 
 a dispărut, ora grea a şi trecut, şi urmează infinitul, împreună cu 

Iiubitul, Un Iiubit tare frumos, cu Numele de Hristos, care ştim că 
 a sărit, şi în horă a murit, pentru noi, pentru o oră, pentru frate, 

pentru soră, pentru cei ce frică au, şi pe gânduri încă stau, 
 gândind că această horă, e mai lungă de o oră,  
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şi când se va termina,  
nu este un Cineva, Cineva 

 din infinit, să vadă că te-ai jerfit,  
şi răsplata ta să fie: o Zi, veşnică şi vie,  

aşa cum Domnul Iisus, în Scriptură, El, ţi-a  
spus. Oare de ce nu dorim, infinit ca să trăim? 
Probabil că, nu credem, încredere nu avem, nu 

 credem că infinitul va primi pe om: iubitul,  
care-n lume a venit, din Domnul Cel in- 

finit. Oare cum poţi A, trăi, infinit a 
 nu muri? Foarte simplu: Domnul 
 Este, infinit Domnul trăieşte: cei 
 născuţi din infinit, niciodată n-au 

 murit, pentrucă, sunt energii, veşnic, 
 aliluia: vii. Rugaţi-vă să scăpaţi, energii 

 să înviaţi, aşa cum Domnul Isus, niciodată 
 n-a apus(A trecut prin materie, prin uşi zăvo- 

râte, sfidând legile fizicii, de om cunoscute), din- 
contră: a Răsărit, şi se află-n infinit: energie stătătoa- 

re, şi veşnic nemuritoare. Rugaţi-vă timp de-o oră, şi ro- 
tiţi-vă în horă, şi când hora s-a sfârşit, credinciosul s-a trezit, 

undeva... în infinit! Oare cel necredincios, va ajunge la Hristos,  
la Domnul din infinit, ca să fie mântuit? Nu, rămâne în pământ, 

 este mort: fără Cuvânt; se află în infinit, dar nu este mântuit, adi- 
că, nu-i curăţat: de rahat! Să devii o energie, infinit cu Domnul  
vie, trebuie să fii curat, să-l alungi pe necurat, adică să te sfin- 

ţeşti, zilnic să te curăţeşti, pentrucă, praful, se pune, trece  
timpul, se depune, se depune un strat gros, şi cu greu,  

Domnul Hristos, te mai poate curăţi, adică, A, te  
sfinţi, să fii omul pregătit, la Viaţa din infinit,  

adică, la Dumnezeu; a fost greu? Eu zic 
 că nu, depinde ce gândeşti tu: tu, 

 ce poate n-ai ştiut, şi în Domnul n-ai crezut:  
ai crezut aşa... să fie, să vorbim de veşnicie, şi să  

facem poezie. Facem noi şi versuri Culte, dar cine să  
ne asculte? Poate cei ce au murit, se află în infint, şi care  

nu pot vorbi, oamenilor povesti: cât de greu sunt chinuiţi, 
 şi de nimeni amintiţi, c-au fost pe acest pământ, şi rămaşi 

 fără Cuvânt: nu pot să ajungă-n Rai, având suflet, având grai.   



 
 

318 

3)Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de Ionut! » Joi Iul 29, 2010 10:23 pm  

Sunt dezamagit ca sectarii au pus stapanire pe acest forum. 
 Dreapta credinta ramane vesnic Ortodoxia, si aceasta nu o 
demonstrez cu argumente logice, ca nimeni din cei ce sunt  

din secte nu ma vor crede, ci mai vartos imi vor arata 
 mai mult inselarea lor, dar Ortodoxia e precum 

 dragostea. Ea nu cade si nu moare nicio- 
data! Indiferent cati sectari ar 

 bate-o si ar ura-o! 
*** 

Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Vin Iul 30, 2010 12:24 pm  

Of, Ionuţ, Ionuţ, Ionuţ, 
Copil sfânf, Copil drăguţ 

Ortodox Copil să Fii 
Trebuie întâi să-nvii. 

 
Ionuţ: 

 
Ortodoxia este sfântă 

Este iubirea ce Cuvântă 
Este iubirea ce doineşte 

Şi ea pe nimeni nu urăşte. 
 

Dacă urăşti pe cineva 
Un păcătos te vei chema: 
Eşti păcătos fără de milă 

Şi Domnului de tine-i silă. 
 

Să nu făcem vreo imprudenţă 
Vorbindu-le împertinenţă: 
Pentru că Domnul îi atent 
Lovind în cel impertinent. 

 
Ionuţe: 

 
Să ne rugăm şi pentru ei 

Sunt... "neamuri", sunt... semiatei: 
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Ortodoxia duşmănesc 
Şi milă-n Domnul nu primesc. 

* 
Doamne, Ortodoxi suntem 

Crez în Tine toţi avem 
Orice "neam" noi Ţi-l iubim 

Cu Tine-n ceruri să fim. 
 

Dă-ne Doamne-al Tău Cuvânt 
Nu vrem ură pe pământ 

Vrem să ne unim credinţa 
Şi să î-Ţi slăvim Fiinţa. 

 
Doamne, dă-ne-nţelepciune 

Nourii să nu se-adune 
Tot ce-i ură să uităm 

Uniţi toţi să Te Cântăm. 
 

Te Cântăm Doamne Hristoase 
Rugăciuni dorim frumoase 

Sfânta Ta Ortodoxie 
Sfântă pe pământ să-Ţi fie. 

 
Ionuţ, frate drăguţ: 

 
Poate ai venit cu ură 

Poate ai greşit din gură 
Roagă-te să "Fii" iertat 

Pentru-acest al tău păcat. 
 

A fi Ortodox... e Sfânt: 
Dăruirea pe pământ, 

Dacă îl urăşti pe frate: 
Nu ai suflet, ai păcate. 

 
Dacă eşti un credincios 

Iubeşte-l pe păcătos, 
Credinciosul nu urăşte: 

Ci cu sufletul iubeşte 
* 
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Doamne, suntem păcătoşi 
Suntem Copii Ortodoxi 
În credinţa Ta zăcem 

Şi în Dumnezeu credem. 
 

Doamne, nu ne lăudăm: 
Pe pământ noi Te Cântăm, 

Cine îi lăudăros: 
Nu-l iubeşte pe Hristos. 

 
Doamne, faptele-i vorbesc: 

Numai faptele iubesc, 
Fără fapte putem fi: 

Mincinoşi, şi vom minţi. 
 

Vede-ne Doamne Hristoase 
Sărutări î-Ţi dăm prin case 

Chipul Tău ţi-L sărutăm 
Şi-ngenunchi noi Te rugăm. 

 
Vede-i Doamne şi pe ei: 
Pe "sectanţi", şi pe atei, 
Spune-le să ne iubească 
Şi să nu ne mai urască. 

 
Vede-ne Tată ceresc: 
Ortodoxii Te iubesc, 

Îţi sărut Chipul Frumos: 
Cu Numele de Hristos. 

 
Atât Doamne-avem de spus 

În Numele lui Isus: 
Ortodoxii Te iubesc, 

Te sărut, şi Te doresc. 
Amin. 

*** 
Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 

de Apostolu » Dum Aug 01, 2010 7:08 pm  
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"O rugăciune este un remediu puternic",  
spune Valeri Slezin, şeful Laboratorului de  

Neuropsihofiziologi e al Institutului de Cerce- 
tare şi Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev  
din Petersburg. "Rugăciunea nu numai că re- 

glează toate procesele... din organismul 
 uman, dar ea repară şi structura 

 grav afectată a conştiinţei." 
Profesorul Slezin a făcut ceva de necrezut - a masurat 

 puterea rugăciunii. El a înregistrat electroencefalogram  
ele unor călugări în timp ce se rugau şi a captat un feno- 

men neobişnuit - "stingerea" completă a cortexului  
cerebral.Această stare poate fi observată numai 

 la bebeluşii de trei luni, atunci când se află 
 lângă mamele lor, în siguranţă absolută.  

Pe masură ce persoana creşte, această senzaţie  
de siguranţă dispare, activitatea creierului creşte 

 şi acest ritm al biocurenţilor cerebrali devine rar, numai 
 în timpul somnului profund sau al rugăciunii, aşa după cum 
 a dovedit omul de ştiinţă. Valeri Slezin a numit aceasta stare 
necunoscută "trezie uşoară, în rugăciune" şi a dovedit ca are o 
importanţă vitală pentru orice persoană. Este un fapt cunoscut 
 că bolile sunt cauzate mai ales de situaţii negative şi afronturi 

 care ne rămân înfipte în minte. În timpul rugăciunii, însă, 
 grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar  

cu totul. Astfel, devine posibilă atât vindecarea  
psihică şi morală cât şi cea fizică. Slujbele  

bisericeşti ajută şi ele la ameliora- 
rea sănătăţii. Inginera şi electrofiziciana Angelina 

 Malakovskaia, de la Laboratorul de Tehnologie Medicală 
 şi Biologică a condus peste o mie de studii pentru a afla carac- 

teristicile sănătăţii unor enoriaşi înainte şi după slujbă. A rezultat 
 că slujba în biserică normalizeaza tensiunea şi valorile analizei 

sângelui. Se pare că rugăciunile pot să neutralizeze chiar şi 
radiaţiile.. Se ştie că după explozia de la Cernobîl, instru- 

mentele de masură pentru radiaţii au arătat valori  
care depăşeau capacitatea de măsurare a in- 

strumentului. În apropierea Bisericii 
 Arhanghelului Mihail, însă,  
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aflată la patru km de reactoare,  
valoarea radiaţiilor era normală.  

Oamenii de ştiinţă din Petersburg  
au confirmat, cu ajutorul experimentelor 

 efectuate, că apa sfinţită, semnul Crucii şi bă- 
tutul clopotelor pot să aibă, de asemenea, proprietăţi  

vindecătoare.. De aceea, în Rusia, clopotele bat întotdeauna 
 în cursul epidemiilor. Ultrasunetele emise de clopotele care bat 
omoară viruşii de gripă, hepatită şi tifos. Proteinele viruşilor se 

încovoaie şi nu mai poartă infecţia, a spus A. Malakovskaia.  
Semnul crucii are un efect şi mai semnificativ : omoară 

 microbii patogeni (bacilul de colon şi stafilococi) nu 
 numai în apa de la robinet, ci şi în râuri şi lacuri.  

Este chiar mai eficient decât aparatele moder- 
ne de dezinfecţie cu radiaţie magnetică. 

Laboratorul ştiinţific al Institutului de Medicină Industrială 
 şi Navală a analizat apa înainte şi după sfinţire. A rezultat că 

dacă  
se citeşte rugăciunea Tatăl Nostru şi se face semnul Crucii asupra 
apei, atunci concentraţia... bacteriilor dăunătoare va fi de o sută 

 de ori mai mică. Radiaţia electromagnetică dă rezultate mult 
inferioare. Astfel, recomandările Ortodoxe de a binecuvân- 

ta orice mâncare sau băutură nu au numai o valoare spi- 
rituală, ci şi una preventivă. Apa sfinţită nu este nu- 

mai purificată, ci ea îşi schimbă şi structura, de- 
vine inofensivă şi poate să vindece. Aceasta 
 se poate dovedi cu aparate speciale. Spec- 

trograful indică o densitate optică mai  
mare a apei sfinţite, ca şi cum aceas- 

ta ar fi înţeles sensul rugăciunilor 
 şi l-ar fi păstrat. Aceasta este cau- 

za acestei puteri unice de a vindeca. 
Singura limită este că vindecă numai 

 pe cei credincioşi. "Apa "distinge" nive- 
lul de credinţă al oamenilor.", spune A. Ma- 

lenkovskaia. Atunci când un preot sfinţeşte apa  
densitatea optică este de 2,5 ori mai mare, atunci 

 când sfinţirea este efectuată de o persoană credincioa- 
să laică, numai de 1,5 ori mai mare, dar cu un om botezat 

 şi necredincios, fără cruce la gât, schimbările au fost nesem- 
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nificative 
De fapt, s-a dovedit 

 cu mijloacele ştiinţifice 
 actuale ceea ce Sfinţii Părinţi 

 ştiu, prin experinţă, de 2000 de ani, 
 dar "mecanismul" , fiind divin, nu poate 
 fi explicat în termeni omeneşti. (N.T.)  

Sa aveti parte de Lumina ! 
**** 

Dragă cititor, mi se face dor, şi din dor, din dor,  
cântând, mă trezesc tot comentând, spaţiul care a  

rămas, să îl completez cu-n glas, cu un glas de poezie:  
să nu rămână pustie, pagina, ce a rămas, fără glas. Şi 
 pagina glăsuind, cititorul meu citind, va fi parcă mai  
frumoasă, zimbitoare, amoroasă, că-ţi vine să o citeş- 
ti, pe loc să te-ndrăgosteşti, să o strângi în braţe ta- 

re, până moare. Şi pagina următoare, va fi şi ea  
iubitoare, plăcută pentru citit; iar dacă aţi  
aţipit, cred că aţi scăpat de stres, şi cree- 

rul a purces, din plăcerea de citit, să  
treacă la adormit, somn uşor, vise 

 plăcute, puricii să te sărute, să sară 
 cât mai departe, şi să citească din carte,  

şi cât sunt de mititei, de vampiri şi de atei, iu- 
te să se pocăiască, şi să nu te mai ciupească. Ve- 

deţi oare voi pisica... nu se scarpină, nimica, doar- 
me dusă şi visează, jumătate şade trează, puricii s-au 

 liniştit, totul este adormit, iar când foame li se face, se 
 trezesc, şi pace. Iată pilda ce ne spune, credinciosul să se- 
adune, răul să nu-l duşmănească, şi-mpreună să trăiască: 
 trăieşti tu, trăiesc şi eu, ne judecă Dumnezeu, fiecare om 
 se naşte, şi pe Dumnezeu cunoaşte, Îl cunoaşte-n... felul  
său, zice că E bun sau rău, când vede că e lovit, sau ve- 

de că îi iubit, şi-i lăsat, să te lovească, nervii, să îşi 
 potolească, iar apoi, se va gândi, înţelegător va 

 fi, văzând... că nu îl loveşti: să te lase să tră- 
ieşti. Luaţi vă rog înţelepciune, aşa Dum- 

nezeu ne spune; furnica, e strângă- 
toare, este şi dăunătoare, dar  
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mai este şi-nţeleaptă, strânge hrană şi aşteaptă,  
iar când gerul se porneşte, pe nimeni nu duşmăneşte:  

aşa Dumnezeu a vrut, aşa lumea a făcut, şi cu bune şi cu 
 rele, şi cu versurile mele, şi cu tine cel ce eşti, şi cu sufletul  

citeşti. Sufletul din noi, contează, ţine mintea noastră trează, 
 şi mintea lucrează. Dacă sufletul n-ar fi, foarte mult ne-am 
duşmăni: sângele se va urca, bunătatea va-nceta, devenim 
răzbunători, şi de oameni vânători; răul se va înmulţi, şi  

cât timp vom vieţui, războaiele se-nmulţesc, oamenii  
se nimicesc, se omoară între ei, şi vor deveni atei,  

pe motiv, că Dumnezeu, nu-l ajută pe ateu, să 
 devină credincios, iubind pe Isus Hristos.  

Spune-ne despre sfârşit?... Şi-atunci  
Domnul le-a vorbit: Sfârşitul ni- 

meni nu-l ştie, dar precis va 
 fi să fie, numai Tatăl hotă- 

reşte, pământul când se sfâr- 
şeşte; voi, să fiţi... ca o  furnică, 

 o vedeţi cât e de mică, şi cât e de  
iubitoare, pentru iarnă strângătoare,  

iarnă şi frig care vine, după semnele divi- 
ne: vreme rece, schimbătoare, boală în vieţui- 

toare, uragane mari de vânt, cutremure de pământ, 
 semne care vor veni, şi iarna vor prevesti. Iar cel fără 

 de mâncare, moare; de veghiat nu a vegheat, împortanţă  
nu a dat, ba, a râs de cel ce strânge, se roagă la Domnul, plân- 
ge; zicând, că nu va veni, şi lumea se va sfârşi. Aşadar, omu-i  

de vină, Dumnezeu este Lumină, şi omul întunecat, nu poate fi 
Luminat, din cauza la păcat, şi se stinge, moare, se chinuie, doa- 

re, nu se simte bine, este rău cu tine, sare la bătaie, te loveşte, 
 taie, este necurat, de lege legat, şi când a scăpat, este mai tur- 

bat: fură şi dispare, bolnav de turbare, şi cu limba scoasă,  
se-nfige în coasă, îi facem sicriu, ducem pe pustiu, şi  

gata, a decedat, şi de el, că, am scăpat. Cum pu- 
tem să evităm, pe om să îl educăm, să ajun- 

gă credincios, iubind pe Isus Hristos?  
La această întrebare, care ştiu 

 precis că doare, trebuie  
să ne gândim, şi de  
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mici copii să fim, 
 educaţi cum se cuvine,  

de părintele ce vine, se roagă 
 la Domnu-n Casă, se-nchină la orice 

 masă: mulţumind pentru mâncare, aprin- 
zând o lumânare; iar copilul care vede, de mic,  

în Domnul va crede; apoi, şcoala, cunoştinţa, educa- 
ţia, credinţa, care azi au dispărut, şi ce este de făcut?  
Greu la deal cu boii mici, şi greu omului explici, că  
există Dumnezeu, şi satana ca un leu: să te-nghi- 

tă pregătit, dacă nu te-ai mântuit, venind la  
Isus Hristos, şi călare, şi pe jos... Dacă 

 voi aţi înţeles, şi-n credinţă aţi pur- 
ces, vestiţi ceea ce v-am... scris, 

 şi probabil, sau precis, pre- 
cis crede-n Dumnezeu,  

cât ar fi el de ateu.   
29.11.2011 

**** 
Dragă cititor iubit, am ceva de povestit,  

astăzi este altă zi, comentarii veţi citi, pentrucă,  
m-am tot gândit, şi poate m-am plictisit, să stau la  

televizor, cu nimic folositor. Să vedem, să-i vizităm,  
poate că îi comentăm, deşi... parcă nu aş vrea,  

astăzi a mai comenta. 
*** 

Mă bucur de mesaj, 
dar, puteţi face mici modificări, 

 căci cine lucrează mult şi greşeşte 
 şi e mai bine să ne corectăm, decât să 

 mergem mai departe cu greşeli .Titlul tre- 
buie corectat:„Suntem născuţi ca să naştem” 

Din punct de vedere gramatical, aşa e corect . 
Fiţi binecuvântat şi înţelepciunea de sus  

să vă călăuzească! Adaugat in  
28/11/2011 de cost_ana  

*** 
Draga mea Ana, pe acest pământ ca oameni 

 materiali ne facem, construim, acea casă să fim protejaţi  
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de intemperii, pe când Casa spirituală  
din eul nostru, o naştem, aşa cum naştem  

un copil şi avem grijă de el ca de ochii din cap. 
 A modifica în loc de "Casă" zicând despărţit "Ca Să",  
este egal cu zero - am demolat tot, dacă mă înţelegeţi.  
Dumnezeu ne-a Născut, "Casă" Năştem, adică să ne  
Năştem a doua oară într-o Casă Nouă, casa sufletu- 

lui nostru credincios în Dumnezeu. La mulţi a- 
ceastă "Casă" este vai de mama ei, neîngri- 

jită, derăpănată, te plouă, te ninge,  
te bate vântul, etc. Sper că aţi 

 înţeles scrierea mea, care  
nu e grea, mulţi din ci- 

titori mă ştiu, şi  
cunosc ceea  

ce scriu.  
Amin.  

Adaugat in 28/11/2011 de poetpaul  
**** 

Pentru a fi înţeles, mai de sus eu am ales,  
pentrucă, acum urmează, ziua următoare trează,  

după care, înc-o zi, şi pe care o vom şti, şi apoi vom 
 povesti, povesti ce s-antâmplat, şi totul mi-au anulat: 

 adică nu mai exist, lucru foarte trist. Şi totul a început,  
din ziua-n care-am făcut, comentariul: (Prietene 

 cititor, tu te afli-n viitor, viaţa noastră  
este-o horă, la distanţă de o oră,):  

poezie am făcut, să fie ceva plăcut,  
cine vrea să comenteze, cine  

nu, să viziteze. Iată ce  
au comentat, şi ce  

am adăugat: 
*** 

Dacă sunteţi autorul acestei poezii,  
spuneţi evenimentele care v-au determinat să  

adăugaţi această resursă: Această poezie nu a fost 
 să fie, dar, m-am tot gândit, căci nu aţi citit, aşa fel  

de poezie, foarte actuală, vie, care la moment să pice, 
dorind astăzi să explice, despre noi şi infinit, despre 
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 Fiul Cel Iiubit, care ştim că a ajuns,  
şi este Domnul Cel Uns, care-n veci va  

dăinui, adică nu va muri. Atât momen- 
tan vă zic. Şi doresc să vă explic: Mai  
sus ce v-am explicat, Va fi dat la edi- 

tat; Va fi dat la tipărit; Dar şi vir- 
tual citit: Adică, tot... gratuit  
(Cam 400 de pagini) Amin.  

*** 
Comentarii: 

Aşa zisele poezii ale tale 
 sunt o ruşine pentru acest site.  

Ar merge scrierile tale undeva la 
 talcioc sau la carnaval sau la piaţă.  
Când o să-ţi dispară îngâmfarea? 
 Cînd o să-ţi dispară neruşinarea?  

Adaugat in 30/11/2011 de  
crainicvasile  

Nume: Crainic Vasile  
Data nasterii: 10/09/1969  

Ocupatie: tehnician  
Religie/Cult: Baptista  

MOTTO: 
Cei cu inima curata 

 Au soarta binecuvantata 
*** 

Văd frate: eşti supărat, de mine eşti deranjat, 
 rău la nimeni n-am făcut, şi-n păcat nu am căzut:  

duşmănind un frate, soră, în numai puţin de-o oră.  
Te accept aşa cum eşti, şi răstit cum îmi vorbeşti, 

 vorba blândă se cunoaşte, bunătate zilnic paş- 
te; fi şi tu mai blând cu mine, răutatea n-o  

mai ţine, leapădă ce îi ateu, şi crede în 
 Dumnezeu: Dumnezeu nu duşmă- 

neşte, pe toţi Domnul ne iubeş- 
te, că-i păcat, ce scoţi din gu- 

ră, şi citind Sfânta Scrip- 
tură, de fratele să te 

 legi, pe Domnul 
 să nu-nţelegi,  
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căci Domnul Hristos 
 e viaţă, şi cu blândeţe ne- 

nvaţă, să fugim de hoţi şi ban,  
şi să-l iubim pe duşman, dacă rău 

 el ne-a făcut, şi sufletul ne-a durut.  
Frate dragă, te-am iertat, eşti un 
 frate minunat, şi nu sunt eu în- 

gâmfat, prea nervos şi supă- 
rat; tu eşti cel ce nu te  

vezi, şi în Dumne- 
zeu nu crezi: 

 cu adevărat, şi suflet curat. 
 Mulţumesc, că mă grăbesc, cineva 

 m-a comentat, şi-i răspund imediat! Amin. 
*** 

Interesanta poezie, 
 nu te ai pierdut cu firea 

 si sa iti uiti ideea, ai dus-o 
 pana la capat. Daca s-ar putea 
 schimba ceva acolo la energie, 
 energii si rahat multi nu s-ar 

 poticnii. In rest se vede ca 
 ai o minte agera. Dom- 

nul sa te binecuvan- 
teze si sa... mai 

 faci si alte 
 poezii.  

Adaugat in 30/11/2011 de filadelfos  
Nume: mihail ciprian muresan  

Data nasterii: 23/10/1979  
Religie/Cult: Penticostala  

Fac parte din Biserica Domnului, 
Biserica Penticostala Betel Dublin, 

Irlanda. Astept si eu de impreuna cu cei  
care asteapta pe Isus Hristos. Duc si eu de  

impreuna cu toti frati aceasi lupta de a ajunge  
cu orice chip la invierea din morti . Nu imi simt 

 inima legata pe pamantul acesta de nimic. Imi do- 
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resc mult ca candela sa nu se stanga, 
si sa nu ma trezesc ca am alergat degeaba. 

 Deaceea mi am luat acest verset ca si o alarma 
 in viata mea:""""Si cine lupta la jocuri, nu este incu- 

nunat, daca nu s a luptat dupa randuieli """"".2Tim 2.5.  
MOTTO: POCAITI-VA CACI IMPARATIA CERURILOR 

 ESTE APROAPE.MATEI 4.17 
*** 

Cipriane, mulţumesc, nu toţi care mă citesc, sunt de aceeaşi 
 părere, frumuseţea de a cere. Şi totuşi, i-am acceptat, le 

 răspund prin comentat; faptul că le scriu în rimă,  
dovedeşte a mea stimă, nicidecum o îngâmfare,  

să mă dau poetul mare, mare goangă care 
 scrie, o ditamai poezie. Da, vă scriu  

pentru că pot, nu zic că mă doa- 
re-n cot; zic că vă iubesc pe  

toţi, iar tu dacă vers nu 
 poţi, nu veni nervos 

 să-mi spui, să-mi pun 
 plăcerea în cui, o plăcere  

de a scrie, cât mai multă poezie.  
*** 

Şi aici eu mă opresc, 
 înc-odată-ţi mulţumesc,  

se vede cine iubeşte, şi cine 
 mă duşmăneşte: prin vorba dură 

 vorbită, şi de nimenic dorită. Amin.  
Adaugat in 30/11/2011 de poetpaul  

**** 
Să-mi pun plăcerea în cui, după care, alilui:  

oare cu ce am greşit, de aşa s-a repezit,  
spunând că sunt îngâmfat, şi amu, 

 m-au săturat, pentrucă...?  
Nu aveti drepturile ne- 

cesare pentru a a- 
dauga resurse  

pe acest 
 site.  

** 
* 
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Dragă cititor iubit, doar o parte aţi citit, pentru că,  
eu, le-am mai scris, aşa cum, Ciprian, a zis, că ar vrea  

să mai citească, poezie să dorească; şi-atunci eu, m-a re- 
pezit, şi nicicum nu m-am gândit, că la interval de-o oră,  

după poezia... horă, şi după un comentat, să fiu şters 
 imediat, fără dreptul de-a mai scrie, pe-acest sait,  

vreo... poezie. Iată ce eu am cules, şi cu ce, că,  
m-am ales: Dragă cititor, mi se face dor,  

şi din dor, din dor, cântând, mă tre- 
zesc tot comentând, spaţiul ca- 

re-a rămas, să îl comple- 
tez cu-n glas, cu un 

 glas de poezie:  
să nu rămâ- 

nă pustie,  
pagina,  
ce a ră- 

mas,  
fără 
 glas.  
...... 

Dacă sunteţi autorul acestei poezii... 
Nici această poezie, nu prea trebuia să fie, dar 

 am zis, haidem să fie, scrisă înc-o poezie, pe care  
o pregătesc, şi precis o tipăresc, aşa după cum v-am 

 spus, la poemul de mai sus. Şi iată ce... întâmplare, de  
la cel ce suflet n-are: diavolul, ce ispiteşte, şi în fratele 
 loveşte, prin cine, prin omul care, minte el nu are. Şi 
 iată-L pe Dumnezeu, cum loveşte în ateu, prin Cu- 

vânt şi pocăinţă, dar şi prin a mea fiinţă, care 
 nu s-a supărat, repede, a comentat, să citim,  

închidem rana, alungând doar pe satana,  
care în dorinţa sa, nicidecum, va re- 

nunţa, să atace pe cel viu, şi pe 
 Domnul Nostru Fiu. Amin.  

*** 
Rugaţi-vă ca Domnul să vă dea putere  

să scrieţi ceea ce să se poată recita şi în biserică. 
Despre pisică şi despre purici, nu e bine să amintiţi. 
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Dacă vă mustră cineva, cu duhul blândeţii 
să îi răspundeţi. Folosiţi darul pentru chemare 

 la pocăinţă, vai de cel ce face lucrarea Domnului 
 cu nebăgare de seamă. Omul înţelept, primeşte 

 mustrarea. Domnul să vă călăuzească şi să 
  vă dea înţelepciune de sus, care este:.... 

Fiţi binecuvântat de Domnul.  
Adaugat in 30/11/2011  

de cost_ana  
*** 

Dragă Ană Anişoară, puricii nu te omoară; 
 mă gândesc că vă e frică, de purici şi de pisică?  
Pisica şade în casă, este felină frumoasă, şi nu 
 este puricoasă, dăcă este pieptănană, se joacă, 

 e răsfăţată. Ceea ce tu ai citit, trebuie bine  
gândit, imaginea folosită, de mine a 

 fost gândită, cititorul să-nţelea- 
gă, şi când lucrurile leagă,  

va şti despre ce vor- 
besc, şi aici eu 
   mă opresc...  

vă iubesc!  
Adaugat in 30/11/2011 de poetpaul  

**** 
Dragă cititor iubit, cost_ana, nu m-a citit,  

pentrucă, ei, m-au oprit, m-au oprit a comenta, 
 şi nimic adăuga. Ceea ce ei au făcut, nu a fost lucru  

plăcut: toate poemele scrise, sunt ucise, dar totuşi am 
 apucat, şi pe toate le-am salvat: în Renaşterea, găsiti, 
 şi volumul mi-l citiţi, tot aşa... cu îngâmfare, şi cu multă 
 comentare, după care, gata, şters, a treia oară, şi am zis: 

 Paul să moară, dacă eu le voi mai scrie, ani de  
zile, poezie. Şi nu ştiu ce mi-a venit, multe scrieri 

 am citit, mai apoi le-am comentat, şi viaţa s-a 
 derulat, până azi... Sfântul Andrei, de la 

 început s-o iei... Paule, că doar ţi- 
am spus – nu toţi iubesc pe 

 Iisus: cu adevărat, şi  
suflet curat.   
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Mozaic 1-3 August 
 13)CARACTERIZARE 

      de ALEXANDRUHRAB »  
Dum Aug 01, 2010 10:19 pm  

Ateu Notoriu pentru prima data 
 iti raspund eu, daca ai sti ca tot ce 

 este in Biblie se leaga. Uite iti dau o  
singura marturie istorica care confirma 

 Sfanta Scriptura si care exista si azi:"Cilin- 
drul lui Cyrus Cel Mare"... Vezi ca e dovedit. 

*** 
CARACTERIZARE 

de PAULPOET » Lun Aug 02, 2010 12:45 pm  
Frate Alexandru, degeaba explici cuiva care nu este din  

oile Domnului, deoarece va găsi ştiinţific o explicaţie oarecare,  
şi o va crede imediat. Cel mai bun exemplu şi dovadă a existenţei 
 lui Dumnezeu eşti chiar tu ca om. Omul a ajuns în secolul 21 şi 
încă nu se ştie suficient pe sine, nu ştie încă faptul că are în el o 

informa- 
ţie genetică a nemuririi, şi multe asemenea enigme cu adevărat  

de domeniu fantasticului, care dovedesc foarte clar că Dum- 
nezeu nu ne-a creat să îmbătrânim şi să murim de bătrâ- 

neţe, ci Dumnezeu ne-a creat să trăim veşnic regene- 
rându-ne trupul acesta nemuritor de câte ori 

 ar fi fost nevoie, dar că s-a întâmplat to- 
tuşi ceva de neexplicat ştiinţific, şi 

 totuşi explicat în Scriptură, şi  
anume, că a intrat păcatul 

 în noi, şi Dumnezeu ca 
 Sfânt a blestemat 
 pe om să moară 
 şi iată că murim 
 toţi de mânia lui 

 Dumnezeu. Mulţumesc.  
Şi apropo, unde este iubitul 

 meu Ateu... ori s-a călugărit,  
ori a fost scos de pe site? 

*** 
CARACTERIZARE 

de Apostolu » Mar Aug 03, 2010 2:01 pm  
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Draga Paulpoet, 
Multi au ajuns prin Stiinta 

 la Credinta! Nu avem voie sa ii  
refuzam aceasta sansa, singurului  

Ateu de pe acest forum. Altfel va aflati  
in pacat mare in aceasta situatie intrucat 
 Iisus, Apostolii si Parintii au fost, poate 

 inainte de toate, INVATATORI! Fara 
 INVATATURA Lor, mai exista 

 oare turma Domnului? Sa  
aveti parte de Lumina! 

Apostolu  
**** 

Echipa resursecrestine.ro  
nu va raspunde nici unui utilizator 

 care ridica intrebari ale caror raspunsuri  
se pot afla pe pagina cu intrebari frecvente.  

. 
Am adaugat o resursa text, am verificat existenta 

 ei dupa adaugare iar la cateva ore/zile am observat  
ca nu mai exista. De ce?  

Cel mai probabil, resursa dvs a fost stearsa de catre 
 moderatori pentru ca nu a respectat regulile de 

 adaugare impuse de catre administratorii 
 site-ului www.resursecrestine.ro.  

**** 
Dragă cititor, sunt indispus,  

Poate aţi citit puţin mai 
 sus, altădată când  

de trei ori m-au 
 şters, să mai 
 adaog alte 

 poezii, predici: a mers. 
A patra oare însă, nu se poate. 

Acestea-au fost, resursele postate. 
Pe unde scriu, sunt alungat, sunt câine. 

Rămâne să... îi judece, ziua, şi cititorul mâine. 
1 Decembrie 2011 – de ziua României. 

 
(Lectură plăcută în continuare) 
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 12)iezechiel vorbeste despre ozeneuri in capitolul 1? 
de Apostolu » Dum Aug 01, 2010 5:27 pm  

Domnilor, 
Exista mai multe  

modalitati de a citi 
 Biblia sau orice text sacru ! 

Toate pot fi sincere si prietenoase 
 cu textul in cauza. 

(am eliminat din start abordarile  
antagonice: ateiste, extremiste sau marxiste) 

1. "Religiosul" este interesat de metafora si de urmarea 
 pildei. Nu cauta confirmari lumesti si nici dovezi materiale. 

Este cel mai fericit. 
2. "Stiintificului" ii este exaltata credinta cu fiecare piatra 

 scoasa din pamant si pe care scrie "Iisus, fiul lui Iosif" 
Ca Iisus, Iosif si Maria erau nume tot atat de comu- 

ne in Plalestina romana, precum Popescu, Iones- 
cu, Ion sau Gheorghe in Romania ... nu are 

 nici o importanta. Este in permanenta 
 agitat de necesitatea DOVEDIRII  

existentei lui Dumnezeu.  
3. "Rationalul" Stie ca Biblia 

 este in mare parte o compilatie 
 de fapte si idei, vechi de cand lumea. 
Dar frumusetea alcatuirii, frumusetea 

 mesajului il captiveaza si CREDE, pentru 
 ca "Indumnezeirea"  

dupa tipicul Crestin, i se 
 pare singura cale de progres 

 spiritual al omului. 
Evenimentele biblice sunt doar 

 in mica parte dovedite STIINTIFIC,  
adica sustinute cu probe materiale, inscrisuri,  

verificate incrucisat, etc. 
Este oare nevoie de aceste DOVEZI materiale ? 

Eu cred ca este bine atunci cand ele exista, dar SI ca 
 mesajul este mai important decat faptul ca Ierihonul era  
doar un sat amarat atunci cand sunetul trambitelor i-au  
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daramat "zidurile" ........ de nuiele ! 
Ridicarea lui Ezechiel la ceruri, ridicarea FIZICA a acestuia, 

 este irelevanta. 
Si aici ma repet voit, NU cum a fost "dus" Ezechiel este 

important, cu racheta, cu avionul, prin levitatie sau anti-
gravitatie, intrucat in fond "vimanele" erau cunoscute lumii 

antice de mii de ani.  
Si iar cu scuzele de rigoare, tot irelevant mi se pare daca Eze-chiel  

a avut o viziune sau a PRIMIT, personal, un "mesaj" pentru oa- 
meni. Nu cum a urcat Ezechiel pe Slava Domnului este trea- 

ba noastra, ci valoarea mesajului pe care Ezechiel l-a 
 transmis oamenilor. Ne ajuta? Ne face mai buni?  

Daca da, atunci bravo "extraterestrului" sau  
Divinitatii care l-a scolit pe Ezechiel !  

Sa aveti parte de Lumina ! 
*** 

iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 
de PAULPOET » Dum Aug 01, 2010 10:52 pm  

Prietene "Apostolu", domnia voastră încercaţi să mă  
supăraţi puţin aici prin expresia... bravo extraterestrului,  

sau Divinităţii care a şcolit pe Ezechiel. Oare Domnul Hristos  
este extraterestru? Păi aşa se înţelege din cuvintele exprimate.  
Bine că am aflat ce gândeşte unul ca dumneavoastră, sau poate 

 aţi avut o scăpare de gândire, şi atunci se poate trece cu vederea, 
dacă nu... nu vă mai consider printre cei care cred cu adevărat în 

Dumnezeu, v-aţi dat arama pe faţă fără să vreţi, şi va trebui să 
 luăm atitudine faţă de domnia voastră, sunteţi în acest caz  

un ateu care nu recunoaste a fi ateu, şi care încearcă să 
dezorganizeze acest site minunat, în care nu vorbim 

 despre extratereştri, vorbim despre Dumnezeu  
şi om, cu toate că se poate spune despre 

 Domnul Hristos că a fost şi este, şi  
va fi mereu un extraterestru  

din altă lume coborât pe 
 pământ, chiar Domnul 
 a spus că El nu este din 

 lumea aceasta, dar a specificat 
 totuşi din ce lume este, este din lumea 

 Tatălui ceresc ce ne-a făcut şi pe noi şi pe El,  
iar diferenţa dintre lumea Lui şi lumea noastră este  
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una singură... căderea în păcat ce aduce 
 iremediabil moarte, aşa cum şi diferenţa dintre 

 noi şi El este tot de ordine statică, adică Domnul Hristos 
extraterestrul coborât pe pământ este, a fost, şi va rămâne la  

infinit fără păcat, adică sfânt, pe când noi trebuie să ne luptăm  
cu noi înşine, să ne sfinţim, să ne curăţim de păcat prin credinţa 
dătătoare de viaţă a Domnului Vieţii, Isus Hristos, şi să scăpăm  
dacă vrem, repet... DACĂ VREM, de lumea aceasta păcătoasă 
trecând în lumea Lui de extratereştrii nemuritori. Oare dom- 

nia voastră credeţi că omul este exact aşa cum te vezi în  
oglindă? Eu zic nu. Când te priveşti în oglindă vezi  

de fapt nu pe tine, vezi un extraterestru foarte  
urât şi bubos, pe când adevătatul tău "Eu",  

este nevăzut, este în tine cel ce esti,  
dar este în tine şi când decede- 

zi şi zici că nu mai eşti,  
adică ai murit. 

Şi apropo 
 de şcolit, 

 pe Domnul 
 Hristos cine L-a  

şcolit, S-a şcolit singur  
de la natură? Dar pe amărâţii 

 de pescari fără carte fără nimic, şi  
care au lăsat năvoadele şi au devenit 
 pescari de oameni, tot extratereştrii  

au venit şi i-au şcolit să vindece 
 toate bolile doar prin pute- 

rea punerii mâinilor? 
Mulţumesc. 

*** 
iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de Apostolu » Dum Aug 01, 2010 11:23 pm  
Draga Paulpoet, 

Imi pare rau ca nu ati 
 inteles nimic, si puneti cuvintele 

 inaintea mesajului! Altfel, dormiti bine noaptea? 
Dormiti bine, chiar daca stiti ca Vaticanul a pregatit la 

 NASA, 1500 de preoti pentru evanghelizarea extraterestilor? 
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Sau aveti insomnii stiand ca nici una din cele 
 4 Evanghelii NU este olografa si nici una mai veche  

de sec II ? Sunteti constient ca stiinta este lasata de la 
 Dumnezeu ca sa aflam si sa evoluam, adica sa ne  

Indumnezeim, sau faceti parte dintre cei ca- 
re ar pune pe rug toate cartile de fizica  

si matematica? De Lemaitre, calu- 
gar catolic, inginer, etc., ati 

 auzit? Stiti ca a pus ba- 
zele teoriei BIG- 

BANG-ului? 
Sa aveti 
 parte 

 de 
 Lumina! 

*** 
iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de PAULPOET » Lun Aug 02, 2010 1:34 pm  
Domnule "Apostolu", nu m-am înşelat în privinţa 

 identităţii domniei voastre. Posibil să fiţi una şi aceiaşi 
 persoană cu Ateu notoriu dar cu alt cont. Sau posibil să nu 

 ştiu niciodată cine sunteţi cu adevărat, dar în mod cert Dumne- 
zeu nu doarme şi vă cunoaste cine sunteţi. Oare cum puteţi afirma 

aşa ceva, când cei patru evanghelişti au trăit nu în secolul 2, ar fi fost 
împosibil, ci în secolul 1, cu excepţia lui Ioan paremi-se, care a scris 

cam la vârsta de 100 de ani cartea numită Apocalipsa, posibil în 
secolul 2, şi care tocmai datorită faptului că a fost scrisă de  

cineva la o etate foarte înaintată, se zice că a fost scrisă 
 fără capacitatea mentală naturală, adică nu a fost 

 în facultăţile sale mentale să poată scrie aşa 
 grozăvenii, adică şi mai pe scurt... a fost 

 nebun, aşa cum nebun pot fi conside- 
rat şi eu acum spunând şi susţi- 

nând că există Dumnezeu, 
 şi că Domnul Hristos  
a coborât din ceruri 

 şi este Fiul Celui Prea 
 Înalt, cu toate că nu a coborât 

 din niciun cer, ci S-a născut normal 
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 ca orice om născut din femeie nu din Bărbat.  

Că şi bărbaţii pot uneori să nască dacă nu au femeie, 
 nu credeam dacă îmi spunea cineva cu osută de ani în urmă, 

 dar acum se ştie şi este de crezut aşa ceva, cum este de crezut să 
devii din bărbat femeie, dar din "femeie" Bărbat, niciodată. Cu pri- 
vire la extratereştrii adevăraţi de pe alte planete şi galaxii, eu chiar 

am scris foarte mult pe tema aceasta, Dumnezeu este viaţă, am 
 scris că există viaţă şi oameni peste tot în univers, unii au 
 ajuns foarte rapid în ceruri cu toţii, sunt Copiii lui Dum- 

nezeu sau Fii ai lui Dumnezeu după descrierea făcută 
 de Enoh. Avem foarte puţine cunoştinţe despre extra- 

tereştri deoarece se opune diavolul să nu ştim niciodată. 
 Nasa ştie şi au multe cunoştinţe despre extratereştri şi na- 
vele lor de vizită nu război, şi ştie bineînţeles şi... Vaticanul  
care s-a temut foarte mult timp să spună pe şleau aceste lu- 

cruri de teama a nu face dezbinare între credincioşi şi a- 
tei, lucru ce se va întâmpla cât de curând, iar noi va  
trebui să ne luăm măsuri de contracarare a necu- 

noaşterii despre Dumnezeu, deoarece este  
sau sunt, zilele de pe urmă când diavo- 

lul aruncă cea mai mare forţă de 
 atac pe pământ, se dă o Lup- 

tă corp la corp, necuraţii  
au acest as pe mâne- 

că numit extratereştri,  
dar nu vor reuşi, tocmai  

datorită ştiinţei care nu poate 
 explica unele fenomene reale pe  

pământ, şi care se prea poate a fi o 
 pregătire a celor care cunosc cosmosul,  

o pregătire de atac a altor extratereştrii con- 
duşi de Lucifer în persoană, care în dorinţa lor  

de a câştiga ne vor ataca convenţional nu spiritual. 
Vă mulţumesc. 

*** 
iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de Apostolu » Lun Aug 02, 2010 4:49 pm  
Draga domnule Paulpoet, 

Asa este ! 
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Dumnezeu ma cunoaste si dreapta rasplata imi va da! 
Dar si celor care nu vor sa inteleaga ca Dreapta Credinta  
Ortodoxa S-A CONSTRUIT IN 400 DE ANI de JERTFE  
si "plimbari de virgule"! Si de batai, si de sute de exco- 

municari intre Episcopi! Si de documente falsifi- 
cate de Vatican, si de arderea oricarei Even- 

ghelii care nu i-a placut lui Irineus, etc.  
In secolul XXI stiinta ne pune in 

 fata unei intrebari fundamentale! 
Vrem sa ne pastram Credinta pentru  

ceea ce inseamna mesajul din ea, sau vrem 
 sa ne distrugem pentru ca nu vom accepta ca  

Evenghelia lui Petru este in fapt o relatare a disci- 
polilor sai, sau chiar o inventie a acestor discipoli? 

Ce o sa faceti daca se va descoperi aiurea in lume, sau  
chiar in arhivele Vaticanului o Evanghelie olografa a lui 

 Petru? Care... o sa spuna ca Iisus nu vorbea decat pentru  
poporul evreu, iar gentilii sunt animale reincarnate si menite 

 sa fie sclavii poporului "ales"! Nu de alta, dar ura lui Petru fata  
   de gentili este mai mult decat bine documentata... Sunteti prega- 
tit sa acceptati realitatile istorice si sa continuati sa credeti sau o sa 

va taiati gatul singur? 
*** 

 iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 
de PAULPOET » Mar Aug 03, 2010 7:47 am  

Fără să ştiu despre ce vorbiţi în evanghelia după Petru despre  
care nu am auzit şi probabil că există alături de alte evanghelii 

precum cea a lui Iuda de exemplu, fără să fi citit vreodată această 
evanghelie a lui Pentru, pot să vă spun că nu degeaba a zis Domnul 
lui Petru... "puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit de Mine?" Şi nu 
numai atât, ci i-a mai zis ceva rămas în Scriptură, adică se va lepă- 
da de Domnul la cântatul cocoşului, ceea ce are o dublă înţelege- 

re, adică este şi ceea ce au crezut oamenii până în zilele noas- 
tre, dar este şi ceea ce spuneţi domnia voastră, adică Pe- 

tru iată că la cântatul cocoşului(spre sfârşitul vieţii 
 lui), se va lepăda... a doua oară parcă nu? Mă  

rog... se va lepăda de Domnul, lucru pe  
care abia acum după 2000 de ani 

 îl realizăm şi îl cercetăm. 



 
 

340 

 
 De ce oare un aşazis mare credincios 

 întru Domnul se leapădă în mod straniu  
de Domnul? Mergem la grădina cu pricina, 

 unde Petru a scos sabia şi violent fiind a vrut 
 să apere pe Domnul prin violenţă, şi în felul aces- 
ta să se producă un răzbel sângeros, în care puteau  

muri toţi ucenicii, inclusiv acest Petru care azi nu ar 
 mai fi scris nicio evanghelie nimic. Ori a apăra pe Dom- 

nul, nu înseamnă Cruciadă, nu înseamnă inchiziţie şi 
 vărsare de sânge în Numele Domnului, este satanism  

acest lucru, şi Domnul a şi zis că are printre ucenici 
 un drac. Oare se referea la Iuda vânzătorul Dom- 

nul, sau se referea la Petru? Eu zic să citim 
 foarte atent Scriptura, şi să descoperim  

adevărul absolut al spuselor Domnu- 
lui, şi să nu ne luăm după ce au  

crezut ucenicii, anume că 
 Iuda era acel drac, deoa- 
rece el ţinea punga, fura 
 bani, şi că L-a vândut pe  
Domnul cu un sărut. Nu 
 frate, Domnul a vrut să 

 se împlinească voia Tatălui.  
Domnul a zis că unul din cei 

 doisprezece va trebui să-L vândă,  
şi ştia foarte bine că diavolul nu va zice 

 lui Petru... du-te tu şi vinde-L să ne scăpăm 
 de El, ci Domnul a cerut să mănânce toţi din acel 

 blid, şi primul care se va nimeri să întingă şi să mănânce, 
 în acela să intre satana şi să se ducă să-L vândă. Şi vedem mai  

târziu căinţa lui Iuda care condus de spiritele rele a vândut totuşi 
 pe Domnul, că a aruncat banii aceea spurcaţi, şi s-a spânzurat apoi. 

. 
 Deci, Iuda, a iubit foarte mult pe Domnul. Iuda a fost cel care nu 

vroia nici cu satana în el să se ducă şi să-L vândă. Dar Domnul 
 i-a zis de mai multe ori... du-te Iuda, du-te şi fă... ce ai de 

 gând să faci, adică Domnul care ştie gândurile noastre 
 a tuturora, a ştiut ce gândea Iuda, a ştiut ce gân- 

dea şi Pentru în acel moment, şi a ştiut 
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 exact momentul când va sosi Iuda să-L 

 sărute şi să-L vândă; nu S-a apus deoarece aşa  
trebuia să se întâmple, ba mai mult... după ce a fost să- 

rutat Domnul, la cuvântul Domnului "Eu Sunt"... pe cine 
 căutaţi?... toţi au picat la pământ de frică, şi Domnul a mai zis 

odată, că pe El îl caută, şi S-a lăsat precum Mielul la tăiere prins şi 
înjunghiat, pentru a se împlini Scriptura. Oare ce a făcut satana din 
Petru în acel moment. Bineînţeles că nu i-a mers planul, şi Petru a 
scos sabia tăind urechea unuia din cei care au venit să-L aresteze. 

Oare vă daţi domniile voastre seama că Petru putea să lovească  
în plin pe acel om şi să moară pe loc? Şi totuşi, Tatăl ceresc  

a avut grijă să nu nimerească pe acel om în plin, şi mai  
presus de toate, Domnul a certat diavolul din Petru,  

a luat urechea celui care a rămas fără de ureche,  
şi i-a lipit-o la loc, zice Scriptura. Oare a zis 

 cineva în acel moment... staţi, s-a pro- 
dus o minune, Acesta este întrade- 

văr Fiul lui Dumnezeu că a vin- 
decat la loc urechea acestuia, 

 să-L lăsăm liber, şi să ne aruncăm 
 la pământ în faţa Lui! A zis cineva aşa 

 ceva? Păi vedeţi că a fost de bun augur şi 
 acest Petru cu drac în el? "Ai drac", ziceau mulţi 

 Domnului Hristos când vindeca şi făcea fel de fel de 
 minuni. Ba mai ziceau că scoate demonii din om cu sata- 

na nu cu Tatăl ceresc. Toate acestea nu se reflectă oare în ce  
credeau cei prezenţi în momentul când Domnul a lipit urechea 

 la loc acestuia? Păi vedeţi. Păi vedeţi voi oare puterea nemărginită 
 a Creatorului nostru? Vedeţi voi cât de mult ne iubeşte Creatorul,  

în aşa măsură că a dat pe singurul Său Fiu să fie omorât pentru 
păcatele noastre? Mulţumesc. 

*** 
iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de Apostolu » Mar Aug 03, 2010 1:20 pm  
Draga Paulpoet, 

NU exista INCA o evanghelie dupa Petru,  
acceptata ca apartinand pescarului, 

 adica inca nu a fost desco- 
perita. De aceea 

 m-am si referit la Petru. 
Rational ar trebui sa existe pt.  
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ca mai toti Apostolii au lasat cate 
 una si trebuie sa recunoasteti ca este 

 cel putin ciudat ca tocmai "piatra" pe care 
 s-a cladit Biserica nu ne-a lasat nimic asemanator  

celor ale lui Ioan, Luca, Marcu si Matei, ci numai 2 epistole. 
Exista insa o "pseudo" Evanghelie a lui "Petru" scrisa in Egipt in 

 a doua jumatate a sec.II si care cu toate ca a fost folosita intens din 
Antiohia pana in Egipt si Rodos, se pare ca nu a fost "oficializata" 

datorita inclinatiei catre docetism din versetele 10 si 19. 
(negarea realitatii sau materealitatii depline a tru- 

pului lui Iisus si prin consecinta si a sufe- 
rintei trupesti a Acestuia) 

Acelasi "Petru" este si autorul unei Apocalipse. 
Cei mai in masura sa se pronunte, afirma ca din ana- 

liza textului rezulta ca acest "Petru" nu ar fi fost niciodata  
in Palestina. 

Ce doream sa subliniez eu, si se pare ca nu am reusit, este 
 ca Simon-Petru era un "sionist", iar o Evanghelie "olografa"  

a acestuia, o Evanghelie databila in sec.I si dovedita ca  
apartinatoare lui, ar putea oferi surprize foarte 

 mari. PENTRU CA: in Antiohia Simon- 
Petru il cearta rau pe Saul-Pavel,  

datorita asezarii la aceiasi 
 masa, la Cina Euha- 

ristica a Evreiilor 
 si Gentililor. 

Diferendul se transeaza 
 la Ierusalim si lui Saul-Pavel 

 i se permite sa predice in continuare. 
In acest context, va intrebam daca vi se vor 

 darama "stalpii" sau veti accepta pacatele lumesti  
si dogmatice ale lui Petru? 

Am gasit si o varianta electronica a Proto-Evangheliei 
 lui Iacob din care am citat anterior despre Nasterea Man- 

tuitorului. http://www.theophilos.3x.ro/Biblioteca/ ...  
VIII.%20Naşterea%20lui%20Isus 

Cateva Evanghelii apocrife,  
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pentru documentare,  
gasiti aici.http://www.theo- 

philos.3x.ro/Biblioteca/ ... index.html 
Sa aveti parte de Lumina. 

*** 
 iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de PAULPOET » Mar Aug 03, 2010 3:27 pm  
Dragul meu "Apostolu", probabil n-am să-mi fac nicio- 
dată timp să studiez alte evanghelii şi alte srieri despre  

Domnul Hristos, dar cert este că diavolul speculează orice 
necunoastere a noastră, în dorinţa lui neîncetată de a ne duce 

 pe noi cei credincioşi în eroare. Menţionez un singur aspect scris 
 de evanghelistul Ioan, acela că Domnul Hristos a făcut mult mai 
multe minuni din câte ştim noi, şi tot el menţionează, că dacă le-
ar scrie cineva pe toate, nu ar încape în nicio bibliotecă din lume. 

Aşa zicea Ioan la vremea respectivă, azi ar încape aceste 
scrieri(dacă se mai găsesc), prin biblioteci... fie ele şi virtuale, dar 

întrebarea este una singură: Cum poţi citi tu într-o viaţă de om 
aceste mii de scri- 

eri care nu pot fi citite nici în omie de ani, dar să le mai şi comen- 
tezi? Aşadar, v-aş ruga să nu vă legaţi la cap citind alte lucrări 
 decât cele din Biblie, sau dacă le citiţi nu le interpretaţi alt- 

cumva. Probabil cei ce au realizat studiul biblic şi au ales  
aceste 4 evanghelii au ştiut ei de la Dumnezeu ce aleg 

 şi ce scriu. Se zice că evangheliştii aceştia patru 
 erau trei... Marcu şi Matei. 

Mai avem ceva de spus? 
Mulţumesc. 

*** 
iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 

de goga bogdan nicolae » Mar Aug 03, 2010 8:07 pm  
FELICITARI APOSTOLU SUNT DE ACORD CU TINE ,STIU 

 CA M-AM MAI CONTRAZIS CU TINE DAR IN ACEST SUBI- 
ECT AI DREPTATE . CAND VA VENI SFARSITU LUMII, 

OAMENII BUNI IN FATA DOMNULUI VOR FI LUA- 
TI IN NAVE SPECIALE SI SALVATI DE DISTRU- 

GEREA PAMANTULUI. STIU CA SUNA SF  
DAR E PAREREA MEA . DUMNEZEU 

 VA VENII CU NAVE SOFISTI- 
CATE SI NE VA SALVA  



 
 

344 

DE CEI RAI SI LACOMI 
 CARE DISTRUG PAMANTUL ZI DE ZI. 

CAND AM VAZUT CE ARGUMENTE ADUCI  
-MI-AM DAT SEAMA CA TOTUSI ESTI UN OM 

INTELIGENT.BRAVO TIE. 
*** 

iezechel vorbeste despre ozeneuri in capitolu 1? 
de Apostolu » Mar Aug 03, 2010 9:14 pm  

Multumesc, 
Dar nu trebuie sa strigati cand imi dati dreptate.  

(netticheta spune ca un mesaj scris numai 
 cu litere mari, inseamna ca stigati 

 la intelocutor) 
Problema este foarte delicata, iar 

 comunitatea academica mai 
 conservatoare decat la  

1700, cand Acade- 
mia Franceza 

 decreta 
 ca nici 

 un  
aparat mai greu ca 

 aerul nu poate sa zboare. 
Milioane (?) de galaxi, miliarde  

de sisteme solare, si noi ... in trufia 
 noatra nemasurata ne inchipuim ca 
 suntem singura faptura inteligenta 

 creata de Dumnezeu? Oare cati 
 "oameni" s-au Indumnezeit 

 inaintea noastra?... Sa  
aveti parte de Lu- 

mina! 
* 

Dragă cititor, suntem trufaşi, 
 lumea-i plină de nebuni şi de borfaşi, 

 pe und' te duci, vezi ură, duşmănie, şi dacă vii...  
şi tu cu-o poezie, sau mărturie, te şterg, spunând c-ai  

relatat, a fi: prostie. Iar dacă un ziar, arată interes, va fi citit,  
cu marele succes, al banilor, al bogăţiei, şi nicidecum, al dragostei, 
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 al poeziei. Astăzi e ziua... României, 
 şi mai puţin e ziua... poeziei. Şi tocmai 

 mă gândeam ceva să scriu, şi iată c-am uitat, 
 şi nu mai ştiu. Probabil Dumnezeu care-a văzut,  

s-a supărat de ceea ce-au făcut. De ziua României, 
 plâng, suspin, în gură am amar, şi am venin. Este 

 o zi în care... ne distrăm, o zi ce-ar trebui, să o poeti- 
zăm. La Alba Iulia, în fiecare an am fost, acum nu 
 mă mai duc, deoarece, nu are: rost. Când eu, pe  
şeful ieri, l-am întrebat, a spus - cu Alba Iubia, 
 s-a anulat. Probabil, este criză, nu sunt bani,  

şi poate va mai ţine, ani şi ani. Şi iată stăm 
 acasă, suspinăm, ne ducem la localuri, bem,  

mâncăm, dorim să omorâm, şi câinii maidanezi,  
dar şi poemele frumoase, prin care să visezi. Şi câi- 

nii vagabonzi, ce vor pieri, nu vor avea, pe cine-a... mai, 
 iubi. Sunt singurii pe stradă, care ne iubeau, să-i dai o mân- 

gâiere, şi se bucurau, te urmau, pită-ţi cereau, apoi... mâncau,  
poate că nu prea... se săturau, dar te cunoşteau, ştiau, lătrau:  
Uite un sufleţel milos, are iubirea Domnului Hristos,  
îl fac atent şi dau din coadă, şi-ntoarce capul, să mă  
vadă. Uite, acum s-a aplecat, mă satură cu-n mân- 

gâiat, când se întoarce de la piaţă, iar voi lătra,  
şi-i ies în faţă. Acum mă lasă, a plecat, şi-i 
  mulţumesc, cu un lătrat. Uite un altul... 

 ia o piatră, un maidanez, acum, îl 
 latră! Uite ce tare l-a lovit, este  

nebun, este ţicnit. Îl urmă- 
resc, să văd ce face, îl  
muşc, şi îmi va zice...  

drace! Dar uite  
că s-a-ntors  

milosul,  
îmi  

pregăteşte... pâinea, osul.  
Uite cum rupe colţ de pâine, mai  

vine lângă el, încă, un câine. E câinele care 
 a fost lovit, cu piatra-n cap, l-a nimerit. Şi e fricos, 

 şade departe, ocoleşte, şi gândeşte: o fi şi-acesta, şi mă 
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 nimereşte?  
Ba nu, că piatra 

 lui e pâine, ce să mă fac,  
sunt speriat, sunt câine. Am  

să-l miros, adulmec, urmăresc,  
iubirea lui, şi eu că mi-o doresc. Fra- 

tele câine, care a lătrat, din mila lui, acum,  
s-a săturat. Dar nu, căci, înspre mine vine, în 

 gură, colţul, de pâine, ţine? Vai frăţioare, bun, 
 îţi mulţumesc, credeam de-atâta foame, azi, mă 

prăpădesc. Ia şi mănâncă şi tu, jumătate... pâinea 
aceasta este, bunătate! Dacă nu vrei, atunci, îţi mulţu- 
mesc; of, Doamne, un stăpân, eu, îmi doresc. Căci am avut, stă- 
pân, odată, şi intr-o zi, de foame, am făcut-o... lată: la o găină,  

eu, m-am repezit, am fost bătut, şi-aproape... am murit. Mi- 
am revenit, după... covaleşcenţă, chin, într-o grădină, pe 
 la un vecin. Eram legat cu sârmă, spânzurat, şi nu pu- 

team să scot, niciun lătrat. Şi m-am zbătut, mă sufo- 
cam, să mă desfac din laţ, eu, nu puteam! Şi-atun- 

ci, puţin, puţin, m-am liniştit, şi-n liniştea din 
 noapte, m-am gândit: laţul, acesta, este  

tare, dacă mă zbat, mă strânge, şi  
mă doare; stau nemişcat, stau 
 liniştit, să zică lumea... c-am 
 murit. Şi uite-aşa, era întunecat,  

şi deodată... latru, şi-am scăpat! Iar 
 de atunci, stăpânul... fost; văzând, că  

l-am prostit, şi este prost; ridică iute pia- 
tra, mă ţinteşte, aruncă după mine, mă lo- 
veşte... uită-l... că s-a întors din piaţă, cred  

c-am să fug, să scap cu viaţă. Fugi şi tu prie- 
tene, că te loveşte: ridică piatra, şi te nime- 

reşte. Fugi prietene, nu-l mai lătra, e pregătit, 
 cu piatra, îţi va da. Vai prietene, te-ai repezit, şi la  
pământ, acum, tu, l-ai trântit? Nu pot să cred, chiar 
 l-ai muşcat, bravo prietene: sunt răzbunat! Hai să  

fugim prietene, ne urmăresc, căci ne omoră iute, 
 dacă ne găsesc. Uite hingherii, să fugim! Acum  

ne-au prins, chelălăim. Acum ne bagă într-o  
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cuşcă. Precis ne duce, şi ne-mpuşcă!  
Vai viaţa noastră, chinuită, nu e de nimeni,  

azi, iubită. Mi-aduc aminte, căţeluş, mă alintau,  
şi jucăuş, de bucurie,-i sărutam; când mi-erea foame,  

doar lătram, şi mâncam. Iar mai apoi, când timpul a trecut,  
şi câine mare, eu, că... m-am făcut, probabil... am fost dat, sau 

poate-am fost furat, de un bogat. Bogatu-acesta, fără suflet bun, 
mă tot bătea, era nebun; am vrut să scap, să hoinăresc, să nu mai 
latru, să muncesc... Dar m-a legat, şi m-a uitat: venea... când şi-

aducea aminte, vedea... că m-am făcut cuminte; îmi arunca,  
în scârbă, pâine uscată, şi mă bătea, zicându-mi: latră!  

Şi eu lătram, lătram forţat, încă eram, un câine: ne- 
mâncat. Şi tot răbdând de foame, m-am gândit,  

după o tufă, în grădină, m-am pitit, şi apoi...  
m-am repezit, la o găină, ce cânta: vai  

de tine, câine, şi de viaţa ta! Po- 
vestea mea, acum, o ştiţi, câine 

 de-aţi fi, pricis muriţi! S-a 
 dus iubirea nostră, de-a 
 fi câine, şi nu se ştie, ce 

 vom face... mâine. Proba- 
bil că, ne strâng în... cuşti,  
stăm nemâncaţi, şi dacă-i 

    muşti, nu zic că poate eşti...  
un nemâncat, ci te împuşcă,  

pentrucă, tu, câine, ai turbat!  
Şi iată doctorul, cu o siringă, vine 

 spre noi, dorind... ca să ne lingă? Nici- 
cum, siringa-i cu otravă, şi situaţia din cuşcă:  

este gravă! O, Doamne, dacă aş scăpa, ce tare către  
oameni aş lătra, şi-aş blestema: Sunteţi fără de suflet  

şi mişei, să n-aveţi parte, de frumoşi căţei; ce vin-avem, 
căţei, că ne-am născut, şi să vorbim ca voi, nu am putut? 
Aşa poate că... Dumnezeu ne-a dat, să vă vorbim... prin-

tr-un lătrat; să vă păzim, de hoţul ce vă fură, şi săru- 
tăm, pe buze... şi pe gură. Iar voi, nesăbuinţă că- 

tre noi aveţi, stăm nemâncaţi şi zilnic ne bă- 
teţi? Dă-le şi lor, Doamne, să fie câine, să  

scormonească după oase, după pâine;  
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cu greu şi chin, pâinea să îşi găsească,  

de foame şi de sete, să... înebunească. Şi  
grijă ai, Doamne, de cel milos, care de Tine,  
Doamne, este fricos, şi credincios. Stârpeşte 

 Doamne, oamenii cei răi, sunt câini la suflet,  
şi sunt... nătărăi. Priveşte Doamne, oamenii 
 ce fac: ne-nţeapă cu siringa, ne omoară; zac.  

Puterea Ta, Doamne, e mare, dorim şi noi, 
 s-avem scăpare. Şi te cunoaştem Domne,  

că ne vezi, şi Tu găseşti o cale, cum, să 
 ne salvezi: sunt printre oameni răi, 

 şi oameni iubitori, Tu, eşti Stă- 
pânul care, niciodat'... nu 

 mori; Tu, eşti Stăpânul  
nostru, Cel milos, Tu,  

eşti milosul Domn, 
 Numit, Hristos. 

 Îţi mulţumesc şi eu, cu un lătrat... chiar în 
 acest moment, mă ţin: m-au înţepat!... O, Doamne, 

 am căzut; şi ce păcat, pe lume, am făcut? Simt o durere, 
durere foarte mare, văzul acum îmi piere, şi scot înc-o... 
lătrare... Acum ei mă aruncă, am murit, durere nu mai 

am, m-am liniştit! Ham, ham... venit şi noi la tine, milosul la tine 
vine, a văzut ce ţi-au făcut, să te scape n-a putut; şi te ia,  

vrea să te-ngroape, să latri, pe-aici... pe-aproape: eşti  
suflet nevinovat, ai scos ultimul lătrat, milosul a  

auzit, şi la tine a fugit. Uite-l... plânge, lăcri- 
mează, scrie versuri, ce rimează, este  

ziua României, şi dragostea poe- 
ziei. Este ziua noastră care,  

amintirea nu ne moare.  
Acum, milosul, se  

scoală, ţine că- 
ţelusu-n poa- 

lă; se duce, 
 probabil, 
 sapă, şi 
 căţelul 

* 
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 îl îngroapă. 
 Acum, şi noi vom 

 pleca: îl conducem, vom 
 lătra; suntem câini, suntem muş- 

caţi, prinşi în laţ şi împuşcaţi: nevinovaţi!  
Trec soldaţii, defilează, şi câinele delirează; cum,  

câinele injectat, n-a murit... este scăpat? Doamne, ce  
minunăţie, şi ce mare bucurie. Doamne, Sfinte, ai ştiut, şi  

nu ştim cum ai făcut: căţeluşul, înţepat, a-nviat? Doamne Sfinte, 
ne-nchinăm, păcat că... numai lătrăm: am dori să Îţi vorbim, 

cuvântăm şi mulţumim; Iartă-i Doamne pe duşmani, ne 
 cresc şi ne vând pe bani; iartă,-i căci, poate nu ştiu,  

că eşti Domnul nostru viu. Trec soldaţii, pompie- 
rii, şi s-au liniştit hingherii: privesc defila- 

rea care, ne spune că-i sărbătoare,  
este ziua României, şi dulceaţa 
 poeziei, care, nu s-a terminat,  
soldaţii au defilat, iar acum,  
se odihnesc, mâncare caldă  
servesc, se cinstesc: Să tră- 
iască România, soldaţii,  

servească glia; duşmanul  
din ţară piară, să avem viaţa 

 uşoară; să avem pâine pe masă,  
şi o locuinţă, casă; pe străzi să nu 

 mai umblăm, şi pe guvernanţi lătrăm;  
să trăim în armonie, peste tot cu bucurie; 

 bucuria noastră este, hăulită se numeşte; ţară 
 dragă hăulim, te cântăm şi te iubim; tu eşti România 
care, se va face şi mai mare. Ţară, ţară, vrem păpică, 
să scăpăm de nea... Ciulică, să punem conducător, pe 

Domnul nemuritor. Doamne, Dumnezeu de 
 Sus, atât am avut de spus. Trec soldaţii: 

 dar la anul!... când tăiem moţul, cur- 
canul: când noi vom avea pă- 

pică, şi iubirea nu se  
strică! Mersi. 

. 
1.12.2011, ora 12:21. 
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2)Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Lun Aug 02, 2010 4:30 pm  

Dragii mei: 
Este vremea să luăm înţelepciune 

Să citim şi ascultăm ce Dumnezeu ne spune 
Ne spune milă de sărac s-avem 

Ne spune... când ne cere să-i dădem 
Dar să-i dădem milă cu-nţelepciune 
Mila şi-nţelepciunea-s lucruri bune 

E lucru bun să fii milos... 
Ne spune chiar Domnul Hristos 

Dar dacă n-ai şi-nţelepciune 
Lumina din tine apune 

Tu eşti Lumina călătoare 
Tu Luminezi pământ şi mare 

Şi fără de Lumina ta 
Mulţi credincioşi nu vor putea 

Şi vor muri în val de mare  
Vor rătăci a lor Cărare 
Şi te vei face vinovat: 

Din milă altora n-ai dat 
Şi n-ai avut înţelepciune 

Nu ai gândit, cum se mai spune. 
* 

Se zice că un credincios 
Zăcea în Dragoste milos 

Pâinea lui Dumnezeu era: 
Şi sufletul din el dădea. 

 
Şi omul cel sărac şi nevoiaş 

Cunoştea acest milos de la oraş 
Veneau vapoarele pe mare 

Vedeau lumina farului în zare 
Drumul spre ţărm ele ştiau 

Şi de pe mare nu se rătăceau. 
 

Bătrânul, NEÎNŢELEPT, milos 
Era cu-adevărat om credincios 
Avea ulei... farul să dea lumină 
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Avea cămara cu uleiuri plină 
Să îi ajungă pentru o săptămână 

Fără ulei de luminat să nu rămână. 
 

Şi cei lipsiţi, aflând că e milos 
Ştiindu-l şi bătrân şi credincios 

Ulei bătrânului ei au cerut 
Pentru o zi, două, ca împrumut. 

 
Bătrânul cel milos fără înţelepciune 

Ulei în sticle la săraci le pune 
Încredinţat că face bine celui nevoiaş 

Şi până se va duce iarăşi la oraş 
Cel care de la el s-a-mprumutat 

Aduce înapoi uleiul de mâncare dat 
Vapoarele pe mare nu se rătăcesc 

Din depărtare farul moşului ei îl zăresc. 
 

Acum, poate cam bănuiţi ce vreau să zic 
Doresc frumos în rimă să explic 

Pilda în versuri pentru oameni am gândit 
Bătrânul cel milos durere a primit: 

Uleiul necesar pentru iluminare 
Era pe ducă şi pe terminare 

Iar mosul, neînţelept, s-a speriat 
După ulei s-a dus la oamenii din sat. 

 
Plângând, bătea la fiecare poartă: 

Era lovit de necurat în soartă 
Cerea uleiul înapoi împrumutat 

Uleiul lui... care, din milă, lor le-a dat: 
Unii ziceau că la oraş încă n-au fost 

Alţii ziceau că moşul este mare prost 
Să cumpere ulei dacă el vrea 

Şi bani la cei bogaţi acum să dea 
Căci, fără bani, nimeni de tine nu-i milos 
Şi poţi să fii cât vrei în Domnul credincios 

Poţi să plângi la porţi şi să jăleşti 
Tot un bătrân neînţelept tu te numeşti. 
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Şi mosul, banii toţi i-a dat 
Ulei pentru o noapte el a cumpărat 

Dar pentru două nopţi nu a avut 
Farul s-a stins, şi n-a mai fost văzut: 

Evident, că oamenii s-au rătăcit 
S-au înecat în valuri, şi-au murit! 

 
Iată ce-nseamnă, înţelepciune să nu ai 

Să fii foarte milos, şi sufletul din tine să le dai: 
Cinci din fecioarele cele-nţelepte 

Cu celelalte cinci au fost nedrepte: 
Cerândule ulei, ele au refuzat 

Şi bine au făcut că nu le-au dat: 
Degeaba eşti fecioară credincioasă 
Degeaba eşti în Dumnezeu miloasă 
Pe-acest pământ uleiul se termină 

Şi poţi rămâne credincios fără Lumină 
Fără Lumină, Domnul nu te vede: 

Eşti credincios şi nimeni nu te crede 
Fără de-nţelepciune eşti de mult pierdut 

S-ajungi la Dumnezeu tu n-ai putut 
Şi vei rămâne tot sărac şi credincios: 

Care-a crezut degeaba, în Isus Hristos. 
 

Dragii mei: 
Omul, are înţelepciunea dată cu măsura 

Atât cât poate duce el cu gura 
Nu-i rău să fii om credincios 

Cu semenii să fii milos 
Dar, dacă-nţelepciune tu nu ai: 

Pe Dumnezeu Isus, lui necuratul tu-L dai! 
Domnul Hristos nicicum nu te primeşte 

Te-ntreabă cine eşti, şi te goneşte! 
 

În schimb, mila Domnului e mare 
Este destulă, şi este nemuritoare 

Este o milă multă infinită 
Este o milă veşnic împlinită 
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Pe când, la oameni, este trecătoare 
Este precum aprinzi o lumânare 
Şi-n lumânare tu când ai suflat 

Noapte în tine, şi în suflet, s-a lăsat. 
 

Dacă dorim Bine... să ne vedem 
Mai multe lumânări să ne-aprindem 

Şi dacă vom sufla-ntr-o lumânare 
Va fi totuşi Lumină-n depărtare 
Domnul Hristos te vede cine eşti 

Te vede prin Lumina,-i cum gândeşti 
Şi niciodată El nu te goneşte 

Eşti înţelept, şi Domnul: te iubeşte. 
 

Aprindeţi Domnului o Lumânare foarte mare 
Şi Domnul pentru tine va aprinde Soare: 

Îţi dă înţelepciune multă însutită 
Îţi dă din mila Lui cea infinită 

Lumină şi tu oamenilor să le dai 
Şi tot mai multă Lumină, tu, să ai 

Neîncetat pe Domnul Dumnezeu să-L vezi 
Neîncetat în Domnul Dumnezeu să crezi 

Şi dacă vezi pe Dumnezeu Hristos 
Şi dacă eşti mereu Lui credincios 
Neîncetat în noapte tu-L veghezi 

Pe "Hoţ", în noapte la furat î-L vezi: 
Căci, Domnul ca un "Hoţ", în noapte vine 

Şi va fi vai de sufletul din tine: 
Dacă te va găsi dormind 

În post, de strajă, moţăind. 
 

Dragii mei: 
Mă gândesc, că v-a plăcut 

Am scris-o azi, cum am putut 
Pilde pe undeva de mai găsesc 
Poate pe toate eu le viersuiesc 

Îmi plac pildele să le văd frumoase 
Şi citite, scrise, şi mămoase 
Scrise cu sufleţel şi dăruite 

 



 
 

354 

Şi tot cu sufleţel, de om citite 
Ca dar, pe care de la Domnul tu îl ai 
Şi mai departe, oamenilor toţi îl dai 

Harul, pe-acest pământ să se-mulţească 
Omul, Domnului Isus Hristos să-I mulţumească 

Căci, nu am fost pe-acestă lume omul Lui răutăcios 
Şi mi-am dorit să scriu la oameni fain frumos 

Şi iată, că prin Domnul, eu am reuşit: 
Adică, prin Hristos, Domnul... Iiubit! 

Amin. 
*** 

Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de PAULPOET » Mar Aug 03, 2010 9:58 pm  

Prietene frate, eu aş zice 
Aş zice despre libertate 

Dar ne lovesc cu mii de bice 
Şi foarte greu astăzi se poate. 

 
Speranţele încă mai sunt 

Mai sunt pe lume şi trăiesc 
Şi pân' ne-ntoarcem în pământ 

Speranţele mi te iubesc. 
 

Ferice de omul care 
În Scriptură-nţelepciune el găseşte 

El va avea în Domnul îndurare 
Pricepere de a trăi în viaţă dobândeşte. 

(proverbe 3:13) 
 

Căci, prin înţelepciune Domnul toate le-a făcut 
Prin înţelepciune Domnul pământul a întemeiat 

Numai prin înţelepciune Domnul a putut 
Şi prin pricepere, El, tărie cerului a dat. 

 
Căci, Domnul, pe cei vicleni El îi urăşte 

Sunt oameni fără pic de-nţelepciune 
Secretul Său, doar celor drepţi Domnul dezvăluieşte: 

Te rogi frumos, şi Dumnezeu Hristos îţi spune. 
(proverbe 3:32) 
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În casa celui rău, zace al Domnului blestem 
Sunt oameni blestemaţi şi făcături 

El binecuvintează, locuinţa celor ce se tem 
Şi n-au în Domnul, nărozii şi-apucături. 

(proverbe 3:33) 
 

Deasemeni, El îşi bate joc de cei zmintiţi 
Partea celor nebuni, ruşinea veşnică va fi 

Domnul dăruieşte, har acelora zmeriţi 
Şi înţelepţii, slava Lui vor moşteni. 

 
Ps 

Prietene, nu uita cuvintele mele 
Şi nu te-ndepărta azi de la ele, 

Dobândeşte înţelepciune şi n-o părăsi 
Şi înţelepciunea, sigur, ea, te va păzi. 

(proverbe 4:5) 
 

Prietene, priceperea în Domnul nu e grea 
Este acea pricepere care te vrea 

Dobândeşte pricepere, şi nu o părăsi 
Iubeşte-o-n Domnul, şi Domnul te va ocroti. 

 
Înalţ-o te rog, şi Domnul te va înălţa 

Citeşte-o te rog, şi Domnul te va-mbrăţişa 
Ea îţi va pune pe cap o cunună de har aurită 

Şi te va împodobi, cu o coroană superbă şi strălucită. 
 

Deasemeni, nu vei fi stânjenit în Domnul pe unde vei umbla 
Şi nu vei fi împiedicat de Domnul când disperat vei alerga 

Ţine acestă Învăţătură - spune Domnul, şi din mână nu o lăsa 
Păzeşte-o, deoarece, această Învăţătură, este chiar viaţa ta. 

(proverbe 4:12) 
 

Şi pe cărarea celor răi - spune Domnul, nu intra! 
Şi pe calea celor nelegiuţi, te rog, nu umbla: 
Ocoloşte-o, şi mergi cu Domnul tot înainte 

Fereşte-te, nu trecea pe ea, şi ia te rog... aminte. 
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Căci, ei - zice Domnul, din vinul violenţei aceştia beau 
Şi pâinea nelegiurilor, în sufletul lor au 

Cuvintele Mele, sunt viaţă pentru cei ce le găsesc- 
Mai zice Domnul, şi sănătate pentru trupul lor sufletesc. 

 
Prietene, ascultă cuvintele Domnului ce îţi spun 
Căci, cel ce nu le ascultă, este un mare nebun! 

Aceste cuvinte, de la ochii minţii tale să nu se îndepărteze 
Şi de la auzul urechilor tale, să nu se înstrăineze. 

 
Păstrează-ţi inima prietene, mai mult decât este orice de păzit 

Căci, din ea izvoarele vieţi tale ies, şi au ieşit: 
Izgoneşte neadevărul din gura ta 

Şi de pe buzele tale, îndepărtează, viclenia! 
(proverbe 4:22) 

 
Prietene, plecă urechea la învăţătura mea ca să fii cu chibzuinţă 

Şi în felul acesta, buzele tale să păstreze cunoştinţă: 
Ca nu cumva, nişte străini, să se sature din averea ta 

Şi să munceşti din greu, pentru casa... altuia: 
 

Ca să nu gemi, de durere la urmă cumva 
Când, carnea şi trupul, ţi se vor consuma 

Şi să zici: "Cum Doamne Învăţătura Ta eu am urât-o 
Şi cum inima mea Doamne, mustrarea Ta, a dispreţuit-o?" 

 
Şi să mai zici: "Cum am putut, să n-ascult glasul Domnului iubit 
Şi să intru, în tot felul de-ncurcături şi rele, mult nu mi-a lipsit?" 

Da, pentru că ăl rău, este prins în nelegiuirea inimii lui 
Şi este ţinut strâns, în legăturile fără de sfârşit... ale păcatului! 

 
Acesta, din lipsă de înfrânare, se va duce şi va muri 

Şi în prea multa lui nebunie, iremediabil, se va rătăci! 
Fiule, zice Domnul, dacă te-ai pus garant şi pentru altul te-ai 

îndatorat 
Dacă eşti prin făgăduinţa gurii tale, de acesta astăzi legat: 

 
Nu da ochilor tăi adormire 
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Şi ploapelor tale aţipire 
Scapă din mâna lui... cum scapă de vânător gazelele 

Şi cum scapă din mâna păsărarului, păsărelele! 
 

Du-te leneşule, zice Domnul, şi te uită te rog la furnică 
Uită-te la căile ei, şi vei vedea, înţelepciunea ei... cât e de mică: 

Ea nu are nici conducător 
Ea nu are nici stăpân, nici supraveghetor, 

 
Şi ea, mai zice Domnul, hrana vara ea îşi pregăteşte 
Strânge provizii în timpul secerişului, şi agoniseşte; 

Până când leneşule, zice Domnul - până când vei sta culcat 
Şi până când, din somnul tău, tu nu vei fi sculat? 

 
Căci, sărăcia, vine peste tine ca un hoţ la furat... 

Mai zice Domnul, şi lipsa... ca un om, bine înarmat! 
Fereşte-te de răutate, omul nelegiuit cu neadevăr în gură va 

umbla 
Clipeşte un ochi, dă din picior, şi pe alţii... cu degetele, îi va 

învăţa, 
 

Omul de nimic, el întodeauna certuri stârneşte 
Şi în inima lui, numai răutate el urzeşte 

Iubeşte te rog, sfaturile Tatălui Tău, şi învăţătura mamei tale 
Ele te vor păzi, la culcare, şi îţi vor vorbi, la deşteptare. 

 
Prietene "poet", ce să-ţi mai citez din Scriptură eu 
Şi ce versete, să-ţi mai versific... de la Dumnezeu? 
Prietene, nu te lăsa de farmecele feminine poftit 

Şi de pleoapele ei, nu te lăsa... ademenit! 
(proverbe 6:25) 

* 
Va urma. 

Sper să citească  
şi prietenul meu poet 

 Ateu notoriu şi mulţi alţii  
asemenea lui. 

Mulţumesc, şi va urma cu  
femeia păcătoasă prinsă 
 în adulter, şi altele. 
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(Vezi continuarea la... Sfârşitul lumii...) 
Mozaic după data de 3 August 2010 

17)dumnezeu este cu noi intodeauna 
de eleonora » Lun Aug 09, 2010 8:15 am  

de ce credem ca sintem singuri? 
Cind El este mereu cu noi. 

*** 
de Cristian » Lun Aug 09, 2010 1:55 pm  

Nu stiu despre ce cred alţii însă eu nu mă simt 
 deloc singur. Sunt conştient că Dumnezeu  

este mereu cu noi având grijă şi de cei  
răi şi de cei buni; şi trimite lumi- 

na soarelui şi peste cei  
drepţi şi peste cei 

 nedrepţi. 
*** 

de zugravu » Lun Aug 09, 2010 2:50 pm  
Care e legatura cu muzica ? 

*** 
de Cristian » Lun Aug 09, 2010 2:53 pm  

Buna constatare... Nu are legătură cu muzica.  
Subiect mutat. 

*** 
Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 

de PAULPOET » Mar Aug 10, 2010 7:48 pm  
Dragii mei, cineva a zis: 

“Încă nu te-ai prins Cristiane 
 că numai eu fac mişto de tine pe aici...  

fudululeeeeeeee!” 
(zugpetine...) 

 
Nu-i bine să ne duşmănim 

Suntem ca şerpii care nu gândim 
Oare, dacă mergi zilnic la servici 

Îţi iei cu tine puşca şi un bici? 
 

Şi-atunci, de ce pe Cristian îl biciuim 
Şi-aşa cum este noi nu îl iubim? 
Credeţi că va veni altul mai bun 

Să dea cu biciul zilnic în nebun? 
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Nu, nu pe tine nebun te-am făcut 

Pe cel ce zace lucrând în tăcut, 
Şi-acela ştim cine şi cum se mai numeşte 
Şi ştim că-n Dumnezeu Hristos loveşte. 

 
Noi te iubim, şi-ţi demonstrăm 

Cu tine-n mine noi nu dăm 
Iar dacă dai cu tine-n mine 

Îţi spun frumos, că nu e bine. 
 

Dă dacă vrei în necurat 
Loveşte tare în păcat 

Aşa Domnul Hristos îţi zice 
Şi nu te bate doar cu bice: 

 
Te bate Domnul prin Cuvânt 
Te bagă chiar şi în mormânt 

Dar Te învie dacă-L vrei 
Şi scapi acum dintre atei. 

 
Uite, ţi-am pregătit o... "Pâine" 

O poţi de vrei s-o dai la... "câine" 
Dar te-aş ruga să o citeşti 

Să afli păcătos de eşti. 
 

Spor la Citit 
Şi bine ai venit, 

De vrei iubit să fii 
Iubeşte pe Copii, 
Iubeşte-te pe tine 
Şi fă la lume bine: 

* 
Da Eleonora: 

Dumnezeu este din cer 
Unde îngerii... nu pier! 

Iar păcătosul nu-i din lume... 
Aşa Isus Hristos ne spune: 
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“Ei, nu sunt din lume, 
După cum, nici Eu nu sunt din lume” 

(Ioan 17:16) 
 

Ce este lumea? Este nimic! 
Este o coadă... de pisic! 

Lumea e lume, doar prin Cuvânt 
Prin Adevăr şi Domnul Sfânt: 

 
“Sfinţeşte-i prin Adevărul Tău: 
Cuvântul Tău, este Adevărul”. 

(Ioan 17:17) 
 

Lumea aceasta-i pieritoare 
Orice născut(ă), moarte are 

Şi dacă vrei să te sfinţeşti 
Una cu Dumnezeu, va trebui să... “Eşti”: 

 
“Eu, nu mai sunt în lume, 

Dar ei... sunt în lume, 
Şi Eu(Isus), vin la Tine Sfinte Tată: 

Păzeşte-i în Numele Tău, 
Pe aceia pe care... “Mi-i”, I-ai dat 
Pentru ca ei, să fie Una cu Noi” 

(Ioan 17:11) 
 

Deci, Dumnezeu, doar ne păzeşte 
De satana zilnic ne fereşte 

Pe Dumnezeu de nu-L dorim 
Vine satana, şi pierim! 

 
Suntem doar vis, lume creată 

Avem un Duh, un Fiu şi-un Tată 
Cine pe Dumnezeu iubeşte 
Se Naşte iarăşi, şi trăieşte: 

 
“Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei 

Ca şi ei să fie sfinţi prin Adevăr” 
(Ioan 17:19) 
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Deci, cel ce-n Dumnezeu nu crede 
Unirea-n Dumnezeu, Tatăl, nu vede 

Rămâne singur singurel 
Şi este vai şi-amar de el. 

 
Domnul nu este între răi 

Domnul nu este-n... nătărăi 
Domnul este în credincios 

Ce crede în Domnul Hristos! 
 

Hristos se roagă pentru ei 
Pentru necredincioşi... atei: 

Să vină şi ei la credinţă 
Prin Adevăr şi prin Fiinţă: 

 
“Şi Mă rog, nu numai pentru ei(pentru ucenici) 

Ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, 
Prin cuvântul lor, ca toţi să fie Una, 

Cum Tu Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine: 
Ca şi ei să fie Una cu Noi, 

Pentru ca lumea, să creadă... ce? Coada de pisică? 
Să creadă... că Tu M-ai trimes!” 

(Ioan 17:20;21) 
 

Deci, doar prin cuvântul tău rostit 
Eşti credincios de Domn iubit 
Şi doar prin Bine-Cuvântare 
Devii la Dumnezeu o floare. 

 
Ne naştem deci, Balauri, Buruiană 

Dumnezeu ne dă lumină, hrană 
Dumnezeu de diavol ne păzeşte 

Şi niciodată nu ne părăseşte. 
 

Noi, suntem cei ce-L părăsim 
Noi, pe Hristos nu Îl dorim 

Şi repede satana-n suflet vine 
Intră buluc-cu legiuni în tine! 
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Şi foarte greu mai scoţi tu pe satan 
Te rogi postind o lună sau un an 

Şi poate totuşi... un satan, rămâne: 
Şi nu te scapi de rele şi de... “câne”. 

 
Daţi vă rog lui Dumnezeu 

Slava cerului mereu, 
Să fim cu Dumnezeu uniţi 

Şi de satană Azi feriţi: 
 

“Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, 
Pentru ca şi ei să fie Una, 

Aşa cum şi Noi, Una Suntem” 
(Ioan 17:22) 

 
Deci, trebuie să ne Unim 

Cu Domnul să ne contopim, 
S-ajungem la desăvârşire 
Prin Adevăr şi Mântuire: 

 
“Eu (Isus), în ei 

Şi Tu (Tatăl), în Mine: 
Pentru ca ei, să fie chip desăvârşit(Una), 

Ca să cunoască lumea: 
Că Tu M-ai trimes 
Şi că, I-ai iubit... 

Aşa cum M-ai iubit Tu pe Mine” 
(Ioan 17:23) 

 
Cine oare cunoaşte lumea aceasta toată? 

Desigur, doar Creatorul nostru Tată 
Noi oamenii, muşcăm zilnic din... “Măr” 

Şi nu credem vreodată-n Adevăr. 
 

Mâncăm în schimb, din “mărul” viermănos 
Hulim în fiecare zi pe Dumnezeu Hristos 

Şi mai dorim pe-acest pământ să Ne vorbească? 
Dorim, de iad şi rele, El, să ne păzească? 
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Singuri, de iad, de vrem, noi, ne păzim 
Binennţeles, dacă Scriptura o citim: 

Vedem atunci ce este-n lume viermănos 
Slăvind pe Dumnezeu prin Numele... Hristos! 

 
Unde-i Hristos? Unde S-a dus? 

S-a contopit, cu Dumnezeu de Sus: 
Cu Tatăl nostru veşnic S-a Unit 

În cer, de unde-a şi... Venit! 
 

Să coborâm şi noi din Dumnezeu din cer 
De unde îngerii în veci de veci nu pier 

Cu Dumnezeu Hristos, să ne Unim 
Numai aşa, în veci, cu Dumnezeu, Trăim. 

 
Numai aşa, scăpăm de diavol şi de rele 

Numai aşa, satana-n iaduri piere 
Scăpăm de lumea asta păcătoasă: 

Unde de lume... niciodată, nu ne pasă: 
 

“Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, 
Ce-ţi pasă ţie? Tu, vino după Mine!” 

(Ioan 21:22) 
 

Deci, doar Domnului de tine-i pasă 
De ce? Să scapi de lumea păcătoasă! 
Apoi, la cer pe Domnul să-L urmezi 

Şi nemurirea, veşnică, s-o vezi: 
 

“Din pricina aceasta, a ieşit zvonul printre fraţi 
Că, ucenicul acela(care poţi fi oricând chiar tu), 

Nu va muri deloc, deloc” 
(Ioan 21:23) 

 
Vedeţi, vedeţi ce pierdeţi fără de credinţă? 

Pierdeţi pe voi, pierdeţi... Fiinţă 
Isus Hristos, Se roagă şi Te cheamă 

Şi tu-L huleşti, şi nu Îl bagi în seamă? 
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Şi cum doreşti să fii astăzi Salvat? 
Există-n lume om fără Păcat? 
Există-n lume alt Isus Hristos, 

Să moară zilnic pentru păcătos? 
 

“Totuşi, chiar dintre mai-marii... 
Mulţi au crezut în El, 

Dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau: 
Ca să nu fie daţi afară din Sinagogă, 

Căci au iubit mai mult slava oamenilor 
Decât slava lui Dumnezeu, 

Iar Isus le-a strigat: Cine crede în Mine, 
Nu crede în Mine... crede, în Cel ce 

M-a trimes pe Mine; 
Şi cine Mă vede, 

Vede pe Cel ce M-a trimes, 
Deoarece, Eu am venit ca o Lumină în lume, 

Ca orişicine crede în Mine, 
Să nu rămână niciodată în întuneric. 

(Ioan 12:42-46) 
 

Luaţi aşadar, a Domnului Lumină 
Şi te-ai născut pe-acest pământ fără de vină 

Luaţi Lumina de la Dumnezeu Hristos 
Şi te-ai scăpat, să fii tot păcătos. 

 
De ce nu vreţi, Scriptura zilnic s-o citiţi? 

De ce nu vreţi, cu Dumnezeu Hristos să fiţi? 
Domnul, pe cruce pentru tine S-a jerfit 

Şi tu, la Domnul, încă, n-ai venit? 
 

Dă fuga, şi citeşte-L din Scriptură 
Domnu-ţi vorbeşte... pe-nţeles din gură 

Domnul, este Învăţător şi te Învaţă 
Şi te iubeşte-n fiecare zi, din Viaţă! 

 
Dă fuga iute, nu mai sta căscat 

Domnul te iartă Astăzi, de păcat 
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Iar dacă tu, mai vrei să zăboveşti: 
Mâine, precis, în iad, te chinuieşti. 

 
Scapă de iad, scapă de lumea păcătoasă 
Alege să trăieşti cu Dumnezeu la masă 

Alege binele şi tot ce îi frumos 
Iubind acum, pe Dumnezeu, Hristos. 

 
Depinde doar... de tine Astăzi, cum gândeşti 

Când ai murit, în lume nu mai eşti! 
Şi dacă-n ceruri tu nu te-ai suit 

Aici, pe-acest pământ, zaci, chinuit. 
 

Pământul trece, soarele... la fel: 
Cine mai este pentru tine Blândul Miel? 

Cine te scapă-n veci de suferinţă, foc şi chin 
Şi de amar, de Moarte, Întuneric, şi suspin? 

Amin. 10 august 2010  
* 

Poezia s-a dorit şi predică să fie,  
şi să rămână scrisă-n poezie, pentru 

 ca Domnul Dumnezeu, să ierte păcătosu-n 
 veci mereu, un păcătos care pe-acest pământ mai 

 sunt şi eu, chiar dacă-s credincios şi nu-s ateu... Atât 
 aş spune despre poezie, doresc ochilor noştri alifie, şi să 

 vedem ce este Adevărul, să nu gustăm cu stricăciune... "Mărul", 
viermele, să-l scoatem Azi din conţinut, şi să devină "Mărul"- 

gust plăcut! Mulţumesc. Amin. 
PAULPOET Mesaje: 90 

Membru din: Vin Iul 09, 2010 6:59 am  
*** 

Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 
de ALEXANDRUHRAB » Mie Aug 11, 2010 9:37 pm  

Domnule PaulPoet, am sters eu cele 27 de mesaje de acest  
gen scrise de acel zugpetine, asa ca zic mai bine sa nu ne mai 

amintim de el. Sper sa aveti o zi buna! Doamne ajuta! 
ALEXANDRUHRAB Moderator Mesaje: 40 

Membru din: Joi Iul 08, 2010 1:01 pm 
Localitate: TIMISOARA  
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*** 
Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 

de PAULPOET » Sâm Aug 14, 2010 2:06 pm  
Părerea mea este... că unele, repet... UNELE, 

 care nu exprimau cuvinte porno bineînţeles, unele  
trebuiau lăsate aşa cum au fost lăsate cele ale lui Ateu  

notoriu, şi care au fost şi rămân pentru cititorii de pretu- 
tindeni, un deliciu, o vizibilă Luptă între Bine şi rău, nu prin 

capitularea Binelui în faţa răului, ci prin ceea ce zicea un utiliza- 
tor care probabil şi acesta a dispărut precum a dispărut dintre  

noi iubitul nostru frate semiateu "Apostolu", şi care într-un  
mesaj adresat mie, zicea... ceva de genul... "Paul, cine va  

citi toate aceste poezii ale tale, până la urmă... se va  
MÂNTUI." Aşa zicea respectivul(se poate căuta  

prin hăţişul de mesaje), şi poate vedeţi slaba 
 mea prezenţă de când a fost şters Ateu 

 notoriu şi alţii care vor mai urma,  
ajungându-se într-un final şi 
 la mine, probabil, deoarece 

 dreptatea exprimată de mine 
 fie sau nu în versuri, peste tot a 

 dus la ură şi ştergerea mea de pe site. 
Ca fapt divers, acest "zugravu", acest... "zugpetine",  

etc, a zis cu mare dreptate că din răutate şi neştiinţă, 
 şi din împosibilitatea de a vă lupta cu satana prin 

 Cuvântul Domnului, aţi rămas pe acest site cu 
 trei utilizatori pricepuţi în Lupta dintre Bine 

 şi rău, şi nu se ştie ce va mai fi dacă se 
 gândeşte în continuare aplanarea  

unor conflicte de acest gen,  
prin violenţă fizică, şi 

 mai puţin prin  
Cuvântul 

 spiritual şi edificator al  
Creatorului nostru. 

Mulţumesc. 
*** 

Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 
de zugpetine » Mar Aug 10, 2010 8:50 am  
Irecuperabil, nu poti sterge conturile pt. 
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 Ca ramai cu 3 utilizatori. Meri administrator 
 la oi neica, ca atata te tin creierii aia uscati 

 si malformati. Hai sa vedem, zugravesc  
eu ip-uri mai repede decat le bloche- 

zi tu? Inca nu te-ai prins ca nu- 
mai eu mai fac misto de 

 tine pe aici, ... fu- 
dululeeee! 

*** 
Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 
de Cristian » Sâm Aug 14, 2010 3:37 pm  
zugravu, zugpetine, (si alte conturi obscene)  

erau toate ale lui Apostolu. Nu a fost 
 interzisa si nici stearsa libera 

 exprimare de pe acest fo- 
rum, ci limbajul  

ofensiv, 
 vulgar, 
 obscen, 

 etc.  
Astfel de persoane 

 au numai intentia de a distruge, 
 si nu a face nimic constructiv spiritual. 

*** 
Re: dumnezeu este cu noi intodeauna 
de mozaro » Dum Aug 15, 2010 8:52 am  

nu au de facut ceva mai bun... 
**** 

Dragă cititor iubit, e seară, am revenit, am citit:  
zugpetine, e diliu, nu ştiam, dar ştiu: devii 

 disperat, nu eşti acceptat, vrei să comen- 
tezi, şi tu derapezi: nu este zăpadă,  

ploaie ca să cadă; nu-i alune- 
cos, este timp frumos;  

s-atunci... cum 
 se poate,  

mergi 
 pe 
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 patru roate, şi ai derapat, şanţ, şi... răsturnat?  
Şi cum poţi privi, dacă tu vei fi, răsturnat, cu josu-n 

 sus, privind cerul, pe... Isus? Ia uitaţi un nor frumos, seamă- 
nă a fi Hristos. Ia-uitaţi... mai vine unul, este zugpeEl... nebunul.  
Ia-uitaţi... ce vrea să facă, nu se luptă, ci se joacă. Ia-uitaţi... L-a 

sărutat, şi-a plecat. Ia-uitaţi, văd o lumină, este noapte, lună 
plină. Ia-uitaţi... s-a luminat, şi afară a plouat. Ia-uitaţi, că zbor, 
plutesc,   chiar pe mine mă privesc. Ia-uitaţi, un poliţai, zice... că 
de mine-i... bai. Ia-uitaţi, cic-am murit, între fiare-nţepenit. Ia-

uitaţi, se ve- 
de marea, şi vine descarcerarea. Ia-uitaţi, mă scoate; vai, că 

 nu se poate... Alo, alo, sunt aici, alo... voi, mă auziţi? 
 Alo, alo, aţi surzit? Sunt aici: nu am murit! Nebu- 

nilor, ce făceţi, şi unde voi mă duceţi? Ia-ui- 
taţi...vă, mă taie, mă dezbracă pân' la...  

baie. Ia-uitaţi-vă ce-mi fac, mă  
pune-n sicriu, capac... Băi...  

nebunilor, trăiesc, sunt 
 aici, sus, vă privesc.  
Nebunilor, mă ridic, 

 vă mai văd numai un pic. 
 Nebunilor, am ajuns, la Dom- 
nul Hristos Isus. Doamne Isuse  

Hristoase, pe pământ sunt numai oase;  
cum se face că sunt viu, şi privesc pe Domnul 

 Fiu? Pretene, eşti salvat, pentrucă... M-ai 
 sărutat.  Prietene, eşti în Viaţă, eşti în Dum- 
nezeu... Dulceaţă. Doamne, nu-mi vine să crez,  
parcă tot zic... că visez... Nu visezi, e-adevărat,  
Eu Sunt, Cel, ce te-a Salvat. Doamne Sfinte,  

mie-mi place, este linişte şi pace. Domnul 
 Păcii Sunt chiar Eu: Împăratul  

Dumnezeu. Doamne Sfinte,  
m-am văzut, cele sfinte,  

mi-au făcut? Fiule, 
 ţi-au făcut  

Cruce,  
care-n ceruri, te aduce.  

Doamne Sfinte, Crucea este... putere,  
şi mântuieşte? Fiule, cine n-o are, degeaba:  
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este pierzare! Doamne Sfinte,  
mulţi nu ştiu, despre Cruce, despre 

 Fiu. Fiule, Eu am murit, pe Cruce, 
 cum v-am vestit! Aşa-i Domne, Crucea este,  

putere, şi ne iubeşte. Fiule, ai sărutat, Crucea,  
  care te-a salvat? Doamne Sfinte, n-am crezut, dar...  

pe alţii i-am văzut, şi atunci, am zis şi eu, să-mi fac Cruce...  
mai mereu, pentrucă, nu este greu, să te-nchini la Dumne- 
zeu. Fiule, bine-ai gândit, şi Crucea, te-a mântuit.  

Doamne Sfinte, ce păţesc... pocăiţi ei se numesc; care  
Cruce nu îşi fac, deşi, în credinţă, zac? Fiule, Cru- 

cea e Sfântă, şi degeaba ei Cuvântă, fără 
 Cruce, eşti pierdut: Înţelept nu te-ai 

 făcut. Doamne Sfinte Înţelept, Tu eşti  
  Sfânt, Tu eşti şi Drept, nu-i păcat de...  

pocăit, să nu fie mântuit? Fiule,  
Tatăl, le-a spus, să-L 

 iubească pe Isus:  
prin Cruce, şi  
prin Iubire,  

vor opţine... mân-tu-ire!  
Doamne Sfinte, ce păcat, de la Tine 

 am aflat; spune-le şi lor de Cruce, sfârşitul  
să nu-i apuce. Fiule, mereu le-am spus, să  

urmeze pe Isus: Crucea grea nu este, şi vă  
mântuieşte. Da Doamne, dar nu vor crede, până  
când... nu Te vor vede, iar atunci, e prea târziu, să- 

L mai iubească pe Fiu. Fiule, lumea e mare, 
 Dumnezeu, are răbdare, va pune un 
 credincios, să scrie despre Hristos.  

Doamne Sfinte, şi vor crede, sau la el 
 se vor repede? Fiule, nu-l vor  

iubi, îl vor bate,-l vor  
lovi, dar va scrie:  

vers şi poezie.  
Doamne,  

mare 
 ţi-e  

* 
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Puterea, Crucea, Sfântă, şi Averea;  
te rog, cine poate fi, cel în care... vor lovi?  

Fiule, este din vii, şi probabil... că îl ştii,  
chiar acum privesc de Sus, cum scrie: despre,  

Isus. Doamne Sfinte, cum citesc, şi ca Tine se Sfinţesc, 
 cei ce-nţelepciune n-au, şi la adunare stau: fără Cruce şi  
Putere, Mântuire şi Avere? Fiule, va fi cam greu, vor 
 vedea pe Dumnezeu, după care, vor fugi, şi de  

ei, nu se va şti. Doamne Sfinte, Te-au iubit, şi de 
 Tine, au fugit? Fiule, Eu Sunt Lumină, Sunt 

 o Fiinţă Divină, Sunt Un Domn, Sunt  
Înţelept, Sunt şi Om, dar Sunt şi  

Drept: cine fuge de Lumină,  
este păcătos: cu vină!  
Doamne Sfinte, Luminat,  
Tu eşti Domn fără păcat,  

iar omul e păcătos; păcatul,  
e dureros? Fiule, păcatu-i  

moarte, cum scrie la Sfânta 
 Carte, este moarte şi suspin, Iaz  

cu foc, şi veşnic chin. Doamne Sfinte, unde 
 sunt, sunt în rai, sau pe pământ? Fiule, eşti pe pământ, 

 şi te afli în Cuvânt: toate vechi, au dispărut, alt pământ, 
cer, Am, făcut: cine nu s-a mântuit, de mult... de mult, a 

pierit. Doamne Sfinte, mulţumesc, e minune... că trăiesc, aici 
 este libertate, şi mesele, încărcate? Fiule, bine-ai venit, la 
Nuntă, Eu, te-am primit: pune-te... te rog, la masă, 

pentrucă, Îmi eşti: Mireasă. Doamne Sfinte, singur 
 sunt? Restul... este... pe pământ? Fiule, când vor 

 veni, mesele, pline vor fi. Doamne Sfinte,  
mai aştept, Tu le ştii, Eşti Înţelept. Fiule,  

stai în Cuvânt, Mă cobor, Viu, pe  
pământ, pe nume îi voi striga,  

şi pe toţi voi, învia. Doamne  
Sfinte, e sfârşitul, este gata...  

mântuitul? Fiule, gata  
e Harul, Dumnezeu,  

primeşte Darul;  
Mireasa, este 
 gătită, şi 
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 Nunta: e pregătită. 
 Atunci Doamne, stau la masă,  

îmbrăcat... ca o mireasă? Fiule, 
 te-am Îmbrăcat, ai avut, suflet  

cutat. Doamne Sfinte, eman... lumină,  
sunt o fiinţă... Divină? Fiule, ai trup 

 schimbat, Străluceşti, eşti Îmbră- 
cat. Doamne Sfinte, nu pot crede, stră- 

lucesc, nu mă pot vede? Fiule, eşti 
 mântuit, de Nuntă, eşti pregă- 

tit: cine n-are-acest Costum, 
 va fi iute-ntors din drum.  

Doamne Sfinte îi privesc,  
se luptă, se îmbulzesc?  
Fiule, nu se-mbul- 
zesc, se Spală şi se 

 Sfinţesc. Doamne Sfin- 
te-a leşinat, Crucea când a 

 sărutat. Fiule, sunt credincioşi, cu tradiţie din moşi,  
se-nchină la sfinţi şi moaşte, şi se-nghesuie la Paşte. 

Doamne Sfinte, este bine, la icoane să se-nchine? Fiule,  
omul nu ştie, şi mulţi cred că e prostie: Dum- 

nezeu e-n tot ce-i viu, şi întră cu Duhu,-n 
 fiu. Doamne Sfinte, ai dreptate, sfinţii, au  

moaşte curate: intră Duhul Sfânt în 
 tine, eşti bolnav, şi te faci bine? 

 Fiule, doar prin Credin- 
ţă, capătă omul Fiinţă.  

Doamne Sfinte, au in- 
trat, la mese... s-au 
 aşezat! Fiule, Eu  

Sunt Isus, să se-a- 
şeze, cum ţi-am spus: 

 cine are, trup ce ceară,  
va fi, azvârlit, afară! Doamne 

 Sfinte, s-au schimbat, şi au trupul... lu- 
minat? Fiule, priveşte bine, Tatăl, Dum- 

nezeu, când vine, cine nu are lumină, este 
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 păcătos cu vină. 
 Doamne Sfinte, am văzut,  

unul, care-a... dispărut!? Fiule,  
 fără Costum, te prefaci în foc 

 şi fum. Doamne Sfinte, mă topesc, şi 
 mai tare strălucesc? Fiule, fii pregătit, 
 păcătoşii, au murit! Doamne Sfinte-i  
minunat, mă aflu într-un Palat? Fiule, 

 eşti Dumnezeu, eşti la fel, pre- 
cum, Sunt, Eu. Doamne Sfinte- 

ţi mulţumesc, Te îmbrăţişez, 
 iubesc; şi cum pot fi ex- 

primate, aceste... vile, 
 palate...? Fiecare cre- 

dincios, iubind pe Dom- 
nul Hristos, Dumnezeu 
 i-a mântuit, şi locaş le-a  

pregătit, unde... veşnic să 
 trăiască, şi trupul să-i stră- 
lucească. Doamne Sfinte-i mi- 
nunat, nu poate fi... exprimat,  

urechea n-a auzit, la minte 
 nu s-au suit, aşa lume 

 minunată... făcută  
de Sfântul Tată.  

Fiule, ai  
mai dori, muritor iarăşi a fi?  

Doamne Sfinte, Te iubesc, durere nu-mi 
 mai doresc, viaţa cu moate-i suspin, iar moartea 

 îi veşnic chin. Fiule, alege Viaţa, Dumnezeu, este  
Dulceaţa; Dumnezeu, liber te lasă, şi dacă de tine-ţi  

pasă, alegi Viaţa, eşti iubire, înviat, şi mântuit; dacă nu,  
ai fost un prost, şi pe lume... nici n-ai fost! Fiule, Fii 

înţelept, pentrucă, Domnul e Drept.  
Amin. 1 Decembrie 2011. 

*** 
(Va urma) 

 
Lectură plăcută în continuare. 
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1)Re: Bine aţi venit!  
de kutti2020 » Sâm Aug 14, 2010 3:03 pm  

trebuie sa corectez pe cineva ca profesorul  
din mine nu se poate abtine: engle- 

zescul 'site' se scrie 'sait' in  
romaneste, dupa ulti- 

mele reguli ale 
 gramaticii,  

deoarece lb romana este o 
 limba fonetica -> citim c u m scriem. 

*** 
Re: Bine aţi venit! 

de PAULPOET » Dum Aug 15, 2010 7:31 am  
Dragul meu profesor: 

 
Uneori când nu rimează 

Cuvântul "site", primează 
Dacă se va scrie... "sait" 

Zice lumea că mă... "wait". 
 

Asadar, nu îi greşit 
Pentru rimă şi citit, 

Greşit este... dacă-njuri 
Mănânci litere şi furi! 

 
Şi... bine aţi venit 

Profesor mult iubit: 
Critic... "adoleşcent" 
De la început atent, 

Un critic cam zâmbitor 
Critic mult dăruitor 
Care ne va îmblânzi 

"Saitul", el ne va iubi 
Cu multele lui "iubite" 
Frumuşele azi gătite 

Azi de marea sărbătoare 
De Sfântă Maria mare 

Cărora, eu le urez 
Multă credinţă în crez, 

Le urez şi "la mulţi ani!" 
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Credinţă- Domnul şi... bani 
15 august 2010 

PAULPOET  
**** 

Dragă cititor iubit, un mesaj eu am primit: 
Am studiat putin resursele dumneavoastra si vrem sa va 

 rugam sa va reconsiderati aspectele teologice ce le promovati! 
Predici: 

-Despre suicid si chinul vesnic : Perspectiva gresita asupra 
 hulei. Aveti nevoie de un curs bun de escatologie. 

-Despre trupul si sangele Domnului: E defapt poves- 
tirea unui film. Predica e complet altceva.  

Intelegere gresita a cinei. 
-Despre lucrurile ascunse: Ingerii nu sunt 

 creati aidoma noua. Ei nu sunt facuti 
 dupa Chipul lui Dumnezeu, nu au 
 sentimente, nu se inmultesc! etc. 

"Daca nu e nimeni sa amin- 
teasca Domnului El ui- 

ta promisiunile lui.  
Dumnezeu nu  
uita.(pag.10) 

Revizuiti atributele lui Dumnezeu! 
-Despre inviere si numele Domnului – per- 

spectiva gresita asupra Legii. (pag7); "Hristos  
este om ca si noi" (pag.5) Perspectiva gresita asupra 

 lui Isus. etc. 
As vrea sa nu mai continuui. In una dintre predicile 
 dumneavoastra spuneti ca Predicatorul are obliga- 

tia de a cunoaste profund aspectele teologice 
 pe care le promoveaza. Va rugam lua- 

ti-va un timp de aprofundare 
 teologica, daca se poate 

 nu singur, inainte 
 de a mai adauga 

 ceva pe site. 
Multumim pentru intelegere. 

Echipa resursecrestine. 
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**** 
Dragă cititor, am notat, adică subliniat, 

 pentrucă, va mai urma, şi precis 
 voi căuta, să aduc Lumină, 

 în Lumea Divină. 
*** 

Pentru cine esti nebun? 
Autor: Pastor, Mihai Tarnaveschi 

Resursa adaugata de mihaitarnaveschi 

In 1 Cor. 1:18 Biblia spune: Fiindcă propo- 
văduirea crucii este o nebunie pentru  

cei ce sunt pe calea pierzării; dar 
 pentru noi, care suntem pe  

calea mântuirii, este pu- 
terea lui Dumnezeu.  

*** 
Da, a predica Evanghelia 

 este o nebunie în ziua de azi.  
Fiincă, propovăduirea Crucii... este  

o nebunie pentru cei pe calea piezării. 
 Crucea: este Puterea lui Dumnezeu. Fără  

Cruce, pe care o considerăm azi idol, suntem  
pierduţi pe vecie de la Faţa lui Dumnezeu. Amin. 
 Sterge dacă nu săruţi Crucea Sfântă. Adaugat in 

 01/12/2011 de poetpaul  
**** 

Dragă cititor, i-am atacat, pentru că, 
 m-au supărat: despre Cruce ei vorbesc, 

 şi Crucea nu o iubesc: este idol, nu-i Divină, 
 n-are-n ea nimic Lumină; Ortodoxii să se-nchine, 

 pentru pocăiţi nu-i bine, poetpaul e trăznit, şi acum 
 l-am lecuit: predici, poezii, nu are, să vedem dacă îl doare,  

şi dacă mai are glas, să mai facă-aici vreun pas, că de scris, nu 
 poate scrie: nici predici, nici poezie, ci doar ca să comenteze, 
 saitul să ni-l viziteze, şi atât, că dacă vine, şi vede că numai  

ţine, se lasă el păgubaş, de poet şi de trufaş. 
Dragă cititor iubit, astăzi nu m-am potolit, este seară,  

este noapte, aştept să se facă... Lapte, mâine zi  
ca să citim, şi mai lămuriţi să fim, pentru 
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că, ei, râd de mine,  
şi mai departe de tine: 

 de tine, drag cititor, şi al 
 nostru viitor, care, rău... se  

întrevede, după cum... astăzi,  
se vede. 2.12.2011 ora... zero fix. 

**** 
Dragă cititor, am revenit, un 
 răspuns că am primit, şi la  

rândul meu am spus, co- 
mentat despre Isus,  

Domnul, care ne 
 iubeşte, şi prin 

 gânduri ne 
 vorbeşte. 

*** 
Nasterea lui Isus  

din Samanta lui Avraam 
Resursa adaugata de ileadavid 

 in 29/11/2011 
....... 

Comentarii: 
Comentariul dvs. asteapta aprobarea autorului.  

Domnul Vieţii Isus Hristos S-a născut din Duhul Sfânt 
 şi din Foc, aşa cum zice Ioan Botezătorul când zice: "Eu, 

 Ioan Botezătorul, vă botez cu apă, dar după mine vine Unul, 
 care vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu Foc". Că, Dumnezeu a 

 ales pentru Lucrarea Sa pe Maria cea Curată să nască pe Mesia,  
nu înseamnă că Domnul s-a născut din Avraam, sau David, cu  
toate că Domnul a mustrat pe preoţii care au închis gura ace- 

lor copii ce strigau tare: "Isus, fiul lui David." De aici spre 
 înţelesul nostru, Domnul S-a Numit şi Fiul lui Dumne- 

zeu, dar şi fiul omului. Şi nu zice că va veni iarăşi pe  
acest pământ ca Fiu al lui Dumnezeu, ci zice: 

 "Dar când va veni Fiul Omului pe acest 
 pământ, va găsi El, oare, credinţă  

pe pământ?" Desigur că nu,  
şi viaţa de pe pământ  

nu va mai fi vreo- 
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dată. 
 De noi, cei 

 credincioşi, de- 
pinde cât ne mai rabdă 

 Dumnezeu până la a doua Sa  
venire, şi secerişul nostru, care 

 ştim că este sfârşitul lumii, dar nu 
 recunoaştem aşa ceva.  Adaugat in  

01/12/2011 de poetpaul  
*** 

Stimate Poetpaul multumesc 
 si apreciez faptul ca cititi 

 acest material, dati- 
mi voi va rog 
 sa va incur- 

ajez sa  
mai 

 cititi din nou acest material,  
daca folositi Biblia ca sursa pentru 

 comentarii, cred ca va fi usor dupa a doua 
 recitire sa intelegeti felul de vorbire a Scripturi.  

Expresia aratata in acest comentariu este nepotrivita 
 cu glasul Scripturilor; "Nu inseamna ca Domnul s-a nascut  
din Avraam, sau David". Cu placere reamintesc una singura 
Scriptura care zice : Ea (adica Evanghelia ) priveste pe Fiul  

Sau, nascut din SAMANTA LUI DAVID, in ce priveste  
TRUPUL, iar in ce priveste duhul sfinteniei, do- 

vedit cu putere ca este Fiul lui Dumnezeu,  
prin invierea mortilor, adica pe Isus 

 Hristos, Domnul nostru. Roma- 
ni 1: 3 Multa sanatate. Adau- 

gat in 02/12/2011 de  
ileadavid  

. 
Comentariul dvs.  

asteapta aprobarea autorului.  
Frate, foarte bine aţi subliniat partea 

 materială, TRUPUL, căci trupul întradevăr  
este şi în acest moment din sămânţa lui David 

 precum am şi zis că... "Isus fiul lui David" strigau 
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 acei copii (copiii sunt suflete curate în general), 
 şi la care Domnul a zis să-i lase să strige, căci dacă  

nu vor fi lăsaţi, din pietrele acestea se vor naşte alţii care 
 să spună acelaş lucru: şi iată că s-a adeverit. Dacă era să nu 

 aibă dreptate acei copii curaţi la suflet, şi deci în acest caz şi dom- 
nia voastră, le închidea gura copiilor. Dragă frate, de multe ori, eu, 
în predici sau chiar în poezie, strecor printre altele... un "şarpe", să 
văd, se găseşte cineva cu spirit de observaţie să mă contrazică? Es- 

te dacă doriţi, precum a zis Dumnezeu că ispiteşte pe om în ale 
credinţei, dar la ispitirea respectivă, Dumnezeu pune omului 

 şi calea de ieşire din această ispită, care ştim că este Sfân- 
ta Scriptură. Ori, dacă Dumnezeu ne dă de înţeles, să 

 facem şi noi accelas lucru pentru a vedea care este 
 în puterea credinţei şi care doar zice... "Doam- 

ne-Doamne" şi nu este; de ce nu am pro- 
ceda şi noi aidoma, pentrucă Dum- 

nezeu ne-a zis: "Fiţi iuţi, ageri,  
la minte ca "şerpi", şi buni 
 la suflet ca Mine, Dumne- 

zeul vostru. Ori "şerpii" ce fac?  
În primul rând cunosc mult mai  

bine decât noi Sfânta Scriptură, şi amă- 
gesc(şerpii sunt proorocii mincinoşi), sufle- 

tele credinciose prin semne deosebite, până într- 
acolo încât să ispitească, înşele,  chiar şi pe cei aleşi, 

 dacă este cu putinţă. Acum, de ce alege Dumnezeu pe 
 unii pentru lucrări mai complicate decât ale altor fraţi,  
este tocmai pentru acest motiv al necunoaşterii totale  

în ce priveşte Dumnezeirea, după cum Domnul a şi 
 spus: "Acum, nu vă pot spune mai multe despre 

 lucrurile cereşti, pentru că nu le puteţi duce - 
 înţelege adică; dar la vremea potrivită,  

Eu, mă voi ruga Tatălui (Tatăl ştie  
şi sfârşitul şi tot), şi după ce 

 mă voi ruga Tatălui să  
vă spună, Tatăl, va 

 trimite la voi 
  pe Mângâ- 

ietorul 
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(care ştim că este Duhul Sfânt), 

 şi El, Mângâietorul, vă va purta în  
toate aceste cunoştinţe, şi abia atunci 

 vom şti". Şi mai pune o-ntrebare esenţială 
 la acest capitol al venirii Mângâietorului(Unul  

ca Mine, a zis Domnul că este acest Mângâietor, 
 ceea ce confirmă Treimea), şi ziceam, întrebare 

 a Domnului Hristos: "Oare va găsi Mângâietorul  
prin Lucrarea Sa, credinţă atunci?" Răspunsul  
este momentan... NU! Eu, poetpaul, care mă 

 gândesc a fi şi eu părtaş la Lucrarea Mân- 
gâietorului; pe considerentul că am 
 zis într-o predică faptul că Dom- 

nul Hristos este înainte de 
 toate om, am fost şters  

de pe acest site cu 
 două zile în urmă,  

de ce? Tocmai pentru 
 că mi se zice faptul, că  

am în predicile mele erezii.  
Şi în acelaş mod s-a procedat şi cu poeziile scrise.  

Oare nu a sosit vremea(vremea sfârşitului), să aflăm şi  
alte lucruri decât cele scrise în Biblie? Şi prin cine le aduce la 

cunoştinţa întregii omenirii Dumnezeu, nu prin "Vasele", adică 
 aleşii Domnului în acest scop? Mulţumesc mult. Şi încă ceva.  

Faptul în sine că am fost şters nu este nimic, deoarece este 
 a patra oară când sunt şters, numai că, de data aceasta 
 mi se interzice a mai activa pe acest sait... creştinesc. 

 Ziceţi şi domnia voastră dacă nu am dreptate că  
satana a reuşit într-o măsură oarecare să du- 

că de nas, să ispitească adică, pe mulţi,  
chiar foarte mulţi de pe acest site,  

dar cu aleşii Domnului, nu-i  
merge Tată, că Puterea 
 lui Dumnezeu îl spul- 

beră pe satana ime- 
diat, şi reaşează 

 lucrurile pe  
făgaşul lor.  
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  Amin.  
Eventualele 

 greşeli, nu le mai 
 verific. 2.12.2011 Adaugat 

 in 02/12/2011 de poetpaul  
**** 

Dragă cititor iubit, autorul a sărit, 
 adică a comentat, fără a fi acceptat,  
şi va sta în aşteptare, până moare?  

Şi să vedeţi ce mi-au făcut, pen- 
trucă, n-a apărut, comenta- 

riu' de mai sus, drept 
 răspuns: Comenta- 

riul a fost ada- 
ugat si trimis 

        spre apro- 
          bare. 

* 
Mesaj:  

Comentariul  
a fost adaugat si 

 trimis spre aprobare:  
dar nu-l văd adăugat? Sper  

să apară după ce îl veţi citi, 
 mulţumesc.  

Dragă cititor iubit, foarte 
 iute am primit, răspun- 

sul, şi când am dat, 
l-am văzut adău- 

gat, şi încă 
 n-a dis- 
părut,  

autorul este mut,  
probabil se mai gândeşte, 

 pe litere mă citeşte, sau probabil 
 cine ştie, ce-mi vor face mie: ceva să 

 nu pot să scriu, nimic viu, direct, adică. 
. 

Tiberiu Paliuc. Administrator 
www.resursecrestine.ro 
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2011/12/2 ResurseCrestine  
<admin@resursecrestine.ro> 

O resursa a fost marcata ca nepotri- 
vita de catre poet.paul@yahoo.com 

Pentru a vedea online continutul 
 click pe link-ul: Nasterea 

 lui Isus din Saman- 
ta lui Avraam. 

* 
Dragă cititor 

 iubit, uite  
că s-a  

potrivit, după ce... nepotrivita,  
probabil a fost citita, după care, Paulic, 

 cred că s-a gândit un pic, să se vadă a lăsat:  
   acest ultim comentat, ce nu va fi acceptat, cred. 

*** 
Ce înseamnă să fii mântuit 

Autor: C.H. Spurgeon. Resursa 
 adaugata de UnMesajPentruRo- 

mania in 18/09/2011 
*** 

Comentariul dvs. asteapta 
 aprobarea autorului.  

Nu prea înseamnă nimic  
pe acest site. A fi mân- 

tuit înseamnă să îţi  
iubeşti aproapele, 
 şi pe Dumnezeu, 
 ca pe tine însuţi. 

 Şi eu sunt de 
 azi foarte 
 departe: 

 nu cu  
voia 
 mea 
 am 
 fost 

 îndepărtat. Amin.  
Adaugat in 01/12/2011 de poetpaul  
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2)Re: Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 
de mozaro » Dum Aug 15, 2010 8:47 am  

tocmai la subiectul asta lucrez intr-o 
 compozitie de cca 40m2 

foarte interesant! 
inca nu am  

reusit 
 sa il cuprind cu inte- 

legerea... am multe nelamurite...  
o sa revin cu concluzii, sper inspirate. 

*** 
Re: Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 

de PAULPOET » Vin Aug 27, 2010 3:19 pm  
Frate "mozaro", nu ştiam că înţelepciunea se măsoară în 

 metri pătraţi. M-am tot gândit că aţi folosit domnia voastră o 
metaforă la care aşteptaţi reacţia unuia ca mine, iar eu la rândul 
meu aştept o mică provocare din partea cuiva, să le explic în ver- 
suri ce este înţelepciunea, o înţelepciune deja scrisă de mine cu 
multă vreme în urmă, scrisă pe un caiet, nescrisă încă pe net, 

 şi mă tot gândesc, dacă mă citesc, cum să vă provoc, cum  
să iasă foc, şi să vă explic, să-nţelegi ce-ţi zic, am ră- 

mas dator, sunt un muritor, şi dacă nu scriu, 
 am murit, nu-s viu, cine vă mai scrie,  

versuri poezie, cine?  
Iată frate ce doresc, este omenesc firesc, dacă mai era... 

 "Ateu", mai vorbeam de Dumnezeu, dar "Ateu", azi, nu mai  
este, Domnul încă ne iubeşte, el era un necesar, era scumpul  

nostru dar, fără el toţi am murit, avem lipsuri la citit, că  
era el mai zbangliu... şi "Ateu", era, Lui, fiu, aşa 

 cum suntem şi noi, şi ne spală de noroi... 
 spuneţi voi: spuneţi să ştiu, "Ateu", 

 dacă este viu, sau acum s-a  
rătăcit, a rămas ne- 

mântuit, a ră- 
mas cu  

cei 
 ce cad, şi se duc la moarte-n iad? 

Frate... mai gândiţi-vă odată, avem Fiu şi  
avem Tată, dar poate n-avem Bunic, sufletul 
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nu e nimic,  
sau avem şi Este,  

avem şi Ne Creşte, este  
Suflarea de Viaţă, Luceafăr 

 de Dimineaţă, Este în Lăuntrul  
nostru, aştept, şi, răspunsul vostru... 

26.08.2010. 
... 

Dragul meu... "mozaro" coleg 
Eu mă bucur frate foarte mult 

Înţelepciunea, de peste tot eu o culeg 
Şi o redau, cât mai frumos în vers şi Cult. 

 
Multe pilde aş avea de spus 

Pilde auzite şi-nţelepte 
Pildele rostite de Isus 

Lumea pe pământ să se îndrepte. 
 

Dragii mei: 
 

Şi omul gândeşte 
Pilde şi-ntâmplări 

Apoi le rosteşte  
Rămase în stări. 

 
De exemplu: 

 
Ieri am auzit 

O poveste minunată 
Cu iubire-n povestit 
Povestire-adevărată. 

 
Se zice... că un vapor pe mare 
De o stâncă este grav avariat; 

Se pregătesc bărcile de salvare 
Nimeni în mare să nu moară înecat. 

 
În zarva mare care iată s-a produs 

Fiecare, se-mbarca pentru a sa salvare; 
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De fata căpitanului aminte şi-au adus 
Doar când vaporul: s-a-nclinat pe mare. 

 
Atunci, un curajos flăcău se urcă iute pe vapor 

Intră în încăperea unde copila căpitanului se joacă 
Şi curajosul tânăr marinar şi salvator 

Îi spune iute că vaporul tătălui... "se-neacă". 
 

Copila, s-a uitat la salvator nepăsătoare 
Şi l-a-ntrebat... "cine vaporul cârmuieşte" 

Cine vaporul cârmuieşte-acum pe mare 
Şi tătăl său acum pe unde este? 

 
-Tatăl tău, încă este la cârmă 

Se va-neca precis în mare 
Sau poate, se salvează pân' la urmă 

Sărind de pe vapor... în barca de salvare. 
 

Şi ce credeţi, că fata, iute a fugit 
Şi nu vroia deloc salvarea, 

Pe salvator, cu pumnii l-a lovit 
Şi prefera... moartea şi marea. 

 
"Dacă tata cârmuieşte", 

A răspuns copila-ndată: 
"Mie frică nu îmi este- 

Mă salvează: scumpul tată". 
 

Iată dragii mei colegi 
Ce-ntâmplare minunată, 
Singur, pe pământ alegi 

Să rămâi cu Scumpul Tată. 
 

Dacă lumea, tipă, zbiară 
Iubind viaţa pământească 

Sigur, va dori să Moară 
Puţintel să mai trăiască. 

 
* 
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Aşa-i omul păcătos 
Se vinde pe doi... "parai" 
Şi nu crede în Hristos: 

Că-l salvează-n cer şi rai. 
 

Marea este agitată 
Valurile se spărgeau 

Oamenii uitând de... "Tată" 
Să trăiască mai vroiau. 

 
Scoală-Te, Doamne, murim! 

Marea este agitată 
De Tine ne amintim: 

Când vântu-ncepe să bată. 
 

Şi Dumnezeu, S-a sculat 
Calm, la oameni a privit 
Duhul mării l-a certat 
Şi marea s-a liniştit. 

 
Iată omul păcătos 

Când crede cu-adevărat, 
Crede astăzi în Hristos 
Şi mâine zi, L-a uitat? 

 
"Până când voi fi cu voi", 

Zice Dumnezeu Isus: 
"Să vă curăţ de noroi 
Şi să vă înalţ în Sus?" 

 
Până când... până la moarte?... 

Pân' la moarte nu gândim? 
Nu deschidem Sfânta Carte 

Şi nu vrem să o citim?... 
 

V-aş ruga, să vă gândiţi 
De moarte să nu fugim, 

Pe Isus să Îl iubiţi 
Salvaţi, să ne mântuim. 
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Numai Domnul mântuieşte: 
Domnul, ne scapă de Moarte, 
Domnu,-n ceruri mijloceşte: 

Să trăim, pe mai departe. 
 

Domnul Dumnezeu, e Viaţă 
Este Viaţă... de-L iubim! 

Şi Se poate pierde-n ceaţă 
Dacă nu... ne mântuim! 

 
Domnul Dumnezeu, e drept! 

Şi nu are strâmbăciune, 
Dumnezeu, este-nţelept! 
Şi-adevărul, El: ne spune. 

 
Domnul, ne va învia 

Cu El să trăim în veci, 
Lumea, El, va judeca: 

Meritând; la El, să treci. 
 

Merită, s-avem credinţă 
Merită, să Fii scăpat: 

Dumnezeu să-ţi dea Fiinţă 
Şi să Fii, fără pacat. 

 
Dacă rămâi păcătos 
Aliluia... vesnicie; 

Eşti... un animal păros: 
Fluturând, din... "pălărie". 

 
Vă mai aştept! 

Amin. 
*** 

Astăzi, despre milă vom continua 
Multe din lucruri, le vom explica. 

Mila, este o parte integrantă din înţelepciune 
Vom căuta multe citate din Sfânta Scriptură 

Vom cerceta cuvintele rostite şi din gură 
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Şi îmi doresc să vii iute aici în zbor 
Şi să nu-mi stai citindu-mă nepăsător 

Nu pot să... "Fiu", cel vorbitor 
Şi pentru tine, cel întrebător: 

Întreabă-mă ceva... să fie 
Şi îţi răspund prin... poezie. 

 
Celui ce îţi cere, dăi 

Şi nu te întoarce 
De la cel... ce doreşte 

Să se împrumute de la tine, 
 

Căci, cine are milă de sărac 
Împrumută pe Domnul, 

Şi Domnul, îi va 
Răsplăti binefacerea. 

(Proverbe 19:17) 
*** 

Şi eu aş zice: 
 

Celui ce îţi cere 
Nu îl refuza, 

Ce ai tu avere 
Dăi şi lui ceva: 

 
Adevărat vă spun, 

Că ori de câte ori aţi făcut 
Unuia dintre acesti foarte  
Neînsemnaţi fraţi ai Mei, 

Mie Mi le-aţi făcut 
(Matei 25.40) 

 
Îţi cere o pâine 
Dăi un cozonac 

Cere iarăşi mâine 
Mai dăi un colac. 

 
Dăi şi lui puţin 

Foame dacă-i este, 



 
 

388 

Şi pită şi vin 
Dacă-ţi mulţumeşte: 

 
Apoi va zice celor de la stânga Lui: 

"Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor- 
În focul cel veşnic pregătit 

Pentru diavol şi îngerii acestuia" 
(Matei 25:42) 

 
Nu da la ţigani 

Care nu muncesc 
Te fură de bani 
Şi te fraieresc: 

 
Căci, am fost flămând 

Şi nu Mi-aţi dat să mănânc, 
Mi-a fost tare sete 

Şi nu Mi-aţi dat apă să beau. 
(Matei 25:42) 

 
Întoarce-te spre credinţă 

Fii cu săracul milos 
De vrei avere Fiinţă 

De la Dumnezeu Hristos: 
 

Am fost străin, şi nu M-aţi primit 
Am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat 
Am fost bolnav şi în închisoare 
Şi nu aţi venit deloc pe la Mine. 

(Matei 25:43) 
 

Care strânge bogăţie 
Şi de sărac nu îi pasă 
Doreşte sex şi beţie 

Şi scandal la el în casă: 
 

Şi aceştia, vor merge  
În pedeapsa veşnică 

Iar cei drepţi- 
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În viaţa veşnică. 
(Matei 25:46) 

 
Să ajutăm năpăstuitul 

Să nu-l lăsăm îmfometat: 
Se va-mulţi în cer venitul 

Şi-l vom găsi precum l-am dat: 
 

Căci, Dumnezeu nu este nedrept 
Să uite de lucrarea voastră, 

Pe care aţi arătat-o, pentru Numele Lui: 
Voi, care aţi slujit, şi slujiţi Sfinţilor. 

(Evrei 6:10) 
 

Împrumută-l pe sărac 
Şi dobândă tu nu-i cere, 
De la fundul tău de sac 
Ai făcut în cer avere: 

 
Căci El zice: 

La timpul potrivit Te-am ascultat 
În ziua mântuirii Te-am ajutat 
Iată, acum, este timpul potrivit 

Acum, este timpul, pentru mântuit. 
(2 Corinteni 6:2) 

 
La ceruri o bogăţie 

Nu se strică niciodată 
Ţine-n veac şi-n veşnicie 
Şi de Domnu-i protejată: 

 
Atunci, cei drepţi 

Vor străluci ca soarele 
În Împărăţia Tatălui lor: 

Cine are urechi de auzit, să audă! 
(Matei 13:43) 

*** 
Dragii mei... nu mă opresc 
Foarte mult eu vă iubesc, 
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Şi nu sunt supărăcios: 
Îmi place să scriu frumos 
Îmi place frumos să scriu 

Despre Domnul nostru Viu, 
Numele să Il slăvesc 
Să scriu şi istorisesc 
Că nu toţi Biblie au 

Şi vor zice mâine au: 
Vor zice, nu... că n-au vrut, 

Vor zice... că n-au ştiut! 
Nimenic, lor, nu le-a spus  
Despre Dumnezeu Isus, 

Nimeni, nu le-a scris frumos 
Despre Dumnezeu Hristos: 

Domnul care S-a jerfit 
Şi pe toţi i-a mântuit... 

Nu, iarăşi să Se jerfeasă 
Pentru starea omenească, 

Ci, jerfa, să o vedem 
Scriptura să o credem 
Sriptura să o-mplinim 
Şi la Domnul să venim: 
Sus cu frunţile semeţe 

Şi nu... sprijiniţi în beţe: 
Ca un om neputincios 
Lepădat şi de Hristos 
Lepădat de Creator 

Pedepsit pentru omor 
Pedepsit pentru hoţie 
Pentru furt şi bogăţie 
Care, de om a scăpat 
A băut şi a mâncat 

Gândind, că Domnul nu-l ştie 
Şi în ceruri, mi-l învie. 

... 
"Iubiţi pe vrăşmaşi 

Binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă 
Făceţi bine celor ce vă urăsc 

Rugaţi-vă pentru cei ce vă insultă şi vă prigonesc". 
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Şi eu aş mai zice: 
 

Iubiţi pe vrăşmaşi 
Rău să nu le faceţi 
Pe hoţi şi pe laşi 
Şi-n iubire zaceţi. 

 
Vrăşmaşii voştri nu au vină 

Sunt la minte foarte-ntunecaţi 
Binecuvântaţi-i, aducându-i la Lumină 

Să puteţi apoi, să-i Luminaţi. 
 

Pe acest pământ, minte noi n-avem 
N-avem minte, şi nu putem gândi 
Cei care, pe Hristos zilnic vedem 

Întodeauna, pe Hristos, Îl vom iubi. 
 

Ce poţi să faci dacă eşti slab şi gol 
Şi te mai sperii şi de umbra ta? 
Va trebui, să dai umbrei ocol 

Umbra, să vezi dacă se mişcă, sau va sta? 
 

Blesteamă foarte mulţi, această viaţă pe pământ: 
Doresc de pe acest pământ, iute să moară, 

Faceţi vă rog, o minunată Roadă în Cuvânt 
Şi viaţa omului năpăstuit, mult mai uşoară. 

 
Bine să faci la om, nu este greu 

Faci bine oamenilor necăjiţi, 
Celor ce vor... cu-adevărat pe Dumnezeu 
Când, sunt de oameni: fără suflet; chinuiţi. 

 
Va fi ferice, foarte mare-n cer de tine 
Şi vai... de cei ce răul au făcut şi-l fac! 
Urăsc, şi nu fac nimănui vre-un bine 

Şi tot... mai mult în răutate se complac. 
 

Rugaţi-vă, zilnic, la bunul Dumnezeu 
Domnul, este Atotputernic pe pământ 
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Vă vede şi v-aude, când vă este-n viaţă greu 
Şi vă salvează, iute, prin al Său Cuvânt. 

 
Pentru năpăstuiţi... doresc, mereu să vă rugaţi 

Rugăcăciunea colectivă, are puteri nelimitate 
Cei năpăstuiţi, de Dumnezeu Isus sunt ajutaţi 
Să devenim, oameni Dumnezeiţi, cu bunătate. 

 
Ce poate face cel năpăstuit sărac 

Atunci când cei bogaţi nu vor s-ajute? 
Va pune, Crucea Domnului Isus, într-un arac: 
Şi în credinţa, celui rău, doreşte, să se mute? 

 
Insultă este, şi este foarte păcătoasă 

Este, ca fierea-n Domnul de amară 
Şi nu va fi, vreodată pe pământ gustoasă 
O bunătate-n ceruri, Domnului, să pară. 

 
Vă priveşte-n... astă lume, cum gândiţi 

Astăzi, aici, eu zic să mă opresc 
Gonesc, prin rimă, mai plăcut... să mă citiţi: 
Pentru că, eu mult, prin Domnul, vă iubesc. 

 
În Numele Domnului, Isus Hristos, amin. 

14-august-2010 
**** 

Notă: 
Dragă cititor 

 iubit, iarăşi am 
 intevenit; nimeni nu 

 m-a comentat, şi nu am  
continuat, decât foarte rar să  

scriu, comentând direct şi viu. Ar 
 fi fost foarte frumos, discutam despre 

 Hristos; Cartea Sfântă deschideam, din ver- 
sete comentam; dar n-a foat aşa să vie, să fac multă  

poezie; şi după ce am văzut, parola că am pierdut; şi-un alt  
cont nu pot să-mi fac; am zis: c-am să tac; şi-am tăcut, am tot  

tăcut, forumul a dispărut; şi aşa, uşor, uşor, mai încet sau mai cu 
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 spor; reuşesc,  
să le găsesc, editez... şi  

tipăresc. Şi Domnului mulţumesc.  
Fără Domnul nu puteam, şi demult, demult...  

muream; adică nu le găseam: versurile le pierdeam; 
 şi cartea n-o tipăream, sau o tipăream mai mică, toată 
 lumea să îmi zică... ne-a... paulică. Mulţumesc frumos! 

*** 
Re: Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu? 

de PAULPOET » Vin Aug 27, 2010 4:04 pm  
Dragii mei, scumpi şi iubiţi cititori 

Suntem pe-acest pământ doar simpli muritori, 
Ceas de ceas, şi zi de zi ne duşmănim, 

Cu pumnii şi picioarele puternic ne lovim, 
Şi suferim 

Suferim mereu, 
Suferă cu noi şi Dumnezeu, 

Nu realizăm că Dumnezeu este iubire 
Nici nu mai credem "A" Domnului venire, 

Ne-am rătăcit, 
Sălbăticit, 

Biblia arareori o mai citim, 
De Domnul Hristos nu vrem să auzim, 

Am ajuns gunoaie pe acest pământ, 
Am ajuns mai rău decât o frunză-n vânt, 

Ne uităm la filme amoroase, 
Adorăm doar filme sângeroase, 

Cărţile religioase nu le mai citim, 
Plăcerea firii pământeşti noi o dorim, 
Tot mai adânc ni se Întunecă vederea, 

Dorim mai mult bănuţii şi putere, 
Legea o facem noi cum o dorim, 

Nu vrem adevăraţii credincioşi să fim, 
Minţim, 

Unii pe alţii ne-nşelăm, 
Aur şi nestemate căutăm... 

O bogăţie care este sclipitoare, 
Şi care mâine zi este distrugătoare... 
Singuri ne distrugem viaţa şi murim, 
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Nu vrem cu Dumnezeu în ceruri să mai fim, 
Degeaba le-arătăm că viitor nu mai avem, 

Minţim spunând că-n Dumnezeu noi mai credem, 
Pe Dumnezeu nimeni nu-L poate minte... 

Dumnezeu este Cuvântul din Cuvinte... 
Imediat Te ştie ce gândeşti, 

Imediat Te ştie dacă-L mai iubeşti... 
La Dumnezeu nu poţi să te prefaci, 

Te vede pe acest pământ ce faci, 
Vede că ţi-ai pierdut credinţa-n Dumnezeu, 

Vede... şi rabdă-n Sinea Sa mereu, 
Iar noi în necredinţa noastră nu-L vedem, 
Cuvântul Scris în Biblie nu-L mai credem, 

Răbdarea are şi ea un sfârşit, 
Cuvântul Domnului deja s-a împlinit, 

Nu ştim încotro o vom apuca... 
Resursele petroliere se vor termina, 

Şi fără Dumnezeu să ne ajute suntem mortăciuni, 
Degeaba-n urma ploii facem rugăciuni... 

Că Dumnezeu va pune stăvilar iubirii, 
Va da întâietate Domnului Venirii, 

Şi va veni Domnul Hristos pe-acest pământ, 
N-am vrut să auzim al Domnului Cuvânt, 
N-am vrut în astă viaţă să ne mântuim, 
Şi ca atare,-n veci de veci ne chinuim, 

Iar eu, am să închei această scriere în... poezie 
Şi "Casă" am în lume omenie... 

Am să mai caut unele în versuri "Zicători" 
Şi poate nu te voi lăsa... "Ateu"... să mori 

Dorind să te întorci cu-adevărat la Dumnezeu 
Iubindu-L pe Domnul Hristos, Fiul, mereu. 

Să auzim de bine! 
27 aug. 2010 

**** 
Dragă cititor iubit, 
 se vede că nu-s dorit, 

 supărarea mi-a trecut,  
căci, destule aţi văzut; 

 iar acum ne concentrăm, 
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 ne oprim, mai comentăm:  
mi-eşti iubitul cititor,  

nu-mi eşti un comentator,  
care ceva să-mi găsească,  
să mă supere, lovească.  

Aşadar, continuăm, 
 frumos că poetizăm,  

sunt puţin cam tulburat,  
am fost tare supărat, 

 nu prea pot să mă gândesc,  
cu mintea eu obosesc,  

dar mă odihnesc, 
 mă calmez în sine, 

 iarăşi minte-mi vine,  
să vă delectaţi, 
 în pat legănaţi;  
să vină pisica,  

doarmă şi bunica; 
 nani nani, puişor, 

 de iubire-mi este dor,  
iubirea vine la tine,  

să se legene cu mine; 
 nani nani, ce mai faci, cu 

 iubita cum te-mpaci; mă-mpac  
bine, mulţumesc, poezie îi cititesc; 

 nani nani, şi ce face; nani nani: că îi 
 place; înseamnă, că-i somnoroasă, are  

căldurică-n casă; aşa este, arde focul, şi scoate afară 
 ciocul; nani nani, grijă ai, şi mâncare să îi dai; nani nani,  
a mâncat, e sătul, s-a săturat; nani nani, vezi pisica, să facă 

 şi ea nănica; nani nani, doarme dusă, pe burtică este pusă; 
 nani nani, este noapte, să vorbeşti numai în şoapte; nani  

nani, da, vorbesc, mă leagăn şi aţipesc; nani nani, bate- 
ria, este gata poezia; nani nani, telefonul, nu i se  

aude tonul; nani nani, a murit, şi destul că  
am vorbit; nani nani, mai vorbim,  

mâine ne mai auzim; pa.    
2 Dec. 2011 

**** 
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Dragă cititor iubit, pân-aici voi aţi citit,  
şi poate v-aţi pocăit, sau poate că aţi fugit, la  

Preot, la spovedit. Dragă iubit cititor, avem UN 
 Mântuitor; dar o singură credinţă: oare, nu e cu 

 putinţă? Şi după cum v-am mai spus, cre- 
dincioşii lui Isus(DOMNUL Isus,  

este corect), sunt fecioare  
credincioase, fete chipeşe,  

frumoase, frumos îmbrăcate,  
nu-s sexi fardate(n-am văzut 

 fete pocăite la minijup sau căni- 
te la ochi să atragă ispita pentru a  

face amor), sunt şi respectoase(la ali- 
mentară nu te fură, şi dacă n-ai zece 

 bani să-i dai la o pâine, te lasă zicând 
 să-i dai mâine dacă vrei, şi tot ea îţi mul- 
ţumeşte), se roagă în Case(bisericile la po- 
căiţi, sunt şi case de... locuit, uneori), îl aş- 
teaptă pe Isus(corect este DOMNUL Isus,  
dar i-am privit când se roagă şi nu spun 
 Domnul, ci simplu... Isus, sau Doamne,  

care poate fi şi satana căci şi el este 
 Domn – vezi... nu te poţi închina 
 la doi Domni, ci la Unul singur:  
DOMNUL, Isus; Domnul Hri- 

stos, şi atât), până la Apus 
(adică toată rugăciunea).  

Şi... isus, nu vine, 
 nu e Domn cu 

 tine, cu tine fecioară,  
care eşti uşoară(sau goală – proastă),  

ai fost cântărită, uşoară găsită, eşti cinstită, dreaptă,  
dar nu înţeleaptă! Dragă cititor, fecioarele mor, nu au pic de 

 minte, vor dori să intre(primite la Dumnezeu după deces); cele 
înţelepte, cinstite şi drepte, pentru-nţelepciune, Isus Domnul 

spune... că au fost primite, de Domnul Iiubite, Curăţate, 
 Mântuite, iar cele nebune, tot Domnul ne spune 

(în pilda fecioarelor, cinci nesăbuite, şi cinci  
de Domnul primite), tot Domnul  



 
 

397 

ne spune, că nu sunt primite, Curăţate,  
Primenite, Uşa lor s-a-nchis, vor ţipa  

precis(după ce ai decedat, mergi  
imediat, ori în bezna de 
 afară, unde fecioarele  

zbiară, ori la Dumnezeu,  
unde merg şi eu, dacă nu-s  

ateu), rugând pe Isus(corect – Dom- 
nul Isus, Cel din ceruri Sus), să ajungă Sus,  

adică Primite, la trup Primenite(vom fi schimbaţi 
 într-o clipită, cu un trup nemuritor şi veşnic), şi Căsă- 

torite cu... DOMNUL Isus, în raiul de Sus(aici este raiul de 
 jos, sau un colţ de rai în infern). Şi Domnul Hristos, Gineric 

Frumos, Uşa le închide, nu le va deschide, vor rămâne-afară, ţi- 
pă, urlă, zbiară; pentrucă-s... nebune: aşa Domnul spune – nu la 
Domnul s-au rugat, ci la necurat, adică: omului hristos, născut 
păcătos, undeva pe-acest pământ, şi rămas o frunză-n vânt, cum 
rămânem toţi trupeşte, când trupul ne putrezeşte. Şi fecioarele 
cinstite, NE-nţelepte, NE-primite, cu toate că-s... pocăite(aşa  
sunt numite, aceste fecioare, credincioase, muritoare, şi rog  

pe Domnul Isus, ce am scris acum mai sus, să-mi arate, 
 să vă scriu, pentru că, singur: nu ştiu; să explic la citi- 

tor, din pilda fecioarelor, care după cum vedeţi, şi 
 exemple că aveţi: cu... credinţă foarte multă, 

 şi de Dumnezeu ascultă – dar nu au înţe- 
lepciune; cum Domnul, pilda, ne spu- 

ne... NE-primite că spuneam, şi 
 vă explicam, cine sunt fecioa- 

rele, ce Spală picioarele, Domnului, şi cine NU 
(poţi să fii chiar tu...). Şi mă rog frumos, Domnului Hristos,  

să îmi de-a o... Veste: cititor citeşte, şi se lămureşte. Şi precis, 
Domnul Hristos, în genunchi, rugat frumos; mă va auzi, mă va 

răsplăti, şi voi veţi citi, ce voi comenta, şi voi completa, aici, scris 
frumos: probabil mai jos... căci, puterea credinţei, şi a... pocăinţei, 
 este foarte... mare, cu înţelepciune – e distrugătoare!... şi mă voi  
ruga, vă voi demonstra: cu pilda fecioarelor, spălatul picioarelor 

(să ne spălăm unii altora picioarele, adică să ne aplecăm, şi să 
 ne-nchinăm, celui mic, şi pricăjit(aşa am scris eu aici pe 

 caiet în grabă şi las tot aşa, deşi... aş schimba, că  
eu nu-s un pricăjit, de alţii batjocorit),  

ca să fie primenit, şi de Dumnezeu 
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primit – dacă nu Mă laşi să-ţi  
spăl Eu picioarele umilin- 

du-Mă în faţa ta, a zis 
 Domnul, în înţelep- 

ciunea Sa, nu vei  
avea parte de 

 Mine), căci Dom- 
nul e Viu(Viu este Dom- 

nul, adevereau proorocii în 
 Vechiul Testament, şi tot Viu 

 a rămas Domnul şi în Noul Tes- 
 tament(Scrisoare de adio, adică),  

şi încă vă scriu, carte-aceasta minu- 
nată, şi încă neterminată(adică nepa- 
ginată: toată, cu figurine, care odată 

 făcute, dacă mai adaogi ceva sau şter- 
gi ceva tu ca editor de la tine putere,  
se va observa imediat, căci Domnul 

 m-a Luminat, şi eu: Mi L-am as- 
cultat... doar Domnul ştie de ce,  

pentru ce...). Dacă o termin, 
 Domnului o-nchin, sper, 

 că nu degeaba, căci se 
 vede treaba(aşa 

 cred eu), satana, a câştigat, şi cartea am încheiat, 
 fără un alt comentat, comentat despre fecioare, despre 

 spălat pe picioare(mă refer la faptul că nu mi se mai dă voie 
 pe saitul Resurse Creştine la pocăiţi, să le fac o predică sau poezie 
ceva, şi să le spun că n-au înţelepciune, sunt fecioarele nechibzuite, 
şi pe care Domnul le va lăsa să plângă afară în bezna veşnică, deşi  
ar merita pentru aportul lor la răspândirea credinţei în Dumne- 

zeu, să-i primească, şi să-i mântuiască), căci m-am aplecat, 
 picioare spălat(adică i-am comentat), înţelepciune...  

de la Domnul(nu de la mine, că eu n-am fără  
Domnul), le-am arătat, şi nu m-au lăsat, 

 şters... imediat(ca pe un... ra'at).  
Ori Domnul Isus, în pilda 
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de sus: cu zece fecioare; ne explică 
 frăţioare, că nu eşti primit, tu, ca pocăit, 

 dacă nu gândeşti, şi-nţelept: nu eşti. Şi vă spun 
 de-acum, pe ultimul drum(speranţa rămâne ultima),  

ultima-mi speranţă, apasă pe clanţă(probabil am să vă  
scriu acest adevăr într-un alt volum, sau altă scriere ceva), 

 şi Domnul Isus, coboară de Sus, căci poate-am uitat, ce v-am 
comentat(omul dacă n-ar uita, ar muri... numai Dumnezeu poate 
ţine minte la nesfârşit căci este nemuritor), cu fecioarele-nţelepte, 
cinstite şi drepte, care-mi spun, îmi spune(gramatica ne omoară), 
că-s dus, că-s... nebun (să mă duc la un Pastor de-al lor la consili- 

ere, îmi zicea un... cineva, pe care îl am notat, şi raportat Dom- 
nului prin cititorul care va da peste respectiva scriere prin  

hăţişul volumelor mele), comentez şi spun, că Domnul  
e-n mine, şi mereu el vine, vine, mă primeşte, şi 

 mult mă iubeşte, pentru că-L iubesc, lumii  
Îl Vestesc(ziceau... Domnul nu este cu 

 tine, degeaba, ce faci tu, este fără 
 de valuare...). Dragă cititor, 

 fără de Mântuitor, pe 
 care-L iubesc... cu  

Dor, până mor;  
dacă eu aş  

   şti: acum!...  
m-aş gân- 

di – un  
exemplu 

 să-l găsesc, 
 să-l caut şi să-l 

 citesc(mi s-a mai 
 întâmplat odată de 
 mult, când scriam o 
 scrisoare Martorilor 
 lui Iehova zicând că 
 se închină... greşit 

 acestui zeu tri- 
bal apus de 

 mult de 
... 
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pe timpul sălbaticilor,  
să mă pomenesc că-mi apare 

 în cutia poştală o revistă exact cu  
Martorii lui Iehova, adică o dovadă de la  

Domnul, că scriu adevărat ceea ce le scriu, şi 
 în al doilea rând, să mă încurajeze, căci pocăiţii 

 nici în ziua de azi nu mi-au scris o singură scrisoare  
de mulţumire(cu excepţia Păstorului Cel Bun de la Sibiu, 

 care mi-a şi trimes în plic reviste, etc), şi să îmi dea dreptate).  
Hai că le-am înebunit: norocul meu este că am scris pe un caiet,  
iar acum găsesc unde am rămas. Şi ziceam aşa... nu mai e mult:  

că-s nebun, comentez şi spun, că Domnul e-n mine, 
 şi mereu, El, vine, vine... am mai scris astea? Cred  

că-s obosit. Aha, aici am rămas: Aşadar, semnul 
 doresc, undeva să îl citesc(sau să îl văd pe 

 la televizor, de ce nu), sau ştie... Domnul 
 Isus(scriu exact cum am gândit eu şi am 

 scris pe caiet), când se pogoară de 
 Sus, întră-n mine(nu cred că  

trebuia să scriu aşa ceva, că  
este greu de explicat şi 

 de mine starea res- 
pectivă pe care am 

 numit-o eu cândva, Melan- 
colie, adică îţi vine ceva aşa... şi parcă  

nu mai eşti tu, ai parcă dublă identitate, eşti  
nebun parcă, dar îţi revii repede), întră-n mine,  

mă trezeşte(că dormim, de sforăim, nu alta), mă Tre- 
zeşte, (probabil mă şi pocneşte... aşa zic în paranteză eu,  

căci devii cum ţi-am spus dragă cititor, devii ca nebun, şi nu mai  
vezi nimic în jurul tău, adică nu creerul tău îţi comandă, ci 

Dumne- 
zeu), şi atunci imediat, mă apuc de comentat, despre-

nţelepciune, şi eu... (Eu, mai bine spus, că devin Una  
cu Dumnezeu); şi eu... vă voi spune, aici, unde  

am lăsat, spaţiu pentru comentat. Mul- 
ţumesc, şi data... 3 Decembrie este acum.  

Atât am scris eu pe caiet, şi să las spa- 
ţiu... să vedem când fac formele,  
cât rămâne, şi dacă rămâne.   
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3)Re: Rugăciunea ca formă de salvare a sufletului 
de PAULPOET » Dum Aug 08, 2010 1:20 pm  

Fraţilor, dragii mei: 
 

Să ajutăm fraţii Ruşi năpăstuiţi: 
Ai noştrii fraţi vecini iubiţi, 

Avem credinţă şi putere-n rugăciuni 
Jalea e mare, cu foc şi stricăciuni. 

 
Uniţi-vă vă rog, să ne rugăm 

Tăria-n rugăciuni lumii să arătăm: 
Ai noştri fraţi, vecini, iubiţi 

Mor în curând, de foc, năpăstuiţi! 
 

Fiecare român, cu Biblia în cămăruţa lui 
Rugăciuni, să se înalţe astăzi, Domnului! 
Apoi, o lumânare, Domnului să dăruiască 
Tatăl Ceresc, focul, pe loc să îl oprească! 

*** 
Isuse Doamne, Te rugăm, acum, să mijloceşti 
Isuse Doamne, focul, la Ruşi, Tu, să-l opreşti 

Ruşi, sau români, suntem cu toţii fraţi 
Unii cu foc, şi alţii... inundaţi! 

 
Şi Te rugăm, Doamne Isuse, repejor! 

Isuse, eşti rugat, de credinciosul Tău popor: 
Numai să schimbi... să bată invers, vântul 
Apărând de foc, pe Ruşi, şi tot pământul. 

 
Pământul Doamne, ştim, că este păcătos 
Ajută-l Tu, Isuse, ca Dumnezeu Hristos: 

Şi vor vedea, puterea Ta, nemărginită 
Te vor lăuda, cu laudă-nmiită, 

 
Udă Doamne, pământul, focul să se stingă 

Isus Hristos ca Domn, pe diavol să-l învingă 
Tu ai puterea Tatălui, putere mare pe acest pământ 
Isus Hristos e Domnul, Viu, şi Tatălui, este Cuvânt! 
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Ai milă Doamne, să nu suferim 
Isuse Împărate, cu toţii, Te iubim! 

Numele Tău Isuse, noi toţi, Ti-l lăudăm 
O ţară arde-n foc, şi vrem, să o salvăm! 

*** 
Situaţia la Ruşi, se agravează! 

Tot mai mult, focul, avansează! 
Rugăciunea, este singura salvare 

Isus, Domnul rugat, are, putere mare! 
 

Focul nimicitor, nu poate fi oprit! 
Răul pe-acest pământ, abia... că s-a pornit! 

Având credinţă-n Domnul, avem putere mare 
Tatăl Ceresc iubit, stinge, focul din soare! 

*** 
Iubiţi vă rog pe Domnul 

Focul să se stingă, 
Vegheaţi apoi ca omul 
Pe diavol să-l învingă. 

 
Este-n puterea noastră 
Acum!... să ne rugăm, 

Cu "Floarea" prinsă-n glastră 
Pe Ruşi să-i ajutăm. 

 
Iubiţi vă rog pe Dumnezeu! 

Rugaţi-vă azi, neîncetat! 
Numai aşa, scăpăm de greu 

Şi de satan, şi de păcat. 
 

Înălţaţi la cer, o rugăciune 
Postiţi vă rog, şi aşteptaţi 

Iubind pe Dumnezeu, cu-nţelepciune 
Pe fraţii Ruşi, îi ajutaţi! 

 
Ura din noi ca oameni, să dispară! 
Să ne unim în rugăciuni, frăţeşte 

Bunul Dumnezeu, imediat, s-apară 
Şi focul vom vedea cum se opreşte: 
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Iubiţi pe Dumnezeu Hristos! 
Şi numai Lui să vă-nchinaţi! 

Tatăl Ceresc, opreşte fumul gros! 
Şi oamenii, vor fi scăpaţi! 

 
Iubirea-i sacră, şi este... cu folos! 

Amin, în Numele, Domnului, Isus Hristos! 
PAULPOET  

**** 
Dragă cititor iubit, sunt sărac, am sărăcit:  

pe nimeni n-am mai iubit; dar cum Dumnezeu 
 nu doarme, găseşte diverse arme: săbii, puşti mitra- 

liere; şi un somn dulce cu miere, iar când dulcele se-aşează,  
omu-ncepe şi visează, visează întâi o apă, apoi cade într-o groapă,  

se uită, vede o broască, şade liniştită, cască, dar cască, nu se 
opreşte, şi deodată... nu mai este. Dragă iubit cititor, omul este 
visător, chiar şi noaptea el visează, pentrucă, mintea îi trează: 

mintea este un stră- 
jer, pentru unii îi mister; veţi avea vedenii, vise, ferestre şi uşi 

des- 
chise – spune Dumnezeu să ştim, prin vise să proorocim, adică, 

 prin mintea trează, care nu doarme, veghează, numai că, tu,  
să notezi, să nu uiţi... tot, ce visezi, iar dăcă tu ai visat, şi  

vezi că-i adevărat, credinţa ţi-o întăreşti, şi cu inima 
 iubeşte, o inimă care bate, umblă pe pământ, stră- 

bate; o inimă care vine, este inima din tine, şi  
prin care poţi vorbi, treaz, să poţi călători, 
 dincolo, atemporal, oprindu-te senzual, 
 unde-i linişte şi pace, şi nimic nu se mai 
 face. Este dacă vreţi, visare, nu culcat, ci  
în picioare: nici nu mişti, nici nu clipeşti,  

  nici cu mintea să gândeşti, şi poţi sta aşa...  
o zi, fără a mişca, a fi. V-aş ruga, să nu-ncercaţi,  

şi gândind, să vă mişcaţi, pentrucă, puteţi muri, şi 
 niciodată a şti, ce e dincolo de tine, sufletul să ţi-l aline, 

 să te reîntorci la viaţă, în zorii de dimineaţă, când de somn 
 te-ai săturat, şi trupul este-ncărcat, energetic, pozitiv, într-un 
mediu colectiv, fără care, nu poţi fi, singur cuc, să poţi trăi. Şi 

 după cum vă ziceam, se făcea că nu dormeam, şi zburam.  
Dar zburam nu de plăcere, zburam pacă în durere,  
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speriat de acea broască, ce-o vedeam  
că mare cască: gura; gata să mă-nghită, fără 

 să fie lovită, de un şarpe ce şedea, şi pe broască 
 o pândea. Şi m-am gândit, ce o fi, visul al destăinui: 

 broască, şerpe, nu-i prea bine, se-ntâmplă ceva cu tine;  
Pavel, ştim când a visat, ceva i s-a întâmplat, adică, nu e  
spurcat, ceea ce Domnul sfinţeşte, de păcate-l curăţeşte. 
 Şi m-am tot gândit, gândit, până iar am adormit, şi iată 

 că am visat, înc-o dat, şi înco-dat. Măi să fie, măi să 
 fie, m-am gândit la poezie, m-am gândit ce-am  

mai făcut, pe cine-am mai cunoscut, ce prie- 
teni am avut; şi deodată, ce să vezi, încă 

 dormi, încă visezi... pe Neluţu, care- 
mi scrie, o scrisoare... poezie, şi  

 în clipa următoare, parcă...  
moare. Acum, când mi- 

am amintit, iute am 
 călătorit, la... Neluţul 

 meu iubit, şi-am rămas 
 muică... trăznit: căci era 
 sărbătorit, adică, azi, s-a  
născut, şi este de nevăzut,  
de anul trecut... aproape. 
 Şi i-am scris, dar n-am 

 primit, de la prieten 
 iubit, nici răspuns,  

nici confirmare,  
şi se pune o- 

ntrebare:  
chiar 

 este adevărat, te 
 bazezi pe ce-ai visat? 

*** 
Pseudonim: tunaru 

Nume întreg: ion untaru 
Pagina de web: http://www.poezii.biz 

Data naşterii: 03 Decembrie 1939 
Localitatea: baneasa, Giurgiu 

Ţara: România 
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Motto:  
dati fiecarui om catre  

o carte si toti vor invata sa zboare  
*** 

Ultima trăsură 
Astăzi am pierdut din nou trăsura 

Următoarea vine doar la anul 
Şi m-au dat afară de la hanul 

În care îmi ţineam harababura 
 

Am renunţat pe rând la câte toate 
M-au însoţit în viaţa asta scurtă 

Un pachet de cărţi că pentru burtă 
Zoresc braunian atâtea gloate 

 
“- Ia-mă nene!”, le fac semn la toţi 

Demnitarii care au caleşti  
De care dragul meu să te fereşti 
De nu vrei să nimereşti sub roţi 

 
Şi-aştept aşa de-o veşnicie poate 

Un căţel chiar mi-a stropit pachetul 
Că mi-a venit să-l prind de cap procletul 

Să-mi plătească daunele toate 
 

Dar nu-i el de vină ci sunt eu 
Lumea asta care-mi e străină 

Nu mai vrea s-ajungă la lumină 
Şi s-a rupt complet de Dumnezeu! 

05 Ianuarie 2011 
*** 

Numai utilizatorii 
 cu cont pot adăuga comentarii! 

*** 
Comentariile poeziei: 

Valery Becart 
05 Ianuarie 2011 - 20:09  

"Astăzi am pierdut din nou trăsura 
Următoarea vine doar la anul 
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Şi m-au dat afară de la hanul 
În care îmi ţineam harababura" 

....... 
sper ca trăsura de anul acesta să vă asigure 

o plimbare lină şi frumoasă... 
un an nou cu bucurii. 

cu încântare, 
valery 

*** 
Mihaela* 

07 Ianuarie 2011 - 14:56  
Lasă-n pace demnitarii şi aleşii, azi, Ioane, 

Să se plimbe în trăsură, în caleşti sau faetoane, 
Azi găsi-vom pentru pace, bucurii şi haz motiv, 
Că ştiu sigur, ca şi alţii că eşti ION POZITIV! 

Să secâm dintr-o sorbire vin spumosul românesc, 
Să facem urare sfântă celor care mai iubesc 

Libertatea de gândire şi de-a spune ce-au a zice, 
Fără vreo preocupare că... dosarul pot să-şi strice! 

M-am grăbit, am prins în fugă astăzi ultima trăsură 
Pentru-a fi fi partcipantă, fără mască pe figură 
Dar în haine mai alese, şi cu gândul cel senin, 
Azi, de ziua ta, când cupa o înalţ şi ţi-o închin! 

 
La mulţi ani! 

*** 
Mihaela* 

07 Ianuarie 2011 - 15:00 
Te rog să-mi scuzi greşelile din 

 text - un "â" în loc de "ă" şi o virgulă  
unde nu e cazul! Eram grăbită, fugeam după 

 trăsură. 
*** 

tunaru 
07 Ianuarie 2011 - 16:35 

Smerită înclinare  
vouă, adevă- 
raţilor pri- 

eteni! 
*** 
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danaida 
11 Ianuarie 2011 - 21:28 

    nu s-a-ncheiat razboiul... 
*** 

valeria 
03 Decembrie 2011 - 21:46 

La multi ani fericiti! 
*** 

La mulţi ani Neluţule! 
Neluţule, nu te-am uitat 

Eşti cel ce mi-a adus iubire; 
Lipsesc şi sunt dezactivat 
Uitat şi rupt de omenire. 

 
Toate sunt trecătoare-n viaţă 

Uitarea este dureroasă; 
Lumea însă mai are-o faţă 

Este divină şi frumoasă. 
 

La mulţi ani, Neluţule, poet 
Astăzi eşti sărbătorit; 

M-ai scrie-mi pe internet 
Unde încă n-am murit. 

 
La mulţi ani cu sănătate 

Toate să ţi se-mplinească; 
Inima tare îmi bate 

Ar vrea să se liniştească. 
 

Neluţule, mai pot scrie 
Iubirea ce o simţesc; 
Darul meu în poezie 

Este dar dumnezeiesc. 
 

Zorii zilei pentru mine 
Iubind se vor revărsa; 
Unde sunt izvoare line 
Ape dulci ce vor cânta. 
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Tu să vii des la izvoare 
Apă limpede să bei; 

Pentrucă,-i nemuritoare: 
Adăpându-te cât vrei. 

 
Ps. 

Poţi citi şi vertical 
Cum mi-e stilul, cum mă ştii 

Când vă scriu; şi senzual 
Comentez prin versuri vii. 

 
Şi să ştii că nu am stat 

Am mai scris volume multe; 
Date sunt la editat: 

Volume cu versuri Culte. 
 

În curând voi termina 
Un volum controversat; 

Şi când îl voi edita 
Să-l citeşti imediat: 

 
Virtual, căci îmi doresc 

Volumul de poezie(al 12-lea); 
Virtual să-l dăruiesc 

Dar şi... pe suport hârtie. 
 

Neluţule,-s supărat 
Supărat că nu-ţi pot scrie; 

Să mai vin la comentat 
Comentându-ţi poezie. 

 
Egoismul este-n flore, 

Unde merg şi-n versuri scriu; 
Mă lovesc, urlu, mă doare 

Şi mă cred, a fi, diliu. 
 

Şi le spun, da, sunt nebun 
După Dor şi Dumnezeu 
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Şi din Dragoste adun 
Şi vă scriu, în vers, mereu. 

 
Neluţule, te-am visat 

Se făcea... că îmi scriai; 
Iar acum, te-am căutat 
Şi foarte mirat strigai: 

 
Doamne, Tu, mi-ai amintit?... 

De Neluţul meu iubit; 
Căci, demult n-am mai venit 

Să mi-l vizitez: citit... 
 

Şi când dau iute pe... "Bis" 
Văd că eşti sărbătorit; 
Şi mi s-a-mplinit un vis 

La care nu m-am gândit. 
 

Probabil, că Dumnezeu 
Mi-a mai amintit de tine; 
Şi probabil, gândesc eu; 

Eşti cam bolnăvior, nu bine...? 
 

Neluţule, vine-o vreme 
Când ne cere Dumnezeu; 

Şi cel care se va teme 
Eu îl consider ateu. 

 
Numai cel fără credinţă 

Va zice că a murit; 
A trecut în nefiinţă 

Şi trupul i-a putrezit. 
 

Pe când, cel, ce-i credincios 
Ştie, că nu va muri; 

Pentrucă, Domnul Hristos 
Să-l salveze: va veni. 

** 
* 
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Neluţule, ai citit 
Ai citit Sfânta Scriptură; 
Eşti, de Dumnezeu iubit 

Şi nu-ţi mai vorbesc din gură. 
 

A vorbi, azi, de "Iiubire" 
De Hristos: Domnul Iisus; 

Este, o nenorocire! 
Eşti năhui: cu capul dus. 

 
Despre tine, ştiu că eşti 

Şi-ai rămas un credincios; 
Brovo ţie, căci trăieşti 

Cu Domnul Vieţii: Hristos! 
 

În această viaţă, eu 
Vreau s-ajut oamenii care, 

Nu prea... cred în Dumnezeu 
Deşi, spun: credinţă... are. 

 
Greşit, corect se rosteşte... Au! 

Iar aceasta, e greşeală; 
Păcătoşi, sunt ce-i ce stau 

Şi scriu versuri: doar de fală! 
 

Eu aşa ceva, n-am scris 
Am scris versuri, sufleteşti;  

Şi văzând, ei: m-au ucis! 
Uitat, să nu mă, citeşti. 

 
Dar greşesc, căci, n-am murit 

Am strâns şi am adunat; 
Şi le-am dat la... tipărit 
Cu gând şi suflet curat. 

 
Neluţule, fac pachet...? 
Volume îţi mai trimit; 

Dar te rog, să fii discret 
Pentru că... nu sunt iubit! 
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Şase volume am scris 
Comentarii, poezie: 
De la poezie... "Bis" 
Amintire să îmi fie. 

 
Ultimu-i... la editat 
Dacă iute va veni, 
Ţi-l trimit, imediat 

Cadou, pentru al citi. 
 

Dacă nu,-ţi trimit ce este 
Şi pe care nu le ştii; 

Restul, rămâne, poveste 
Ca poet de poezii. 

 
Înc-o dată, să trăieşti 

La mulţi ani, suflet curat; 
Minunat e, să iubeşti 

Prietenul... de-altădat. 
 

Cu drag, 
3 Decembrie 2011 

**** 
Dragă cititor, am zis, ca să mai vorbim 

 de vis, înc-o zi am aşteptat, nimeni nu a 
 comentat, oare, ce s-o fi-ntâmplat? Dar să  
nu ne prea grăbim, nu cumva, ca să greşim.  
Totuşi, timpul, a trecut, Neluţul nu e văzut, 

 oare ce s-a întâmplat, pe la "Biz", de n-a 
 mai dat? "Astăzi am pierdut... trăsura",   

zice Nelu cu măsura, care se duce  
de-a dura, direct în harababu- 

ra, care zace-n fiecare, pen- 
tru ce, pentru mâncare,  

pentru astăzi a trăi, 
 adică... a nu muri, 

 de foame şi de burtică,  
dacă uneori se strică, şi-i dăm 

 cu medicamente, ceaiuri, şi-alte alimente.  
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Şi citind atent ce-a... zis, ceva despre... cărţi, 
 a scris, pentru că, eu i-am trimis, cărţi, pachet,  

primit precis, spunându-mi foarte mirat, c-a citit  
cu-adevărat, un prieten care scrie, minunată poezie, 

 dar care nu se gândeşte, şi nici nu se-mbogăţeşte, din 
 vânzare-tipărire, editare şi citire. Şi aşa s-a supărat, mi- 

a scris şi a căutat, zicându-mi că a vorbit, cu un preot, mult 
 iubit, care el m-ar ajuta, aş vinde şi-aş prospera, cu bani să  

mă-nveselesc, şi banii să îi iubesc. Şi i-am spus, eşti necurat, 
Dumnezeu darul mi-a dat, nu să mă îmbogăţesc, să beau să 
păcătuiesc, ci să vă scriu mai departe, editez o altă carte: fă- 

ră bani, fără durere, cu a Domnului Avere, care-mi spune 
 ce să fac, şi în credinţă să zac, altcumva, n-am să pot 

 scrie, sau vorbi... în, poezie. Şi Neluţul meu iubit,  
cărţile(4 volume), mi le-a citit, şi a fost tare 

 mirat, că-ntr-un an(2010), am editat,  
patru volume, poeme, scrise, pe  

diverse teme. Ultima, a lui  
trăsură, şi iată-l tăcând  

din gură, oare, cum  
de s-a gândit, ultimul 

 poem citit, să-i spună că-i 
 o trăsură, şi o ultimă măsură? 

*** 
 Când omul nu îi atent, are-n el sub... conştient,  

care ştie, da, şi scrie, versuri multe, poezie, fără să 
 realizeze, şi fără să le viseze, că se pot adeveri, mai 

 târziu a se-mplini. Oare, cum... subconştientul, te su- 
grumă cu patentul, să nu ştii nici ce ai scris, şi să uiţi 
 iute un vis, care dacă nu-i notat, şi de minte desci- 

frat, cu vederea îi trecut, şi spunem... mi s-a pă- 
rut, c-am visat ceva... urât. Că, în vise nu cre- 

dem, citim Biblia, vedem, pe... cine? Pe  
Dumnezeu, care vede cât de greu,  

este să poţi descifra, un om 
 care, ar visa... ceva, dar  

ar şi uita. Şi cine să-i 
 spună oare, despre 

 somn, despre visare,  
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iar cel care a visat, să spună cu-adevărat:  
chiar asta, el, a visat? Nimeni, numai Cel ce  

Este, Dumnezeu, El, Se Numeşte, şi dacă Îl rogi 
 frumos, prin Fiul, Isus Hristos, îţi va spune ce-a  

visat, şi atunci... omul mirat, recunoaşte că-i ateu,  
că există Dumnezeu, Dumnezeu care prin vis, a  

venit la el, precis, un mesaj să-i adreseze,  
mintea să se Lumineze, spunând că-i  
adevărat, dar trebuie descifrat: altă 

 dandana, mai mare, cu această desci- 
frare, care nu oricine ştie, să o scrie. Şi  
lucrurile se complică, Sfânta Scriptură 

 explică, cine poate descifra, un vis care,  
ar visa: cineva. Întrebarea-i... pentru cine? 
 Şi răspunsu-i... pentru tine: tu, eşti cel ce-i 

 atacat, de diavol şi necurat, şi n-ai niciun avocat,  
să fii şi tu apărat, când fraţii te-au aruncat, într-o 

 groapă, nemâncat, şi de tine s-au scăpat. Şi iată că  
la-nchisoare, Avocatul, grijă are, să te scape... c-a visat,  

în Egipt, un împărat, ceva de ne... descifrat. Şi atunci şi-a  
amintit, despre cineva vestit, care numai prin credinţă, este 

 sigur cu putinţă, să-i spună şi ce-a visat, în cazu-n care-a uitat; 
 dar să îi şi povestească, de diavol să se ferească, căci diavolul plă- 

nuieşte, are putere, loveşte, dar nu reuşeşte, pentrucă, îi este 
greu: există şi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi, mamă, ce ne-
ar mai lovi: cu toţii ne-am prăpădi. De aceea dragii mei, există... 
mulţi dumnezei, şi doar Unu-i Dumnzeu, care ne scapă de greu, 

res- 
tul sunt... zei, necuraţi, şi din ceruri aruncaţi, pe pământ, să  

ne înghită, să n-avem pe masă pită, să ne duşmănim me- 
reu, şi să devenim... ateu, adică să nu credem, nici 

 dacă minuni vedem. Şi minuni Domnul mai 
 face, dar cum nu există pace, minunile,  

. 
nu se văd, diavolul face prăpăd, şi  

atunci, ce-i de făcut, să visezi... nu e plăcut, 
 pentrucă, am mai visat, vise eu... şi altădat, şi mi-au 

 zis... că-s necurat, că este vrăjitorie, am visat... călătorie, 
 unde?... pe la pocăiţi, Pastori mari veniţi, care de zor predicau, 

 vorbirea în limbi ziceau: dacă este-adevărată, sau problema-i 
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 încurcată. Şi atunci ce am visat,  
aşa şi s-a întâmplat; la Arad apoi am 

 scris(Strigătul de la miezul nopţii se numea 
 biserica), şi când le-am spus despre vis, au sărit 

 să mă omoare: să te duci măi frăţioare, pe la noi să 
 nu mai dai, pentrucă... pe dracu-l ai, diavolul te 
 amăgeşte, Dumnezeu nu îţi vorbeşte, şi nu-ţi 

 spune tocmai ţie, mâine zi ce va să fie. Şi  
aşa m-am lecuit, despre vis n-am mai 

 vorbit, până azi, când s-a-mpli- 
nit, visul mai sus, amintit. 

4. Decembrie 2011 
*** 

Draga Paul, 
multumesc foarte mult  

pentru felicitari - bine faci ca scrii,  
este darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu 

 si nu-l lasa sa se piarda - daca este nedreptatit ar  
trebui sa te bucuri - sfantul Arsenie Boca i-a spus cuiva:  

daca oamenii ti-ar face dreptate, ce rasplata mai astepti de  
la Domnul Iisus???!!! te rog sa te inscrii pe http://conflu- 

ente.ro – poate te vad chiar astazi - poti sa postezi si  
proza si poezie cata vrei si in plus vezi in fiecare  

zi cate afisari si cati cititori ai.  eu te felicit 
 pentru ca ai inceput sa scrii din ce in ce 

 mai bine si asta se vede limpede. 
 ma bucur enorm ca nu m-ai  

uitat si asta inseamna 
 foarte mult pen- 

tru mine. 
 mult noroc, sanatate, inspi- 

raţie si sa re-intalnim cat mai curand. 
5 Decembrie 2011 / 11:54 AM 

**** 
Dragă cititor iubit, Neluţu – nu a murit!  

Ce mă bucur Doamne Sfinte, mi-a scris câteva cuvinte,  
Sunt cuvinte ce m-alină, inima nu-mi mai suspină; inima mi-a 

suspinat, să vă scriu am încetat, sufleteşte m-am rugat: "Doamne, 
Neluţu nu-mi este; Doamne, trimite-mi o veste: ştiu că ai putere 
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 mare, mai am înc-o zi răbdare, fă cum faci  
să mă citească, la mine să se gândească: nu pot 

 scrie mai departe, să continui astă carte; dacă mâine 
 nu primesc, sigur mă îmbolnăvesc: încă sufăr, cum mă 

 vezi, mă opresc ca să mă crezi: Tu le ştii Doamne pe toate,  
şi ştiu că Neluţul poate; spune-i Doamne să îmi scrie, să mă 
 scald în bucurie; spune-i că l-am comentat, spune-i că l-am 
aşteptat; şi-l aştept fără-ncetare: vai ce inima mă doare; mă  

doare şi mă usucă, ziua mâine nu apucă: fără Neluţul nu 
 sunt, sunt şi eu mort în pământ. Dar ştiu... Doamne, 

 c-am visat, viaţa lui nu a-ncetat, l-am visat Doam- 
ne că-mi scrie: a fost mort şi-apoi învie, trag  

speranţă, mai aştept, să nu-mi scrie, nu 
 e drept: visul nu s-ar împlini, min- 

cinos mare aş fi, şi cum Doam- 
ne mai pot eu, să mai cred 

 în Dumnezeu? Mulţu- 
mesc Doamne Isuse,  

ziua de astăzi se duse,  
mai aştept încă o zi, şi 
 răspuns de n-oi primi,  

vino-n vis ca să îmi 
    spui, este viu, sau...  

alilui? Amin. 
**** 

Dragă cititor iubit, visul tot, mi s-a-mplinit:  
rămas numai jumătate, nu putea să vă arate, să  

vedeţi cu-adevărat, un vis care l-am visat, că n-a fost  
o întâmplare, sunt năhui şi mi se pare. Visul care l-am  

visat, a fost vis adevărat: dacă nu mi se-mplinea, poezia 
 se ştergea: ştergeam totul ce am scris, despre Neluţul şi  
vis. Faptul că am aşteptat, m-am pus jos şi m-am rugat,  

este fapt uluitor, şi vă spun eu, tuturor: Dacă ieri nu 
 mă rugam, pe Neluţul nu-l vedeam, şi credeam...  

Doamne fereşte, Neluţul, nu mai trăieşte. Şi 
 întradevăr zăceam, să vă scriu nu mai 

 puteam, pentrucă... o poezie, se 
 scrie cu... bucurie, nu se 

 scrie cu durere:  
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lovit în splină şi-n fiere.  
Acum parcă trepidez, vreau 

 să scriu şi să pictez; vreau să fac 
 ceva frumos, să văd pe Domnul Hristos,  

să mă duc să-I mulţumesc, să-L sărut, întine- 
resc: of, Doamne ce bucurie, şi ce mare poezie,  

am să scriu la cititor, în curând şi-n viitor. Şi-acum, 
 vreau să îmi reviu(revin se scrie corect, dar re-viu este 

 şi mai corect, adică dă de înţeles să-ţi tragi sufletul, să devii 
 iarăşi viu), şi Neluţu-lui ce-i scriu? Să vedem, să ne gândim, ceva, 
ceva, noi găsim. Să-i scriem... că am primit, mesajul că l-am citit; 
 să-i scriem, că ne-ntâlnim, prin vise călătorim... nu, nu, că nu-i  

prea bine, să-i scriem în versuri fine... Neluţule, te iubesc, de 
 tine îmi amintesc... Ba nu, că Domnul mi-a amintit, şi vi- 

sul mi l-a-mplinit. Of, că mintea nu îmi fată, este cam 
 dusă, plecată; fă minte-o, pe unde-mi eşti, vezi  

să nu te... înmulţeşti, că dacă... îmi vii bor- 
ţoasă, şi de mine nu îţi pasă, divorţăm, 

 ne despărţim; ne certăm, nu ne iu- 
bim! Vin imediat bădie, mai gândeşte-te, 
 mai scrie; vin precis pe drum, pe drum,  
vin bădie, vin acum! Fă nebuno, vino  
iute, vezi ce faci: nu te mai... duce,  
că te-ai dus şi eşti sătulă, de atâta  

stat în... nulă. Ba mă duc să pot să viu,  
îmi vorbeşti ca un diliu, spune-mi, ce ţi s-a- 

ntâmplat, de când visul ai visat? N-am nimic,  
fă... mă simt bine, sunt singur, nu sunt cu  

   tine: cu cine mi te săruţi, şi doreşti ca să te...  
muţi? Ţi se pare: nu mă... mut, cu nimeni nu mă 

 sărut. Auzi fă, facem copii, facem rime, poe- 
zii? Facem bărbăţele, facem, le mai frământăm, 

 le coacem: eu le coc, tu le miroşi, şi facem 
 multe gogoşi! Fă prostuţo, nu gogo- 

şi, tu le coci şi le miroşi; Aluat,  
pâine frământăm: o coa- 

cem şi o... mâncăm!  
Nu mi-e... foame,  

măi bărbate,  
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am mâncat aici de toate, frământă doar tu Aluat,  
dacă eşti îmfometat. Am zis eu că eşti sătulă, şi 

 te-ai săturat de... nulă; Nimeni acesta o are, sau 
 ţi se pare că-i mare? Bărbăţele, te-ai prostit, uite-mă, că 

 ţi-am sosit: priveşte-mă, nu-s gravidă, nu-s lăuză, nu sunt vidă. 
Auzi fă, mă păcăleşti, de gravidă: te fereşti; Nimeni, ăsta, 
cine este? când te duci: te călăreşte? Tu eşti Nimeni măi băr- 

bate, când m-alungă şi mă bate; iar acum, am revenit, să mă satur de 
iubit. Aha, bine, am greşit, prostioare ţi-am vorbit: ce  

să-i faci, că fără mine, vorbeşti spurcate cuvinte. Bărbă- 
ţele, hai în pat, te vreau... cu un sărutat, vreau iarăşi să ne u- 

nim, şi frumos să le vorbim, cititorilor, iubiţi, şi de tine  
amintiţi. Iubito, mi-am amintit, şi tare m-am  
chinuit: lui Neluţul, să îi scriu, şi fără tine, 

 nu ştiu... Iubite, fără iubire, şi fără Cristos ca  
Mire, nici eu nu pot să te-ajut; mă duc iarăşi,  

şi mă... mut? Nu te duce, hai în pat, te 
 satur de... sărutat, am iubirea ca 

 un par, şi te satur: iar şi iar. Iubite,  
nu ştii nimic, mai glumesc şi eu un... pic; 

 a iubi... "Iiubire", înseamnă Gândire. Atun- 
ci, hai să ne iubim, să-i scriem, să ne gân- 

dim: lui Neluţul, căci ne-aşteaptă, şi-mi eşti 
 iubită deşteaptă. Iubite, mă odihnesc, nu pot aşa... să 

 iubesc; a iubi,-i un lucru viu, şi fără Cristos: nu ştiu! Atunci, 
 du-te, că te las: mergem amândoi la pas, tot pe jos, pe 

 jos, pe jos, şi ajungem la Hristos. Da, iubite,-ai înţeles, 
 Unirea se face-n mers, dacă stai şi stai şi stai, Isus, care 

 este-n rai, nu te-aude, nu te vede, şi ce-I zici, nu te  
va crede. Da iubito, să iubim, cu Hristos 

 să ne unim: Treime e Dumnezeu,  
şi singur... e foarte greu! 

5 Decembrie 2011 
 ora 16:41. 

*** 
Neluţule, dragul meu 

Mulţumesc lui Dumnezeu, 
Aşa este cum ai spus 

Mi-ajută Domnul Isus 
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Ştie Domnul că-L iubesc 
Să vă scriu mă străduiesc 

Şi sigur n-aş reuşi 
Dacă eu nu L-aş iubi. 

 
Dragul meu, am vizitat 

Saitul; m-am documentat 
Este super, de frumos 
Oamenilor de folos; 

Numai că... fotografia 
Nu iubeşte poezia; 

Omul din fotografie 
Este cel care îţi scrie 
Şi acela... nu sunt eu 

Este: Domnul, Dumnezeu. 
 

Dragul meu, mă mai gândesc 
Foarte mulţi mă urmăresc; 

Dacă-mi fac fotografie 
Toată lumea să mă ştie; 

Mă cunosc şi-ai mei duşmani 
Mă cunosc femei şi fani; 
Se gândesc că sunt bogat 
Că trăiesc într-un palat; 
Şi să vezi... ce nebunie 

Toată lumea îmi va scrie; 
Şi răspunde-i... dacă poţi 
Şi pe internet să-nnoţi? 

 
Ori, această meserie 

Este pentru cine scrie 
Zilnic: este scriitor 
Director sau editor; 

Nu-i un gunoier ca mine 
Care obosit când vine 
Se culcă, se odihneşte 
Şi pe internet citeşte 
Seara, câte-o poezie; 
Se uită cine o scrie 
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Dorind să se delecteze 
În versuri să comenteze, 

Adică, este activ 
Nu scrie ceva pasiv; 

Scrie viu, imediat 
Nu un singur comentat: 

Comentarii cât mai multe! 
Cu versuri frumoase, Culte; 

Aşa, cum defapt mă ştii 
De pe sait: Biz, Poezii. 

 
Neluţule, să imi scrii 
Supărat tu să nu fii; 

Cine este supărat 
Că-n rimă l-am comentat 

Este un neisprăvit 
Nicicând, el, nu m-a iubit; 

Şi tu ştii... prin ce-am trecut 
Şi ce tare m-au urât: 

Că m-au şi... executat; 
Şi de-atunci am încetat 
Pe sait să mai activez 

Şi pe mulţi să-i comentez. 
 

Neluţule, am găsit 
Şi nimeni nu m-au iubit; 

Saitul, care mi l-ai dat 
Nu prea este comentat: 

Scrii ceva, o poezie; 
Te citesc, 10, omie; 

Şi cu ce mă încălzesc 
Zece mii că mă citesc 

Şi nimeni n-a comentat 
Să-mi spună că-i minunat; 

Să-mi spună că m-a citit 
Ortografic, am greşit...? 

 
Dar, când oamenii citesc 

Să-ţi răspundă... se gândesc: 
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Fiecare, cum gândeşte; 
Până când... se poticneşte, 

Adică, a încetat 
Poemul de comentat...? 

 
Şi zi tu, nu-i minunat? 

Dar, când... fi-vei criticat? 
Şi atunci... este plăcut 

Stai cuminte la... bătut: 
Te bate, te face măr 

Te trage-n măsa... de păr 
Îţi mai trage-un şut în dos 

Te-njură şi de Hristos 
Şi atunci, neneo... mai scrie 

Comentarii, poezie...? 
 

Neluţule, nu-s... mistreţ 
Nu sunt blond, nu sunt nici creţ 

Sunt aşa cum mă citeşti 
Şi cum ştiu că mă iubeşti: 

Nu te superi, ai văzut 
Duşmanii, ce mi-au făcut; 
I-am iertat, i-am tot iertat 

Foarte mulţi i-am comentat; 
Oare ce crezi: meritau 
Să-i doară să zică: AU? 

 
Poate da, iar unii nu 

Printre care eşti şi tu; 
Tu, de ce nu m-ai uitat 

Şi răspuns iute mi-ai dat? 
 

Pentrucă, tu, mă iubeşti 
Ţi-am dat cărţi şi mă citeşti: 

Cine-i om şi m-a iubit 
Dragoste, i-am oferit. 

 
Dragoste, Neluţ, cuminte 
Astăzi nici nu am cuvinte 
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Ca să mă pot exprima 
Şi în rimă comenta: 
Cât pot fi de fericit 

Şi visul mi s-a-mplinit, 
Cu tine, căci te-am visat 

Om cu sufletul curat: 
Care se-apucă şi-mi scrie 
Un răspuns cu bucurie. 

 
Sincer, trebuie să-ţi fiu: 
Cu plăcere, eu îţi scriu; 
Şi cred că, nu m-aş opri 

Obosit, dacă, n-aş fi. 
 

Aşadar, îţi mulţumesc 
Încodată: te iubesc! 

Mâine, este sărbătoare: 
Sfântul Nicolae, mare; 
Şi iată... mi-am amintit! 

Cărţile le-am tipărit, 
La această editură 

Care o rostii din gură; 
Iar mâine, e ziua lor, 

Ziua: editorilor. 
 

Neluţule, cum ţi-am spus 
Editura... de mai sus 

Foarte mult m-a ajutat 
Cărţile mi-au editat; 

 
Şi vreau să le mulţumesc 

Dragoste le dăruiesc; 
Pentrucă, sunt o dulceaţă 

Stau ascunşi mai mult în ceaţă; 
Şi, mă rog la Dumnezeu 

Să le ajute mereu, 
Să le dea... ce-i mai frumos: 
Pe Domnul, Isus, Hristos. 

* 
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Neluţule, îţi mai scriu 
De tine, vreau să mai ştiu, 
Cum o duci cu sănătatea; 

Cu sufletul, bunătatea; 
Pentrucă, eu, te visai 

Cam bolnav, tare... tuşeai. 
 

Neluţule, cred în vise 
Unele îmi sunt ucise; 

Iar altele, se-ntrupează 
Amintirea îşi păstrează; 
Şi aşa, eu, te-am visat 

(Sincer să-ţi spun: te-am uitat) 
Şi iată, mi-am amintit 
Şi iute m-am repezit 
Pe saitul: Biz, Poezie 

După cum, bine, se ştie. 
 

Şi... am dat, am căutat; 
Şi-am rămas... tare, căscat 

Şi tare, m-am speriat 
Zicând că... ai decedat... 

De n-ai scris tu: m-ai nimic 
Şi n-ai comentat, nici, pic. 

 
Dar nu-i bai, acum mi-e bine 

Mă satur scriind de tine; 
Dar e timpul, să sfârşesc; 

Şi poate, răspuns, primesc...? 
Mulţumesc! 

15.12.2011, ora 19:09 
**** 

Drag cititor... şi cititoare(că se subânţelege),  
azi vă dăruiesc o floare, Nicoleta, Nicolae, Gheorhe,  

Florea, Piciu, Lae; nu cuntează cum vă cheamă, toţi avem 
 nume şi-o mamă, mâine este sărbătoare, şi vă dăruiesc o floare, 
 mai devreme cu o zi, să puteţi a o iubi, şi să vă rămână-n casă, 

floare mândră şi aleasă, floarea dragostei cu dor, floarea 
 cititorilor, care va rămâne, este; se deschide, se  
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citeşte; se închide, adorată; se deschide, 
 înc-o dată; înc-o dată înfloreşte, parfumul vă  

însoţeşte, şi veţi spune: "Am o floare, cu parfum 
 mirositoare, v-aş ruga s-o mirosiţi, este-o carte: s-o 
 citiţi; virtuală o găsiţi; haideţi, haideţi, de veniţi; vă 

 rog nu vă-nghesuiţi, autorul s-a gândit, o floare 
 ne-a dăruit: de la Sfântul Nicolae, într-o zi  

cu frig şi ploaie; Haideţi, haideţi, căci mai 
 este, tot mereu floarea-nfloreşte, cine 
 floarea n-a primit, a rămas îmbobocit;  
Haideţi, haideţi, pierdeţi locul, înfloreş- 
te şi bobocul, şi bobocul este floare: se 

 numeşte cititoare; Haideţi, haideţi, mai  
veniţi, este floare, o citiţi, o primiţi frumos 

 în casă, o udaţi pusă pe masă; Haideţi, haideţi, 
 că mai este, floarea încă se găseşte, nu mai faceţi 

 gălăgie, vă aude, este vie; Haideţi, vă rog, îndrăzniţi, 
 gratuit o mirosiţi, are un parfum de crin, şi Dulceaţă în 

 destin; Haideţi florilor, nu staţi, vă rog să înnaintaţi, gură 
 cască dacă staţi, rândul nu vi-l mai păstraţi; Haideţi, nu e nici- 

un hop, intraţi: e deschis non stop; Hai... tataie, îndrăz...neşte:  
este-o carte, se citeşte; ce credea-ţi, că nu mai este, şi tataia... n-o 
citeşte?... Ia mai lasă-ne, că ştim, florile să mirosim... Vai 

cucoană, ce-aţi păţit, şi cu ce eu v-am jignit? Prea faci mare gă- 
lăgie, pentru-o... floare, poezie. Vai cucuană, cine ştie... nu  
vă place poezie? Ba îmi place, dar mai taci: gălăgie mare  

faci! Vai cucuană, ce să-ţi zic, mă vrei ca să tac chitic? Chi- 
tic, nechitic... să taci, nu la toţi oamenii placi! Bi- 

ne, uite, am tăcut: virtual, am dispărut! Iartă-mă, 
 o vreau şi eu, o caut, şi-mi este greu... Cu- 

coană, cu gura mare; dacă eu nu fac strigare,  
nu apare: acea floare. Am văzut: a apă- 

rut, altă floare, de citit; dar nu 
 prea... s-a-ngrămădit: lumea, ca să o miroasă,  

şi să o aducă-n casă. Păi vezi bre, de ce nu tac, şi plăcerea 
 nu vă fac?... Îţi cer scuze înc-o dată, prea mi s-a părut 

cântată: cine ştie cum o fi, şi la ce s-o-nghesui...  
poate iau o floricică: prăpădită,  

mititică; n-am ştiut  
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despre o floare, să fie şi cântătoare.  
Haideţi... cucoane, bărbaţi, haideţi şi înnaintaţi,  

este zăpadă, bălae: luaţi pe Sfântul Niculae! Haideţi 
 vă rog: tot oraşul; vine-n seară iepuraşul, şi mâine când vă 

 treziţi, aveţi floarea, şi-o citiţi! Fată bună, calculată, floa- 
  rea e de... ciocolată? Of, e de... cioco-lată, bre, adică, nu 

prea... este: vino-n faţă şi o... gustă, dar să nu te uiţi sub... fustă: 
la mine; căci văd că-ţi place, sub fustiţa mea... ce, zace...? Ba nu 

taică, 
 zic şi eu, să mă ierte Dumnezeu: ciocolat' n-am mai 

mâncat, c-am de când: m-am însurat. Auoleu, păi 
 ciocolat', nu se dă şi la... bărbat; se dă numai la... fetiţe,  
care au nişte... codiţe, aşa... vesele, vioaie: nu se sparge,  
nu se-ndoaie! Ba, se-ndoaie, că ştiu eu, şi se spar- 
ge tot mereu. Auoleu, am încurcat-o, cred că am... îm- 

   bârligat-o, ce mă fac cu moşulache; dacă află... Păvălache...?  
Moşule, gata, e-nchis, du-te, căci găseşti precis: peste drum, 

 şi ciocolat', şi ce vrei... de, cumpărat. Auzi taică, sunt bogat, 
vreau pe tine: ciocolat?... Vrei pe mine... să te sui, şi mai vrei  
să dai şi... Lui? Da, tăicuţă-n... Domnul, crez, şi doresc ca  
să donez: bani, avere, ce-am şi eu; să mă ierte Dumne- 
zeu; iar această scumpă floare, din banii de pe donare,  

aş dori... fato, să fie: şi pe suport de hârtie. Auoleu, 
 să mă scuzaţi; haideţi, uşurel... intraţi: vă iubeşte Româ- 

nia, şi vă creşte... poezia?! Mulţumesc, taică, eşti 
 bună, ţine banii... şi-i adună: sunt banii ce  

i-am muncit, şi acum... am... să-ră-cit..., 
 hâm, hâm... Taicule, te rog, nu plânge,  

inima că mi se frânge; ai citit Scriptu- 
ra Sfântă, acolo, unde Cuvântă, şi  

zice: despre bogat, săracilor, 
 dac-a dat: tot ce-a strâns 
 şi a avut, caritate a făcut:  
Dumnezeu, îl mântuieşte, 

   este viu şi-n veci trăieşte?... 
 Taicule, de nu citeam, la 

 tine, azi, nu veneam; căci, am 
 stat, m-am tot gândit: tare, m-am 

     îmbogăţit; şi ce fac... dac-am murit?...  
Taicule, bine-ai făcut, Dumnezeu că te-a văzut: 
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 ai făcut un mare bine,  
pentru oameni, pentru tine;  

sufletul ţi l-ai salvat, şi în Carte  
te-a notat: Dumnezeu, că L-ai iubit,  

averea ţi-ai dăruit; şi de-acum, eşti sfânt,  
curat: Dumnezeu te-a curăţat, de păcate, şi 

 de moarte; şi-apoi... ai salvat o carte, care se 
 va tipări, multă lume-o va cititi, şi se va fi... mân- 
tui! Nu mai plânge, eşti curat, uite, chitanţa... ţi- 
am dat: nu te fur, îmi pare bine, ai făcut astăzi 
 un bine; mulţi, să vadă, să priceapă: Hristos, 
 este Via Apă, să bei să nu însetezi, din viaţă 
 să nu-ncetezi, adică: eliberezi; şi pe Dumne- 

zeu Îl vezi, când: îţi vine ziua, ceasul, şi îţi 
 moare trupul, glasul; dar sufletul va 

 trăi, se va înălţa, va fi: va fi... pre- 
cum... o făclie, care arde veş- 

nic: Vie... Vă mulţumesc.  
5.12.2011, ora 23:52 

*** 
Tuesday, December 6, 2011 4:11 PM 

Astazi dimineata, 6 decembrie 2011, la radio  
Bucuresti (romania-actualitati.ro) Remus Radu- 

lescu din cadrul redactiei spirituale la emisiunea sa  
de la 5.10 a spus urmatoarele (reproduc din memorie): 
 la 6 decembrie 1956 undeva in Rusia sovietica la o pe- 
trecere, o tanara a luat din cui icoana sfantului Nico- 

lae si a dansat cu ea!!! Apoi s-a intamplat de a in- 
cremenit, a devenit stana de piatra si nu s-a 
 mai putut misca deloc!!! S-a produs mare 

 vâlvă sa nu se afle nicaieri, au fost pusi  
militieni de paza care au inconjurat 
 cladirea sa nu intre nici un fel de  

curios. S-a dus vestea prin viu grai, 
 s-au adunat multime de curiosi, prin- 

tre ei era si un batran care se ruga: "La- 
sati-ma sa intru la fata!" dar nu a pri- 

mit aprobare. La un moment de 
 neatentie din partea militie- 
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nilor, mosul a patruns in camera,  
militienii fuga dupa el, dar nu l-au mai 

 gasit si au auzit doar o voce: "Dupa 4 zile de 
 stat in picioare, ai obosit fato, mergi acum si te  

odihneste!" - si fata si-a revenit dupa aceste patru  
zile, sanatoasa la fel ca si inainte! In legatura cu 
 aceasta, dupa caderea puterii sovietice s-a tur- 

nat un film inspirat din cele de mai sus care  
se numeste чудо (inseamna Minune!) 

Cine doreste, poate sa capete mai  
multe detalii sau sa re-as- 

culte pe internet la:  
http:flashflas- 

hromania- 
actuali- 

tati. 
ro 
* 

La multi ani draga Paul si sa ne 
 re-intalnim cu bine si pe mai departe. 

*** 
La mulţi ani şi ţie Neluţule drag. Impresionant 

 lucru mi-ai povestit. Unuia ca mine nu trebuie să-i 
 povestiţi fel de fel de minuni, deoarece cred în Dum- 

nezeu şi fără a auzi aşa ceva. Neluţule, probabil  
nu aţi înţeles ce eu v-am scris în versuri  

la început, şi de aceea nu vă mai 
 scriu să ne înţelegem cumva. 

 Spuneam că doresc 
 să fiţi primul care 
 să-mi citească cele 

 şase volume amintire 
 de la activiteatea mea timp 

 de doi... ani aproape la Poezii  
Biz. şi că va trebui să fiţi discret 

 te rog. Iar pachetul va trebui să-l  
ridici de la poştă(nu l-am pregătit  

să văd ce zici tu), tot pe adresa 
 ştiută, sau alta? Aşa. Şi lu- 
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crez la un volum de poezie... predici,  
etc(Se numeşte Forumul Aliluia.Ro şi Altele),  

pe care am să-l doresc a fi citit şi virtual, precum 
 volumul 2 "Cartea mea de poezie"; dar şi pe suport  
de hârtie. Acum, dacă nu va apare repede al şaselea 

 volum Poezii Biz, vei primi ce am.  Aştept să-mi 
 scrii mai mult despre tine: eşti singurul meu 

 prieten adevărat cunoscut la Poezii Biz, şi  
ca fapt divers(căci ar fi o cauză binede- 

terminată şi dreaptă să primiţi aces- 
te volume), mai toate poeziile  

pe care eu vi le-am comen- 
tat, fie sau nu comen- 

tariul respectiv 
 acceptat:  

se găsesc în aceste 6  
volume cum spuneam. Mai 

 discutăm după ce îmi răspundeţi. 
 Să fiţi iubit! 

**** 
Dragă cititor iubit, Neluţul a amintit,  

despre o minune mare, şi se pune o-ntrebare:  
De ce nu e amintită, şi la lume povestită? Poate 

 nu am urmărit, şi ziarele citit; dar precis, foarte precis, acest 
 lucru nu s-a scris. În schimb, se scrie... prostii, scandal, certuri, 
calomnii; dar un lucru de folos, ceva scris despre Hristos; ceva 
despre sărbătoare, despre o minune mare, să nu scriem, deloc,  

oare? Motivul, e de ştiut, cu vederea s-a trecut; s-a făcut o 
 teorie, a zis unul... o prostie, lumea toată l-a crezut, au 

 râs pân' n-au mai putut; şi aşa... cred, s-a pierdut, o  
minune-adevărată, care omului arată, că există  

Dumnezeu, şi să-L credem ne e greu; mai 
 iute, credem un... prost, care nici măcar  

n-a fost, să vadă acea minune, despre  
care lumea spune. Şi minuni sunt  

peste tot, iar oamenii nu le pot, 
 nu le pot deosebi, care mi- 

nune ar fi, şi care ar fi  
minciună, unde 
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 lumea se adună: să vadă minune mare,  
Fecioara, lacrimă are: să vedeţi cum lăcri- 

mează, cum plânge şi sângerează; şi lumea 
 se-ngrămădeşte, scoate bănuţul, plăteşte: cică... se va 

 face bine, este bolnav(ă)-şi revine; adică, Amăgitorul,  
loveşte-n Mântuitorul, care ştim că S-a jerfit, sufleteşte  

ne-a zidit, nu trupul, să ni-l salvăm, prin minuni să 
 ni-l tratăm; ci sufletul, care este, şi care veşnic 
 trăieşte, chiar şi după ce murim, ne-ngroapă 

 şi putrezim. Şi atunci... ce să mai crezi, şi  
ce minuni să mai vezi, dacă nu ştii... e  

minune, toată lumea să se-adune; sau  
este o făcătură, un... călugăr, bun de gură,  

care lumea a prostit, şi acum s-a-mbogăţit?  
Iată de ce Dumnezeu, de ce spun şi cred şi eu;  

că minunile gândite, sunt total mai diferite, toc- 
mai pentru-a le vedea, şi ştiinţa cerceta; după care,  

să se scrie, să se citească, se ştie: că a fost minune ma- 
re, acel lucru... arătare: cruce, spirit, ozeneu; date de 

 la Dumnezeu, într-o altă-nfăţişare: pentru om şi închinare; 
 să te-nchini la Dumnezeu, nu la un nebun... ateu, care zice că-i... 
Părinte, şi când colo, minte! Vă rog, nu vă închinaţi, gândiţi-vă 

 şi-aşteptaţi: o minune-adevărată, o minune minunată; nu oricare 
făcătură, ce merge din gură-n gură, să prostească lume multă, 

care nu prea este cultă: nu ştie nici să citească, şi nici să 
deosebească, o minune-adevărată, de o minune: spurcată! Vă 

spurcaţi, da, vă spur- 
caţi; vă duceţi şi sărutaţi; Dumnezeu este Lumină, este fiinţă 

Divi- 
nă; peste tot unde priveşti, o minune o găseşti: firul de iarbă 
crescut, care din... piatră-a crescut; o pasăre care zboară;  

o rundunică, o cioară; toate, toate, sunt minuni, credin- 
ţă să tot aduni. Dar noi nu, vrem să vedem, să privim şi 

 să credem; să mergem să ne-nchinăm, cruci, icoa- 
ne să pupăm; păi ce, parcă noi mai ştim, pe cine  

pupăm, iubim? Şi-au dreptate... pocăiţii,  
când spun că suntem... zmintiţii, ce 

 se-nchină la... icoane, la stră- 
chini şi la... ceauane.  
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Iată câtă dezbinare, şi goană după-nchinare.  
Am ajuns să ne uităm, cu teamă să ne-nchinăm, 

 la minuni adevărate, cu credinţă arătate:  
Fecioara cu-adevărat, care plânge-nsân- 

gerat; Domnul Dumnezeu Hristos, să-I săruţi 
 Chipul frumos; sfinte, sfinţi şi moaşte; Crăciun, 
 Cruce, Paşte; toate au pe Dumnezeu, să ne închinăm 

 mereu: pentru sufletul din noi, până-n Ziua de Apoi.  
Dragii mei, Ortodoxia, ne salvează România; avem  
sfinţi adevăraţi, nu-i greşit să-i sărutaţi: sunt fiinţe 
 ce-au trăit, şi Divine-au devenit, nu sunt moarte,  

ci trăiesc, sunt vii şi care privesc, ne văd dacă 
   noi dansăm, împortanţă nu le dăm, şi atunci...  
să nu te faci, stană de piatră; să taci? Aşa cred 

 că s-a-ntâmplat, şi este adevărat: Sfântul Nico- 
lae este, şi din ceruri ne priveşte; Probabil, n-a mai  

putut, din ceruri a coborât, şi-a făcut acea minune, des- 
pre care... rar, se spune.  Păi cine e prost a spune, căci bă- 

trânul din minune, sfântul Nicolae-a fost; nu te ia iute la rost?  
Ba, te consideră şi dus: Bine că n-a fost Isus: cel care a co- 
borât, şi minunea a făcut. Aşa-ţi zice, şi tu taci, n-ai putere  

ce să faci: dacă unul îi lovit, toată lumea a fugit; se lasă şi de 
credinţă, se lasă de pocăinţă; fuge şi groapa îşi sapă, se ba- 
gă singur... în groapă. Păi de ce, ce, nu putem, şi gândire  

nu avem? Ba avem, dar ne uităm, râdem şi ne amu- 
zăm. Oare, asta e credinţă? Oare, nu avem pu- 

tinţă? Oare, n-avem pe Isus? Oare, nimeni  
nu ne-a Spus?... Păi ne-a Spus, şi ne 

 mai spune: credincioşii să se-adu- 
ne; dar ce... parcă se adună, cât 

 timp vremea este bună? Păi  
nu, nu ne adunăm, la Dom- 

nul să ne rugăm: ne-adunăm... când e furtună;  
vine uraganul, tună; ne-adunăm: când se scumpesc; 

 guvernanţii ne vorbesc; nu ne adunăm: că vrem, şi credin- 
ţă-n noi, avem. 6 Decembrie 2011 

*** 
   Atât, azi, de sărbătoare, încetez cu o urare: 

 lamulţani, cu sănătate, cu suflet 
 şi bunătate, că-i mai bună: 

 decât toate.  
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6)Re: Cel mai greu păcat 
de Sorin » Vin Aug 06, 2010 11:16 pm  

Care e cel mai mare păcat din lume?  
Păcatul meu. Păcatul de care 

 nu pot scăpa şi care mă 
 face să văd paiul din 

 ochiul semenu- 
lui meu 

. 
Sf. Ap. Pavel spune: 

 "Căci este cu neputinţă  
pentru cei ce s-au luminat  
odată şi au gustat darul cel 
 ceresc şi părtaşi s-au făcut  

Duhului Sfânt şi au gus- 
tat cuvântul cel bun 

 al lui Dumnezeu 
 şi puterile vea- 

cului viitor, 
 cu nepu- 

tinţă 
 este pentru ei, dacă au căzut,  

să se înoiască iarăşi spre pocăinţă, 
 fiindcă ei răstignesc, a doua oară, pe Fiul 

 lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură"(Evr. 6, 4-6)  
Versetul acesta ne rapunde minunat la întrebarea noastră. 

**** 
Dragă cititor iubit, mă apropii de sfârşit, şi după cum voi vedeţi,  

de citit nu prea aveţi: cei care au comentat, saitul ei au ridicat, iar 
acum ei nu mai sunt(Ateu Notoriu, Apostolu...), şi pe sait bate un 

vânt, de te culcă la pământ. Şi eu i-am avertizat, să-i lase la 
comen- 

tat: de râpă saitul se duce, şi precis îi facem cruce, adică pe rând 
plecăm, şi pustiu totul lăsăm. Trebuia să se gândească, pe atei 

 să îi iubească, nu să-i ştergi definitiv, de pe saitul colectiv, 
 unde-ncet şi bătrâneşte, vine omul şi citeşte, face cont 
 şi comentează, mai discută, se distrează, că doar oa- 

meni noi suntem, şi limbă-n gură avem, să vor- 
bim, nu să tăcem.  Şi-acum, degeaba plân- 

gem, să ne-ntoarcem: nu putem. 
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15)Re: unde a fost isus intre 13 si 30 ani? 
de Apostolu » Sâm Aug 07, 2010 10:53 pm  
Intre 13 si 30 de ani Iisus a fost la SCOALA ! 

. 
Fiind Fiul Domnului, este normal ca a fost mai 

 destept si a absolvit mai repede decat Saul/Paul care 
 si-a tocit bracinarii pana pe la 44 de ani prin scoli si Sina- 
gogi dar nu a putut sa devina decat un satrap al Templului. 

Adica ceva intre tovarasul "Ion" cu bulan si chipiu din comuna 
Patarlagele, tovarasu "Sandu" de la Raion care era responsabil cu 

propaganda si tov. "George" care lucreaza la .... "Manastirea Secu", 
ca asa e in tenis, unii la sapa si altii la ...mapa cu directivele de stat 
 si de biserica. Ce sa mai vorbim de functia de "mantuitor" pe care, 
oricat a ravnit-o Saul, nu a primit-o nici la 300 de ani de la Ridi- 
carea pe Cruce. Tot de la "tovarasii" de Templu ai lui Saul, par- 

don, "George"  , se pare ca Iisus a cam flirtat cu invatatura  
eseniana intr-o comunitare monahala de pe langa  

Marea Moarta. Intre acei ani. 
Singura chestie care imi creaza mie dileme  

existentiale  , este nu numai disparitia 
 minunilor, ci chiar si condamna- 

rea faptuitorilor acestora in- 
cepand din sec II- III. 

Pana si laptele 
 curs din 

 gatul lui Saul la decapitarea 
 acestuia, adica asa cum se proceda 

 cu orice evreu bine simtit ce isi asigurase 
 cetatenia romana, dispare din ISTORIE, la fel  

ca si Saul/Paul/Pavel, cel putin 300 de ani. Ce s-a 
 intamplat dupa trecerea Apostolilor la Dreapta Dom- 

nului? S-a pierdut "gnosos"-ul infaptuirii minunilor sau 
 s-a pierdut CREDINTA necesara infaptuirii acestora? 

Cu cat scad minunile cu atat sunt Gnosticii mai  
tare infierati si repudiati. Si o data Instu- 

tuionalizata, Biserica incepe sa se 
 fereasca de minuni. "Chestie"  

absolut normala intru- 
cat Birocratismul 
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 nu accepta daruirea  
de sine si iubirea aproapelui. 

Si mai grav, nu accepta Jertfa ! 
Daca Simon Magul stapanea antigra- 

vitatia si zbura (levita) in fata "enoriasilor",  
Petru stapanea asa de bine gravitatia incat l-a 

 prabusit pe Simon Magul de pamant si i-a rupt 
 picioarele ! Stiti vr'un urmas de-al lui Petru, vr-un 
 papa, care s-a dat in spectacol dand cu pasarile de  

pamant sau vindecand precum Apostolii ? 
Sa aveti parte de Lumina ! 

Apostolu  
* 

Mesaje: 127 
Membru din: Mie Iul 07, 2010 10:06 pm  

*** 
Re: unde a fost isus intre 13 si 30 ani? 
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 6:38 pm  

Da ce matale ai fost acolo ? 
Sa vezi ce fac papii ? 

Fugi neica,  
ca nu 

 sti 
 nici ce facea raposatu 

 Iustinian cand mergea pe  
Sapientei la...Dar mai bine nu spui. 

*** 
Re: unde a fost isus intre 13 si 30 ani? 
de mozaro » Vin Aug 13, 2010 9:56 pm  

mama cat de complicat esti:)) mozaro  
* 

Mesaje: 114 
Membru din: Sâm Iul 10, 2010 8:05 am   

**** 
Dragă cititor iubit, probabil v-aţi plictisit,  

doriţi poate-o acţiune, ceva de viaţă a spune;  
ceva să vă-nveseliţi, cu sufletul să citiţi; şi nu ştiu... 
 să mă gândesc, poate ceva vă găsesc; probabil sunt  
obosit, şi mă duc la odihnit, încarc bateria bine, mă 
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cuplez apoi cu tine: cu tine scump cititor,  
de plăcere doritor; dar şi... câine, iubitor. Am 

 zis... câine, că ştiu eu, a pricepe nu e greu: câinele 
 e credincios, se mulţumeşte cu-n os, dar dacă este de 

 rasă, şade la căldură-n casă, adică e răsfăţat, îi dau 
 drumul, nu-i legat, îi pun în castron apiţă, îl 
 sărut şi pe guriţă, pentrucă, mai e puţin, se  

termin-al meu destin, şi câinele credin- 
cios, va rămâne fără os, şi se va uita 
 agale, mă va aştepta în cale: poate  
Păvălache vine, mi-e dor stăpâ- 
ne de tine; sunt un câine cititor, de 
 versuri sunt iubitor; vin în fiecare zi, 

 mă uit, poate vei veni; uite, vine-autoca- 
rul, să îmi treacă de amarul, care zilnic mă 

 apasă, şi să trăiesc nu mă lasă. Uite, uşa s-a des- 
chis, coboară... că ştiu precis: aici el a coborât, şi apoi 

   a dispărut. Uite-l... a, ba nu e el, mă dau să-l miros niţel... 
Cuţulică, vino-n coace, şi mănâncă tot ce-ţi place; de  

ce stai tot întristat, nu mănânci, eşti supărat? Nu ştii tu  
ce am păţit, de stăpân sunt despărţit: nu ştiu ce i s-a-ntâmplat, pe 
acasă n-a mai dat; şi vin zilnic, poate vine; nu pot să vin după tine! 
Uite, lumea a plecat, maşina a demarat, mai stau, în ploaie şi vânt, 
mă cult, icea, pe pământ. Cuţulică, cuţulică, uite puţină păpi- 
că, de o săptămână stai, şi tare te bucurai, când autobu- 

zul vine, aştepţi un stăpân, pe cine? Da, aştept, aştept să  
vină, aştept ziua pe lumină, dar nu vine, n-am lătrat, şi ni- 

mic nu am mâncat; dar acum aş vrea puţin, sufletul să 
 mi-l alin: iau puţin, îţi mulţumesc, înc-o zi vreau să  

trăiesc: vine-autobuzul mâine, sunt un sufleţel de  
câine, şi stăpânul meu coboară, nu va fi durere 
  iară: mă bucur, dau din codiţă, latru, şi-l ţuc...  

pe guriţă. Cuţulică, ai mâncat, dar  
uite: ai mai lăsat, de ce eşti  

tot supărat? Nu... mi-e 
 foame, delirez, autobuze visez, parcă tot le 

 văd venind, oameni veseli chiuind: unii nici nu mă 
 zăresc, dau în mine, mă lovesc; iar alţii-mi dau de mâncare,  

de ce oare? Cuţulică, n-ai murit... tot aici azi te-am găsit; 
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 probabil că ai avut,  
un stăpân, şi-a dispărut. 

 Ia uitaţi oameni, un câine, nu 
 vrea os, nu vrea nici pâine; cât de  

     mult el a iubit, stăpânul ce i-a murit...  
N-a murit stăpânul meu, am să îl aştept mereu;  

vine-autobuzul plin, şi scap de venin şi chin. Cuţu- 
lică, hai cu mine, te-ngrijeşte mami bine, uite  

cum te-ai jigărit, mă mir cum... de n-ai murit...?  
Du-te singură, nu vreau, vreau aici, aici, să stau; lasă-mă 

 aici, să mor: de stăpân mi-e tare dor. Cuţulică... nu mă  
vede; oameni: nu-mi vine a crede, n-am văzut aşa  
un câine; daţi-i să mânânce pâine; uite, bietul, că 
 îmbucă, e bolnav, şi e pe ducă. Mulţumesc doamnă 
 miloasă, că de un câine vă pasă; parcă m-am înzdrăve- 
nit, şi mă simt iarăşi iubit: te aştept seara când vii, ia- 

răşi miloasă să-mi fii; tu mi-ai alinat durerea, m-a  
durut inima, fierea, iar acum dau din codiţă, sar,  

şi vreau a ta... guriţă: te-am atins, puţin, pe 
 nas, merg cu tine: pas la pas; mă opresc,  

mi-am amintit –  stăpânul nu a murit;  
fug, mă-ntorc... iute, că vine, nu-i  

stăpânul meu, oricine: dacă 
 astăzi nu soseşte, câinele,  

se prăpădeşte –  auto- 
buzul când vine,  

stau să trea- 
că peste  
mine!  

Cuţulică, fugi din drum, fereşte-te,  
chiar acum: maşinile se opresc, bară-n 

 bară se ciocnesc; vai, că una te-a lovit, şi 
 nici n-ai chelălăit?... Am scos ultimul oftat, şi 
 de viaţă am scăpat, căci degeaba mai trăiesc, stă- 

pânul de nu-l găsesc, să-l sărut şi să-l iubesc: 
 cum şi el că mă iubea, mâncare că... îmi 

 dădea; ne jucam frumos prin parc, 
 mă-ncordam, mă făceam arc;  

şi săream să prind din 
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 zbor: o bucată de... cotor; ceva,  
care să-l apuc, şi-napoi să i-l aduc.  

Of, ce fericit eram, niciodată nu cre- 
deam, stăpânul că va dispare, să-l 

 aştept: şi el n-apare. Iar acum,  
am fost lovit, închid ochii, 
 am murit: vai stăpâne, 
 ai venit? Mă săruţi la 
 infinit? Vai stăpâne, de 

 ştiam, de multă vreme mu- 
ream: n-am ştiut că mai există,  

o lume care nu-i tristă. Acum, ştiu, 
 sunt fericit, stăpânul nu mi-a murit: 

 stăpânul m-a aşteptat, pentrucă, am fost  
curat: pe nimeni nu am muşcat, pentru el am 

 lăcrimat, groaznic, chin, am îndurat; şi chiar am 
 şi... decedat! cu adevărat!  Terminat. Şi sper eu că  
v-a plăcut, somnolenţa mi-a trecut, pentrucă, mi- 
am amintit, la radio(Reşiţa-dragostea mea), au- 

zit, de un câine supărat, şi care cu-adevărat,  
spre staţie se îndreaptă, şi stăpânul şi-l 

 aşteaptă: zi de zi, fără-ncetare; îi  
dă lumea de mâncare; dar 

* 
 nu pleacă niciodată: 

 nu te muşcă, nu te latră;  
a ajuns vedetă mare, şi 

 se pune o-ntrebare: 
 Are, suflet şi gân- 

deşte, şi încă 
 îşi mai iu- 

beşte, 
 stă- 

pânul, care nu vine, 
 şi la care... încă, ţine?  

7 Dec. 2011 
* 

Şi vă mulţumesc 
 frumos: în Numele lui Hristos! 
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18)Apocalipsa ? 
de Apostolu » Mar Aug 03, 2010 10:46 pm  

Minimul solar s-a incheiat ! 
http://science.nasa.gov/science-news/sc ... rmwarning/ 

 
Oamenii de stiinta incearca sa pregateasca omenirea pentru 

"uraganul solar Katrina". 
http://science.nasa.gov/science-news/sc ... 6jul_ilws/ 

 
Maine prima explozie solara a perioadei de maxima activitate, 

explozie produsa pe 01 august, o sa loveasca Pamanul. 
http://www.spaceweatheralerts.com/ 

 
Se pare ca exista divergente privind momentul  

in care vom primi maximul de radiatie, 
 parerile fiind impartite intre 

 2010-2011 si celebrul 
 deja 2012. 

Dar ce este prezentat in filmul urmator este PLAUZIBIL. 
http://www.youtube.com/watch?v=WkY9c_mP ... ion_284678 

 
V-ati pus in regula lucrurile ..... cu Domnul ? 

Sa aveti parte de Lumina ! 
Apostolu.  

*** 
Re: Apocalipsa ? 

de PAULPOET » Mie Aug 04, 2010 2:41 pm  
Va trebui multora, inclusiv mie, să-mi explicaţi  

despre ce este vorba. Şi credeţi că se vor speria ateii?  
Aş, că vor găsi ecuaţii de rezolvare. Numai prin Domnul 

 pot fi mântuiţi dragă Apostolu, şi cum unul ca Pavel Coruţ nu 
 crede în Fiul, ci crede doar în Dumnezeu... zice domnia sa; nu 
 poate fi mântuit niciodată. Ce-ar fi să-i sperii eu cu poezia mea 
numită... Apocalipsa 1 din 2002; nu ar zice cum au mai zis că 

sunt...? Cum arată poezia? Simplu de tot... zice cam aşa: 
Când din cer va cade 

O stea sclipitoare 
Când cerul va arde 

Din zare în zare, 
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Aduţi om aminte  
De Sfânta Scriptură 

C-ai citit cuvinte 
Date mură-n gură. 

 
Ele-au dăinuit 

Anii şi ani la rând 
Tu te-ai îndoit 
Ai citit râzând. 

(aşa ca Ateu notoriu) 
 

Ele-ţi spun menirea 
Ca să o cunoşti 

Mare-i omenirea 
Dar plină de proşti 

(zi că nu-i aşa?) 
 

Ele-ţi dau mâncarea 
Casă o mănânci 
Îţi pune şi Sarea 

(pe Domnul Hristos) 
Să-ţi fie mai dulci. 

 
Dar nu-ţi bagă-n gură 
(nu te sileşte să crezi) 

Ci doar pe urechi 
Omu'-i creatură 

Pe pământ perechi. 
 

Dat de Creator 
Casă dăinuiască 

Ca un scump odor 
Liniştit să crească. 

 
Să se facă mare: 

Mare pe pământ! 
Să se coacă-n soare(???) 

Dăruit de Sfânt. 
******* 
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Ce ziceţi frate, va crede măcar  
acum în 2010 această poezie a mea  

pe care am tot mediatizat-o eu ani înşir 
 prin scrisori pe la ziare şi televiziuni precum 

 tele 7 Abc, Tv banat şi altele? 
Greu de răspuns, de-ndată ce există diavol care găseşte 

 el o rezolvare să nu creadă omul până în ultimul moment  
când harul Domnului Hristos se va stinge şi nu va mai fi,  

deoarece urmează venirea lui Dumnezeu pe pământ a  
doua oară, judecata finală, şi focul veşnic al celor 

 înviaţi din morţi care au crezut ei că scapă  
basma curată, şi nu vor scăpa iată nici 

 în mormânt, şi îşi vor primi răs- 
plata după faptele pe care 

 le-au avut când au  
trăit pe acest 

 pămint.  
Amin.  

Şi mulţumesc de contribuţia ta la...  
Trezirea spirituală, măcar acum, în al 13... "ceas". 

PAULPOET  
*** 

Re: Apocalipsa ? 
de Apostolu » Mie Aug 04, 2010 7:50 pm  

Draga Paul poet, 
Nu stiu, si nici nu am  

competenta necesara sa spun 
 cine si daca va rezolva aceasta criza cosmica. 

O maxima de activitate solara, una chiar ... maxima,  
va steriliza probabil orice viata pe pamant. 

Una doar foarte mare, ne va intoarce la ....... 1700 probabil, 
 pentru cel putin 50 de ani in zonele "civilizate". 

     50 de ani fara ca statul sa iti poata pompa apa pe robinet .... 
inseamna o gramada de razboaie si intre 10.000K  

si 100.000K de morti ! Majoritatea de foame. 
Cel putin. Spuneam ca "anticii" stiau 

 MULT mai mult decat ne-au 
 spus sau decat s-a pastrat. 
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O furtuna solara majora care loveste Pamantul, .....  
este un POTOP ! De radiatii ! 

Noul NOE se va numi Obama, Putin,  
Sharon sau Sarkozy ?   

Mare e puterea Lui, si numai 
 El ne poate apara ! 

Sa aveti parte  
de lumina ! 

*** 
Re: Apocalipsa ? 

de Cristian » Joi Aug 05, 2010 1:18 am  
Oare nu se cam exagereaza putin problema Apoca- 

lipsei in acest moment? Au fost explozii solare si vor 
 mai fi. Este normal si asa am invatat cu totii la Geografie 
 in clasele gimnaziale. Diferenta este ca acum oamenii au 

 atatea aparate si retele electrice care vor fi afectate;  
dar eu, personal, nu cred a este sfarsitul. 

*** 
Re: Apocalipsa ? 

de Apostolu » Joi Aug 05, 2010 7:16 am  
Sfarsitul ...., NU ! 

Nici eu nu cred, dar este posibil sa fie foarte rau. 
O furtuna solara care se indreapta catre Pamant nu  

este ca un "blitz" de la aparatul foto. Adica nu dureaza 
 "3 minute" si gata. Cea din acest moment este estimata 

 a dura 3-4 zile si fluxul de particule are doar viteza de 500 
km/secunda. La o furtuna majora, particulele vor avea o vite- 

za 4.000-5.000 km/sec. Aproape orice aparat "electric" aflat in 
functiune are 90% sanse sa se arda intrucat se produce o crestere  

a tensiunii curentului electric. Daca la nivel personal, putem 
scoa- 

te sigurantele de la tabloul electric cateva zile, la nivel de "tara" 
 e mai dificil si uneori nici macar o decizie politica ferma nu  

e suficienta. Cate zile poti tine, AZI, o tara sau un conti- 
nent fara curent electric ? Sa nu uitam si ca in lu- 

me, majoritatea furnizorilor si transportato- 
rilor de curent electric sunt privati, iar  

anumite instalatii chiar nu pot 
 fi oprite in 15 minute si 
 trecute in "standby".  
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(centralrele atomice de exemplu si nu numai) 
Cea mai grava problema este eventuala ardere  

a transformatoareleor "nationale", adica cele de 
 pe magistralele de sute de Kvolti. Intrucat exista 
 foarte putini fabricanti de astfel de transforma- 

toare in lume, daca am vrea in conditii  
normale, sa schimbam toate tran- 

sformatoarele din lume, ar dura 
 peste 20 de ani! Oricum, IN- 

TERNETUL va fi ultimul 
 pe lista de prioritati, 

 la repunerile in 
  functiune. 

Cea mai mare furtuna solara cunoscuta a fost prin 1958. 
Nu aveam calculatoare, telefonie mobila, televiziune prin 
 satelit, masinile erau "electro-mecanice" si nu compute- 

rizate, navigatia avioanelor si navelor nu se facea prin  
GPS (satelit), etc. Atunci aurorele boreale sau 

 australe s-au vazut si de la Ecuator. 
Cercetatorii avertizeaza ca este 

 posibil ca acel maxim 
 sa fie depasit. 

Mai e o problema cu cantec. 
Modificarea campului magnetic 

 al Pamantului, datorita furtunii solare,  
afecteaza hipotalamusul, care este responsabil 

 de compozitia sangelui. Cu cat te afli mai aproape de 
 unul din polii magnetici ai pamantului, cu atat esti afectat  

mai tare. Sa aveti parte de Lumina  
**** 

Iată dragă cititor, cum e omul muritor, 
 spune că exagerăm, eronat datele dăm: de când există 
pământul, n-a-ncetat să bată vântul; diferenţa e 

 acum, că vântul bate cu fum, avem aparate  
care, face o măsurătoare: nicidecum, vine 
 sfârşitul –  nu vine Hristos "Iiubitul"! Oare,  

vântul care bate, nu ne spune nişte date: 
 sufleteşte să veghem, şi surprize să 

 n-avem? Iar vântul când se-nte- 
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 ţeşte, nu cumva ne aminteşte,  
de semnele ce vor fi: semne ce 

 vor prevesti, că Apocalipsa vine, 
 şi o veşnicie ţine?... Iată câtă necre- 

dinţă, se strecoară în fiinţă: face casă,  
locuieşte, dărâmă, se înmulţeşte; oare, 
 o mai dai afară, neîncrederea să piară?  
Bine-ar fi, noi, să greşim, să nu fie... ce 
 vorbim.  Ce credeţi, satana vine, când 
 păzim recolta bine? Că nu vine, mai  

aşteaptă, cu privirea se îndreaptă:  
să dezbine, ispitească, să dea  

foc, să prăpădească; iar oame- 
nii care văd: moarte, războaie,  

prăpăd; se-ntreabă... precum Ateu: 
 unde este Dumnezeu?... Este-aici... dra- 

gule frate, unde tu, găseşti de toate: Găseşti 
 Sfintele Cuvinte, pentru suflet, pentru minte; gă- 

  seşti explicaţii multe, scrise în Cuvinte Culte; găseşti...  
dar ce nu găseşti, să "Vii" şi să le citeşti. Dar tu nu, că-i fă- 

cătură, nu citeşti Sfânta Scriptură: S-o citească prostănacii, 
pocăiţii... şi toţi... "dracii"; tu eşti marele ateu; nu... există 

Dumnezeu! Căci dacă ar exista, satana în noi n-ar da.  
Aşa gândeşte ateul, şi loveşte-n Dumnezeul, şi al nostru, şi al 

 lui, pentrucă, Un Altul nu-i: Lumea să ţină-n Fiinţă, prin cre- 
dinţă. Domnul, este Credincios, poartă Numele Hristos. Da- 
că n-ar avea Credinţă, nu ar ţine în Fiinţă: lumea, pe care- 
o avem, şi cu ochii o vedem. Şi-atunci, noi, de ce suntem,  

şi credinţă nu avem? Da, suntem, ca să nu fim; ne năş- 
tem, ca să murim; şi ce rost, viaţa mai are, dacă este 
 muritoare? Viaţa nu, nu-i muritoare, aşa nouă, ni 

 se pare: Viaţa este Dumnezeu, trăieşte, veşnic, 
 mereu; oare, tu, când ai murit, Viaţa, Lumea: 

 s-a sfârşit? Nicidecum: Viaţa nu moare;  
Viaţa este ca o floare: îi dai apă,-ngră- 

sământ, încolţeşte din pământ, se 
 îndreaptă spre lumină, vede, 

 lucrarea divină; creşte,  
* 
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creşte, tot mereu, şi-ajunge la Dumnezeu:  
este greu? Este greu de priceput, Dumnezeu 

 de ce-a făcut, lumea, cu plăcerea ei, născând şi 
 alţi... "dumnezei"? Viaţa este o plăcere, este fagur  

plin cu miere; Cine, mierea, a făcut?, singură, a apă- 
rut? Şi făcută,-i pentru cine: nu-i făcută pentru tine?  

Tu eşti mica albinuţă, mititică şi drăguţă: mierea  
să mânânci... trăieşti; prin Dragoste să... "ro- 

ieşti", adică... să te-nmulţeşti, să fii harnic, 
 să aduni, să găseşti polen, să suni: "Ve- 

niţi fraţi şi surioare, am găsit aici o 
 floare: cu polen, mirositoare"; Veniţi  

iute, culegeţi, strângeţi iute-n săculeţi,  
că ne prinde înserarea, şi nu mai vedem 

 cărarea; Veniţi iute, trâmbiţaţi, mierea să 
 o prelucraţi: vine iarna friguroasă, şi avem mie- 

re în casă; copiii, ni-i legănăm, cântec de leagăn cân- 
tăm: Nani, nani, puişor, te creştem, şi nu-i uşor: 

 Dumnezeu ne-a dăruit, şi cu miere te-am hrănit,  
să creşti mare, viguros, urmând pe Domnul Hristos,  
care pe la noi... a dat, şi multe ne-a explicat: Mai întâi, 
Domnul ne-a spus, ca Om, se cheamă Iisus, şi S-a pogorât de 
 Sus. Apoi, Domnul, ne mai spune, să luăm pe cele bune, re- 
lele, să le lăsăm, după noi să nu le luăm; Nani, nani, pui- 
şor, avem un Mântuitor, uneori noi mai greşit, şi 
 nu vrem ca să murim; vrem... ca să se facă vară, să  

ieşim la soare iară; vrem toate ca să zburăm, să gă- 
sim, să adunăm; şi să facem altă miere, prelu- 

crată cu plăcere, pentru voi, pentru copii, 
 în număr de sute, mii: Nani, nani,  

copilaşi, 
 creşteţi mari 

 şi drăgălaţi, v-a dat  
uite... aripioare, copilaşii 

 ca să-mi zboare; ştergeţi-vă la guriţă, 
 uite porcul cum guiţă: este tare-mfometat, ştie, 

 că l-am înţepat, şi renunţă la râmat; Nani, nani, aţi 
 crescut, mierea din stup, v-a plăcut? Ne-a plăcut mami,  

e bună, cum este afară, tună? Afară e primăvară, în curând 
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 ieşim afară, au plecat nişte albine,  
să vadă dacă e bine: să ieşim, să adunăm, 

 să iubim, ne bucurăm: viaţa este o minune, 
 albinuţa să adune, să zboare, să se distreze,  

mierea să o prelucreze. Mami, mami, au 
 venit, au întrat, au bâzâit: "este soare,  
primăvară, ieşiţi cu toţii afară, florile 

 au înflorit, şi e timpul de iubit!"  
Copilaşi, ieşiţi uşor, este 

 primul vostru zbor; feriţi- 
vă să zburaţi, şi spre cer să  
vă-nălţaţi: sunt... duşmani  

care vă-nţeapă, vă prinde în 
 cioc, vă papă! Lasă mami că fugim,  
de duşmani noi ne ferim, avem ac, şi-i 

 înţepăm, la nevoie... decedăm, murim şi 
 nu ne lăsăm, mierea să n-o prelucrăm. Zbu- 

raţi, copilaşi, zburaţi, după gornist să vă 
 luaţi: că vă duce să vedeţi, polenul să-l cule- 
geţi: strâns frumos în săculeţi. Mami, mami, ce  

miros, ce iubire, ce frumos; cine mami, le-a... făcut, să 
 miroas'-aşa plăcut? Vă spun eu pe altădat, ne-ntoar- 

cem, că s-a-nserat! Mami, mami, noi mai stăm, ne place,  
şi nu plecăm! Copilaşi, vine... bau-bau, şi-i papă... pe  

cei ce stau: gură cască, şi privesc, şi albine se numesc. 
Mami, mami, stai... venim: vrem şi mâine să trăim! Haideţi, 
copilaşi, v-am spus, există un Domn... Isus, dar ex- 

istă şi Bau-bau, care nu lucrează, stau, şi tu când 
 te rătăceşti, nu mai vezi, şi o păţeşti! Mami, mami,  

am intrat, de Bau-bau noi am scăpat, şi sacii i-am des- 
cărcat; acum, miere, nu mâncăm, mâine iarăşi să 
 zburăm? Copilaşi, mâncaţi puţină: se face 

 iarăşi lumină, şi mergem la adunat, şi  
strângând: v-aţi săturat, cu mirosul 
 fin de floare, care îi menit să zboa- 

re, şi orice vieţuitoare, să scoată  
ciocul afară, să vadă: că-i pri- 

măvară. Mami, mami, a venit,  
un şoarece... prăpădit, mer- 
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gem ca să-l înţepăm, şi de el să ne scăpăm...?  
Copilaşi, fuga-napoi, nu este treabă de voi;  
staţi aici şi vă uitaţi, luaţi aminte şi-nvăţaţi:  
să vă apăraţi! Mami, mami, a fugit, se zbate şi a 
 murit; dar tu mami, ce-i cu tine, eşti bolnavă, te  
simţi bine?... Copilaşi, mămica moare, ac,  

să-nţepe, nu mai are; soarecul ce l-aţi  
văzut, să pătrundă n-a putut; şi-a 

 fugit, cu acul meu: Inima, lui 
 Dumnezeu; despre care... nu 

 v-am spus, că se Numeşte: Iisus;  
că se Numeşte: Hristos; şi ne este  

de folos; ne învaţă să iubim, de rele 
 să ne ferim, iar dacă... duşmanul vine,  

să lovească iar în tine: dă-ţi şi viaţa să-ţi  
salvezi, sufletul, în care crezi. Mami, mami, 

 nu muri, mai vrem a ne povesti; de ce mami, ai mu- 
rit, să zburăm am fi dorit; cine ne conduce-acum, şi cu- 

noaşte-al mierii drum? Copilaşi, zburaţi, zburaţi, voi 
 pe mami o lăsaţi; zburţi după albinuţe, sunt suflete 
hărnicuţe, şi vă duce să uitaţi, importanţă, să nu-mi 

 daţi: viaţa merge mai departe, lucrurile sunt deşarte,  
dar Dragostea: va rămâne, copilaşii mei s-adune: via- 
ţă, multă-n săculeţe, adunată cu: blândeţe. Veniţi, suri- 
oare, fraţi, polen mult să adunaţi, am găsit aici o floare, albi- 

nuţele să zboare, pe mami să o uităm, viaţa: să nu o-ntris- 
tăm! Ai dreptate frăţioare, floarea este vorbitoa- 
re, este mami, ce-a murit, pentu noi că s-a jer- 

fit. Nu e mami, este-o floare, şi nu este vorbitoare, 
 tu eşti cel care vorbeşti, şi pe mami-o mai iubeşti.  

Ba e mami, mi-a vorbit, numai eu am au- 
zit; mi-a spus că această floare, nu va 

 mai putea să zboare, şi ne-aşteptă  
să venim, s-o mâncăm: şi să tră- 

im! Nu e mami, s-a-nserat, te lă- 
săm: şi am plecat! Ba e mami, voi plecaţi, aici  

vreau să mă lăsaţi! O să mori, vine Bau-bau, uite-o  
colo, zice... mi-auu! Fraţi, surori, nu-mi este frică, stau 

 în floare, am mămică, nu mi-e frică: de pisică! Treaba ta,  
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n-oi am plecat, şi aicea te-am lăsat! 
 Nu mi-e frică de Bau-bau, nici de 

 şoarec, nici de... "miau"; uite, floarea 
 s-a închis, este mămica, precis: mămica s-a  

făcut floare, este dulce, vorbitoare, stau aici, la  
căldurică, de Bau-bau: nu-mi este frică! Fraţi, surori, 

 s-a luminat, Bau-bau cred că, l-a... mâncat: haideţi, iute, să zbu- 
răm, şi fratele ni-l salvăm... Am ajuns, floarea: e-nchisă, albinuţa, 
 îi ucisă? Surioare, nu-l lăsaţi: îl scoateţi şi îl salvaţi; încă 
mişcă mai trăieşte: bâzâie şi ne priveşte. Frăţioare, am ve- 
nit, aici noaptea ai dormit, floare-acesta nu-i deschisă, nu cum- 

va, ai tu... o fisă? Aşa frate, ai văzut, acum fisa a căzut: 
haideţi, numărul formăm, şi în floare să intrăm!  

Fraţi, surori, cred... s-a sfârşit, fratele nostru... murit:  
când eu am intrat în floare, şi-a dat ultima... suflare.  

Dar, veniţi, să încercăm, încălzim, resuscităm, şi 
 când inima îi bate, bucuroase, suntem: toate.  

Haideţi, vă îngrămădiţi, cu aripile 
 bâzâiţi, şi pe frate-l încălziţi. Acum,  
linişte făceţi, ascultaţi, nu mai băteţi... pe 

 frate l-am încălzit, şi fratele: n-a murit, este viu,  
a îngheţat; semne de viaţă a dat... acum, inimioa- 

ra-i bate, bâzâiţi acuma toate: fratele ne va vorbi, şi  
atunci precis vom şti: dacă floarea-i vorbitoare, şi dacă polen 

 mai are...? ...Surioare, şi voi fraţi, vă rog eu, să mă lăsaţi: 
am fost numai amorţit, cum se vede... n-am murit! Vai de 
mine, frăţioare, încălzeşte-te la soare, ţi-am spus noi despre Bau-
bau, că este acel... miau-miau?! Surioarelor, greşiţi, n-aveţi 

minte: şi nu ştiţi; mămica, ne-a speriat, iar Bau-bau:  
n-a existat! Frăţioare, delirezi, uite-l colo... nu îl vezi?! 

 Fraţi, surori, să-l înţepăm, pericolu-ndepărtăm!!!  
Văleu, aţi înebunit, pisicuţa: a fugit;  

v-am spus că minte n-aveţi, 
 şi-n Bau-bau: să nu 
 credeţi! Frate, noi... 

 ace, n-avem, să 
 trăim, nu mai  
putem: ne-am 

 dat viaţa pentru tine,  
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să fii, viu, frumos, şi bine.  
V-aţi dat viaţa şi-aţi murit, 

 dar bine nu v-aţi gândit: avem 
 aripi, să zburăm, să fugim şi să 

 scăpăm; nu... pisici, să înţepăm.  
Acum frate, am gresit, pentru tine  

am murit; du-te, că se face  
seară, şi îngroapă-ne: în 

 ceară! Surorilor, şi  
voi fraţi, de mine să 

 ascultaţi; după mine vă 
 ţineţi, polenul îl culegeţi, iar 

 dacă... v-aţi rătăcit, mami nostru 
 mi-a vorbit: să ne ascundem în floare,  

şi până nu iese soare, nu ieşim, şi trepidăm, 
 adică: pe loc zburăm; ca să nu-ngheţăm; după  

care,-n zor de zi, soarele, ne va-ncălzi, viaţa-n noi 
 iarăşi revine, să zburăm, ne simţim... bine! Ai drepta- 

te, frăţioare, dar de unde le ştii... oare; nu cumva... această floa- 
re, chiar a fost o... vorbitoare, ce ţi-a dat înţelepciune, până soa- 
rele n-apune? Aşa este, mi-a vorbit, şi m-a legănat, iubit:  

mi-a spus că-s tare frumos, şi există un Hristos, care 
 zilnic ne păzeşte, şi Mămica noastră: Este. Frate, te- 

am crezut zmintit, când de mami ne-ai vorbit; de credem 
  tot ce ne zici, numai: alergăm, pisici, şi facem de-acum... 

 servici! Păi v-am spus că nu-i Bau-bau, este o  
pisică... "miau"; este o fiinţă vie, să prin- 
dă şoareci, ea: ştie! Vai de noi, să o iubim,  

prieteni să devenim, iar soarecul... dacă 
 vine, vom muri... iar: pentru tine! 

 Trebuie să-nţelegem, să  
îl alungăm, putem; 

 şi putem: avem  
şi ceară, îl vom îngropa: să moară! 

 Bine frate, ai gândit, cu "Mămica" ai vorbit:  
ai vorbit cu-adevărat, din ceruri S-a arătat, să  

avem un zburător: un frate conducător; să 
 mergem şi să roim, facem miere, ne- 

nmulţim: şi trăim! ...Staţi 
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puţin, n-avem regină:  
o albinuţă divină; care 
 nu e lucrătoare, şi nu 
 prea ştie... să, zboare: 
 ştie mierea a mânca, 
 şi copilaşi: a ne da!  
Am văzut noi o regină, 

 dar nu prea era... divină;  
unde zici să o găsim, şi la noi...  
ademenim? Vă arăt eu, când  

zburăm, lângă ea ne aşezăm, 
 şi-i cântăm: "Am zburat în sus, 

 în Sus, am văzut pe Domn Iisus; 
 am zburat de Sus în jos, am văzut  
un Domn, Hristos; peste tot  unde- 

am zburat, peste Dumnezeu am 
 dat, şi e tare minunat. Am ve- 

nit căci, vrem să fim, vrem 
 cu tine să roim; spune- 

ne... vrei, ca să vii, şi  
regină: să ne fii?"  

Şi va spune, că doreşte, copilaşii mult iubeşte;  
iar atunci, iute zburăm, familie ne formăm, şi cântăm:  

"Am zburat din floare-n floare, regina e iubitoare, mer- 
gem ca să adunăm, mierea să o preparăm, şi reginei să o  

dăm". Da, şi regina bucuroasă, şade liniştită-n casă, 
 dacă vine şoricelul, pisicuţa sau căţelui, nu-l lăsăm, 

 îl înţepăm, bâzâim, şi-l alungăm: viaţa pentu ea,  
ne-o dăm!   8-12-2011 

**** 
Dragă cititor iubit, astăzi nu sunt obosit, pot scrie  
dacă doriţi, pentrucă, ştiu: mă iubiţi. Dacă altu- 

ia scriam, şi atât îl comenta, îmi zicea... că-s 
 îngâmfat, şi n-am sufletul curat, să-l iubesc  

cu-adevărat; după care, mă băteau, de pe  
sait mă fugăreau: "Să pleci de la noi:  
acum; du-te, nu mai sta în drum!" 
 Şi plecam, tot supărat, sunt un câine,  

alungat; vreau şi eu puţină pâine, 
 şi m-aleargă: ca pe câine!? 
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 Oare, ce rău le-am făcut, cu bă- 
ţul de m-auuuu... bătut? Probabil, 

 încă nu ştiu; a iubi pe Domnul Fiu: 
 însemnă, să ai clemenţă, nu să ai  

mare... demenţă, să loveşti fra- 
tele care, se roagă pentru: 

 iertare. Dar, să nu ne 
 duşmănim, ca fraţii 

 să ne iubim, căci: nimic 
 nu-i mai frumos, crezând în 

 Domnul Hristos; să fii suflet iertător, 
 suflet mândru, iubitor; iar cei ce au răutate,  

judecaţi, sunt, cu dreptate, nu acum, când vor muri,  
şi-n putere nu vor fi: rău la cineva să facă, zicând, că:  

Viaţa, Dumnezeu; e joacă!  
Dragă cititor iubit, aici iarăşi m-am oprit; urmează 
 să mai citiţi, şi multe să auziţi; urmează şi-a treia 

 parte, şi vom termina o carte, dar nu... părerea 
 e-a voastră, eu sunt floarea din ferestră; voi 

 decideţi, ce şi cum, dacă focul face fum,  
fumul este-necăcios, şi poetul... pu- 

păcios! Nu în dos, ci pe guriţă, 
 cu cerneala din peniţă. 

*** 
Şi acum ce să mai spun,  

de pe scaun mă adun, mă clatin,  
mă dezmorţesc, mai verific, mai citesc,  

litere de am mâncat, mamă... ce tare le bat... 
 pe calculator fireşte, şi greşeala, părăseşte... se 

 duce în nefiinţă, pentrucă, am o dorinţă, dorinţă  
de-a nu greşi, cititor, a mă citi, cu plăcerea cea 

 mai mare, şi până de sărbătoare(Crăciun),  
scrierea să o închei, din gândire şi con- 

dei; anul viitor, ce vine, sănătos da- 
că mă ţine, să mai fac pentru 
 copii: "Cartea mea de poe- 

zii...e", să se găseacă: 
 să fie. 8.12. 2011 
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19)Sponsori 
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 2:43 pm  

Ma si miram sa nu ceara nimeni 
 banul ! Pentru inmorman- 

tari care e tariful ? 
zugravu  

*** 
de Cristian » Lun Aug 09, 2010 3:02 pm  

Serviciile Aliluia.Ro sunt de radio creştin ortodox,  
cu forum şi discuţii instant. Pentru slujbe  

religioase adresaţi-vă unui preot, 
 preferabil un preot din paro- 

hia dumneavoastră. 
Cristian  

***  
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 3:12 pm  

Dumneavoastra nu sunteti preot, 
 ca parca asa am citit ? 

zugravu  
*** 

de Cristian » Lun Aug 09, 2010 3:14 pm  
Nu. Eu sunt doar moderator de forum. 

*** 
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 3:16 pm  

Si domnu preot cristian, a cui  
e siteul, unde e ? 

zugravu  
*** 

de Cristian » Lun Aug 09, 2010 3:26 pm  
Părintele Anghel a contribuit la deschiderea siteului.  

Sfinţia sa se ocupă de mentenanţă în timpul 
 său liber. Îl puteţi contacta prin e-mail 

 pentru informaţii amănunţite pri- 
vind serviciile Aliluia.Ro. 

*** 
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 3:34 pm  

Ce sa fac eu cu servicile Aliluia ? Eu credeam 
 ca slujeste la vro biserica si la cata re- 

clama e aici poate e mai ieftin. 
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*** 
de Cristian » Lun Aug 09, 2010 3:42 pm  

Nu cred că înţelegeţi.  
Totul este gratuit. Nu există 

 preţuri. Poţi asculta radio gratuit, 
 poţi comunica gratuit. Aceasta este 
 ceea ce noi oferim, şi oferim gratuit. 

Pentru slujbe religioase, adre- 
saţi-vă unui preot din 

 parohia dumnea- 
voastră. 

*** 
de zugravu » Lun Aug 09, 2010 3:44 pm  

Dar domnu Cristian de ce nu poate ? 
zugravu  

*** 
de Cristian » Lun Aug 09, 2010 3:47 pm  

Nu înţeleg întrebarea, zugravu. 
*** 

de zugravu » Lun Aug 09, 2010 3:55 pm  
De ce nu poate domnu preot cristian sa faca o slujba ? 

S-a lasat si se ocup[a de cum zisesi mata .... mentenanta ? 
Ca la noi la regiment era unu de aducea cartofi, ceapa, rosii,  

ca se castiga bine din asta. Mai ales la regiment. 
*** 

de Cristian » Lun Aug 09, 2010 4:04 pm  
Nu raspund pentru nici un preot. Vă recomand  

să contactaţi dumneavoastră orice preot 
 doriţi. Acest aspect nu mă intere- 

sează şi refuz să-l comentez. 
De asemenea eu nu co- 

mentez activitatea 
 cu legume des- 

făşurată de 
 diverse per- 

soane. 
Subiect închis. 

 
* 
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20)Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 
Discutăm liber şi civilizat despre Dumnezeu Scrie un răspuns. 

*** 
Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de PAULPOET » Joi Sep 02, 2010 8:55 pm  
Dragul meu Cristian, îmi sunteţi prea simpatic să mă  

iau cu domnia voastră în gură şi să vă demonstrez că nu prea  
aveţi dreptate cu privire la televizor. Aveţi mai jos o poezie 

comen- 
tată de mine şi care a stârnit o ură foarte mare împotriva mea. Nu 
doresc acelaş lucru să se producă şi pe acest site, cu toate că va fi 
ine-vitabil acest lucru, deoarece răbdarea mea are şi ea o limită.  

Aţi scris domnia voastră că unul ca mine cam exagerează  
enorm cu privire la exploziile solare, şi am tăcut.  

Ori dacă l-aţi eliminat domnia voastră pe  
Apostolu care aducea documente clare că 

 ne apropiem de venirea Domnului Hristos, 
 şi ca atare să ne punem bine la punct cu credinţa 

 în Domnul... cum spunea "răposatul" Apostolu'; am 
 mai rămas eu aici să mă războiesc cu diavolul care ne vi- 

rusează vădit mintea să nu ştim nimic până nu vine sfârşitul 
 peste noi ca un hoţ... cum defapt spune şi Creatorul, dar totuşi  
avem acest aparat numit televizor(care probabil diavolul îl va 

distruge prin 2013 în dorinţa lui de a rămâne omenirea în bez- 
nă cu mintea), aparat care o fi el şi negativ deoarece n-avem 

credinţă şi se dau multe filme porno şi de groază, dar iată  
că datorită aportului acestui post tv numit Otv, au înce- 

put şi pro tv, şi probabil vor începe şi alte televiziuni 
 să nu mai ţină secret evenimentele care cu siguran- 

ţă vor fi în această perioadă... 2012, şi să spună 
 omenirii ce ne aşteaptă, întrucât, aceste lu- 

cruri sunt ţinute secret din motiv de ha- 
os general la aflarea veştii că vine apo- 

calipsa peste noi. Cristian, dacă ai  
fi privit astăzi la Otv-eul acesta despre care spuneţi 

 domnia voastră că nu doriţi să vă uitaţi, aţi fi văzut că 
 peste tot în lume omenirea se pregăteşte să scape cu viaţă 
 din exploziile fără de precedent care vor avea loc în astrul 
 care ne-a dat viaţă, şi aţi fi văzut ce fortificaţii ca un mun- 
te şi-au pregătit aceştia, deoarece nu este de glumă, nu 
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 este o minciună, şi dacă veţi citi domnia 
 voastră ce le răspunde Domnul Hristos cu privire 

 la sfârşit, undeva zice... CĂ O SĂMÂNŢĂ TOT VA RĂMÂNEA.  
Cum este posibil aşa ceva? Iată că este posibil, adică nu acum este 

sfârşitul lumii totale când Tatăl ceresc va arunca foc din cer şi 
pământul cu troznet mare va arde şi se va topi, ci acest  

lucru va avea loc după omie de ani de acum înainte,  
când spune clar Scriptura, că diavolul va fi  

dezlegat pentru puţină vreme, îşi va  
aduna toată forţa care se va sui(va ieşi 

 din morminte), pe faţa pământului să dea 
 ultima bătălie... REALĂ, cu CEL PREA ÎNALT,  

şi atunci Dumnezeu va spulbera pământul şi va face 
 pentru cei mântuiţi, înviaţi din morţi, un alt pământ, şi  

un alt cer nou, aliluia. Cristian, dacă omenirea prin sămânţa 
acesta(care va fi credinciosă deoarece omul până nu vede nu 

 crede), care va rămâne cu Hristos 1000 de ani; dacă sămânţa 
aceasta va continua să nu creadă că evenimentele acestea au  
fost prevestite în Scriptură, şi a fost o pedeapsă de la Dum- 

nezeu să ne pocăim toţi pe acest pământ, aceşti omie de 
 ani se pot scurta, deoarece la Dumnezeu un an este ca  

omie de ani, dar şi omie de ani poate fi foarte bine  
cât un an. Cu alte cuvinte, dacă noi acum, în 

 acest moment, nu ducem o muncă de lă- 
murire, nu ne luptăm asidiu cu sata- 

na, şi oamenii vor căuta în conţi- 
nuare să se ascundă de mâ- 
nia lui Dumnezeu salvân- 

du-şi trupul şi mai puţin sufletul nemuritor,  
sfârşitul acesta de după omie de ani trăiţi pe pământ  

cu Hristos, poate fi foarte scurt, şi Dumnezeu se va grăbi  
să vină adevăratul sfârşit al pământului, şi chiar al universului, 

deoarece pot veni extratereştrii care ştim foarte bine că există, şi 
care vor căuta să-şi scape rasa prin alte galaxii... îndepărtate. 

Aşadar, de noi depinde acum când avem acest televizor 
 fie el monitor sau televizor cu programe. De noi 

 depinde dacă lăsăm urmaşilor care vor 
 scăpa documente scrise precum  

Potopul lui Noe. De noi şi  
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numai de noi depinde mântuirea celor din viitor,  
deoarece în neştiinţa lor documentată, vor continua să  

creadă pe diavolul zilelor noastre, care deja scrie mare pe 
 ecranul tv, că nu există Dumnezeu, deoarece, dacă ar 

 exista, nu ar îngădui să lase pe satan să ne ucidă,  
şi ne-ar apăra cu preţul vieţii Lui, aşa cum a 

 mai făcut-o. Oare, dacă Dumnezeu ar  
vedea că omul se căieşte precum în 

 pilda lui Iona(lucru ce se poate  
concretiza), şi Dumnezeu va  

amâna evenimentul acesta pe  
altă dată(la nesfârşit nu poate fi),  

dacă nu va mai fi niciun sfârşit nimic, 
 nu vor zice necredincioşii că Scriptura nu 

 s-a împlinit; că noi cei ce hăunim şi lătrăm cu 
 privire la venirea Mântuitorului, suntem nişte minci- 

noşi şi merităm imediat să murim că am speriat omenirea?  
Şi mai departe, nu avem noi exemplul lui Iona, care de la Dum- 

nezeu a profeţit, şi totuşi... profeţia dată de Iona s-a împlinit: du- 
pă 100 de ani deoarece nimeni la a doua strigare nu v-a mai crede 

 în prooroci? Iată, că nu e bine nici aşa şi nici aşa, deoarece Dumne- 
zeu, se poate mânia să distrugă pe om, dar foarte bine, se poate căi 

precum S-a căit după ce a omorât lumea la potopul lui Noe, şi să  
NU NE... UCIDĂ. Ce misiune ne revine nouă, indiferent de co- 

secinţe, adică dacă vom pica rău în faţa ateilor cu privire la  
credinţa în Dumnezeu: noi, va trebui să determinăm pe 
 Dumnezeu să ne ierte că nu avem încă acea cunoştin- 

ţă vie a ceea ce reprezintă mântuirea şi salvarea  
sufletului nu al trupului muritor, prin exem- 

plul dat de Moise... da, repet: de MOISE,  
care Moise a stat de vorbă cu Dumne- 

zeu Atotputernicul, şi când(citiţi şi  
documentaţi-vă), Dumnezeu s-a  

mâniat pe oamenii lui Moise 
 care s-au sălbăticit după 40 de zile cât a lipsit Moise,  

şi atunci Moise, om al lui Dumnezeu(acum om al lui Dumnezeu 
 este şi preotul, şi pastorul, dar şi cel rămas credincios în lumea 

aceasta insuportabil de păcătoasă), atunci Moise spuneam, 
 a intervenit vorbind cu Dumnezeu, şi Dumnezeu a 
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 recunoscut că Moise are dreptate,  
şi-a amintit Dumnezeu că a promis 
 Poporului (acum poporul lui Dum- 
nezeu este peste tot pe pământ... 

 Creştinii-adică numai cel  
ce crede în Hristos ca Fiu 

 al Tatălui ceresc şi Mântui- 
tor al oamenilor de pretutin- 
deni), şi-a amintit ziceam, că  

Dumnezeu a lăsat cu jurământ,  
spunând că Poporul Său se va în- 

mulţi ca stelele cerului şi ca nisipu- 
rile mărilor. Poate că acum multe mii  

de ani, nu se ştia că stelele cerului sunt 
 în număr de miliarde, dar astăzi se ştie. Şi  
atunci dacă din numărul acesta de miliarde 

(mai ales că mulţi sunt... Nisip nu "STELE"),  
Dumnezeu în mânia Sa decimează sau distru- 
ge(la Moise tot a trebuit să moară o parte din 
 ei...) definitiv omenirea, nu suntem noi acum 
 vinovaţi că nu i-am amintit lui Dumnezeu le- 
gământul de Sânge făcut cu Avraam, Isac şi 
 Iacov? Şi dacă noi acum... până nu e prea 
 târziu, nu-i amintim lui Dumnezeu că a  
lăsat legământ CURCUBEUL, prin ca- 
re Dumnezeu căindu-Se că a dat Po- 

topul, a jurat că nu va mai distru- 
ge lumea niciodată, nicicum? 

 Oare, credeţi voi că Dum- 
nezeu nu poate stârpi 
 pe satana şi îngerii  

lui şi alcumva decât prin foc? Ia gândiţi-vă că 
 Mihail singur a făcut război cu Satana şi îngerii lui, 
 şi zice Scriptura... ce zice, ştiţi? Că... NU LI S-A MAI 
 VĂZUT urma în ceruri. Cu alte cuvinte, dacă cerurile  
  s-a scăpat de acest inamic foarte puternic la nivel...  

UNIVERSAL, nu pe pământ; noi, o mână de  
pământeni(raportat la fiinţele din 

 univers), nu ne putem noi 
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 scăpa de diavol şi demoni 
(să se ducă şi pe la alţii, nu?),  

când avem pe... Fiul, da, pe FIUL  
lui Dumnezeu Atotputernicul, şi care 

 şi-a dat viaţă ca noi să trăim, şi care după 
 cum S-a exprimat... are toată PUTEREA Ta- 

tălui atât în ceruri cât şi pe pământ? 
Păi vedeţi fraţilor că nu vine nicio apocalipsă dacă 

 vom propăvădui acum, ca niciodată mai abitir, Evan- 
ghelia Venirii lui Hristos? Că vom avea multă vreme ură  

din partea celor rămaşi totuşi atei(pădure fără uscături nu 
 există), ce ne pasă nouă că doar nimeni nu trăieşte mii de  

ani pe acest pământ, şi avem pregătit de Domnul Hris- 
tos "Locaşul", la Tatăl Ceresc, unde vom... aştepta,  

deoarece acest sfârşit al lumii tot va veni odată 
 şi odată, iar adormirea aceasta întru Dom- 

nul în locaşul sufletului pregătit deja, 
 adormirea aceasta va fi o miliar- 

dime de secundă, după care 
 ne trezim şi nu ştim niciodată 

(nici nu mai avem nevoie), că a mai 
 trecut mii sau milioane de miliarde de ani 

 după planul final al Creatorului. 
Vă mulţumesc anticipat! 

... 
 

Televizorul este de la Dumnezeu 
Fraţilor, vă spun ce-i bine 

Şi vă spun şi ce e rău: 
Ferice nu e de tine 

De-L judeci pe Dumnezeu! 
 

În lume există stări: 
Oameni, animale, 'lei' 
Dar există şi cântări... 

Şi satană printre ei 
 

Adevărul astăzi vine  
Însă trebue să-l spui 
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Să-l cunoască orişicine 
Care este starea lui 

 
Dacă tu îmfometat 

Ai sărit precum un leu 
Din greşeală l-ai mâncat 
Pe omul lui Dumnezeu 

 
Trebue să ai răbdare 
O răbdare de granit 

Şi când soarele răsare 
Dumnezeu Te-a mântuit 

 
Ia un caieţel şi scrie 

Câte ceasuri ai pierdut 
Şi satana nu mai ştie 
Câtă vreme a trecut 

 
Nu lua boaba de neghină 

Dacă ştii că-i necurată 
Ia Bobiţa de Lumină 
Care vine de la Tată 

 
Lumea asta e nebună 

Cum..., gândeşte fiecare 
Orişice poate să spună 

Dând..., altă interpretare! 
 

Vezi această poezie?... 
N-are-n ea oare făptură?... 

Poţi spune că-i erezie 
Rădăcina din Scriptură? 

 
Iar de eşti precum se spune... 

Frate, de altă părere, 
Dragostea în tine-apune 

Şi nu ai de Sus putere 
... 
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Numai cel lipsit de minte 
Schimbă Aurul pe zgură, 
Cel ce are-n el Cuvinte 

Trăieşte după Scriptură 
 

De ce roşcove amare  
De la Tatăl Nostru Sfânt? 

Or mai fi acestea oare 
De n-ar fi om pe pământ? 

 
Nu e bine să privească  

Fraţii la televizor?... 
Şi-atunci, cum vrei să-L cunoscă! 

Pe Domnul şi-al Lui Popor 
 

Nu uita, că necuratul 
E cu Domnul în Război! 
Azi, el!... este împăratul 

Ce loveşte şi în noi 
 

Dacă n-ai televizor 
Mai multe rele îţi vin!... 
Decimează-al Său Popor 
Cu lacrimi şi cu suspin 

 
Unii, au căzut în cursă 

Fermecaţi de-această vrajă 
Dar alţii..., stau lângă Uşă 
Zi de zi făcând de strajă 

 
Pune-ţi întrebarea frate... 

Nu gândeşti că e greşeală... 
Lovit fiind pe la spate 

Cu o moarte infernală? 
 

Şi te miri... Vai, nu se poate 
Să se uite chiar şi Fraţii? 
Oare, vezi tu ce-i în spate 

Şi ce fac destrăbălaţii? 
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Vinovaţi, sunt curioşii 
Ei se-ncarcă..., cu păcate: 
Văd programe păcătoşii 
Cu sânge, şi necurate! 

 
De fapt... nu e aparatul 
Vinovat de toate cele... 
Vinovat, e necuratul!  

Care se uită la.. R, 'ele' 
 

Poate că va fi iertare: 
Ştim că mila biruieşte, 
Însă, Diavolul cel mare 
Multă lume amăgeşte! 

 
Nicio forţă de sub soare 
Pe Diavol nu-l biruieşte 

Numai... Forţa vorbitoare: 
Că, Iisus, Lumină este! 

 
Să lăsăm televizorul 

Să-L vorbească pe Hristos: 
Mântuiască Azi Poporul 

Şi să nu rămână jos 
 

Unii, poate vor pricepe 
Alţii, se vor amuza: 

Judecata de va-ncepe 
Unde, cui, se vor scuza? 

 
Iată, ce face dezmăţul 

Când Copilu-i răsfăţat: 
Şi dacă, nu vede băţul 
Se predă, lui necurat! 

 
După cum vedem Lucrarea 

Tatăl..., este mânios: 
Dă în ceruri Adunarea 

Şi-L trimite, pe Hristos! 
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Poate Domnul este-n „mine” 
Sau în “tine”, un Păstor: 
Şi vă spune, că, El Vine... 
Cu Glas, prin televizor! 

 
Noi să facem propagandă 
Deschizând calculatorul: 

Şi s-aducem o ofrandă 
Folosind, televizorul! 

 
Şi să mergem în Cântări 

Sosiţi prin televizor: 
Dăruind frumoase dări 
Chiar acum, în casa lor 

 
Poate-avem şi lucruri bune 

Lucruri fără de păcat: 
Şi-ascultăm şi ce se spune 

La acest sfânt, aparat 
 

Poate-avem... un Salvator! 
Şi nu este-un necurat 

Şi având televizor 
De Iisus, toţi, am aflat 

 
Poate că suntem nebuni 

Şi gândim fără ştiinţă 
Sau, ne tragem din străbuni: 

Oameni fără pocăinţă 
 

De venim la Dumnezeu 
Şi citim Sfânta Scriptură 

Vom face ce fac şi eu: 
Scriind, şi vorbind, din gură! 

 
Scoate-l pe diavol afară 
Să nu te îmbolnăvească 
Să nu te înhaţe-n ghiară 

Cu chemarea lui lumească 
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Ia Scriptura şi-o citeste 
Până la măreţul Zbor: 

Multe lucruri te priveşte 
La Acest, Televizor! 

 
Astăzi ne Uităm prin ceaţă 

Prin credinţă licărim 
Dar la Marea Dimineaţă 

Vom Vedea, tot ce dorim! 
 

Nu vom renunţa la Slavă 
Pentru orice compromis 

Tatăl Nostru, Scumpul Avă: 
Ne aşteaptă-n Paradis! 

 
Şi chiar dacă ochii noştrii 

Sunt acum împiedicaţi 
Sunt văzuţi de ochii voştrii: 

Oameni, binecuvântaţi! 
 

Şi vedem atâtea Taine  
Deşcifrate de Hristos: 

Să-mbrăcăm Albele Haine 
Precum Omul Credincios 

 
Televizorul?... este un lucru minunat! 

Un lucru viu şi necesar 
Prin el, necredinciosul îi chemat: 

Ca să primească Viaţa-n dar 
 

Cum Sfânta Carte are file 
Şi unii le citesc pe toate... 
Aşa, avem în Domnul zile 

Pe-acest pământ printre păcate 
 

Acum, şi cerul se coboară 
Şi vine prin televizor: 

Să ne aşeze-n cer o scară 
Pentru Alesul Său Popor 
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Dar pentru unii, este vis! 
Nu vor să creadă niciodată 

Iar tot, ce Dumnezeu A Scris: 
Se va-mplini, nevinovată! 

 
Unii poate, se îngrozesc 

Şi vin la Domnul să Trăiască 
Şi dacă, Domnului slujeşc: 

Ei văd, puterea Lui cerească 
 

Alţii, poate n-au un... color 
Ascultă numai radioul 
Şi ne-având televizor 

Mănâncă zilnic... pâinea, oul 
 

Nimeni nu este azi de vină 
Ne năştem şi noi să trăim 

Şi fără-a Domnului Lumină 
Abia, de..., supra-vieţuim! 

 
Lumea noastră-i un torent 

Te rogi la Dumnezeu mereu 
Avem, chiar şi un Testament: 
Să fim ca Domnul Dumnezeu 

 
Domnul Dumnezeu, îi Veşnic 

Şi Lui îi pasă şi de tine 
Ba, îţi aprinde şi un Sfeşnic 

Să î-L cunoşti şi vezi mai bine! 
 

Eu zic, să Îi Zidim Altarul 
Să-ţi stea-n atenţia Privirii 
Şi El, ne spulberă Amarul 
Prin Via Viaţ-a Re-noirii! 

 
Domnul ne scapă azi de toate 

Ne scapă şi de moarte, şi necaz 
Dar, să-L citim din Sfânta Carte 

Fără de valuri sau talaz 
 



 
 

462 

Noi ştim că este foarte greu 
Căci, lumea noastră-i puturoasă: 

Este vrăşmaş cu Dumnezeu 
Şi va rămâne păcătoasă 

 
Dar noi, suntem cu toţii fraţi 

Avem cu toţi... televizor! 
Şi eu vă rog, fromos, să staţi 

Şi-n faţă la..., calculator! 
 

Să staţi cu ochii pironiţi 
La cei ce vor să vă explice: 

La Tvr..., la pocăiţi 
Cum foarte-adesea se mai zice 

 
Dacă ne înălţăm în Sus... 

În Sus la Domnul Dumnezeu, 
Veţi fi, ca Dumnezeu Iisus: 

Cu Trupul Înviat mereu! 
 

Dar dacă tu nu te Ridici 
Şi-ţi faci ca idol un... bViţel 

Eşti ca o hrană la furnici 
Şi lipsă-n ceruri la Apel 

 
Vă Cer şi vou-acum părerea 

Puteţi şi voi A critica 
Atât am astăzi eu puterea 
Atât, pot Astăzi comenta 

 
Azi, unii, pe Domnul Sărută 

Şi-n faţa Domnului se-nchină 
Alţii, ascultă azi pe Guţă 

Sau, dau la muzică Străină 
 

Avem o minte Sclipitoare 
Ca să cântăm tot ce dorim 
Şi o gândire... vorbitoare! 
Multe prin lume să citim 
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De ce apleci urechea, la lucruri străine... 
De ce culegi, lucruri scârboase şi deşarte... 
Mai poate Duhul Sfânt să locuiască-n tine 

Dacă te-ndrepţi spre lucrurile moarte?! 
(23.08.2010) 

... 
Iată acum şi comentariile: 

2009-08-24 - Maria [] a scris lucru de sters  
apropo,televizorul nu e sfant, 

Domnul nu lucreaza cu 
tine e sigur, o nimica  

toata lucrezi tu,  
chiar tu ai  

spus-o, daca ai pretext,  
toate tu le pui pe text, asta este o  

cacialma, ce faci? mai bine ai lasa le altii sa aiba  
loc pe sait si daca te-ai cuminti sa nu-ti mai dai aere poate ca  

pe cineva l-ai bucura mult nu de alta dar unde nu e harul  
vorbe sunt cu carul si mai multi ar putea, sa prinda  

muze dac-ar vrea, sa acuze sau ca sa se scuze. 
Frate, daca ai talent asta este permanent,  
dar un dar de a lucra, tie iti lipseste asa,  

stai pe tusa, Chiar la usa  
si priveste ce coboara,  
si ce dar te,infasoara. 

*** 
2009-08-24 - Preda Paul [] a scris Lucru de iertat  

Te-am iertat Maria dacă vrei să ştii...  
Poate-n mintea ta acestea-s erezii...  

Am anticipat aceasta şi chiar am şi spus...  
Multă supărare astăzi v-am adus...  
Am să fiu atent să nu mai greşesc...  

Sănătate multă astăzi... 
(24 august 2009 ora 7:53)  

vă doresc. PAULPOET  
*** 

Atât Cristiane azi: 01 sept. 2010 ora... 21:49 
*** 
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Re: Venirea Domnului Hristos 
de Cristian » Vin Sep 03, 2010 12:41 pm  

@PAULPOET 
"Aţi scris domnia 

 voastră că unul ca mine 
 cam exagerează enorm cu privire 

 la exploziile solare, şi am tăcut. Ori dacă 
 l-aţi eliminat domnia voastră pe Apostolu care 

 aducea documente clare că ne apropiem de venirea 
 Domnului Hristos, şi ca atare să ne punem bine la punct cu 

 credinţa în Domnul... cum spunea "răposatul" Apostolul, am mai 
rămas eu aici să mă războiesc cu diavolul care ne virusează vădit 

 mintea să nu ştim nimic până 
 nu vine sfârşitul peste noi ca un hoţ..." 

Paulpoet, nu sunt contra detaliilor privind  
exploziile solare, insa a comenta despre ele ca fiind 

 sfarsitul lumii nu este altceva decat o agitare de spirite  
in zadar (care desi mi se pare exagerat, este permis pe acest 
 forum pentru ca promovam libera exprimare a gandurilor).  

De-a lungul istoriei au tot fost explozii solare intense, si vor tot 
 mai fi. Esti liber sa-ti exprimi punctul de vedere intr-un mod 
civilizat. Apostolu nu a fost interzis pentru ca "se razboia cu 
diavolul", ci pentru ca a aruncat cu jigniri si ofense asupra 

 altor utilizatori, a aruncat cu amenintari prin adresele 
 de e-mail oficiale Aliluia.Ro inca din luna iulie, si a  

cautat sa discrediteze administratorii acestor 
 servicii. Daca nu-i convenea, era liber sa 

 plece, dar nu... a stat aici si a cautat  
mai departe sa faca rau. Drept 

 urmare acestor daune adu- 
se asupra noastra, am  

considerat ca este 
 bine sa "scoatem 

 pe cel rau dintre noi"  
(I Corinteni 5,13). 

*** 
** 
* 
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Legat de sfarsitul lumii, uiti un aspect foarte 
 foarte important PAULPOET, "de ziua si ceasul  

acela nimeni nu stie, nici ingerii din ceruri, nici Fiul,  
ci numai Tatal" (Matei 24, 36). Te intreb eu pe tine: te 

 crezi tu mai sus sau mai stiutor decat Fiul? Daca da, atunci 
 te sfatuiesc sa iti permiti sa comentezi in continuare venirea 

Domnului; daca nu, atunci eu sfatuiesc sa fim ca sluga inteleapta 
pusa peste slugile sale sa le dea lor hrana la timp (Matei 24, 45-
51). Eu nu imi permit sa comentez sfarsitul lumii, sau venirea 

Domnului. Acesta este un subiect greu de inteles, si nu am auzit 
pe nimeni sa 

 fie foarte precis legat de acest subiect. Nici Sf. Ap. Ioan Evanghe- 
listul nu a fost foarte exact cand a scris Apocalipsa si de aceea 

 a zis "cine stie sa inteleaga" sau "cine are pricepere sa cu- 
noasca". Intrebare: ai tu acea pricepere si stiinta 

 Paulpoet ca sa stii cu exactitate cand va 
 fi sfarsitul lumii? 
Legat de televizor 

 am sa citez o strofa: 
"Poate Domnul este-n „mine” 

Sau în “tine”, un Păstor: 
Şi vă spune, că, El Vine... 
Cu Glas, prin televizor! 

 
Noi să facem propagandă 
Deschizând calculatorul: 

Şi s-aducem o ofrandă 
Folosind, televizorul!" 

Mi se pare normal ca aceste cuvinte sa 
 starneasca pe altii impotriva ta. Aceste cuvinte 

 ridica in slava televizorul. Sa facem inteles ceva de la 
 bun inceput: eu nu sunt impotriva televizorului sau a tele- 

viziunilor ca instrumente, ci impotriva a ceea ce vinde marea 
 parte a televiziunilor prin interemediul televizorului. Se vand 
programe si reclame proaste, menite sa indobitoceasca si sa 
 piarda oamenii care nu au carte. Pe mine nu ma interesea- 

za faptul ca un vecin oarecare nebun si-a violat vecina,  
nu ma intereseaza ca o femeie batrana si oarba nu 

 a traversat strada pe unde trebuie, sau ca un  
copil a dat foc casei in care locuia in timp 
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 ce parintii erau plecati, etc. Toate aceste 
 stiri nu fac altceva decat sa credem ca toti 

 sunt nebuni, handicapati, idioti, prosti, etc.  
cand de fapt nu este asa. Oamenii nu sunt toti 

 nebuni, nu toti gusta glumele proaste oferite prin 
 televizor, nu toti se uita la Mondenii, la emisiunile 
 trucate precum Fata lui Tata, sau la alte... emisiuni 
 proaste si cu informatii exagerate in mod negativ. 
 Exista si televiziuni gen Trinitas, care ofera stiri 
 constructive, sau exista stiri care sunt construc- 

tive si pe alte programe, dar sunt foarte foarte  
putine. Nemaizicand ca si unele informatii 
 sunt prezentate intr-un anumit fel nega- 

tiv incat sa creeaze impresia ca sunt  
rele; sau un oarecare comenteaza 

 si barfeste un conducator, ales de popor,  
doar cu scopul politic de a-l discredita, pentru 

 ca un alt oarecare (prietenul celui dintai oarecare) sa 
 ajunga in locul conducatorului vechi si sa se imbogateasca. 

Acestea toate fac ca televizorul, in ansamblu sa fie un instrument 
folosit spre rau, si nu spre bine cum sugerezi tu. Si inca nu am 

comentat manelele cu versurile lor care indeamna la ura si 
desfranare, si nici filmele pornografice care se vand bine 

 si aduc bani grei patronilor de astfel de televiziuni. 
 Cert este ca stirea proasta, rea si neprogramega- 

tiva se vinde foarte bine. 
Provocare Paulpoet: sunt curios cum te-ai  

simti daca ai avea copii si s-ar uita la 
 un program gen MTV sau KissFM 

 sau U-tv si ar... vedea acolo tot 
 felul de... persoane cum isi 
 etaleaza diferite parti ale  

corpului intr-un mod 
 cat mai sexy, iar ei  

construindu-si 
 propria perso- 

nalitate si gandire 
 inca de cand sunt mici,  

ar cauta sa imite aceste per- 
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soane in fata oglinzii. Aceste tele- 
viziuni nu sunt blocate, nu sunt amendate 

 de CNA si nu se difuzeaza numai dupa 9 seara. 
Provocare Paulpoet:  

sunt curios cum te-ai simti 
 daca ai avea copii si s-ar uita 

 la Disney Channel sau la Cartoon 
 Network si ar vedea tot felul de perso- 

naje reale ingrozitoare, fatarnice, pline de 
 sine, egoiste si egocentriste, fara pic de smere- 

nie, fara iubire, si ar cauta sa devina ca acestea; sau 
 daca ar vedea desene animate cu monstri si chiar vorbe  

spurcate, si ar visa urat noaptea. Aceste televiziuni nu sunt  
blocate, nu sunt amendate de CNA si nu se difuzeaza numai  

dupa 9 seara. 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de PAULPOET » Vin Sep 03, 2010 9:45 pm  
Cristian frate: 

* 
Cel care sabia împotriva fratelui a ridicat 

Rău a făcut, şi nu a judecat, 
Iar noi, n-avem niciun drept să-l judecăm 

Şi de pe sait... cu ură să-l îndepărtăm. 
 

Tatăl ceresc, El, este Iubire şi este Viaţă 
Isus Hristos, lucrurile toate El ne-nvaţă... 
Arată oamenilor, cum este Tatăl Creatorul 

Nedorind, să-i piară Tatălui întreg Poporul. 
 

Eu te-aş sfătui... atent Scriptura Sfântă s-o citeşti 
Pe cine te insultă, cu şi mai multă dragoste să îl iubeşti, 

Unul singur Domn... şi Dumnezeu, există-n lume 
Nu poţi sluji, la doi Împăraţi... aşa Domnul Isus ne spune. 

 
Este precum... în pilda Domnului, când, să te scapi va trebui 

Te scapi, de cel ce-n temniţă... pe veci, el, te v-a azvârli, 
Iar vinovat... eşti tu: că n-ai ştiut duşmanul să-l iubeşti 
Şi-ai căutat... cu răutate-n suflet, fratele, să ţi-l loveşti. 

 
 



 
 

468 

Această pildă... de iubire, astăzi, nu e respectată... 
Baţi pe fratele, L-ai bătut... pe Creatorul Tată! 

Iar Creatorul, aspru, te va judeca imediat... în cer, 
Ai fost pe-acest pământ, printre.... neiubitorii, care pier!  

 
Lucrarea Tatălui, este Lucrare... Sfântă îngerească... 

Arăţi iubire, Iubirea Tatălui... va fi iubirea Fiului firească, 
Lucrarea Fiului, are, a Tatălui... Sfântă Învăţătură... 

O Învăţătură, dată, fiecăruia... după măsură! 
 

Cristiane, măsura mea... dacă este puţin mai mare 
Ura împotriva mea, este, o ură... care vădit mă doare! 

Lumea este rea, lumea... m-a urât, şi mă urăşte... 
Eu o iubesc, şi Tatăl Cerurilor, El, mă... Iiubeşte! 

 
Iubeşte Cristiane, dacă poţi, şi tu... ca mine, 

Cristiane, eu vă învăţ, şi vă învăţ... mereu de bine,  
Arată-i Tatălui Ceresc, că L-ai iubit, prin... Fiul Său iubit!  

Cristiane, şi-arată-i Fiului, că nu... degeaba, pentru tine S-a jerfit. 
 

Isus ca Domn, va mijloci... la Tatăl, pentru tine... păcătosul, 
Tatăl Ceresc, va crede... ce-i va spune... Fiul Său Hristosul, 
Odihnă îţi va da, apoi, din morţi, cu trupul... El, te v-a-nvia 

Tatăl Ceresc, este acum... şi om, este şi-n ceruri... Luminoasă Stea. 
 

Iubeşte Cristiane, pe cel... care, cu ură-n tine... el loveşte, 
Cristian să fie... un înţelept, care, cu sufletul, pe Dumnezeu iubeşte 

Arată-i fratelui şi celălalt... obraz, de vrea... să te lovească, 
Rău dacă faci, iubirea Tatălui v-a-ncepe... să se ofilească! 

 
Eu Cristiane, niciodată nu te-am provocat 

Scriu şi eu, şi stau în rugăciuni cu capul aplecat, 
Cristian mi-e şef, şi trebuie să mi-l respect 

Oare, care frate iubitor, nu e cinstit şi drept. 
 

Te rog şi tu... de vrei, să mă respecţi 
Să fim fraţii... foarte cinstiţi şi drepţi, 

Avem credinţă-n Dumnezeu, şi-avem credinţă-n noi 
Bătând pe-Apostolu... ateu, ai dat în Domnul... cu noroi! 

Iar Domnul, care pentru fiecare-n parte S-a jerfit, 
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Acum îi supărat, este bolnav, şi Cristian, la El, nu a venit, 
Domnul te-aşteaptă, Domnul este Un Domn prea răbdător 

Este Un Domn, Un Domn... al nostru, al tuturor! 
 

Să-ţi iubeşti aproapele, cum te iubeşti pe tine, 
Arată-i Domnului, iubirea ta de Sine, 

Bine dacă ai făcut, bine-n ceruri vei găsi 
Isus Hristos mi te-a văzut, şi-n ceruri El te va vesti. 

 
Eu Cristiane, te rog să fii mai înţelept 

Vreau Cristiane... un Cristian cinstit şi drept, 
Orişicine, are dreptul la libera lui exprimare 

Răutatea-n lume, a ajuns insuportabilă de mare. 
 

Pentru acest lucru, Domnul, ne-ndeamnă să răbdăm 
Isus Hristos ne spune, în fratele şi sora să nu dăm, 

Eu Cristiane, lovesc în diovol prin Cuvânt 
Răul Cristiane, nu va pieri de pe acest, spurcat, pământ. 

 
Isus când va veni, acest pământ spurcat nu v-a atinge 

Mântuitorul, prin cei aleşi de Domnul, va învinge, 
Arată-i Domnului, că vrei cu-adevărat să-i Fii şi tu ales 
Totul va trece, şi tu vei Fi... Rodul lui Dumnezeu cules. 

 
Este un Rod, un Rod al tău ca om care-ai ales să Fii ales acum 

Isus ca Domn, te-ajută să urmezi al mânturii veşnic Drum, 
Drumul iubirii, un Drum al sufletului tău nemuritor 
O iubire arătată, şi celui care... încă, mai îi neştiutor. 

 
Urmează te tog, pilda Domnului Hristos Isus 

Arată-i fratelui, ce Domnul, pe acest pământ ne-a spus, 
Ziua Venirii Lui, este acum foarte aproape pentru toţi 

El, Domnul, te iubeşte şi pe tine, şi pe ateu, şi tu nu poţi? 
 

Cristiane, poţi prin credinţă-n Dumnezeu pe toţi să-i ierţi, 
Iar dacă sări la gâtul lor să îi omori şi să mi-i cerţi... 

Satana, se va duce-n ceruri Domnului să spună... 
Iubirea ta, este iubire, fără-n... ceruri de Cunună. 
Satana, viaţa şi sufletul nu-l poate niciodată lua, 

Are puterea, cu voia Domnului de a te încerca(vezi Iov), 
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Satana te încearcă, să vadă dacă mai iubeşti şi-acum pe Dumnezeu 
Este şi-n mine... dar este şi-n amărâtul, care, 

 s-a numit cândva... Ateu. 
 

Cristiane, Lupta această nu-i aşa cum credem noi 
Unde îi unul, va trebui să fie încă... Doi! 

Va trebui puterea, în fiecare zi să crească...  
Este puterea, în fiecare dintre noi, să se mărească. 

 
Rănind puterea, singur rănit de moarte vei rămâne 
Satana, la ceruri, starea ta, lui Dumnezeu va spune, 
El, Dumnezeu, va pierde pe iubitul nostru Cristian... 

Totul depinde, negoţ dacă ai făcut, cu ultimul tău... Ban! 
 

Cristiane, Banul dat, va trebui pus în negoţ, 
Iar dacă tu, ai înşelat, şi-ai fost bandit şi hoţ... 

Nu ştiu ca Plată, Domnului, tu, ce îi dai... 
Zici că... te-ai temut, l-ai îngropat, şi altul... n-ai! 

 
Eu te-aş ruga îmediat... negoţ să-i dai 

Cristian, va fi iubit de-ntregul Rai, 
Iar Raiul, te va înghiţi... cu fulgi cu tot! 

Şi vor rămâne-n iad, doar cei care... nu pot! 
 

Isuse Doamne, pe Cristian te rog să-l ierţi, 
Doamne Isuse, noi nu ne supărăm dacă ne cerţi, 
Oameni suntem, şi azi Îţi mulţumim frumos... 

Isuse Doamne, suntem creştini, şi credem în Isus Hristos. 
 

voi reveni cât de curând eu voi putea, 
bineînţeles, Cristian, ca şef, dacă mă vrea, 
şi dacă... scrierea acesta va dori s-o... dea 

vom trăi, şi vom vedea! 
3 sept 2010 ora 22:33 

PAULPOET  
 

*** 
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Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 
de PAULPOET » Sâm Sep 04, 2010 11:41 am  

Am revenit pe cât se poate am putut, 
 foarte tare atacul dlui Cristian 

 m-a durut... care zice: 
 "Intrebare: ai tu  

acea price- 
pere 

 si 
 stiinta Paulpoet  

ca sa stii cu exactitate 
   cand va fi sfarsitul lumii?" 

Da Cristiane, am pripere să pot pricepe,  
sfârşitul când va începe, dar numai Tatăl, 

 El, va şti, sfârşitul cum se va sfârşi. 
Sfârşitul nostru-a... început,  

vedem ce omul a făcut, 
 cutremurele se-nteţesc,  

oamenii numai la rele zilnic 
 se gândesc, numai fac a Domnu- 

lui voie, este precum a fost cu Noe,  
le spunem că sfârşitul este-aproape şi 

 venit, le spunem că pământul nostru s-a 
 sfârşit, şi lumea râde cum a râs de Noe, să 

 spunem ce dorim nu ne dau voie, până când  
Dumnezeu din cer va coborî, şi focul... veşnic 
 ne va omorî, nu pentru că Tatăl nu ne-a iubit,  
ci pentru că... Scriptura, s-a-mplinit, avem o  
vreme care s-ancheiat, timpul iubiri Domnu- 
lui s-a terminat, cine a fost şi el s-a mântu- 
it, va fi în cer de Dumnezeu iubit, iar cine  

pe pământ a mai rămas, el va rămâne 
 păcătos şi fără glas, un glas ce strigă  

astăzi în pustie, că Dumnezeu cu 
 trupul la sfârşit ne-nvie, şi că  

vom fi de Domnul judecaţi, 
 în iadul veşnic vom fi 

 aruncaţi, nu pentru că Domnul este Domn rău, 
 ci pentru că omul îi nătărău, nu crede că există iad şi chin,  
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nu crede că există-n veci suspin,  
crede că iadul este lucru trecător, că 

 păcătoşii toţi deodată mor, şi nu se chinuie 
 în iad pe veci, o condamnare pe viaţă în beci.  

Iar eu vă spun... că nu aveţi dreptate,  
avem Scriptura şi avem de toate, 

 iadul va fi şi este nesfârşit,  
  pentru acela, sau acei...  

ce au Murit, nu asta-i 
 moartea despre care Dom- 
nul ne vorbeşte, Domnul pe 

 toţi scăpaţi de Moarte ne doreşte,  
iadul este făcut pentru îngerii lui Sata- 

na, şi nu-i făcut pentru un preot cu suta- 
na, dar dacă ai sutană şi eşti necurat, eşti 
 printre cei ce, au rămas cu mult păcat, nu  
ai crezut în... iadul veşnic chin, şi vei avea 
 şi tu după deces acest suspin, te vei uita  
plângând la cei ajunşi în Rai, şi, vei ră- 
mâne păcătos şi fără grai, vei cere ci- 

neva durerea să-ţi aline, şi nime- 
ni nu poate veni până la tine,  

nu pentru că nu îi milos,  
*** 

ci pentru că ţi-a spus Domnul Hristos...  
ţi-a spus să scapi de Moarte că Moartea 

 există, că Moartea este veşnică şi este tristă, 
 pe când la Dumnezeu în ceruri este Pace, aici 
 va poposi cel ce voinţa Domnului o face, aici  
soseşte cel ce fratele el l-a iubit, aici soseşte  
cel ce-n viaţ-aceasta el s-a mântuit, aici so- 

seşte cel ce prin iubire te-a iertat, şi care  
sufletul pe-acest pământ l-a mângâiat. 
Cristiane, doresc un singur pasaj să- 

ţi citez de la capitolul intitulat... 
 "Semnele sfârşitului veacului 

 acesta", este vorba de Veac 
 d-le Cristian, de veac este  

 vorba, adică după vea- 
cul acesta va veni un  
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alt veac, o altă zi a Creaţiunii 
 dacă nu înţelegeţi noţiunea de veac,  

un veac în care lumea aceasta se va sfârşi,  
lucrurile acestea au apus, Dumnezeu va face  

alte lucruri noi, va face un cer nou şi un pământ 
 nou, vom trece la o altă etapă a creaţiunii, vom 

 trece într-o altă dimensiune a timpului dacă 
 doriţi să mă exprim aşa, o dimensiune 

 unde noi nu vom mai fi cu trupul 
 muritori, şi chear dacă doreşti,  

nu vei putea să mori, este  
un veac ce nu are vreodat' 

 sfârşit, Creaţiunea Domnu- 
lui a luat sfârşit, urmează-"A" 

 Domnului Împărăţie, unde va fi 
 plăceri şi multă bogăţie, unde necre- 

dinciosul a murit, acesta pe Hristos nu 
 L-a iubit, n-a vrut în astă viaţă să se mântu- 

iască, nu a crezut că după moarte o să mai tră- 
iască, nu a crezut că are-n el suflet nemuritor, şi 

 poate deveni pe veci chinuitor, sau poate-n ceruri 
 sufletul să poposeacă, şi Domnul la sfârşit alt trup 

 să-i dăruiască. 
Versetul citat de la Matei 24 cu 10 spune aşa... citez:  

"Atunci, mulţi se vor poticni, se vor vinde unii pe 
 alţii, şi se vor urî unii pe alţii" - am încheiat ci- 

tatul. 
Cristiane, atunci acesta, este acum Cristi- 

ane. Este acum când iată cât de mulţi 
 se poticnesc şi nu cred în sfârşitul 
 lumii cum nu au crezut nici îna- 

intaşii noştri până când a ve- 
nit sfârşitul peste ei şi nu 

 a scăpat nimeni afară 
 de Noe şi familia lui. 

Apoi zice Domnul  
că se vor vinde 
 unii pe alţii. 

 Şi te întrebi... 
 de unde ştie Domnul 
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 că ne vom vinde unii pe  
alţii înainte de a veni peste  

noi sfârşitul? Răspunsul este că 
 ştie Domnul de la cei de dinnainte 

 de potop, unde se şi specifică acest lucru,  
este scris că întreţineau relaţii sexuale exact 
 cum se întâmplă în vremurile noastre acum, 
 nu mai ştiau de niciun Dumnezeu, iar por- 

nirea lor era... spune Scriptura, spune 
 Domnul nu eu - pornirea lor era 

 zi de zi îndreptetă numai şi  
numai spre rău. Şi în 

 ultimul pasaj se  
spune că se 

 vor urî 
 unii 
 pe 

 alţii, 
 adică  

va dispare 
 iubirea aceasta 

 frăţească existentă de 
 milenii între noi, vedem 

 aceste lucruri ce amploare  
mare au luat, ne urâm de  
moarte, facem războaie 
 care pe care să-l slugă- 
rească pentru a o du- 

ce el în ţara lui bo- 
iereşte, ne du- 

cem să muncim cinstit prin alte ţări 
 şi îşi bat joc de noi ca popor credincios 

 şi milos, iar toate acestea se numesc ură 
 nu iubire de aproapele, iubire de Dumne- 

zeu. Iată Cristiane semnele sfârşitului 
 dacă nu le ştiaţi, sunt aici şi acum,  

veţi auzi veşti de războaie, vor 
 fi molimi, foamete, cutremure de pământ...  

mai spune Domnul Hristos care întradevăr nu a  
ştiut şi nimeni nu va şti ziua exactă a sfârşitului nostru, 
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 afară de Tatăl. De ce Tatăl? Simplu... pentru că Tatăl ne-a  

creat, Tatăl ne-a dat suflare de viaţă să trăim şi să ne hrănim, 
 şi tot Tatăl va decide când nu mai are rost să trăim pe acest  

pământ. 
Cristiane, ştiu că mă vei contrazice şi vei zice precum zic 

 foarte mulţi că războaie, molimi, cutremure de pă- 
mânt şi altele spuse de Domnul, au fost 
 întodeauna şi vor mai fi. Bun, accept 

 acest lucru, dar Cristiane... nu 
 au fost la o scară şi la o inten- 
sitate aşa de mare Cristiane, 

 NU AU FOST! Iar convingerile 
 asupra acestui fapt sunt statisticile 

 Cristiane. Ce fac statisticile? Păi statisti- 
cile notează de-a lungul istoriei cum a evolu- 

at omenirea. Şi uite-aşa uşor uşor ajungem din 
 statistică în statistică, să... descoperim că, se înte- 
ţesc semnele acestea ale sfârşitului, ajungem să ne  
dăm seama că am ajuns pe marginea prăpastiei cu 

 viaţa noastră şi existenţa noastră pe pământ, încer- 
căm să dăm vina pe cei ce nu le-a păsat şi care a- 

cum sunt morţi, încercăm noi acum să facem  
ceva ce trebuiau alţii să se gândească şi să 
 facă, vedem că ne este imposibil să mai 

 redresăm planeta cu ceva, ne pregă- 
tim pentru a scăpa de apocalipsă 

 ascunzându-ne care cum pu- 
tem de 2012 acesta, şi mai  

departe nu se va şti ce 
 va mai fi, dacă vom 
 mai fi şi dacă vom  

mai trăi. Şi putem trăi  
Cristiane, putem trăi dacă  

ne vom întoarce la credinţa cea 
* 
** 
*** 
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 adevărată în Hristos,  

şi totodată putem să şi murim 
 dând vina pe Dumnezeu deoarece  

aşa ne-a fost scris şi aşa s-a şi întâmplat. 
 Nu! Destinul omenirii depinde de credinţa 

 noastră în Domnul. Dumnezeu nu ne spune 
 când va veni sfârşitul, Dumnezeu ne 

 spune semnele care preced 
 sfârşitul. Dumnezeu ne 
 spune că va arde acest 

 pământ nu că vrea 
 El să pierim, ci să îl 

 curăţe de silnicie şi de 
 răutatea care s-a abătut  

asupra lui. Spun statisticile 
 Cristiane, spun despre cutre- 

mure că nu au fost niciodată aşa  
de multe la număr şi aşa de violente.  

Spun statisticile că pământul nu a fost 
 lovit niciodată de explozii solare atât de 

 puternice şi dese ca acum, şi mai spun sta- 
tisticile, că exploziile solare vor fi sigur sută 
 la sută în 2012, de domeniul apocaliptic, şi 
 omul este neputincios în faţa forţelor natu- 

rii dezlănţuite pe tot globul, în faţa feno- 
menelor extrem de rare altădat şi ca- 

re au luat o mare amploare în zile- 
le noastre, în faţa furtunilor 

 solare care pe viitor ne 
 vor paraliza plane- 

ta întorcându- 
ne la era 

 primitivă, adică...? gata este veacul 
 acesta d-le Cristian, Dumnezeu a avut răbdare 

 enorm de mare cu noi toţi, şi ca fapt divers, noi nu 
 am murit niciodată, noi suntem pe acest pământ de la  

potopul lui Noe trăind pe acest pământ, şi numai trupul  
nostru a trecut în ţărână, deaceea zice Domnul că l-a veni- 

rea Sa va fi un seceriş, pleava o va arde Domnul, iar grâul  
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va fi adunat în hambar, adică va fi dus în 
 ceruri la Dumnezeu, în aşteptarea unui alt cer,  

şi a unui alt pământ nou. Deasemeni mai avem texte 
 asemănătoare, când Domnul zice că Împărăţia lui Dum- 
nezeu se va asemăta cu un năvod aruncat în mare, peştii 
 mari vor fi culeşi şi puşi deoparte, iar cei pricăjiţi vor fi 
 lepădaţi înapoi în mare. Apoi mai zice Domnul exem- 
plul fecioarelor nesăbuite, şi al fecioarelor înţelepte. 

 Toate acestea explică sfârşitul cum va fi la veni- 
rea Domnului, când cei care de mii de ani 

 s-au tot reîncarnat şi au ajuns mari,  
vor fi salvaţi şi vor petrece veş- 

nicia cu Domnul, iar cei ră- 
maşi vor muri în întu- 

nericul şi bezna de 
 afară, iar dacă  

va îndrăzni 
 să vină  

şi să 
 intre 
 totuşi 

 la lumină  
şi la nunta fără  

de sfârşit a Mielului, 
 nu v-a avea ţinuta corespun- 

zătoare de Nuntaş al Domnului,  
va fi legat de mâini şi de picioare... zice 

 Domnul, şi va fi aruncat în întunericul de 
 afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor  
frate... repet... Frate Cristian, adică sufletul lor  

se va chinui veşnic în iad aliluia. 
Sper să revin Cristiane să vă răspund şi altor 

 întrebări provocatoare despre televizor, 
 etc, şi sper să nu ştergeţi această scri- 

ere şi această pagină foarte impor- 
tantă pentru toţi cei ce vin să 

 citească ceva interesant 
 şi nu... Aliluia, aliluia,  

muzică religioasă 
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 şi atât. 
4 sept. 2010 

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de Cristian » Sâm Sep 04, 2010 7:40 pm  
@PAULPOET 

"Cristiane, măsura mea... dacă este puţin mai mare 
Ura împotriva mea, este, o ură... care vădit mă doare! 

Lumea este rea, lumea... m-a urât, şi mă urăşte... 
Eu o iubesc, şi Tatăl Cerurilor, El, mă... iubeşte!" 

... 
Eu nu te urasc,  

nu stiu de unde si pana 
 unde ti-a venit aceasta idee.  

Nu urasc pe nimeni, ci din contra, 
 caut sa iubesc pe toata lumea. 

... 
"Eu Cristiane, niciodată nu te-am provocat 

Scriu şi eu, şi stau în rugăciuni cu capul aplecat, 
Cristian mi-e şef, şi trebuie să mi-l respect 

Oare, care frate iubitor, nu e cinstit şi drept." 
... 

Este doar o provocare la discutii. 
 Nu sunt sef, nu trebuie sa fiu privit 

 si tratat ca un sef. Pur si simplu sunt  
responsabil fata de aceste servicii la  
care contribui si prin urmare caut 

 sa ajut cum se cuvine, avand  
grija ca discutiile sa fie 

 organizate intr-un 
 mod civilizat. 

... 
"Te rog şi tu... de vrei, să mă respecţi 
Să fim fraţii... foarte cinstiţi şi drepţi, 

Avem credinţă-n Dumnezeu, şi-avem credinţă-n noi 
Bătând pe-Apostolul... ateu, ai dat în Domnul... cu noroi!" 

... 
Exact respect caut. Exact cinstiti si drepti vreau sa fim. 
 Oare am dat eu cu noroi in Dumnezeu prin interzicerea 
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accesului lor?  
Sau ei care au jignit 

 oamenii creati de Dumnezeu 
 prin intermediul serviciilor Aliluia.Ro? 

 Eu nu ma simt vinovat. Cui nu-i place sa fie  
civilizat... repet: "scoatem pe cel rau dintre noi". 

... 
"Eu Cristiane, te rog să fii mai înţelept 

Vreau Cristiane... un Cristian cinstit şi drept, 
Orişicine, are dreptul la libera lui exprimare 

Răutatea-n lume, a ajuns insuportabilă de mare." 
... 

Incerc sa fiu cinstit si drept. Incerc sa obtin man- 
tuirea, dar cred ca nu este bine sa tratam paiul  

din ochiul altuia. Nu este aici nici timpul si 
 nici locul pentru aceste comentarii care 

 ma privesc personal. Doresc, daca 
 gresesc cuiva cu ceva, sa-mi  

dovedeasca pentru a  
ma corecta. 

... 
"Rănind puterea, singur rănit de moarte vei rămâne 
Satana, la ceruri starea ta lui Dumnezeu va spune, 

El, Dumnezeu, va pierde pe iubitul nostru Cristian... 
Totul depinde, negoţ dacă ai făcut, cu ultimul tău... Ban!" 

... 
Daca te referi la bani ca RON sau EUR sa stii ca fac 

 milostenie, nu foarte des pentru a nu fi luat de fraier,  
dar ajut cand pot. Daca aici insa te referi la interzicerile 

 pe forum, ulimul a fost unui robot automatizat de plasat  
reclame. Nu stiu la ce negot te referi, dar banuiesc ca te 

 referi la mantuire. 
Paulpoet, ai tendinta sa exagerezi si sa fabulezi. Oame- 

nii s-au tot gandit la sfarsitul lumii inca din vremea  
apostolica. Multi ziceau ca vine sfarsitul inca de 

 cand se desfasurau persecutiile romane im- 
potriva crestinismului si multi crestini 

 au murit, sau mai apoi cand au fost 
 razboaie. Ei bine, istoria a curs 

 si nu a fost asa.  
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Ai tendinta sa exagerezi  
un pic fata de venirea Domnului. 
 Cand faci o afirmatie nu fabula,  

ci ofera scurte argumente si lasa dovezile 
 sa vorbeasca pentru tine. 

"Atunci, mulţi se vor poticni, se vor vinde unii 
 pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii" este un fapt real, dar 

 nu trebuie sa exageram gandindu-ne la venirea Domnului 
 sau la sfarsitul lumii ca fiind desfasurate chiar acum, ci trebuie 

 sa luptam impotriva acestor lucruri rele si atat. Mereu au fost van- 
duti sclavii, mereu unii oameni au alergat dupa averi si putere, me- 
reu au fost cutremure, totusi nu a venit sfarsitul. Visand la venirea 
Domnului pierdem din vedere esenta luptei: trebuie sa ne corec- 

tam, pentru ca Dumnezeu este milostiv si ingaduitor si inte- 
legator si rabdator fata de noi (dupa cum ai punctat si 

 tu Paulpoet), dar este nevoie sa ne corectam dupa  
cum au facut si altii inaintea noastra. Dumne- 

zeu ne asteapta sa fim precum macar  
talharul de pe cruce care s-a 

 mantuit la ultimul ceas. 
Ca exemplu de exage- 

rare: ai folosit 
 expresia 
 "când  

cei care de mii  
de ani s-au tot reîncarnat  

şi au ajuns mari, vor fi salvaţi şi 
 vor petrece veşnicia cu Domnul". Zi-mi te  

rog unde ai vazut tu in toata Sfanta Scriptura vreo  
dovada sau afirmatie sau aluzie directa la reincarnare?!?  
Asa ceva nu exista si este doctrina fara nici un fundament 
 in crestinism; aceasta idee se gaseste doar in unele religii 

 politeiste (exemplu hinduismul). 
Alt exemplu de exagerare: arata-mi te rog unde este  

mentionat in Sfanta Scriptura anul 2012 ca anul 
 sfarsitului. Mentionezi de natura care se dez- 

lantuie si pui totul pe seama unui sfarsit 
 in anul 2012, cand de fapt natura 

 se dezlantuie din cauza 
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 poluarii si distrugerii create de om.  
Noi am creat problema si eu nadajduiesc 

 ca prin ajutorul bunului Dumnezeu tot noi o  
vom rezolva, trebuie doar sa ne implicam (de exemplu 

 plantand copaci si recicland gunoaiele multe [eu chiar azi 
 am plantat 2 pomi de nuc la tara]). 

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de PAULPOET » Sâm Sep 04, 2010 9:45 pm  
Epistola S'u'bornicească după Iuda 

Vreau să vă amintesc 
Măcar că ştiţi ceea ce vă vorbesc... 

Căci Domnul după ce pe poporul Său din ţara Egiptului A izbăvit 
La sfârşit, pe toţi cei ce nu au crezut în El, Domnul, i-a nimicit! 

 
Şi de atunci, Domnul, pentru Ziua cea Înfricoşată, o Zi a păstrat: 

O Zi, a judecăţii, în lanţuri şi lacăte, Domnul, Ziua A ferecat, 
Să judece pe îngerii întunericului care... nu şi-au păstrat, vrednicia, 

Şi cu toţii, şi-au părăsit Locuiţa: pierzându-şi veşnicia! 
 

Tot aşa şi cetăţile Sodoma şi Gomora, cari... la curvie au poftit. 
Precum şi cetăţile din împrejurimi cari... şi ele curviei s-au dăruit... 

Cetăţi care, ne stau ca pilda şi mărturie Sfântă ca de Sfeşnic 
Şi care, nu au fost iertate, şi au... suferit, pedeapsa unui Foc Veşnic! 

 
Totuşi, oamenii aceştia târâţi de satană în visări: 
Îşi pângăresc aidoma trupurile lor în desfătări, 

Nesocotesc  Stăpânirea Cerurilor şi o batjocoresc, 
Nesocotind astfel, Dregătoriile care, pe noi oamenii ne privesc! 

 
Arhanghelul Mihail, când împotriva balaurului cu evlavie s-a luptat: 

Pentru trupul lui Moise, cu îndrăzneală el s-a certat, 
Şi n-a îndrăznit către el să rostească vorbe de hulă şi spurcate: 

Ci doar a zis... “Domnul să te mustre satano pentru aceste păcate!” 
 

Vai de ei! Căci au urmat calea nedreaptă a lui Cain, 
Sunt ca dobitoacele  fără mine... şi pline de venin, 

Se rătăcesc singurei şi fac ceea ce... ştiu a face din fire, 
Şi se aruncă în rătăcirea lui... Balaam,  

din dorinţa lor de câstig... şi de bună... trăire! 
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Deasemeni, sunt ca nişte... stânci:  
ascunse la Mesele Dragostei voastre fără reţinere (pomeni), 

Unde, fără ruşine, se ospătează şi se îndoapă cu de-a binelea, 
Sunt ca nişte... nori uşori fără de Apă,  

şi mânaţi încoace  şi încolo, de vânturi, 
Şi ca nişte... pomi tomnatici fără... de Rod, 

 de două ori morţi(şi moartea a doua), 
Şi dezrădăcinaţi(fără susţinere),  

în ale lor... gânduri! 
 

Deasemeni, mai sunt ca nişte... valuri:  
îmfuriate pe mare (nervoşi), 

Valuri, care îşi spumegă... “ruşinea” lor:  
precum stelele(staruri porno...), rătăcitoare, 

Cărora, le este păstrată negura iadului pe vecie: 
O negură a întunericului din care...  

sufletele lor, să nu mai învie! 
 

Căci, pentru aceştia... a proorocit patriarhul Enoh zicând... 
“Iată, că a venit Domnul, cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, Cântând, 

Ca să facă o judecată mare şi dreaptă împotriva tuturor: 
Să judece pe cei nelegiuiţi Domnului, după nelegiuirile lor, 

Nelegiuiri cari... le-au săvârşit împotriva Domnului, în Chip, nelegiuit!... 
Prin, cuvintele lor de ocară, pe care... toţi, aceşti păcătoşi, le-au rostit!” 

 
Ei sunt ca nişte veşnic nemulţumiţi de a lor soartă. 

Trăiesc după poftele inimi lor şi după gura lor spartă. 
Din gurile lor ies vorbe trufaşe rătăcite prin frig. 
Şi slăvesc, pe oameni, pentru bogăţie şi... câştig! 

 
Dar voi, prea-iubiţilor, aduceţi-vă voi aminte... 

De vorbele apostolilor Domnului, vestite de dinnainte, 
Cari... vă spuneau... că, în vremurile din urmă,  

vor fi mulţi... batjocoritori, 
Şi cari... vor trăi, după poftele inimi lor... de... nelegiuitori! 

 
Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări. 

Oameni supuşi poftelor firii şi care, nu au... pe Duhul în Cântări: 
Pe când voi prea-iubiţilor, vă zidiţi... sufleteşte!  

pe seama credinţei voastre, prea-sfinte, 
Şi vă rugaţi prin Duhul Sfânt: la Dumnezeu, la Tatăl Ceresc,  

prin mii şi mii... de Cuvinte! 
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Ţineţi-vă în Dragostea Domnului Dumnezeu şi aşteptaţi... 

Şi pentru îndurarea Domnului Nostru Hristos Iisus, 
şi voi, chinul, să-l înduraţi! 

Deasemeni, mustraţi pe cei cari... se despart 
 de voi şi de a voastră credinţă, 

Căutaţi să mântuiţi (botezaţi) pe unii,  
zmulgăndu-i din Foc şi aducându-i la... Pocăinţă! 

Iar A, Aceluia, care poate 
 să vă păzească de orişice cădere, 

Să vă înfăţişaţi înaintea Lui,  
plini de evlavia şi de bucuria...  

care vi se va... cere! 
 

Adică, singurului Dumnezeu, Mântuitor, Tatăl,  
prin Mijlocitorul Nostru, Hristos, Domnul Nostru:  
ca să slăvim cu măreţie şi cu puterea Stăpânirii Lui, 

acum, şi mai-nainte de toţi vecii, vecilor, Amin! 
(20 august 2009 ora 10:33) 

* 
Stimate cititor, avem o mărturie... Vie, 

Avem o descriere amănunţită... 
A lumii lui Noe pierită, 

Şi totuşi, noi, nu auzim... 
Şi, păcătuim? 

(4 Ianoarie 2010) 
... 

Dragul meu Cristian,  
mă bucur că nu mă urăşti, 

 au fost şi mai sunt destui care nici  
nu vor să mai audă de numele meu pe 

 saitul lor, ceea ce vedeţi şi citiţi mai sus va  
apare împreună cu multe altele într-o carte care 

 v-aş recomanda de pe acum să o comantaţi şi să o 
 citiţi(tirajul va fi foarte mic datorită posibilităţilor 
 mele financiare reduse), găsiţi multe poezii şi co- 

mentarii unde cei ce au comentat vădit m-au  
urât şi încă mă urăsc. Nu se mai... găsesc 

 aceste poezii pe saitul respectiv deoa- 
rece am fost şters de trei ori – ras 
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 până la ultimul vers. Am acum 
 a patra oară câteva poezii  

cărora le-am dat pace  
să nu păţească idem 
 şi acestea. Şi nu-mi 

 vine să cred câtă iubire 
 am găsit eu la domnia voastră  

frate Cristian, căci vă spun... altul nu  
ar fi stat la discuţie cu mine, şi din orgoliu lui 

 de mare administrator şi şef, ar fi trecut cu buldozerul 
 peste toate poeziile şi comentariile mele,  

şi nu ar fi regretat niciodată că a pierdut un frate 
 care... a mai exagerat uneori, dar în genere a arătat că 

 îşi iubeşte aproapele dăruindu-le cititorilor saitului, o plă- 
cere deosebită de a citi aceste scrieri în timp ce ascultă la  

radiou muzica religioasă dorită. 
Cu privire la reâncarnare, mă cam feresc să abordez  

mai amplu această temă, tocmai datorită multora 
 care sar la gâtul tău şi te obligă să le demon- 

strezi să vadă unde scrie în Scriptură 
 despre reîncarnare, strigoi,  
fantome, şi alte asemenea 

 necunoscute ale lumii spiri- 
tuale nu materiale. Şi mi-aş 

 permite totuşi să vă spun, că 
 exact Domnul Hristos a spus  

    despre reâncarnarea lui Ilie în...  
cine credţi?... Ioan Botezătorul 
 bineînţeles! Şi a mai spus ceva 

 Domnul Hristos tot de reîncarna- 
rea lui Ilie în zilele de pe urmă, când 
 la solicitarea multora, Domnul a fost 

 forţat să spună şi scopul reîncarnării lui 
 Ilie în acele vremuri, şi anume... ca să întoar- 

că iarăşi lumea la credinţă Cristiane, lucru pro- 
babil imposibil, deoarece Domnul se întreabă şi  

zice cam aşa... "Oare când va veni Fiul Omului pe  
pământ, va găsi El credinţă?" Aşa spune Domnul,  
şi nimeni încă nu ştie dacă Domnul Hristos a venit 

 şi este reîncarnat pe acest pământ, sau încă nu a ve- 
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nit şi mai aşteaptă. Ştiu că veţi spune că exagerez şi 
 Domnul vine cum a plecat... aşa a zis îngerul acela,  

dar să nu uităm că Domnul S-a întrupat din Duh  
Sfânt, şi s-a născut prin intermediul omului, 
 din care cauză şi specifică Domnul zicând...  

Oare când va veni... Fiul Omului zice  
Domnul, nu zice... Fiul lui Dumne- 

zeu pogorât pe pământ din ce- 
ruri... deci, Fiul al Omului, 

 adică va avea părinţi aidoma primei 
 reîncarnări, nu vom şti cine vor fi de această 

 dată părinţii Domnului pe pământ, dar după expli- 
caţiile ingerilor, se va naşte tot pe muntele Sionului, şi tot  

pe pământ sfânt, după care se va arăta în slavă şi cu toată pu- 
terea Sa de Dumnezeu, să înceapă judecata finală a oamenilor 
acestui pământ, unii vor trece la Dreapta Tatălui pentru viaţa 
veşnică, iat ceilalţi vor trece la stânga(precum opoziţia), pen- 

tru ocara veşnică. Cei din opoziţie se vor apăra întrebând  
când a fost bolnav Domnul, când a fost flămând, când  

a fost gol şi nimeni nu i-a dat ceva de pomană, iar  
Domnul ştim că le va zice... va arăta pe cei a- 

leşi la Dreapta Tatălui, poate vor fi nişte  
prăpădiţi de cersători ca vai de ca- 

pul lor, şi le va zice... da, de  
câte ori nu aţi făcut 

 lucrul acesta 
 acestor 

 cei  
mai neînsemnaţi... atenţie... "Fraţi", ai Mei,  

Mie Mi-aţi făcut acest lucru. Aici să facem o paranteză,  
şi să vedem mai atent cuvântul Fraţi. Ori de aici iarăşi se 

 înţelege faptul că Domnul se reîncarnează ca om de rând,  
nici nu vom şti cine este, poate vine şi stă de vorbă cu  

tine şi tu Îl drăcui, Îl scuipi, şi poate că Domnul  
mai rabdă cum a răbdat la prima încarnare  

până la vremea sorocită de 30 de ani,  
după care va intra în... Pită, cum 

 zicem noi, şi va judeca lumea  
cu Dreptete nu cu strâmbă- 
ciune. A doua observaţie  
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se referă la fraţi de-a 
 lungul vremii, nu 
 la fraţi care vor fi 

 în acea vreme a sfâr- 
şitului, deoarece se ştie 

 foarte clar că Domnul va striga 
 pe nume(Domnul ştie ce fraţi a avut 

 de la începuturile vremii şi până azi), va striga 
 spuneam, şi cei din mormânt vor auzi şi vor...  

INVIA Cristiane, aşa spune Scriptura...  
"Oile Mele Îmi cunosc Glasul",  

mai zice Domnul. Cu alte  
cuvinte, numai cei  

adormiţi întru 
 Domnul vor învia 

 Cristiane, iar ceilalţi,  
despre care se spune că 

 vor fi ca nisipurile mărilor  
de mulţi, unde credeţi domnia 
 voastră că vor fi la strigarea de 

 înviere? Aici Cristiane, aici vii pe  
acest pământ Cristiane. Ei sunt cei  
care s-au tot reîncarnat la nesfârşit,  
dar nu au ajuns în nicio viaţă ante- 
rioară la desăvârşire să urce la ce- 

ruri şi să fie mântuiţi. Oare cre- 
deţi, sau şovăiţi aveste lucru- 

ri. Cu siguranţă că şovăiţi, 
 dar dacă lăsaţi această  

scriere să o citească 
 şi alţii, veţi avea 
 surpriza să ve- 

deţi reacţia 
 multora, care mai cârtesc ei ceva vreme, 

 şi până la urmă cred Cristiane că aşa este, vieţile 
 noastre anterioare sunt bine păstrate de Dumnezeu 

 undeva în purgatoriu sau astral... dacă vă este comună 
 expresia aceasta, undeva deasupra pământului Cristiane, 

 acolo şi de acolo se vor reîncarna chiar şi cei care nu 
 sunt prezenţi la sfârşitul timpului material pe 
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 acest pământ. Sper că voi reveni cât 
 de curând posibil. Amin. 

4 sept. 2010. 
PAULPOET  

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de PAULPOET » Dum Sep 05, 2010 5:51 am  
Bocetul românilor de... IgorCalaras 

* 
Comentariul meu: 
Ferice de omul care 

În Scriptură-nţelepciune el găseşte 
El va avea în Domnul îndurare 

Pricepere de a trăi în viaţă dobândeşte 
(proverbe 3:13) 

................................. 
Prietene poet, ce să-ţi mai citez din Scriptură eu 

Şi ce versete, să-ţi mai versific... de la Dumnezeu? 
Prietene, nu te lăsa de farmecele feminine poftit 

Şi de pleoapele ei, nu te lăsa... ademenit! 
(proverbe 6:25) 

 
Prietene, hoţul când fură, nu este deloc dispreţuit: 

Ca să-şi potolească foamea, când a flămânzit, 
Şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi însutit: 

Să dea tot ce are în casă, şi tot ce a agonisit 
(proverbe 6:30) 

 
Căci, gelozia, este prietene, ce-a care înfurie pe bărbat 

Şi nici dacă ţi-ai îmulţi darurile, el nu se va lăsa înduplecat 
Aşadar, gândeşte-te, şi cu femeia nu păcătui 

Şi Domnul Dumnezeul cerurilor, şi al pământului, te va iubi 
 

Adulterul şi urmările lui: 
Şi să zici prietene înţelepciunii - tu eşte sora mea 

Şi numeşte priceperea prietene - prietena bună a ta 
Adulterul, la Dumnezeu în ceruri nu-i primit 

Căci, iată, la acest capitol... eu ce am citit: 
 

De la fereastra casei mele 
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Eu mă uitam printre zăbrele, 
Era o noaptre neagră şi întunecoasă 

Şi un bărbat lipsit de minte, pe stradă... lâng-o casă 
 

Şi iată înaintea lui, aleargă o femeie îmbrăcată: 
Ca o prostituată, cu inima-i şireată 

Era fără astâmpăr, şi foarte frumoasă 
Şi piciorele-i... nu-i şedeau, deloc acasă 

 
Ea l-a îmbrăţişat 
Şiret, l-a sărutat 

Şi cu o faţă obraznică, la urechea lui ea s-a întins 
Şi cu un glas prefăcut, barbatului a zis: 

 
În faţa ta eu ţi-am ieşit  

Şi iată că mi te-am găsit 
Patul cu învelitori scumpe eu l-am împodobit 

Şi aşternutul, cu zmirnă, aloe, şi scorţişăară l-am 
stropit: 

 
Vino, de dragoste până dimineaţă să ne-mbătăm 

Şi cu dezmierdări, amândoi, să ne desfătăm 
Căci, soţul meu este plecat de acasă 
Şi de bărbat, sunt tare pofticioasă! 

 
Şi uite-aşa... cu buzele ei pe bărbat l-a ademenit 

Şi adulterul, cu femeia aceasta el a săvârşit: 
El s-a dus după ea, precum boul la măcelărie 

Şi a fost prins, ca pasărea, care dă buzna, fără ca să ştie: 
 

Căci, el a ştiut... de Domnul, şi de săgeata otrăvită 
O săgeată, către cel necredincios azi aţintită 

Şi care săgeată, otrăvită, îi v-a străpunge ficatul 
Şi totuşi, n-a iubit pe Dumnezeu, ci, a iubit, pe necuratul! 
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Să nu ţi se abată inima pe calea acestei femei 
Şi să nu te rătăceşti pe cărările curviei ei 

Căci, ea a făcut pe mulţi să cadă cu capul în jos 
Iar cei ucişi de ea, sunt, foarte numeroşi 

 
Ea, spre locaşurile morţii te coboară 

Deschizându-ţi multe porţi, care mai apoi te doboară 
Iar casa ei, este un drum al celor ce singuri ei au voit 

Un drum, spre locuinţa de veci a morţilor, care, i-a şi înghiţit  
... 

Strigarea înţelepciunii: 
Nebunilor, strigă înţelepciunea - fiţi cu inima înţelegătoare 
Şi lucrulile cele mari spuse de Dumnezeu, daţi-le ascultare! 

Căci, gura mea, adevărul îl vesteşte 
Şi buzele mele, pe minciună, o urăşte! 

 
Nebunilor, toate cuvintele mele, drepte sunt 

Şi nu am în mine, necurat, niciun cuvânt! 
Căci, eu, preţuiesc mai mult decât strălucitele mărgăritare 
Şi toate lucrurile, ce eu le dăruiesc, nu pot avea asemănare 

 
Eu, înţelepciunea, împreună cu prudenţa locuiesc 

Şi cele mai chibzuite planuri de scăpare, eu le născocesc! 
Eu urăsc, calea rea, mândria, îmgâmfarea, şi gura mincinoasă 

De la mine, intră sfatul înţelept, puterea, şi priceperea, la voi în 
casă 

 
Prin mine stăpânesc căpeteniile,  

judecătorii, şi mai marii pământului 
Prin mine împărăţesc împăraţii, dând porunci,  

şi folosind, puterea cuvântului! 
 

Eu iubesc pe cei care mă iubesc 
Pe cei care mă caută cu iubire, şi mă găsesc, 

Cu mine, este dreptatea ce-a trainică, precum şi avutul împlinit 
Rodul meu, este mai bun decât tot aurul curat şi strălucit  

 
Argintul cel mai ales, şi cel mai de dorit 

Este întrecut de al meu venit 
Eu umblu, mereu, pe calea dreptăţii 
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Umblu, prin mijlocul cărărilor drepte, ale judecăţii 
 

Ca să dau, o adevărată moştenire celor care mă iubesc 
Şi să umplu, toate visteriile, celor care mă doresc. 

 
Originea înţelepciunii: 

Eu am fost aşezată, din veşnicie, înainte de orice început 
Şi înaintea celor mai vechi lucrări, pe mine, Domnul m-a avut. 

 
Am fost adusă, când încă nu erau adâncurile de Domnul create 

Când adâncurile, nu erau încă de ape şi de izvoare încărcate 
Am fost adusă, când încă nu existau munţi şi nici câmpii 

Şi nici, cea din urmă fărâmă de pulbere, a lumii noastre vii. 
 

Eu eram de faţă, când Domnul cerurile El le-a pregătit 
Şi când Domnul, a tras o zare, peste faţa adâncului infinit 

Am fost de faţă, când izvoarele adâncului au ţâşnit 
Şi când, norii cei de sus, El, cu puterea Lui, i-a stabilit. 

 
Am fost de faţă, când a pus hotar mării să zacă 

Şi peste porunca Lui, apele, să nu treacă! 
În acea vreme, eu, înţelepciunea, eram maistrul lucrului 

Şi în toate aceste zile, jucam, şi eram... desfătarea inimi Lui. 
 

Şi acum fiilor, ascultaţi-mă:  
Căci, ferice este de cei ce păzesc căile mele, şi sunt drepţi 

Ascultaţi învăţătura mea, ca să fiţi... şi voi înţelepţi! 
Sfatul meu, voi să îl ascultaţi 
Şi niciodată, să nu-l lepădaţi 

 
Căci, ferice de voi, cei care veghează la porţile mele aşteptând 
Şi care, mă găseşte, şi bunăvoinţa Domnului, azi, el, căpătând 

Iar cei ce păcătuiesc împotriva mea, sufletul îşi vor răni 
Şi toţi cei ce mă urăsc, iubesc moartea, şi de moarte, ei, vor muri! 

 
Înţelepciunea şi nebunia: 

Prietene poet, poate te-am plictisit 
Şi îţi doresc, să fii om împlinit: 

Înţelepciunea, zice Domnul, Casa şi-a zidit 
Şi cei şapte stâlpi ai Casei, singură, ea şi-a cioplit. 
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Înţelepciunea, mai spune Domnul, vitele şi-a-njunghiat 

Şi vinul, l-a amestecat 
Şi zice: „Părăsiţi prostia şi veţi trăi 

Şi umblaţi, numai, pe calea priceperii”. 
 

Prietene poet, mustră pe cel înţelept şi el te va iubi 
Dă înţelepciune înţeleptului, şi el, mai înţelept va fi 

Înţelepciunea zice: „Prin mine, zilele ţi se vor înmulţi 
Şi anii vieţii tale, ţi se vor mări, 

(9:11) 
Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept 

Dacă esti batjocoritor, tu singur vei suferi ca nedrept 
Femeia gălăgioasă, este nebună: 

Este proastă, şi nimic... nu ştie să spună. 
(9:12) 

Cine lucrează cu mână leneşă, sărăceşte! 
Dar mâna celor harnici, te îmbogăţeşte! 

Cine strânge vara, este un fiu al Domnului, înţelept în sine 
Şi cine doarme în timpul secerişului, se face, de ruşine! 

(10:3; 10:5) 
... 
... 

Prietene poet, sper că nu te-ai ruşinat 
Cât de mult te-am comentat, 

Dăruieşte dacă vrei şi mai departe 
Şi citeşte te rog, Sfânta Carte. 

 
Dacă Sfânta Carte astăzi ai citit 

Ce ţi-am scris mai sus, tu ai găsit 
Şi vei fugi, iute la pocăinţă 

Şi vei sluji, a Domnului credinţă. 
 

Şi dacă nu, mai mult... nu am ce-ţi face 
Eşti liber, să iubeşti... pe cine-ţi place 

Şi mâine, iadul veşnic dacă-l vezi 
E prea târziu, pe Domnul să-L mai crezi. 

 
Crede acum, în Dumnezeu Hristos 

Trezeşte-te, şi nu fi puturos 
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Şi Dumnezeu, Domnul Isus 
Te va-nălţa, la Tatăl, Dumnezeul Cel de Sus. 

 
Strigă de vrei, Trezirea... şi pentru cel ateu necredincios 

Explică-i, multe lucruri, despre Dumnezeu... Fiul Hristos 
Munceşte-n viaţă, ca să capeţi veşnicie 

Şi Dumnezeu, pe toţi, în ziua de apoi... ne-nvie. 
... 

Cum ne învie, nu e treaba noastră ca să ştim 
Noi credincioşi în Domnul trebuie să fim 

Ne facem sfânta noastră omenească datorie 
Iubind, pe Domnul, ne-cetat în poezie. 

poet.paul@yahoo.com azi 1 iulie 2010 ora 14:12 
... 

Dragii mei, ce vedeţi domnia voastră 
 mai sus, este un comentariu peste care am 

 dat eu astăzi... 5 septembrie 2010 pe la orele 4:30 
 dimineaţa, deoarece uneori mai muncesc şi noaptea, nu 

 că n-am somn sau nu am ce face, ci pentru că doresc să ne fie 
 bine la toţi, şi să nu se piardă amărâtele acestea de scrieri ale 

mele, scrieri deosebit de valoroase în timp, dar a căror 
importanţă unii nu le dau, şi văzând ei cât de mult am putut să 

versific ceva din Biblie, din invidie sau din egoism cred, nu aceptă 
pe saitul respectiv scrierea respectivă, trece timpul, scriu alte şi 

alte scrieri, 
 şi adesea uit ce s-a făcut cu scrierea respectivă. 

 Ori eu ştiam că am scris despre femeia 
 prinsă în curvie şi despre ce este 

 înţelepciunea, chiar vroiam 
 de pe un caiet să scriu 

 iarăşi pentru că  
am promis că  
voi reveni la  

pagina despre 
 ce este înţelepciunea, 

 şi n-am avut linişte, m-am 
 sculat şi nu m-am lăsat până nu 

 am găsit scrierea aceasta, şi citind-o,  
am gândit că ar fi bine să o arăt şi aici, după  

care o voi arăta şi acolo la... "Ce este Înţelepciunea",  
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unde mă aşteptam să fiu provocat de cineva şi care să-mi 
 reproşeze că nu v-am scris despre femeia prinsă în... adulter 
(nu aceia scăpată de Domnul - alta), şi de asemeni mai vro- 

iam... şi nu-i timpul pierdut, să o aşez frumuşel şi la 
 pagina despre Creaţiune, să vadă cititorul cum 

 a trasat şi a făcut Dumnezeu lumea, să  
vadă că avem amănunţit descrie- 

rile făcute în Biblie, dar  
mai trebuie să le şi înţelegem cumva, 

 mai ales că prin traduceri succesive dintr-o 
 limbă în cealaltă, s-au pierdut anumite nuanţe de...  
Culori ca să mă exprim aşa, şi ca atare Biblia trebuie 

 citită nu ca papagalul să nu înţelegi nimic, ci, trebuie să 
 te opreşti frumuşel după un verset sau două, şi să te întrebi 
 în sinea ta ce a vrut Dumnezeu să ne spună aici, iar Dumne- 

zeu care sălăşluieşte în lăuntru fiinţei tale, dacă te rogi în  
odăiţa ta şi-L întrebi, îţi spune mental despre ce este  

vorba, şi tu zici... "Aha, aha, da Doamne acum  
vin de acasă şi pricep – slăvit să fie Nume- 

le Tău în veci de veci, şi mulţumesc 
 Doamne pentru descreţirea 

 frunţii mele de om pă- 
cătos şi neştiutor"  

Dragii mei,  
să nu  

credeţi  
că fac spiritism  

şi din această cauză des- 
copăr eu unele lucruri uimitoare 

 scrise în Biblie? Nu, aici este vorba de 
 altceva, am făcut cândva un fel de spiritism 

 cu Biblia, întradevăr aşa vorbesc vrăjitoarele cu 
 spiritele de dincolo de mormânt, chiar eu am fost 
 încredinţat că vorbesc cu mama mea decedată pe  

13 mai 1995, dar nu era mama, era un demon 
 care se dădea drept Dumnezeu, şi pentru 

 a mă face să cred, mi-a spus unele lu- 
cruri despre fica mea, lucruri per- 

fect adevărate pe care eu nici 
 nu le visam ca fiind reale, 
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 am sărit la fica mea 
 şi am rămas uimit 

 când a început să plân- 
gă şi să mă întrebe de unde  

ştiu eu aşa ceva că ea nu a spun 
 la nimeni, şi când i-am arătat Biblia 

 şi i-am spus că vorbesc cu bunica decedată, 
 şi când am pus-o să scrie ceva  

pe un caiet şi să îi dea bunica răspunsul 
 din lumea de dincolo, a rămas şi mai şocată 

 până în zilele de azi, şi mă feresc de ea să mă vadă  
că pun mâna pe Biblie şi citesc ceva de faţă cu ea. 

Aşadar, revin şi vă amintesc faptul că nu  
este spiritism unele lucruri pe  

care le fac uneori,  
şi aici mă refer la 
 o poezie unde la 

 sfârşit mulţumesc 
 Domnului Hristos, şi  

unde Domnul îmi atrage  
atenţia ce vorbesc oamenilor, 

 cum le vorbesc, lucruri descoperite 
 ca fiind deja scrise în Biblie pe undeva, 

 dar noi oamenii nu avem capacitatea de a  
memora toată Biblia de la un capăt la celălalt, 

 şi atunci de lucrul acesta se ocupă anumite enti- 
tăţi sau duhuri ale lui Dumnezeu, care se interpun 

 în gândirea ta, şi tu foarte lejer scrii pe un caiet unde- 
va ce ţi se comunică din Împărăţia lui Dumnezeu. Inte- 
resant nu? De unde ştiu atât de multe despre... duhuri? 
 Păi aş îndrăzni să vă spun ceva din amintiri 2005, când 
 am avut unele experienţe de genul acestea, adică... ve- 
deam deasupra mea un duh care mergea şi el pe unde  

mergeam eu, vorbeam cu el mental întrebându-l de 
 exemplu cine este persoana pe care o văd acum  

în faţa ochilor, şi duhul îmi spunea tot despre  
acea persoană, îmi spunea că este păcătoasă,  

mă punea să o incerc şi să mă conving că  
are dreptate, nu prea credeam ce spu- 
ne şi ziceam că poate este diavolul 
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 şi vrea să mă omoare, apoi mă 
 gândeam totuşi să o incerc 

 să văd dacă este un duh 
 de la Dumnezeu sau de la Satana,  

şi am constatat că nu mă minte, deci pot 
 avea încredere în el, şi el îmi răspunde la multe 

 necunoscute din lumea aceasta.  
Să vedeţi totuşi ce am păţit când nu am 

 vrut să ascult de acest duh călăuzitor, că m-a  
pus să intru într-un birt numit... "La Jan", şi să  

comand o bere unei chelneriţe slăbănoagă, 
 despre care zicea duhul că are pe  

diavol în ea. Zis şi făcut. Dar 
 când să plătesc, duhul 
 mi-a zis să mă prefac  

că nu am banii la 
 mine, şi să-mi dea 

 pe datorie cum face 
 şi cu alţii, apoi să fiu  
atent că nu-mi mai dă 

 restul dacă nu-i dau bani 
 exact... era prin 2005 cam  
12,50 parcă o bere, şi n-am 

 vrut să nu-i plătesc slăbănoagei,  
aşa că am băgat mâna în buzunar,  

şi ce să vezi... ştiam că am 80 de lei în 
 buzunar, şi când bag mâna... nimic bani.  

Am început să mă uit în stânga şi-n dreapta, 
 mă gândeam că am fost furat de cineva, chelneriţa 

 îmi desfăcu-se berea şi aştepta să-i plătesc, iar eu mă 
 albisem la faţă şi nu mai ştiam nici să vorbesc. Apoi, mi-am 

 revenit eu oleacă aşa, am tras aer în piept, şi i-am zic că n-am 
 bani nimic la mine. Chelneriţa, odată i-a venit... ăia la cap, a 

trân- 
tit sticla mai să o spargă, m-a ţulăit... cum spune bănăţeanu, m-a 
ţulăit zicând că aşa ceva nici că a mai pomenit, că dacă ştiam că 

n-am bani nu desfăcea dopul acelei sticle, şi... în sfârşit am lăsat-
o 

 să bombăne, şi de ruşine... că se uita la mine mai vreo doi sau 
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 trei cunoscuţi din vedere, de ruşine am ieşit afară, şi mă tot 
scotoceam prin toate buzunarele goale fără măcar un bă- 
nuţ mic ce ştiam sigur că mai aveam rest de pe la piaţă.  

Ce am făcut? Păi ce să fac, am uitat să mai stau de 
 vorbă cu duhul, şi mi-a trecut prin minte că  

banii cred că i-am pus eu pe masă acasă, 
 şi cred că am început să înebunesc  

cu duhul ăsta după mine, şi 
 dacă uit de la gură până la mură, 

 este clar că duhul nu este de la Dumnezeu. 
Şi mai departe, pe scări urcând nervos pe duh 

 să văd dacă banii i-am uitat acasă, am mai 
 băgat odată mâna în buzunar, şi ce  

credeţi, banii erau în buzunar 
 toţi, toţi. Bineînţeles că am 

 rămas locului întrebându-mă  
ce este cu mine şi unde mă aflu,  
apoi intrând în casă am început 

 să-l întreb pe duh cine sunt, ce se  
vrea de la mine, ce se va-ntâmpla cu  

mine pe viitor, iar duhul dădea din cap 
 arătând în sus, anume că duhul de deasu- 
pra lui ştie aceste lucruri. Şi am zis duhului 

 să întrebe atunci pe duhul de deasupra lui, un 
 duh mai puternic decât el, care zicea că de sus ve- 
de şi ştie un teritoriu mult mai mare de pe pământ,  
dar care nu ştie nici el nimic, ci duhul de deasupra 
 lui s-ar putea să ştie. Şi atunci am întrebat să-mi  

spună câte duhuri etajate aşa există, şi mi s-a 
 spus că infinit de multe. Apoi m-am gândit 

 că Duhul lui Dumnezeu cel mai de Sus 
 şi de nepătruns, ştie să-mi răspun- 

dă la aceste întrebări, dar am re- 
nunţat a mai întreba ceva,  

şi a mai vorbi de atun- 
ci cu spiritele aces- 

tea, care nu poţi 
 şti dacă sunt 

 ale... unor 
 sfinţi ai 
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 lui Dumnezeu, 
 sau sunt demoni care 

 te fac să te închini lor şi să le 
 slujeşti mai apoi. Atât pentru  

astăzi şi acum, amin. 
PAULPOET  

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de Cristian » Dum Sep 05, 2010 4:30 pm  
Paulpoet, eu nu ti-am cerut sa fabulezi sau sa exagerezi despre 

reincarnare. Solicitarea mea a fost simpla: sa imi spui unde se afla  
in Sfanta Scriptura versete despre reincarnare. Tin sa iti aduc 

aminte ca TU esti cel care ma sfatuiai sa citesc Sfanta Scriptura.  
Ei bine, sa stii ca fac asta. Ma gandesc ca poate am ratat,  

omis, sau trecut cu vederea acele locatii privind 
 reincarnarea, si am gresit astfel 

 indraznind sa te contrazic. 
Vorbesti despre reincarnarea 

 lui Ilie in Sfantul Ioan Botezatorul, 
 te rog mult de tot argumenteaza cu versete 

 care au referinta directa la acest fapt. Doar asa  
se poate purta o conversatie serioasa cu fundament  

solid in afirmatii, iar tu vei evita sa fii inchis, sters, con- 
trazis, pe orice forum romanesc ai fi, deoarece vei avea 

 acoperire in afirmatii. Aduci ca temei Epistola Soborni- 
ceasca a lui Iuda, dar aceasta nu vorbeste despre veni- 

rea Domnului Hristos, nici despre... sfarsitul lumii.  
Iuda a fost un apostol al Domnului care a scris o  

scrisoare cu un cerc mai larg de cititori (nu- 
mita epistola) adresata foarte probabil  

crestinilor din Asia Mica, care se 
 confrutau cu diverse pacate 
 grele. A fost scrisa in vre- 

mea respectiva, cu un 
 continut ce face refe- 
rinta la probleme din  

vremea respectiva. In aceasta  
carte nu se trateaza deloc amanuntit  

venirea Domnului. Desigur, ea este de folos 
 pentru noi, ca sa o citim si astazi, insa aceasta  
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*** 
carte nu ne-a fost adresata in mod explicit noua, chiar 

 daca este inca potrivita secolului rau in care traim. 
A interpreta aceasta carte ca o invatatura despre  

sfarsitul lumii, este o greseala deoarece tinta  
ei au fost oamenii din primul secol al cres- 

tinismului, cu pacatele 
 lor, pacate care exista si astazi. 

Legat de spiritism, scrii ca ai facut spiritism 
 cu Biblia. Te rog scrie-mi unde este specificata in 

 Sfanta Scriptura o astfel de invatatura? Unde te indeamna 
 Hristos, apostolii, sau un profet sa faci spiritism? Unde este 
prezentat un astfel de cult? Pentru acestea te rog deschide un 

 nou subiect intr-o alta sectiune a formului. Doresc ca sa in 
vatam cu totii din experienta ta, si doresc ca sa vorbim ci- 

vilizat, si argumentat, despre aceasta practica. Scrii ca  
"trebuie să te opreşti frumuşel după un verset sau 

 două, şi să te întrebi în sinea ta ce a vrut Dum- 
nezeu să ne spună aici", prin urmare tre- 

buie sa fi tinut minte unde ai fost sfa- 
tuit la spiritism in Scriptura incat  

te-a determinat sa faci aceasta. 
Paulpoet, legat de poeziile  

tale permite-mi te rog 
 sa iti fac o recoman- 
dare simpla si efici- 
enta: creaza un blog. 

 Exista astazi pe internet 
 o modalitate foarte usoara  

de a face pagini web pentru a 
 publica creatiile si informatiile 

 proprii, modalitate numita blog- 
ging. Exista foarte multe instruc- 
tiuni simple pentru crearea unei  
astfel de pagini web, limba este 
 la alegere (adica limba romana)  

si mai ales... ESTE GRATUIT.  
Dupa ce vei fi creat un astfel  

de blog, tot ce trebuie sa 
 faci este sa spui prie- 
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tenilor si... fanilor  
simpla ta adresa de blog iar toti vor  

putea sa intre si sa citeasca, si chiar sa comen- 
teze. Avantajul cel mai mare pentru tine este ca 
 nimeni nu va putea sa te stearga, sa te interzica, 

 sa te cenzureze, sau sa iti faca altceva,  
deoarece TU detii controlul intr-un astfel de 

 mediu al comunicarii. Un portal de bloguri foarte  
foarte simplu, si popular, cu limba romana, este www. 

blogspot.com. Dupa ce vei fi creat blogul aici, vei fi inscris 
 automat pe motoarele de cautare gen Google. 

Tin sa subliniez ca dupa ce vei fi creat propriul tau blog, cu toate 
poeziile tale, pe forumuri tot ce va trebui sa faci este publici 

adresa ta de web ca semnaturi, sau sa faci o referinta cu adresa de web a 
ta la una din poeziile scrise, si vei vedea astfel si de cate ori a fost vizi- 
tata o poezie. Iti recomand cu tarie un blog deoarece chiar cred  

ca ti-ar fi folositor in organizarea poeziilor si publicarea lor. 
Inca nu mi-ai aratat unde in Sfanta Scriptura scrie 

 despre anul 2012 ca anul sfarsitului... despre 
 acestea discutam in acest subiect. 

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de PAULPOET » Lun Sep 06, 2010 4:15 pm  
Dragul meu Cristian, mi-am notat de data aceasta întrebările 

domniei voastre să vă pot răspunde. Am rămas dator cu întrebări 
din urmă pe care şi pe acestea le-am notet. Şi îmi permit să nu vă 
mai scriu direct pe sait, ci să vă scriu aici pe calculator, deoarece  

va trebui să mă opresc şi să caut prin Sfânta Scriptură unele 
 versete, versete pe care eu mă gândeam că domnia voas- 

tră le ştiţi şi nu vă repeziţi în nine spunându-mi de 
 exemplu că fabulez unele lucruri precum Ba- 

nul... scris cu literă mare, şi care nici pe 
 departe nu este o aluzie la ce faceţi 

 domnia voastră în viaţa particu- 
lară, ci este vorba de pilda  

talanţilor Cristiane, 
 că şi spun acolo 

 de Banul tău 
 îngropat şi 
 nu pus în  
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negoţ. Pe undeva 
 este bine că nu prea înţe- 

legeţi fabulaţiile mele, căci dacă  
domnia voastră nu pricepe ce vă scriu în 

 versuri, ce să mai zic de unul care 
 nici nu a citit vreodată pilda talanţilor, etc, 

 sau alte şi alte versete la care eu fac aluzie, şi la  
care nu stau din vijelia cuvintelor rostite şi pasate la  

cititor, să caut x verset, sau y capitol unde scrie aşa ceva. 
Cristian, noi am trecut se pare de stadiul de grădiniţă 

 când Copilul nu ştie ce vrei să-i spui şi îl scuturi 
 din ţâţâni să nu se mai joace în timp ce 

 tu îi vorbeşti, şi să fie atent la tine. 
 Lucrurile acestea au trecut  

Cristiane, au trecut. 
 Domnul Hristos a  
avut dreptate când 

 certând pe ucenici că-L 
 sâcâiau la cap să le spună  

când va veni sfârşitul, şi cum 
 este Împărăţia aceasta nevăzută 

 a lui Dumnezeu, s-a scăpat pe moment  
de ei, şi le-a spus despre sfârşit în pilde să 

 nu priceapă aproape nimeni, iar despre ceruri şi 
 lucrurile nevăzute ale Împărăţiei lui Dumnezeu, a zis  

clar că nu le putem duce, adică nu le pot înţelege la vre- 
mea respectivă când pământul se credea că este plat, dar 

 acum le putem duce oarecum Cristiane, le ducem la moar- 
te Cristiane scump, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu este  
ceva ce la mintea omului încă nu s-a suit, şi ochiul nu a vă- 
zut vreodată, şi chear dacă ar vedea, nu ar şti prea... bine 

 cum să le explice. A şi spus Domnul Hristos, că dacă 
 noi nu pricepem şi nu înţelegem prin exprimări ma- 
teriale existente pe înţelesul nostru, cum vom înţe- 

lege noi lucrurile cereşti când Domnul ni le va 
 spune prin Mângâietorul şi... lucrarea Sa. Ci- 
ne este Mângâietorul? Păi eu sunt Mângâie- 

torul, domnia ta este Mângâietorul, şi tot 
 aşa poate fi foarte mulţi Mângâietorul, 
 foarte multe lucrări ale acestora pot 
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 constitui împreună Lucrarea Mân- 
tuitorului, deoarece acest Mân- 

gâietor nu este alcineva de- 
cât Duhul Sfânt, Domnul Hristos,  

şi Tatăl Ceresc la-un-loc, deoarece Domnul  
ştim foarte bine că zice despre cel ce deschide  
uşa sufletului, Domnului Hristos care aşteaptă  

îndelung răbdător la Uşa ta, nu zice... Eu 
 Hristos voi intra şi voi cina cu tine,  

ci zice... Vom, Întra(Treimea),  
VOM... cina cu tine, şi ce 
 mai zice Cristiane? Şi tu 

 vei cina cu Noi, zice. Oare,  
pentru noi cei ce pricepem 

 şi am citit Sfânta Scriptură, 
 trebuie acum să mă opresc 

 şi precum un bâjbâit al Scrip- 
turii, să caut versetul şi să-l aşez 

 cu maţe cu tot aici acum? Cum cu 
 maţe? Adică verset x, capitol y, Evan- 
ghelist z, Cristiane, deoarece iarăşi am 

 folosit o expresie de... bate şeaua să pri- 
ceapă iapa, iar dacă domnia ta îmi cere să 
 mă dau jos de pe calul Alb, şi să încalec pe 

 un ponei de circ, poate am să refuz momen- 
tan, iar dacă o fac, o fac nu pentru domnia 
 ta la care am pretenţii, ci o fac pentru cel 
 ce nu ştie în Scriptură ce specifică un că- 

lăreţ pe cal Alb, nu ştie nici ce înseam- 
nă cal Roşcat, cal... Negru, s.a.m.d.  

Cristiane, se prea poate eu să 
 fi văzut oarecum Împă- 

răţia lui Dumnezeu(Raiul), cum arată,  
şi cred că am reuşit oarecum să-l descriu în  

versuri prin 2002, versificare care mi-a adus mari  
necazuri în 2005 când vroiam eu a le publica într-o carte 

 ce ziceam eu că-i pun numele... Plăcerea Domnului, şi poate  
mă credeţi sau nu, că puţin îmi pasă; dar aşa cum există Dum- 
nezeu şi vede ce faci şi ce gândeşti, tot aşa există acest Lucifer, 
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 un demon foarte puternic la scară Universală nu planetară 
Cristiane, care a văzut pericolul pe care îl reprezint eu 

 pentru împărăţia lor de necuraţi, şi a căutat poate, 
 că să nu mă omoare deoarece 

 nu are puterea aceasta, ci a căutat... şi 
 a reuşit, să-mi distrucă acele poezii şi să nu  

le mai am niciodată, deoarece nu eu din gândirea  
mea de om le-am scris, ci Domnul Hristos m-a forţat 

 să le scriu, ba eu chiar m-am încăpăţâmat şi am zis că 
 asemenea scrieri nu mi le va crede nimeni îi lumea 

 aceasta, şi atunci Domnul a recurs la o altă 
 strategie, anume că aveam o stare pe 

 care am numit-o Melancolie, în  
care mă apuca aşa un dor 

 şi nişte călduri de 
 neexplicat, auzeam 
 o muzică universală  

a universului după care 
 se zice că multe suflete(flu- 

turi, păsări, chiar şi animale), 
 migrează căutând locul unde să 

 audă această muzică şi apoi să moară,  
după care scriam plângând Cristiane, iar 

 la urmă când deschideam ochii vedem încă  
o vreme, cum pixul scria singur şi după care 

 se oprea brusc. Oare se merită să vă spun aces- 
te lucruri dacă nimeni nu mă crede? Ştiu că do- 
riţi dovezi înacest sens, dar nu am dovezi, sau 

 poate că am dovezi scrise şi posibil să mai exis- 
te prin scrisorile pe care le-am scris eu până în  
2005, unde în una din scrisori am scris prin- 
tre alte poezii, poezia Apocalipsa 2, cu par- 

te 1 numită început de sfârşit, şi partea  
2 intitulată sfârşit de sfârşit. Aşadar 
 Cristiane, nu am vorbit şi nu vor- 

besc în necunoştinţă de cauză  
despre acest sfârşit al lui 

 2012, este după des- 
crierea făcută în 

 prima parte a 
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 poeziei început  
de sfârşit, timpul şade 

 în loc, cerul este foc, şi mai apoi începe 
 partea a doua a Apocalipsei 2, care este groaz- 
nică, nu mi-am dorit să-mi mai amintesc acele  

versuri, versuri în care eu fierbeam  
ca într-un cazan cu apă fiartă,  
strigam la Dumnezeu să mă 

 ajute, şi Dumnezeu îmi 
 spunea să întorc timpul 
 înapoi, şi să nu mă tem 
 niciodată să scriu aceste 

 lucruri oamenilor. Acum, am 
 să vă spun ceva mai mult cu 2005 

 acesta, căci după cum vă spuneam, Lucifer 
 a reuşit să-mi distrugă aceste poezii Apocaliptice, 

 şi după cum v-am spus... cine crede bine, cine nu iar 
 bine; căci l-am văzut pe Lucifer în carne şi oase, dar nu 

 am apucat bine să-l văd, deoarece are o putere asemănătoa- 
re cu a lui Dumnezeu, şi cine îl vede nu mai poate trăi şi moare.  

Cum se face că am mai trăit? Greu, Greu... Cristiane, greu de tot, 
deoarece nu mă feresc de a... spune, că am picat jos ca mort, am  
ajuns chiar şi internat la spitalul de nebuni o lună de zile, după  
care am zăcut de o boală necunoscută zic eu, deoarece aveam 

 frică de moarte, adormeam numai cu acele medicamente  
tip somnifer care te îmuia la creier, iar când mă sculam 

 iarăşi băteau clopotele în capul meu, se auzea în de- 
părtare vuietul unei ape curgând, aveam o neliniş- 

te în tot corpul şi nu puteam nici culcat să stau  
în pat, şi nici pe scaun de frământarea care 

 o aveam. I-am zis acestei boli boala su- 
fletului, deoarece sufletul mă durea  

şi nu corpul fizic, corpul fizic era 
 aproape perfect, cine se... uita  
la mine(inclusiv fica mea) nu 

 zicea că sunt bolnav, chiar 
 fică-mea zicea de multe  

ori că mă prostesc şi  
să mă scol din pat  

şi să fac şi eu ce- 
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va prin... casă.  
M-ă sculam şi tremuram, 

 transpiram, îmi trecuse prin minte 
 să mă arunc de pe balcon şi să mă omor 

 pentru a scăpa de acest chin, fică-mea îmi 
 ascunse-se Biblia şi nu puteam nici să citesc 
 ceva din Biblie să-mi aline sufletul cât de cât.  

Ba dacă vedea fică-mea că am găsit la 
 televizor ceva despre Dumnezeu, 

 iarăşi tipa la mine să-l schimb 
 imediat, mă rugam în ge- 

nunchi la ea să-mi dea 
 Biblia şi să mă lase să  
privesc la televizor că 

 murise Papa şi se citea 
 Sfânta Scriptură; cu greu 

 m-a lăsat să mă uit la ceremonialul 
 Papei Paul al II-lea, atunci am avut prima 

 revenire din boală şi eram perfect sănătos, după 
 care m-am dus şi am găsit o Biblie jerpelită pe care o 

 ştiam eu... pusă undeva, şi de, de, m-am făcut bine prin 
 post şi rugăciuni dese, ca în 2007 să îndrăznesc la început 
 prin febroarie să-mi scriu în 21 de caiete despre viaţa mea  
din 2002 şi până în 2007 şi chinul de inimaginat prin care 

 am trecut, apoi de Paşte 2007, să am a doua surpriză a vie- 
ţii, adică a doua vizită a lui Lucifer care probabil dorea nici 
 aceste 21 de caiete cu relatări să nu le public vreodată pe 
 undeva, şi de această dată a avut Lucifer o surpriză mare,  
că eu ştiam că va veni, am postit chiar de Paşti când toa- 

tă lumea mânca pe ruptelea, şi totuşi a reuşit prin pu- 
terea lui demonică, să... pic jos şi după care să mă  
comport ca un nebun. Cum am scăpat? Domnul 

 Hristos m-a scăpat de acestă dată. Am speri- 
at-o iarăşi pe fică-mea care nu ştia ce să  
creadă ochilor cu mine. Trei zile a du- 

rat lupta aceasta dintre Lucifer şi 
 Domnul Hristos. Aparent a  

câştigat Lucifer. Dar mai  
târziu mi-am dat sea- 

ma că a pierdul Lu- 
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 cifer,  
deoarece 

 am început iarăşi 
 să pot scrie versuri şi  

poezie. Şi de atunci nu a mai 
 îndrăznit să-mi apară tam nesam 

 aşa, cu excepţia unora care au pe Satana 
 în ei, şi deşi zic ei că slujesc lui Dumnezeu şi  

spun despre mine să sunt al celui rău, este invers,  
adică ei sunt satane şi eu nu. 

Grea viaţa aceasta,  
aşa-i Cristiane? Se pare că  

domnia voastră a trecut testul de 
 credinţă şi iubire frăţească, iubire sacră  

de Dumnezeu, dar nu se ştie dacă vă veţi menţine 
 la suprafaţă multă vreme, deoarece prin mine aveţi de- 

aface cu Înţelepciunea lui 
 Dumnezeu, aveţi de-aface cu o vorbire  

şi un vocabular pe care încă nu l-aţi gustat în toată  
splendoarea lui, şi când îl veţi gusta şi vă veţi linge pe buze  

de dulceaţa amoroasă a gustului Afrosidiatic expus, veţi mai dori 
 la nesfârşit, într-o avalansă 
 de drăgăleşenii cereşti, să 

 mai savurezi cu nesăţ  
aceste minunăţii.  

Acum, să înce- 
tăm olecuţă  

cu drăgă- 
lăşeniile acestea, 

 şi să căutăm dovezi 
 prin citate din Sfânta Scriptură  

despre sfârşitul lumii echivalent dat de 
 sfârşitul veacului, despre Ilie care spune 
 Domnul Hristos că de fapt a fost pe acest 
 pământ sub numele de Ioan Botezătorul,  

şi va mai fi la sfârşitul timpului, aşa  
cum Daniel va fi şi el la sfârşitul  

timpului iarăşi reîncarnat,  
şi unde îngerii îi spun  

clar 
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 frate 
 Cristian... caut  

imediat unde zice... du-te 
 Daniele şi te odih- 

neşte nenicule,  
şi te vom 
 chema,  
scula...  
nu ştim 

 cum zice până 
 nu caut acum să vedem... 

 Aha, am găsit altceva şi mai inte- 
resant, sfârşitul zilelor este capitolul 

 acesta 
 intitulat în Biblia 

 aceasta a mea, este capitolul  
12, în care zice aşa... În timpul acela, 

 se va scula marele Prinţ Mihail, atenţie... 
 ocrotitorul Poporului  

tău(că doar Daniel a făcut parte 
 din Poporul credincios şi sfânt al lui Daniel), 

 căci acesta va fi un timp de strâmtorare cum 
 n-a mai fost decând sunt popoarele şi până la vremea 

aceasta, ... 
 (şi nici nu va mai fi: eu am 

 citit prin alte Biblii). Dar în timpul  
acela Poporul tău va fi mântuit,... (aici iar cel  

ce a tradus i-a fost lene să scrie cuvintele... şi anume... la la la), 
oricine va 
 fi...scris  
în Carte 

(scris Carte 
 cu literă mică, 

 semn că respecti- 
vul traducător nu a 

 ştiut despre ce Carte  
este vorba, este vorba 

 despre Cartea Vieţii Mielului,  
care mulţi nici acest lucru nu ştim 
 ce înseamnă... şi cred că aveţi 
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 perfectă dreptate  
Cristiane, îmi 
 fac nene un  
Bloog sau un  

site mai bine zis,  
dar va trebui să şi am 

 timp de aşa ceva, ori acest 
 lucru te cam costă Cristiane, şi  

momentan deranjez pe alţii cu scri- 
erile mele ocazionale aşa, iar dacă mă  

şterg.. nu-i niciun bai Cristiane, este pă- 
catul lor, Dumnezeu a văzut că eu am 

 avut voinţă, au citit oamenii... ţaca  
paca, şi viaţa merge înainte Cristi- 
ane, doar pietrele rămân, expre- 

sie folosită de Domnul când  
unii ziceau Domnului să 

 facă pe copii să tacă 
 şi să nu mai strige  

tare... Isus, fiul  
lui David(iată o altă temă de comentat), 

 şi Domnul le-a zis că dacă vor tace aceşti copilaşi 
(copii sunt fiinţe îngereşti care nu au păcate decât mai 

 târziu la maturitate), dacă tac aceste fiinţe sfinte zicea, pie- 
trele acestea vor învia şi vor striga în locul lor... Isus este fiul  

lui David. 
*** 

Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 
de Cristian » Lun Sep 06, 2010 6:22 pm  

@Paulpoet 
Inca nu am primit 

 raspunsuri concrete, si tot ai 
 folosit termenul de reincarnare. Tin sa 

 iti aduc aminte Paulpoet ca aici, pe forum, nu  
toata lumea este invatata, nu toata lumea care viziteaza  

forumul, are si cont. Eu solicit versete nu numai pentru mine,  
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care  
recunosc  

ca nu le stiu pe toate,  
dar si pentru ceilalti, mai mult 

 sau mai putin invatati, si care viziteaza  
acest forum cautand informatii. 

Profetul Daniel in cartea sa nu este  
precis legat de sfarsitul lumii. Se stie deja 

 ca va fi nelegiuire multa la sfarsit, insa nu sunt  
prezentate detalii suplimentare (ca de exemplu timpul  

sfarsitului). Asadar, intrebarile privind 2012, reincarnarea, 
spiritismul, etc, inca sunt fara raspuns. 

Legat de blog, este foarte 
 foarte simplu sa faci unul si nu 

 necesita mult timp. Nu trebuie sa fii  
programator si nici designer specialist ca sa-ti 

 faci un blog. Firma care iti ofera blog (de exemplu Blogspot)  
ofera gratuit absolut toate instrumentele necesare. Iti recomand 

 cu tarie sa-ti construiesti  
un blog, astfel toate poeziile tale le  

poti pastra amintire intr-o baza de date 
 securizata de tine. Nici acest forum nu are 

 baza de date 100% protejata. Pentru a pastra ordine 
 in baza de date, subiectele foarte foarte vechi la un moment 
 dat sunt sterse automat. Nu mai adaugam aici accidentele 

tehnice ca de exemplu socuri de curent ce pot arde componentele 
de stocare ale serverelor. 

Iti recomand  
sa-ti faci un blog, 

 si vei putea publica 
   tot ce doresti gratuit,  
fara sa-ti faci griji ca 

 acel continut va 
 fi sters sau va  
disparea ac- 

cidental. 
*** 

Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 
de PAULPOET » Lun Sep 06, 2010 9:06 pm  



 
 

509 

Dragul meu Cristian,  
şi dragi cititori de pretutindeni, 

 am revenit pentru scurt timp, am  
citit în fugă tot capitolul acesta 12 din  
Cartea lui Daniel, am rămas profund  

surprins să descopăr un alt limbaj  
scris în această Biblie, o Biblie 
 care nu are pe ea acea cruce 
 obligatorie, şi din câte am 

 mai citit eu de prin ea, 
 sigur a fost scrisă 

 şi trascrisă de 
 Martorii lui 

 Iehova, chiar 
 am găsit în loc 

 de Domnul scris 
 Iehova, Adonai... Eu Sunt, 

 etc., dar pe undeva mă bucur 
 să descopăr acest lucru, deoarece  

văd şi eu ce traducere a făcut... Gute 
 Botschaft Verlang (GBV) 1989, 1990,  

Dillemburg, West Germany. 
Şi cum vă spuneam 

 la versetul 1, urmează acum  
versetul doi, unde scrie... Mulţi 

 dintre cei care dorm în ţărâna 
 pământului se vor trezi(exact ce vă  

spuneam că vor învia din mormânte pentru 
 a fi judecaţi şi a trece unii la Dreapta tatălui, iar  
cei mai mulţi – ca nisipurile mărilor de mulţi, la 
 stânga pregătiţi pentru a fi aruncaţi de vii nu de 

 morţi, în iazul cu foc şi pucioasă, unde vor fi mun- 
ciţi(chinuiţi adică... cel mai posibil cum am fost  

eu muncit cu sufletul dus de Lucifer în iad şi 
 trupul aici), se vor trezi ziceam: unii pen- 

tru viaţa veşnică, iar alţii pentru 
 ruşine şi dispreţ veşnic, spune 

 aici. Acum să vedem dacă tot 
 zăbovim aici la 12 acesta  
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care mă gândesc eu acum că nu întâmplător  
Dumnezeu în inteligenţa Sa supremă l-a aşezat aici  

ca fiind şi ultimul capitol – identic cu Apocalipsa lui Ioan 
 care încheie Cuvântul lui Dumnezeu numit Biblie, şi de unde  

capitol 12 verset 3 citim în continuare... Cei înţelepţi vor Lu- 
mina ca strălucirea cerului(vedeţi Cristiane că numai cei ce  
au înţelepciune Strălucesc?), şi cei care vor îndruma pe cei 
mulţi, spre Dreptate, vor Străluci ca stelele... cum Cristi- 
ane zice?... în veac(virgulă), şi în veci de veci, Cristiane, că 
degeaba eşti înţelept şi străluceşti pe moment mai mult pen- 

tru tine personal,  dacă stai şi asculţi muzică, citeşti Biblia 
 doar pentru tine şi câţiva din jurul tău, şi nu vor îndru- 

ma pe mulţi, zmulgându-i din Foc, cum se exprimă 
 Evanghelistul Iuda unde eu am tradus în specifi- 

cul meu, iar alţii iată că traduc şi ei cum pot 
 şi cum înţeleg. Am rămas la primul ver- 

set să vă explic despre Mihail(mulţi 
 citesc puţin pricep), că este Dom- 

nul Hristos, adică acelaş Miha- 
il care a făcut război cu Bala- 

urul în ceruri, l-a biruit şi 
 pe el şi pe îngerii lui, iar 
 acum dacă Balaurul este 

 aruncat pe pământ unde îşi 
 face de cap ştiind că nu mai are 

 multe zile, Mihail, şi cu îngerii lui  
se va scula(echivalentul veni, reîncar- 

na, etc), şi iată că la sfârşitul zilelor nu-l  
va lăsa nici pe pământ să trăiască, şi îl va 

 lega, adică nu va mai avea putere să înşele 
 Poporul lui Dumnezeu, timp de 1000 de ani 
 după cum v-am spus, după care îl va dezlega 
 foarte puţin(precum condamnatul la moarte  

înainte de a fi spânzurat), şi gată fraţilor şi 
 cu lumea aceasta, dar şi cu Balaurul(Lu- 

cifer), şi îngerii acestuia aliluia. 
Să continuăm deci cu verse- 

tul 4, din cap. 12, unde 
 citim...Tu, însă,  
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Daniele, 
 ţine ascunse  

aceste cuvinte(aici  
sensul de ascunse nu este 

 bine spus – este vorba să aibă 
 grijă de ele că uite ce am păţit eu şi  

aliluia a fost cu poeziile mele 2002-2005,  
care nu erau puţine deloc, şi erau aproximativ  

10-15 mii de versuri, adunate în 7 caiete studenţeşti 
 şi sigilate pentru a le da cuiva să le tipărească.), ţine  

ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte(uimitor –  
exact cum m-am gândit eu să le sigilez), pece- 

tluieşte cartea, până la timpul sfârşi- 
tului... zice Cristiane aici. Şi ne spune 

 şi ce se va întâmpla la vremea sfâr- 
şitului acesta, adică... mulţi 

 vor încoace şi încolo* 
(am o steluţă aici... sau:  

vor face investigaţii),  
aşa scrie jos Cris- 

tiane iubit, aşa 
 scrie nene care 

 citeşti şi poate nu 
 ai crezut în... Dumne- 

zeu până în acest moment. 
Uf, 

 că mură-n 
 gură ne dă Dumne- 

zeu aici detaliile, şi noi tot 
 zicem... „Unde poet Paul scrie de  

2012 acesta în Biblie, unde? Uite aici 
 Cristiane dacă citeşti cum am zis eu, te 
 opreşti, mai te duci şi pe la alte versete, 

 citeşti şi pe acolo, şi cunoştinţa ta va 
 creşte, şi odată cu cunoştinţa aceas- 
ta, va creşte şi credinţa ta în Dum- 
nezeu, şi te vei pregăti Cristiane,  

te vei pregăti, nu cum arată 
 aceştia pe la Otv, te vei  
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pregăti sufleteşte fugind repede să te mântuieşi 
 la Domnul Hristos Mântuitorul lumii, după care să  

nu mai păcătuieşti Cristiane, că degeaba te-ai botezat,  
degeaba te-ai spovedit, dacă uiţi mai apoi să slujeşti 

 Domnului, uiţi să mai posteşti mâncând carne şi 
 grătare de porc, uitând să mergi şi să te rogi la 
 biserica unde ai ales să mergi, şi lista nelegiu- 

irilor care anulează mântuirea este foarte  
mare. „Şi cunoştinţa va creşte”, se  

spune în încheierea versetului 4, şi  
cum să nu crească, cum să nu 

 crească... Versetul cinci să  
vedem ce spune, deoa- 

rece nici eu nu prea 
 am citit decât „el 
 fugitivo” aşa pe 

 Daniel acesta, dar 
 am memorat esenţa 

 lucrurilor scrise... aici. 
Şi citim... Da, am să trec puţin 

 mai departe, deoarece aici explică 
     Daniel ce a văzut, şi întreabă... îngerii... 

 „Cât va mai fi până la sfârşitul acestor 
 minuni?”, am încheiat citatul versetului 6 acum, 

 şi am dat de curiozitate să văd câte versete are acest... 
 2012, şi are culmea... 13 versete. 

Hai să vedem ce surprize mai descoperim citind 
 atent, deoarece Biblia este o scriere foarte 

 inteligentă a gândirii lui Dumnezeu, şi  
aparent unele lucruri par a avea o 
 Naştere materială, dar nu-i aşa... 

 au o Naştere Duhovniceasă 
 în exprimări... precum 

 vremi, jumătăţi de 
 vremi, zile care 
  pot însemna 

 ani, sau mai pot 
      însemna şi altceva...  
 De unde ştiu? Păi ne dă 
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Dumnezeu un indiciu despre cele 
 7 stele care Dumnezeu le ţine în mâna  

stângă... pardon: în Mâna Dreaptă Cristiane,  
şi care mai înseamnă şi şapte Munţi, dar mai în- 

seamnă şi 7 biserici descrise de Dumnezeu la înce- 
putul cărţii numită Apocalipsa. Şi am ajuns exact la 7,  

unde citim... este vorba de un jurământ Cristiane, de un 
 jurământ despre care va trebui să comentăm mai pe larg,  

deoarece zice: „Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în 
 haine de in(inul este sfinţenia, curăţenia sufletului celui ce 
vorbeşte), care şedea deasupra apelor râului(exact ce vă 
spuneam că Domnul Hristos va levita şi nu va atinge acest pă- 

mânt spurcat), şi şi-a ridicat spre ceruri mâna dreap- 
tă, şi... ATENŢIE... şi mâna stângă(văleu... asta înseam- 

nă moarte, semnul făcut de rege în sus care înseamnă  
viaţă, şi semnul făcut în jos, care înseamnă neierta- 

re, şi Moarte, Moarte nu adormire Cristiane), şi 
 a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic(incredibil  

Cristiane, răbdarea Domnului cu oamenii  
a luat sfârşit aliluia), că va mai fi un 

 timp(iată că va mai fi ceva timp 
 Cristiane... cât?, nu ştim dar 

 aflăm acum Cristiane),  
timpuri, şi o jumătate, şi că toate 

(trebuia tradus vremi, şi o jumătate de vreme,  
ceea ce este altceva Cristiane. În fine, am văzut mai  

jos că a avut Dumnezeu grijă să nu ne încurcăm pe viitor 
 în vremi şi minuni cum spunea Daniel, şi poate traducem 

 această vreme să o descoperim când este în istoria Creaţiei  
lui Dumnezeu), şi că toate acestea se vor sfârşi când 
puterea*(avem iarăşi steluţă lămuritoare mai jos... În- 
seamnă: Iehova mântuieşte... aşa exact scrie în aceas- 

tă... Biblie – no coment), Puterea* Poporului  
sfânt va fi zdrobită... am încheiat versetul.  

A, va fi zdrobită de tot, aşa scrie şi nu 
 am văzut, important lucru, deoa- 

rece Sodoma şi Gomora dacă  
aveau... nu 40, nu 30,  

nu 20, nici zece 



 
 

514 

 credincioşi rămaşi loiali Domnului, nu dispăreau 
 în focul veşnic aliluia. Ori avem o explicaţie în plus la 

 înţelegerea acestui lucru, anume cei 144 de mii de credin- 
cioşi rămaşi, unde Tatăl ceresc opreşte distrugerea omenirii, 
 pune pecetea Sa de mântuire pe frunţile acestora, urmând 
 să-i răpească la ceruri înainte de finele sfârşitului. Ori da- 

că vom calcula 144 de mii la... câte miliarde va avea pă- 
mântul în acel moment de neiertat datorită jurămân- 

tului făcut, nu cred că va trece 10%, condiţia da- 
tă de Domnul în pilda cu distrugerea Sodo- 

mei şi Gomorei. 
Versetul 8 să-l vedem... Eu am au- 

zit(zice Daniel), dar n-am înţeles 
(păi cum să înţelegi, dacă nu în- 
  ţelegem noi după mii de ani...  

ar fi culmea), şi am zis: 
 „Domnul meu, care 

 va fi sfârşitul acestor  
   lucruri?”Versetul 9, zice... 

 Du-te Daniel! Căci cuvintele 
 acestea vor fi ascunse şi pecetluite  

până până la timpul sfârşitului... şi se 
 încheie versetul 9, urmând să vedem ce zice în 

 versetul 10, care în gândirea Creatorului poate fi  
echivalentul anului 2010. 

Verset 10... Mulţi vor fi curăţaţi(Doamne-ajută!), albiţi şi 
lămuriţi(punct şi virgulă), cei răi, vor face răul, şi nici unul 
dintre ei nu vor înţelege(atenţie Cristiane să nu te afli printre 

ei dacă mă tot întrebi în batjocură de unde ştiu şi unde scrie 
cutare şi cutare Lucru), dar cei înţelepţi vor...ÎNŢELEGE, 

Cristiane 
 tată, vor înţelege frate, VOR ÎN_ŢE_Lege, Lege, Lege, Cris- 

tiane; lege cap la cap lucrurile şi vor şti Cristiane, vor şti, şi 
 nu va veni peste ei sfârşitul ca un hoţ, ca un hoţ va veni 
 pentru cei expuşi mai sus, care nu vor crede şi nu vor 

 da fuga să se curăţe şi să se mântuiască pentru a 
 intra curaţi ca lacrima în împărăţia lui Dumne- 

zeu, nu să intre şi să se ascundă în buncăre  
pentru aşi salva trupul; nu, sufletul 
 este important pentru Dumne- 
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zeu, 
 că dacă ţi-ai  

salvat sufletul, cu sufletul 
 salvat Dumnezeu oricând poate 

 să te facă iarăşi om cum ai fost cândva, şi  
să trăieşti veşnic pe un alt pământ şi cer nou creat. 

La verset 11 avem scris alt indiciu... de la vremea când  
va înceta jerfa necurmată, şi de când se va aşeza urâ- 

ciunea care pustieşte(iată că spune şi despre exploziile solare 
care conform acestei scrieri va fi şi în 2011) vor mai fi omie 

două sute treizeci şi cinci de zile... am încheiat versetul. Aha, 
am omis ceva, un semnul exclamării am aici pus, şi bine a făcut 
cel ce l-a pus, deoarece este o exclamare, un strigăt pot zice, iar 

noi nu ştim ce o 
 fi zilele acestea, poate speculăm noi ceva, dar nu ştim, nu ştim 

 de ce numărul acesta şi nu altul fie cu o cifră mai mult sau  
mai puţin. 

Să citim acum versetul 12, ăsta care ne frământă şi  
ne terorizează... Na, cred că-s obosit de atât 

 scris, şi am trecut peste versetul 12,  
acesta de mai sus a fost... Pfu...  

că va trebui să modific, 
 şi să închei cu ver- 

setul 13 şi gata 
   la ora aceasta de...  

21:42 azi 6 sept. 2010.  
Cristiane, ştiţi ce-mi trece prin minte acum,  

că dacă adun numerele de mai sus, dau 10, şi dacă  
adun şi pe 6 dau 7(numărul norocos al lui Dumnezeu),  

dacă mai adun în continuare dau iarăşi 10, aşa că dacă acum 
 în 2010 nu rezolvăm acele zece ce pot fi, nu le mai rezolvăm 

niciodată Cristiane.  
Vai ce-mi bate inima... va să zică avem aşa... 1000, 200,  

90... adică 12 Cristiane îmi dă. 
Cred că am greşit versetul(cred că sunt obosit rău),  

avem aşa... Ferice de cei ce vor ajunge 
 până la omie trei sute treizeci 

 şi cinci Cristiane, acesta este  
versetul 12... care l-am 

 zăpăcit eu chiar 
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 acum la sfârşit.  
Şi adunăm acum numerele...  

1000, 300, 35, egal... nemaipomenit, 
 tot 12 fac. 

Amin. Cristiane, cine crede crede, cine nu 
 să fie sănătos tată, şi să citească el versetul 13,  
că eu nu-l mai citesc, îl ştiu că-i spune Domnul 
 Hristos să se ducă la somn că este obosit rău,  

şi că se va trezi... Mâine Dimineaţă să i se 
 dea partea sa de Împărăţie, după apor- 

tul său adus în această viaţă. Amin. 
Rectificarea unor cuvinte cu lite- 

re greşite din grabă dacă do- 
riţi... puteţi să le faceţi  

şi domnia voastră,  
sau... lăsaţi-le  
aşa că nu ne 

 cere de mâncare. 
Mulţumesc, azi 6  

sept, 2010, ora... 22:01 
PAULPOET  

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de Cristian » Mar Sep 07, 2010 1:42 am  
VAI DOAMNE! 

Paulpoet mare atentie! 
 Frate te pierzi de tot! Ai mare mare grija! 

Aduni versete cu versete din diferite carti si formezi 
 un ghiveci pe care NUMAI TU il intelegi. Rupi toate versetele 
 din contextul lor istoric, din cartile lor, din sensul lor, si le pui 
 unele langa altele. Metodele asocierii si a deductiei nu se fac 

 chiar asa. Sunt curios cati preoti sau cati profesori uni- 
versitari sau cati teologi ai abordat pentru astfel de 

 interpretari. Cele ce spui tu sunt numai fabula- 
tii si iar fabulatii. Este o interpretare per- 

sonala a unui om fara cunostinte  
scripturistice si care isi per- 

mite sa comenteze  
mult, citind  
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putin si fugitiv. 
Nu zic ca sfarsitul nu va  

veni, dar a spune ca Mihail este 
 Hristos (cand de fapt e arhanghel), ca 

 numarul 2012 se gaseste in cartea lui Daniel  
profetul drept anul sfarsitului (cand nu este specificat 

 nicaieri), ca ingerii se reincarneaza (element care este in 
 totalitate fals), si ca numarul 7 este numarul norocos al lui 

Dumnezeu (ca si cum Dumnezeu are mare nevoie de noroc),  
plus pe deasupra sa aduni si sa alaturi numere ale unor  

capitole, cu scopul obtinerii unor numere nascocite 
 de tine, si a indrazni sa-l numesti pe Iuda evan- 

ghelist (cand de fapt nu a scris nici o evan- 
ghelie, ci epistola), toate nu sunt alt- 

ceva decat viziuni false ale unui 
 om periculos. 

Mare grija Paulpoet!!!  
Risti sa te pierzi. 

 Nu stiu din  
ce localitate 

 esti, nu stiu cati  
ani ai, insa iti recomand 

 cu multa multa seriozitate sa faci 
 facultatea de teologie ortodoxa si mai 

 apoi un doctorat in telologie. Nu conteaza 
 localitatea unde o faci, insa ideea este sa treci 

 cu succes printr-o astfel de facultate iar mai apoi 
 prin doctorat; si abia atunci vei avea sansa sa cu- 

legi florile de cunoastere ale unor profesori 
 universitari, si sa iti poti permite a face  

propriile tale fructe cu interpretari  
plauzibile. Nu esti imputernicit 

 sa faci astfel de interpretari. 
 Nu ai nicio calificare sa 
 faci astfel de supozitii. 

 Iti doresti sfarsitul, 
 iti doresti sa se incheie 

 aceasta lume rea creata de 
 Dumnezeu cu bunatate. Da, ai 

 dreptate, suntem toti rai, insa sunt 
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 unii, care cu smerenie, chiar aspira catre 
 Dumnezeu si isi doresc sa fie mai buni si mai  

iubitori, iar tu vrei sfarsitul tuturor cat mai rapid,  
si il cauti cu lumanarea. Te rog frumos nu vorbi in  

numele tuturor, te rog frumos nu interpreta sfarsitul  
lumii cum crezi tu, pentru ca nu ai niciun drept sa iti  
exprimi opinia in acest fel, aruncand cu noroi in in- 
terpretarile sfintilor parinti si ale profesorilor uni- 
versitari, care chiar se smeresc sa vorbeasca des- 
pre sfarsitul lumii, in timp ce tu te bati cu pum- 

nul in piept si tipi pe toate forumurile cu aer 
 de superioritate ca si cum tu ai fi Ioan Bo- 

tezatorul, "vestitorul" Domnului la Apo- 
calipsa. Stiu, in urma acestor cuvinte 

 te vei crede un martir, te vei crede 
 un sfant care nu trebuie redus  
la tacere, te vei crede un apos- 

tol al lui Hristos care tre- 
buie sa lupte, insa ai 

 foarte mare grija, 
 mie mi se pare 
 ca esti ca Don  
Quijote care 
 se lupta cu  
morile de  
vant. Sunt  
altii... mai 

 vrednici, mai 
 invatati, mai plini  

de cunoastere si (de ce nu?) 
 mai intelepti. Ai grija, risti sa fii 

 un "profet mincinos", asa a facut si 
 Mohammed si a creat Coranul. Nu el l-a  

scris, pentru ca era analfabet, dar era pe deasu- 
pra si bolnav de epilepsie. Ai grija sa nu te asemeni lui. 

*** 
Re: Sfarsitul lumii / Venirea Domnului Hristos 

de ALEXANDRUHRAB » Dum Sep 12, 2010 11:22 pm  
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Doamne ajuta!  
Scz. ca am lipsit dar sincer 

 nu inteleg mare branza din disputa  
dumneavoastra si nu inteleg inca un lucru  

de ce ne cramponam noi de sfarsitul lumii sau de 
 venirea Imparatiei Cerurilor? Cand stim foarte bine 

 ca nu ne intereseaza sfarsitul lumii ci sfarsitul nostru  
personal noi trebuie sa ne pregatim pentru sfarsitul  

nostru si sa nu ne intereseze de sfarsitul lumii. 
 Apoi Imparatia lui Dumnezeu este in noi,  

daca noi nu o descoperim in noi si as- 
teptam sa vina sfarsitul lumii ca 

 sa vedem... Impartia avem 
 mari probleme. Sfantul 

 Ardealului parintele 
 Arsenie Boca zicea 
 ca daca nu traim 

 de aici de pe pamant 
 in Imparatia Cerurilor  

nici dupa moarte nu vom 
 trai in Ea. Am invatat pe la V.T. la cartea Profetului 

 Daniel ca acel sfarsit de care vorbeste Profetul nu se refera 
 la anul 2012. Nici cartea Apocalipsei nu este interpretata de  
nici un exeget biblic care sa ne spuna ora si data sfarsitului. 

In incheiere am vazut ca ati amintit de Sfantul Prooroc 
 Ioan Botezatorul vazut ca Sfantul Prooroc Ilie, asta  

cu privire la reincarnare, nu s-a reincarnat Ilie 
 ci doar Sfintii Evanghelistii l-au vazut in pe  

Ilie de la Maleahi 3:1, 23-24 in Ioan 
 Botezatorul. Pace si bucurie  

la toata lumea! 
**** 

Dragă iubit cititor, aici SE PARE că mor:  
s-a văzut o uşurare, Alexandru nostru are;  

pentrucă, a stat ascuns, auzind tot ce s-a spus. 
Crestiane, lupul este, lucrurile pregăteşte,  

să fugim, să ne-ascundem, altă şansă nu  
avem: lupul, lupul, lupul este, oile le  

călăreşte; uite... a îmbârli'gat-o,  



 
 

520 

şi-n codiţă a săltat-o; acum,  
a lăsat-o jos, este lupul... fioros,  

să fugim şi să scăpăm: lăsăm tot, şi  
ne salvăm; şi sărim pe altă parte(cum 

 scrie la Sfânta Carte),  lăsăm stâna nepăzită,  
stâna toată părăsită, şi fugim tare, fugim,  

pe altă parte sărim, să ne treacă 
 de fior, şi Baciului nostr'...  

Păstor, nu-i spunem  
că am fugit, oile  
le-am părăsit...?  
Aşa Alecandru zice, 

 şi lui Crestian explice,  
că treaba s-a împuţit, Cresteian,  

e călărit, dacă este tare-n... os, te poate 
 lăsa... borţos; ne prefacem că-l iubim, şi-amân- 

doi pe el sărim, fedeleş iute-l legăm, să ne muşte nu-l 
 lăsăm, şi legat de mâini, picioare, să îl aruncăm în mare, 

 unde mişună de peşti, te înhaţă, nu mai eşti... ă? Alecandre, 
crimă este, şi dacă... Doamne fereşte, încă o viaţă mai a- 

re, şi-aruncat de noi(lupul-a mai păpat oi până pe la 25 
octom- 

brie 2010), nu moare? Crestiane, culme-ar fi, înecat, a nu muri; 
dacă nu, îl otrăvim, cu şuriul îl lovim, până, răsuflare n-are, şi îl 
azvârlim în mare. Alecandre, sunt fricos, de regulă sunt 

milos, hai mai bine să fugim, şi stâna s-o părăsim? 
Crestiane, bine zici, şi ne doare în... aici; nici acolo nu ne 

 doare: că ne cere de mâncare; şi facem precum ai zis, 
 şi lupul, tace: precis! Alecandre, plănuim, la 

 stână nu-l mai primim, că nu ştie, şi 
 dispare: îi dăm oile mâncare; şi-i 

 punem muzică... care, să o-as- 
culte cât o vrea, şi să zică 

 lupul... meeea, muuu- 
ziicăăă, am ascul- 

taaat, şi m-am 
 săturaaat,  

de... urlaaat. Uite lupul, ne vorbeşte,  
ia ceva, şi îl păleşte...? Crestiane, tu-l loveşti,  

tu aici şeriful eşti! Atunci, lasă-mă pe mine: mă des- 
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cur' şi fără tine... ascunde-te,  
să-i vorbesc, şi să-i zic că-l mai... iubesc!  

Lupul-a zis: Crestiane, mă iubeşti, la stână mă mai - 
primeşti?... Sincer lup, te mai iubesc(nu ştii tu ce-ţi 

 pregătesc), te iubesc şi te-am iubit(pe la spate te-am lovit),  
te mai las să comentezi(ce urmează ai să vezi),  

doresc să mai discutăm(în tine cu  
parul dăm), pe Domnul să-L 

 lăudăm(să fugim ca să 
 scăpăm); dreptate 

 mare-ţi dădem 
(pe-aici nu te mai vedem),  

şi atât, eşti mulţumit(că destul 
 ne-ai călărit)? Mulţumit, da, mulţumiit 

(gândurile v-am citit), şi mă simt c-am obosiit,  
mă gândesc să plec la maare, să-ţi aduc în dar 

 o floaare; mă gândesc să merg la şees, să te vizi- 
tez mai dees; mă gândesc să merg la deeal, şi să- 

  ţi cumpăr papa,gaal; mă gândesc, pe muuuunte... 
 suus, vorbind cu Domnul... Ii'sus; mă gândesc,  

  da, mă... gândesc, să-ţi spun sincer: te iubesc!...  
şi să-ţi mulţumesc: dacă mai trăiesc. Alecan- 

dru: Crestiane, ce ţi-am spus: lupula'che,  
este dus, căţărat pe munte sus, şi vor- 
beşte cu... Isus? Alecandre, ai dreptate,  

mi-eşti de ajutor... şi frate; îl lăsăm pe 
 muuuuuu-nte sus... să vorbească 

 cu... Isus; adică, nu-l omorâm:  
la vale, noi, coborâm, trăim 
 bine, avem... bani, dispă- 

rem vreo... câţiva ani,  
şi gata, nu se mai 
 ştie, de lup, şi- 

a lui poezie.  
Foarte bene, Cresteian, am făcut şi noi 

 un ban, ban censtit, lautareşte, şi nimeni nu 
 mai ceteşte, şi pe Crestian... gaseşte, nu? Alecandre,  

meri cu mine, avem mony, trăim bine: împarţim banii donaţi,  
  fifti-fifti, ca-ntre fraţi...? Crestiane, mă cam tem: poate... 
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Dumnezeu avem?... şi ne 
 vede... ce făcem? Alecandre,  

pun pariu... ăştia... nimic  
nu ştiu; nu există...  

Dumnezeu,  
existăm 

 doar tu, şi... Eu;  
adică i-am pacalit, bani 

 avem, că i-am minţit, ne-am  
îmbogăţit, dispărut, fugit... nu există 

 nici... Isus, lupul'ache, este... dus, şade 
    dus... şi scrie, versuri... poezie, şi de noi... 

 nu ştie; te convingi, dacă nu crezi, şi-ai 
 să vezi...? Crestiane, eşti... ţagan,  
ne spurcăm pentru un... ban?...  

sunt batrân, sunt credin- 
ţos, şi cred în... Dom- 
nul Hristos. Alec'an- 

dre, proost... mai  
esti: nu ştii via- 

tza să-ţi tră- 
ieşti; fă  

cum vrei, dar... taci!... oamenii sunt... draci!... 
 şi tu eşti un... credincios, care crede în... Cristos?  
Crestiane, dacă... este?... şi din cer... că ne  
priveşte? Fă cum vrei... la ret'vedere!... credin- 

tza ta e durere, iar a mea e bani, avere; este 
 şi hoţie, gagici, vet'selie; şi roagă-te pen- 

tru tine, vezi Isus, Hritzos, îţi vine?...  
şi-anunţă-mă şi pe mine!... ha, 

 ha, ha: ce te-am prostit, şi 
 cu banii am fugit... bai- 

bai: ne vedem pe  
la... Dubai! 

*** 
 Notă: 

Acestă scriere este o... alegorie,  
şi o frumoasă: poezie; şi poate fi adevă- 

rată, depinde cum... e-nterpretată. Mulţumesc. 
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21)Intrebare mare 
de PAULPOET » Lun Sep 27, 2010 5:16 pm  

Aş avea una întrebare, întrebare foarte mare, Christi- 
anne... mă mai iubeşti, sau m-ai uitat? Şi dacă nu-mi e cu 

 bănat, Iuda este evanghelist, şi cred că joacă "tuist"; este as- 
cuns să nu se ştie; şi are multă proorocie.  

Ps. Am să dăruiesc un citat, care ar trebui comentat, stu- 
diat, apreciat, şi mai puţin condamnat... zicându-se 

 că Iuda nu e şi nici nu a fost Evanghelist, şi 
 n-a jucat el niciodată roc, cea-cea,  

sau mult... "tuist": 
****** 

"Am vazut si eu acum  
cateva zile o stire referitoare 

 la acest subiect. Ramane de vazut 
 cum va reactiona Biserica la aceasta veste...  

Oare va fi integrata Evanghelia dupa Iuda in Biblie?"  
 

Acesta este "cea-cea", Cristiane tată, iar roc 
 sau "tuist", puteţi căuta şi domnia 

 voastră dacă doriţi. Să trăiţi! 
Pacea Domnului! 

PAULPOET  
*** 

Intrebare mare 
de Cristian » Mie Sep 29, 2010 12:38 pm  

Paulpoet, ma scuzi, dar nu te inteleg... Vad ca  
vrei sa imi comunici ceva deoarece ai specificat 
 numele meu, insa nu inteleg ce vrei sa zici. Pre- 

supun ca te referi la dansurile rock, cha-cha- 
cha si twist, totusi nu izbutesc sa vad le- 

gatura acestora cu proorociile si/ 
sau evangheliile. In fine...  

astept lamuriri... 
*** 

Intrebare mare 
de PAULPOET » Mie Sep 29, 2010 5:03 pm  

Christian, posibil să nu pricepeţi bre. Posibil să vă  
prefaceţi că nu pricepeţi matale. Iar dacă întradevăr sunteţi  
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cum ziceţi, vă înjosiţi intimitatea personală. Ori, aţi spus despre 
persoana mea că fabulez foarte mult, şi aşa este precum ziceţi. Ce 
este febula Cristiane, ştiţi bre matale? Păi este acel "ce-a-cea" bre 
Christian bre, dar care în loc să se scrie cum se citeşte pe romaneş 

te, zice-sa Cristian fabusosul... Cha-Cha-Cha. Oare, bre... Christin, 
trebuie să tuşim... "Cha-Cha", când vorbim? Bineînţeles că nu bre, 
nu. Şi ce ştie un Paul care are şi el 7 clase acolo trecute pe sub ban- 
că, ştie Paul acesta să tuşească european, franţuşcaia, sau ştiu eu 
ce... "puştoaică" mai vede? Şi ce legătură au Twist, rap, sau alte 
muzici cu proorociile şi evangheliile ziceţi? Cristiane, au legătu- 
ră bre, că domnia ta a spus că Iuda nu iaşte Evanghelist, ci a  

scris şi el o epistolă amărâtă şi ca vai de capul ei, iar unul  
care se dă deştept zicând că vorbeşte de la Domnul Pă- 

cii Numit de oameni Isus Hristos, unul care nu are 
 la capul lui nici teologie, şi mai presus de toate 

 nici nu a citit toată Biblia să fie capabil să  
dea expricaţii coerente în vorbire, ei 

 bine, unul ca poetpaul acesta, vine el cu tupeu, face 
 el fel de fel de fabulaţii, face el pe măscăriciul pe 

 saitul meu să se dea mare credincios şi atot- 
ştiutor, ger pooroc Ilie? Iată bre CHHH 

ristian tată, de ce am lipsit de la ora  
de religie, clasa a rămas goală 

 de atunci, iar acum după 
 o recreeeaţie, bunicică 
 zic eu, era de sorginte 

 a vă întreba dacă mă mai 
 iubiţi, întrucât se vede de la 

 o poştă cu plicuri, căci nu mi-aţi 
 dus dorul, şi s-a pus pe suflet norul,  

a sădit un trandafir, şi i-a mai cerut şi bir, 
 i-a cerut să înflorească, fără să se ofilească,  

dar şi fără reveneală, hrană având... apă goală,  
apă fără pic de vlagă, ca o floare foarte dragă,  
ce putea să şi-nflorească, în starea-i Duhov- 

nicească, dar cum poţi să înfloreşti, şi 
 cum poţi să mai iubeşti, dacă nu 

 ai rădăcină, şi dacă nu ai 
 Lumină, cum? 

* 
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Mi-a părut bine de prezenţa domniei  
voastre bre Cristiane, şi sper domnia voastră  

să-mi răspundă la întrebarea mea(o luăm în ordine, 
 nu?), apoi mai zicem ceva că nu ne doare gură... pardon... 

 Tastatura vroiam să zic. Ori dacă o luăm pe direct, Domnul 
 este Cuvântul, şi Cuvântul S-a-ntrupat după cum spune evan- 

ghelistul binecunoscut Ioan. Ori unde este acum Cuvântul întru- 
pat, este doar aşa să fie şi să vorbim, sau este întrupat să dăm în 
schimb Domnului frumuseţea cuvintelor noastre, precum şi lau- 

da şi mărirea Celui care S-a făcut Trup? Oare, credeţi domnia 
 voastră că Dumnezeu S-a întrupat prin Cuvântul Său rostit,  

noi decât să citim Cuvântul Său şi să nu Cuvântăm nimic  
ascultând pe acest... "site" decât muzică plictisitoare?  

De ce plictisitoare? Păi deoarece orice lucru vechi, 
 şi care măcar de s-ar renova cât de cât acolo;  

orice lucru vechi, orice cal fie el şi armăsar 
 de prăsilă, ajunge GLOABĂ până la ur- 

mă, dar dacă Gloaba aceasta se gân- 
deşte la Dragoste, face Dragoste 

 şi face un mânz jucăuş şi fru- 
mos foc; totul devine ca nou 

 Cristiane, deoarece Dumnezeu,  
este un Dumnezeu al celor vii Cristiane,  

ştim lucrul acesta, iar ce este de domenniul 
 trecutului, este 99 la sută mort, iar tot ce este 

 proaspăt scos din cuptor, este aburind, este tânăr,  
este... Viu Cristiane, şi va rămâne Viu dacă va fi între- 

ţinut în starea aceasta Duhovnicească plăcută.  
Mulţam, Cristiane, 

 şi nu pot să trec cu vederea 
 faptul că te-ai lepădat de mine 

 precum Petru(evanghelistul), aşa  
te-ai lepădat de mine de faţă cu Oştenii 

 prezenţi, zicând că nu ştii cine sunt, nu mă 
 cunoşti, nu ştii de unde sunt, cum mă cheamă, 

 etc, de parcă eu aş minţi prin scrierile mele şi mi-ar 
 fi frică de cineva să spun adevărul şi Adevărul să mă facă 

 liber. Liber Cristiane, liber tată, să faci ce doreşti cu destinul tău,  
că uite-te şi domnia ta,  

că bat clopotele şi eu nu sunt 
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 prezent la această oră 18:01- 29 sept.  
2010 la slujba de seară... PAULPOET  

*** 
Intrebare mare 

de Cristian » Joi Sep 30, 2010 9:33 am  
Sincer Paulpoet, pot spune ca te iubesc pentru ca 

 imi place cum gandesti si pentru ca esti oarecum ancorat 
 in realitate. 

Eu, in umila mea cautare a lui Dumnezeu, consider ca tu nu-l 
 cauti pe Dumnezeu cum trebuie, sau unde trebuie. Nu trebuie 
cautat in scrieri apocrife sau in muzica noua (pentru ca vad ca 
doresti sa schimbi muzica din biserica, considerata de tine ve- 

che, plictisitoare si "gloaba"). Dumnezeu este, exista in ini- 
mile noastre, aici, acum. Faci bine ca te gandesti la bise- 

rica si rugaciune, faci bine ca privesti in jur si citesti,  
dar citind prea mult pur si simplu risti sa te pierzi 

 deoarece cu cat citesti mai mult, ai mai multe 
 intrebari, apoi iar citesti si mai mult, si ai  

si mai multe intrebari, iar intr-un final 
 realizezi ca ai citit mult prea mult 

 si ti-ai irosind viata cautand pe  
Dumnezeu in carti si in idei,  

cand El de fapt se afla in 
 tine. Nu te sfatuiesc 
 la incultura, departe 

 de mine acest gand, insa  
asa cum ti-am mai spus, ai mare 

 grija in interpretarile tale (numite de 
 mine "fabulatii", adica imaginatii de fapte 

 si intamplari prezentate ca fiind reale). Eu le-am  
considerat asa dat fiind faptul ca nu le-ai justificat, desi 

 ti-am cerut asta. Nu este vina mea, eu doar port o conversatie  
pe forum, calm si deschis. Imi place sa fiu deschis cu oamenii 

 pentru ca fiecare este unic, irepetabil, si gandeste in felul  
sau, problema apare atunci cand acea persoana este 

 ofensiva, vulgara, rasista, etc; dar tu nu ai dat 
 dovada de un asemenea comportament 

 rau, doar ai exprimat civilizat cateva idei,  
care mie, personal, mi se par fabulatii. Aceasta  

este opinia mea, si nu am nicio legatura cu atitudinile 
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 si opiniile altora care poate te-au afectat in trecut (dupa cum 
 chiar tu insuti ai precizat). Nu ti-am dat ban (interzicere) pentru 
 ca nu ai incalcat regulile acestui forum. Impreuna facem o lume  

mai buna ("Romania va creste prin bun simt si responsabilitate"). 
*** 

Intrebare mare 
de PAULPOET » Joi Sep 30, 2010 6:30 pm  

Cristian, nu este de-ajuns să mă iubeşti, va trebui vrednic 
 să fii, Numele lui Dumnezeu să îl slăveşti, chiar dacă 

 Biblia nu prea o ştii. Dragul meu Cristian, pe foar- 
te mulţi am supărat văzând ei că le scriu ironic  

nu fabulan fabulosus, şi iată că m-am oprit 
 după cum... vedeţi şi domnia voastră, 

 m-am oprit a mai scrie ritmat, do- 
vadă că nu caut să râd de cine- 

va care poate nu are darul  
acesta şi nici nu înţele- 

ge prea bine unele 
 afirmaţii găsite 
 uneori retoric 
 pentru a ritma 

 fraza respectivă,  
pe considerentul că 

 va inţelege rebusistic cel  
ce mă citeşte, dar m-am înşelat,  

şi cu foarte mare greutate mă abţin 
 să nu le vorbesc în rimă. 

... 
Dragul meu Cristy, 

 Gloaba din fabula mea  
este acea muzică repetată 

 şi de care oricine se plictiseşte 
 ascultând-o poate ani de zile la rând,  

este precum o muzică bună şi nouă precum...  
Maca'rena să zicem, dar care la un moment dat 

 cât ar fi de frumoasă şi iubită, renunţi şi ţi se pare 
 o altă melodie mai puţin faimoasă, 

 ţi se pare mult mai frumoasă pentru că  
este neauzită, este nouă, adică este ajunsă  

Gloabă cea veche, deşi a fost şi poate încă  
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mai este... Armăsar, cum spuneam eu, 
 unde Cristy?, la cei care o aud 
 pentru prima dată Cristiane,  
acolo este Armăsar, dar la cei  
care au auzit-o de zeci de ori  

timp îndelungat, rămâne Gloabă,  
sau chiar decedează, adică Macarena  

este de domeniul trecutului şi n-o mai  
auzi, deşi ea ar putea să învie, cum Cristi- 
ane, ştiţi?... simplu, Macarena să rămână 
 Macarena, dar să fie modificată, genetic,  
să se schimbe sau inverseze notele mu- 

zicale, să i se dea o altă CHEIA SOL,  
pentru că trăim pe sol Cristiane,  

trăim pe pământ Cristiane,  
şi trăind pe solul acesta  

fertil dăruit de Dumnezeu, lui Dumnezeu va  
trebui necontenit să-i aducem slavă şi mulţumiri 
 sufleteşte, dar într-o continuă schimbare, într-o  
continuă revărsare de lumină şi viaţă Cristiane. 

 Ori eu încă de la început am tras speranţa(şi 
 mai trag), să mi se solicite versurile unor 

 viitoare melodii Duhovniceşti asculta- 
te cu plăcere de foarte mulţi vizita- 

tori ai saitului, nu ca să mă dau 
 eu mare cu respectivele cân- 

tece, ci dimpotrivă, să nu 
 se ştie cine le-a scris 

(ştie El Dumnezeu 
 căci tot de la Dum- 
nezeu putere vin), şi  

să se poată modifica după  
un anumit timp, în aşa fel încât...  

Elvis Preslei al acestui sait, şi după  
deces să dăruiască sufletelor doritoare  

de Cântece Duhovniceşti, 
 acel roc sau bluz plăcut inimii. 

Cristiane, dacă nu aţi ştiut proverbul 
 românesc căci orice cal până la urmă ajunge 

 gloabă chiar dacă este un armăsar, am să vă mai 
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 citez aşa din memoria mea auditivă unele proverbe 
 precum ar fi... Omul rău, ca un cărbune este 
(fabulez?), căci: dacă se arde, se înegreşte. 

Cristiane, nu fac un comentariu acestui pro- 
verb, şi nici să nu credeţi că vă consider 

 om rău, în cel mai rău caz vă consi- 
der un om fără prea multă price- 

pere... şi mai zicem aşa de  
omul rău, dar rău rău  

nu aşa... negru în 
 cerul gurii...(nu 
 o zic p-asta), zic:  
Cel rău când se  

pricopseşte(tot pe 
 naivitatea celui... Pâinea 

 lui Dumnezeu), la semeni 
 nu mai gândeşte... Păi ce să  

mai gândească, şi-a văzut fata măritată,  
se-mbată şi-o face lată. 

... 
Cristiane, omul aflat în nevoie,  

multe face fără voie. Aici Cristiane 
 trebuie să ne gândim că Dumnezeu în iubirea 

 Sa de oameni, lasă adeseori pe om în nevoie mare, 
 îl lasă gol în cărare, iar omul cel necăjit, vine iute la iubit,  

vine la Domnul Hristos, şi se-apleacă până jos, pe când cel ce 
 grijă n-are, nu vine la închinare, şi-atunci nu va fi iubit, şi de 

Domnul Mântuit. Oare, credeţi domnia voastră că eu nu aş  
putea iute să mă ajung?... Şi ce rost ar avea să strâng 

 bani şi avere, apoi să uit de Cristian şi umilii citi- 
tori ai acestui minunat sait, şi să-mi pierd 

 ireversibil sufletul? Oare nu vă tot bat  
eu şeaua, să priceapă iapă zicân- 

du-vă repetat prin versuri, 
 că sufletul trebuie să ni-l salvăm 

 din această lume păcătoasă, şi că trupul  
se întoarce înapoi pentru că şi-a îndeplinit datoria?...  

Cristiane, unde sunt turmele blânzi: şi lupii sunt 
 mai flămânzi... Flămânzi în sens de atracţie Cristiane, 

 adică să fim blânzi şi zmeriţi cu sufletul cum zice Domnul, 
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 iar lupii vor avea foame mare să ne mănânce, iar când se 
 vor repezi la noi, noi să zicem... pe cine căutaţi?... uite- 

mă, eu sunt cel care sunt şi mă căutaţi, lăsaţii pe 
 cei din turma mea să fugă şi să scape cu via- 

ţă, şi luaţi-mă pe mine jerjă pentru toţi 
 aceştia fraţi ai mei care nu ştiu să  
deosebească Dreapta de stânga, 

 în afară de o turmă de vite. 
Cristiane, poate, iarăşi 
 ziceţi Domnia voas- 

tră că fabulez şi  
iarăşi nu ştiţi  
ce zic zicând 
 că e amestec 

 de nici eu nu ştiu 
 ce şi cum, dar mă bazez 

 că stau de vorbă cu o persoană  
care pricepe, căci din Sfânta Scriptură 

 am luat eu anumite texte, le-am cizelat, în 
 picioare le-am călcat, le-am dat aşternuturi noi, 

 şi-au ajuns grabnic la voi, la voi ce-i ce aşteptaţi, un  
cuvânt de pe la fraţi. 

 
Cristiane, de zid când Orbul se loveşte 

(ce face Drumul lui?), Cristiane, Drumul lui se 
 isprăveşte.  

Crestiane, nemulţumitul fuge de bine (şi peste cine 
 crezi că dă?), şi dă peste... Mărăcine. 

Cristiane, păcat de acest Mărgăritar, că-i la gâtul de 
 măgar, căci, prostia cea din născare, leac în lume 
 ea nu are. Oare de ce Cristiane oamenii se nasc proşti 

 din naştere, şi nu vor să se deştepte, crezându-se  
foarte deştepţi, şi decedând tot cum s-au 

 născut? Oare cuvintele atât de semnificative 
 şi de clar înţelese ale lui Dumnezeu din Sfânta 

 Scriptură, să nu reuşească să-i deştepte? Mă îndo- 
iesc Cristiane, mă îndoiesc, şi a te deştepta depinde 
 de tine dacă doreşti în primul rând să citeşti Biblia,  

şi în al doilea rând să vrei a o înţelege şi a te deş- 
tepta sau Trezi cum mai zicem noi adormiţi- 
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lor noştrii veşnici. Cristiane, prostul 
 se duce la moară(cu sacul pe că- 

rucior?), nu, cu grăunţele în 
 poală, Cristiane. Cristian,  

prostul cu alt prost 
 când se găseşte, 

 bine nu se- 
ngăduieşte. 

 Păi nici nu are  
cum Cristiane tată,  

căci Domnul zice clar 
 despre orbul condus tot 
 de un orb, căci ambii se 

 vor prăpădi în prăpastie,  
Cristiane. De aceea ve- 

deţi domnia voastră 
 că Dumnezeu în  

iubirea Sa ne- 
ţărmuită 

 de oameni, uneşte adeseori  
pe unul bun la suflet cu unul ridicol 

 de rău; uneşte pe unul avut cu unul sărac  
lipit(aici am propiul meu exemplu când mama 

 fiind foarte frumoasă şi săracă lipită, s-a unit totuşi  
cu tatăl meu foarte bogat în ciuda opreliştilor bunicului  
care l-a blestemat să moară şi el şi copilul Paulică, şi la 
 moartea căruia l-au adus oamenii forţat să aibă copi- 

lul acesta de 9 anişori o poză amintire, dar la care 
 poză se vede clar că nu privea la fiul lui în coş- 
ciug ci se grăbea să plece, lucru ce a şi făcut)... 

Oare, de ce face Cristiane Dumnezeu 
 aceste combinări neînţelese 

 prea bine de noi? 
 Ştim Cristiane răspunsul, 

 deoarece pomul să dea roade bogate  
trebuie altoit Cristiane, trebuie luat din pădure 

 de la sălbăticimi, ceva, care combinat cu altceva crescut 
 şi îngrijit în grădină de om(de Dumnezeu adică), surprinzător 
 va avea rezultat excepţional în anii următori, căci Dumnezeu 
 este un Dumnezeu al celor vii, un Dumnezeu al viitorului, 
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 şi niciodată un Dumnezeu al celor morţi, al celor tre- 
cuţi în nefiinţă. Cristiane, dacă n-ar fi aşa să fie, 

 cel bun la suflet, prin bunătatea lui sufle- 
tească, ar muri considerat că a fost  

prost, adică s-ar potrivi şi la 
 aceştia proverbul că  

orbul condus de 
 un alt orb 

(pentru că prea multă bunătate orbeşte 
 şi prosteşte pe om), alt orb... amândoi se 

 prăpădesc. Aici vă dau dreptate 100% când 
 aţi zis că unii citesc Sfânta Scriptură până  

prostesc la cap, iar alţii ageri la minte,  
nici nu prea se omoară să citească 

 Biblia, o ascultă prin biserici, 
 pe la pocăiţi pe colo pe colo,  

mai citesc din când în  
când şi ei de curio- 

zitate să vadă  
dacă... au  

dreptate şi chiar aşa zice Domnul în acea pildă;  
şi uite-aşa rodesc aceştia pe nepusă masa, încât cine 

 gustă din rodul lor, sunt încuviinţaţi că, aista, toceşte  
nene de dimineaţă până seara târziu, zi de zi Cuvântul 
 Domnului, şi poate că are şi ceva teologie de reuşeşte 

 să se exprime atât de frumos Duhovniceşte. Oare, 
 Domnul, a ales ca ucenici pe cărturari, sau a  

ales oameni pescari, amărâţi şi ca vai  
de mama lor, şi i-a făcut PES- 

CARI de oameni? 
... 
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Cristiane, pilda e binevenită,  
dar nu e bine Plătită, Cristiane. 

Cristian, sărăcia-nvaţă pe om, să 
 fie mai econom. 

Cristiane, foarte mulţi sunt poamă  
bună la faţă, şi nebună la dulceaţă. 
Cristian, pe deasupra măr frumos, 

 şi-nlăuntru(cum zice Domnul?)... 
 găunos Cristiane, sau vier- 

mănos, pe afară casă  
văruită, şi înlă- 

untru cum e  
Cristiane?...  

împuţită, zice Domnul Cristiane. 
 Oare sunt grele aşa rău fabulaţiile Domnului? 

 Ştiu... că noi le zicem pilde, dar tot fabulaţii sunt 
 Cristiane, adică baţi şeaua cum spuneam, să priceapă 

 iapa. Oare, Domnul, credeţi Domnia voastră că nu putea 
 vorbi zicând de exemplu... sunteţi de ochii lumii credincioşi,  
dar Dumnezeu Tatăl vă ştie băi proştilor şi împuţiţilor ce sun- 

teţi, vă ştie gândurile, vă cunoaşte fiinţa, vă vorbeşte inten- 
ţionat în parabole ca voi să nu înţelegeţi şi să nu puteţi  

veni la mântuire, dar Eu am milă de voi şi M-am ru- 
gat Tatălui să vă ierte, şi în locul vostru să mor  

Eu Cel ce nu poate muri, ca voi să trăiţi... 
 băi, nenorocicilor ce sânteţi, care 

 strecuraţi... ce zicea Cristiane 
 Domnul că strecoară nu 

 ştiu pe unde, şi trece  
măgarul, sau... nu 

 ştiu ce animal 
 prin gaura 
 unei chei 

 sau gămălia 
 unui chibrit, parcă,  

nu?... Poate vă aştept cu  
un răspuns mic la o-ntrebare  

mare Cristiane, şi când zic eu Cristiane 
 tată, a păi mă refer la toţi cei înşcrişi şi purtând  
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semnele credinţei lui Cristian 
 Păstorul acestui sait minunat. 

29.sept.2010 ora... 19:23 
PAULPOET  

*** 
Intrebare mare 

de Cristian » Joi Sep 30, 2010 7:05 pm  
Paulpoet iti cam dau dreptate. Proverbele spuse 

 de tine se cam potrivesc lumii de astazi.  Aceste proverbe 
 sunt vorbe din popor din care mereu avem ceva de invatat. Tin 

minte ca imprumutasem o data o carte cu proverbe si zicatori de 
la biblioteca si chiar imi placea sa o citesc. 

Raspuns la intrebare: "mai usor este sa treaca o camila 
prin urechile acului decat sa intre un om bogat in 

imparatia cerurilor" (Matei 19). 
*** 

Intrebare mare 
de PAULPOET » Lun Oct 04, 2010 9:57 pm  

Dragul meu Cristian, unde pământul lipseşte, 
 cioara colorată este, adică... unde ai  

gândit, şi la cine-ai nimerit. 
Cristian, răspunsul este  

excelent, dar merge 
 puţin mai lent, 
 trage-n braz- 

dă ca mă- 
garul, 

 şi te pişcă...  
precum, ţânţarul, 

 ţânţarul când te iubeşte,  
se pune şi te ciupeşte, ţânţarul  

în nas intrat, pe măgar l-a... enervat. 
Cristiane, pentru că mult mă iubeşti, zicători  

vreau să-mi citeşti, frigul iată a venit, să mă satur de 
 iubit: iubitul meu este să-ţi scriu, multe zicători eu ştiu, le- 

am stocat în căpuşor, sunt gândite din popor, poate le-am mai 
tălmăcit, în versuri le-am viersuit, să ne bucurăm de viaţă, şi să le 

scotem în faţă, bine este şi frumos, când e omul sănătos, 
roagă-te la Dumnezeu, şi munceşte tot mereu, răul de-l 
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 vei semăna, mai mult rău vei secera,  
arde ţigla de pe casă, şi răului nici nu-i pasă, răul 

 în traista celui rău va poposi, şi de-acolo el se 
 va hrăni, cel ce îi neinstruit, îi ca lemnul necioplit, omul 

 o singură dată, stă cu norocul în faţă, porcul când în el ai  
dat, zice că l-ai scărpinat, şi minciuna este-o vorbă,făcută în 
oală ciorbă, ţipă că n-are noroc, şi de-avere n-are loc, vinul şi 

răchia-i place, şi, n-are haină să-mbrace, vremea toate 
 le găseşte, şi pe toate le... topeşte, românul nostru-i tă- 

cut, şi la vorbă-i de temut, ieri de tânără am, luat-o, 
 şi de bătrână am, dat-o, s-a dus fluierând cu drag,  

şi s-a-ntors bătut... ciomag(bătut de vreme-bă- 
trân adică), s-a dus moartea să nu vadă, şi  

s-a-ntors prostuţ grămadă, s-a dus să 
 pască viţei, şi s-a-ntors cu patru miei 

(în patru labe adică), s-a dus lu- 
pul să-l gonească: cu-n 
 braţ de iarbă să pască,  

te-a pupat direct în bot, 
 şi ţi-a luat din pungă tot,  

să-mi spui cu cin' te-ntâl- 
neşti, ca să-ţi spun cine îmi eşti. 

Cristiane, cine răul pedepseşte, răsplată-n  
ceruri găseşte, şi cin' nu l-a pedepsit, cu răul  

s-a înfrăţit. 
Cristiane, răul există mereu (vezi unde nu-i lumină este 

 întuneric, şi unde este lumină nu poate fi întuneric), şi bine- 
 le se face greu(vezi pildele Domnului cu Ţânţarul spus de tine - 
Matei 19), cât de iute răul este, binele-l încetineşte, îl prin- 
de îl prăpădeşte, şi-am să beau... şi-am să mă-mbăt, şi-am... să 

scriu la lume tăt, am să scriu la zicători, strânse de la muritor, Cris- 
tian să ne trăiască, să mai ceară, să dorească, ceara să fie aprinsă, 

moartea(întunericul), să fie învinsă, ruşinea să i se vadă, pitită  
su-pat să şadă, şi să o-ntrebăm ce face, de ce s-a ascuns şi 

 zace, de ce s-a ascuns su-pat, şi de ce viaţa ne-a luat: 
 când viaţa este frumoasă, este o lumină-n casă, 

 nu se-ascunde, nu îi frică, nu se-mpute, nu 
 se strică; viaţa-i dată s-o trăieşti, lumi- 

na să o iubeşti, să-ţi iei nevastă  
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în casă, nici urâtă nici frumoasă,  
ziua care este bună, multe bucurii 

 adună, sarea-i bună la fiertură, dar 
 să fie cu măsură(după gust Cristiane),  

cel sătul ce a prânzit, nu-i pasă de  
flămânzit... dar mie azi mi-a 

 păsat, zicători am căutat,  
vorba dulce, multe- 

aduce... vorba  
suavă vorbită, 

 în piaţă îi auzită,  
vorba care nu gândeşte,  

nu se-adude, nu vorbeşte, dar 
 la mine-i gânditoare, păcat că îi trecă- 

toare; poate că am obosit, şi de-odată m-am 
 oprit; poate vin şi altădată, şi am vorba măritată;  

poate mai vorbiţi şi voi, poate ciobăniţi la oi; poate oile  
vor paşte, vor somnoroase să caşte, lupul dă stânei târcoale,  

păstorul dă să se scoale, dar câinii... au auzit, lupul iute a fugit; 
păstorul se odihneşte, lupul nu mai îndrăzneşte; oiţele dorm şi 

ele, mieii dorm cu mieluşele; au pe câmp multă verdeaţă, se 
trezesc de dimineaţă; toată noapte-au rumegat, dimineaţa lapte-
au dat; din lapte se face caş, se coboară la oraş; orăşenii stau la 

coadă, unii 
 se mai iau la sfadă: caşul este sănătos, ciobănaşul e gustos;  

se gustă caşul puţin, la coadă şi alţii vin; şi de-odată s-a 
 strigat, caşul, dulce, s-a gătat; mâine se pune-o-ntre- 

bare: v-a plăcut, şi vouă... oare, v-a plăcut caşul 
 gustos, gătit de mine, frumos?... întrebarea 

 este mare, şi răspuns mâine de are, poa- 
te fi mai mititică, cu răspunsul: fără  

frică; fără frică dacă-mi scriţi, 
 şi-mi spuneţi că mă iubiţi:  

fiecare cum el ştie, fără  
versuri poezie; fără prea multă zăbavă,  

cu frigare multă-n tavă; şi fără de usturoi:  
cum puteţi scrie, şi, voi. Vă mulţumesc!  

4 Oct.2010 ora 22:45 PAULPOET  
... 

* 
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22)Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 
Notă: 

Dragă cititor iubit, 
 materialul meu, nu s-a sfârşit,  

dar atenţie, intenţionat, data inversată 
 am lăsat, să nu-nţelegeţi bine la-nceput, iar mai  

apoi, când mintea voastră a mai priceput, puteţi mental, 
materialul al mai aranja, şi a citi, ora şi ziua, când... ar  

data: comentariile scrise, care nu au fost ucise, dar 
 de-atunci, s-a întâmplat, parola, eu, am uitat, 

 şi nu... am... mai... comentat! Oare, chiar  
s-a întâmplat, sau de mine: s-au 

 scăpat?... Mulţumesc. 
*** 

Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 
de PAULPOET » Mie Oct 27, 2010 7:39 am  

Dragul meu Cristian, după cum se văd lucrurile, este 
 afişat azi 27 octombrie 2010, doar 4 vizitatori(erau 3 dar 

 am mai făcut eu una acum), ceea ce denotă o slabă activitate,  
un interes scăzut al vizitatorilor de a ne citi forumul, şi posibil 
domnia voastră să vă convină acest lucru: nu mai aveţi bătaie 
 de cap explicând multora lucruri neştiute; apoi se pare că vă 
odihniţi şi slujiţi pe undeva la serviciul pe care îl aveţi ca pre- 

oţ, deşi domnia voastră a spus cuiva că nu sunteţi preot.  
Pe undeva mai puţin mă interesează ce sunteţi şi ce 

 nu sunteţi, ştiu că sunteţi un om cu suflet bun 
 care a găzduit şi mai găzduieşte încă pe mulţi  
să discute pe acest site, dar ceva cred eu că s-a 

 întâmplat, poate este şi vina mea, poate este vina 
 altora care exmatriculaţi de pe sait vă înjură şi vor  

să-şi facă alte conturi şi nu pot(am încercat şi eu ano- 
nim de pe alt mes şi nu am putut), sau poate acest sait 

 s-a încheiat aşa cum este... cu respectivii care sunt înscrişi,  
etc. Dacă am dreptate într-o mână, dorinţa mea este alta, anu- 

me, să fie lăsat aşa pe mai departe cu tot ce s-a scris până acum,  
iar dacă va fi lăsat multă vreme aşa, posibil să vină vizitatori 

 şi să citească. Ştiu că vizitatorul este cam acelaş şi se uită 
 repede să vadă de când nu a mai scris nimeni ceva  

nou, şi pleacă nevăzând nimic nou. Ce pro- 
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puneţi domnia voastră să îmbunătăţim 
 acest aspect, deoarece mie nu îmi este tot  

una să scriu ceva şi nimeni în afară de domnia  
voastră să nu-mi răspundă, mai ales că aş avea  

foarte multe de spus... precum la topicurile des- 
pre rugăciuni, înţelepciune, creaţiunea, etc; 

 şi unde fără nimeni interesat care să în- 
trebe şi să îi răspund, nu se va putea 

 niciodată: este precum ai vorbi  
morţilor ceva, sau a vorbi 

 la pereţi, şi... pereţii  
nu îţi răspund? 
Vă mulţumesc,  

şi vă rog din suflet 
 să nu vă supăraţi pe mine,  

eu însumi am vizitat de 4 ori  
acest topic, lucru ce mă determină  

să cred că nici domnia voastră ca adminis- 
trator nu aţi citit acest topic, şi când îl veţi citi... 

 haşt, cu el la gunoi...? Pace şi înţelepciune vă doresc! 
 

Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 
de PAULPOET » Lun Oct 25, 2010 8:59 pm  

Bine ar fi fost în acest episod, al treilea şi ultimul pe ziua  
de azi; să fi intervenit cineva cu întrebări ceva, apoi să răspund 
oarecum la întrebările respective, văzând astfel ce gândesc unii 
credincioşi despre mine, raportat la ce gândeau oamenii la Otv, 

unde ziceau lui Dan Diaconescu... să nu mai aducă astfel de 
persoane debile mintal precum Pavel Coruţ şi Lorin For- 

tuna, iar eu ştiu din precedenţii ani, căci de la doctori,  
poliţai, şi până la colegi şi rude apropiate, nu au 

 crezut şi nu vor crede vreodată dacă le spui  
cum că există extratereştrii(două categorii -  

apărători ai noştri, şi duşmani), 
 şi că se poate vorbi cu ei  

la nivel mental. 
Bun. Acum 

 deoarece nu am 
 fost şters de domnia sa Cristian,  
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căruia îi mulţumesc, am să vă povestesc 
 pe scurt aşa, de acest 2005 când am avut primul  

atac energetic pshihotronic cum se spune actual, şi în 
 urma căruia am fost scos din circulaţie din 2005 până în 

 2007, nemaiavând capacitatea de a putea compune nici mă- 
car o strofă de poezie religioasă. De fapt culmea este că eu am  

scris în perioada 2001 - 2004, zeci de poezii cu tematică sfârşi- 
tul lumii, iar acum cei care mi-au distrus asemenea poezii(cu 
excepţia celor ce mi le-am amintit după 2007), culmea este 
 că vor să convingă ei omenirea cum că în 2012 vine sfârşi- 

tul pământului. Ori eu aveam credibile scrise în versuri  
asemenea grozăvii vizionate telepatic încă de prin  

2001 când nici măcar nu citisem din Biblie 
 despre apocalipsa lui Ioan, apoi prin 

 2007 când am prins curaj şi am 
 scris multora scrisori, ziceam de 
 sfârşitul anului 2012 şi începutul 

 anului 2013, când se prea poate să 
 ne lovească o cometă ceva, ziceam chiar 

 data exactă de 13 - 13 - 2013, adică 13 ianoarie  
2013?, şi aveam o poezie numită... ceva cu sâsâilă... nu-mi 

 amintesc, în care prin credinţă se încerca devierea de pe traiec- 
torie a acelui obiect inevitabil care urma să lovească pământul, şi 
unde din pământ a ieşit un şarpe care m-a muşcat de picior să-mi 
sustragă atenţia concentrată pe cer spre devierea acelui obiect, şi 

unde un câine negru şi jegos, se repede la acest şarpe foarte 
periculos care râdea de mine zicând că nu voi reuşi nicio- 

dată să salvez această lume care peste o oră va dis- 
părea, şi care câine a fost muşcat şi a murit 

 pe loc, iar şarpele în dureri groaznice a 
 pierit intrând în pământ de unde ieşise.  

Poezia era foarte frumoasă la nivel de S.F., 
 iar dacă vă voi spune cum le scriam eu prin 2002,  

nu veţi crede nici în 1000 de ani, căci nu eu le scriam,  
ci se scriau singure. Cum aşa ceva? Este greu de digerat 
 aşa ceva, căci poezia Apocalipsa 2 şi judecata de apoi  

de exemplu, am găsit-o după şase luni de zile, şi în 
 ziua când am găsit-o şi citit-o, mi-am adus amin- 

te că eu am scris-o, mai ales că era scrisul meu.  
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Cum credeţi că am găsit scrisoarea aceasta 
 cu poeziile de mai sus...? Păi interesant a 

 fost alt lucru anormal în acea zi, că  
aveam un pisic foarte jucăuş care 
 avea obiceiul să se joace cu toate  
pixurile şi să le ascundă prin casă,  
şi la un moment dat nu ştiu cum a 

 făcut şi nu a făcut, că s-a chinuit să 
 se urce sus pe dulap, apoi cu lăbuţa a  

dat de pe dulap doar o vază aflată acolo,  
şi când vaza s-a făcut praf şi vroiam să-l 

 omor în bătaie, el s-a uitat precum un om  
cerând milă, şi apoi s-a ascuns de frică. Aşa  

am găsit eu aceste două poezii scrise de mine 
 într-o vedenie, le-am... citit, toată ziulica, am  
plâns şi mi-am amintit perfect cum că Dum- 

nezeu m-a răpit sufleteşte în rai, în viitor,  
şi acolo nu aici, am scris acele versuri,  

apoi m-a muşcat şarpele prin 2005:  
să le scriu şi dăruiesc într-o scri- 

soare lui Dărvăşan, la adresa 
 lui din Comuna Voluntari.  

Probabil aceste două poezii mi-a adus mie sfârşitul...  
ca să mă exprim aşa, deoarece am devenit foarte periculos 

 pentru lumea lui Satan, mai ales că aveam de gând să le tipă- 
resc pe toate într-o carte numită... Plăcerea Domnului; lucru  

ce nu s-a întâmplat, tocmai datorită intervenţiei de care  
v-am vorbit în 2005, şi care nu ştiam că se numeşte 

 atac pshihotronic în termeni ştiinţifici. 
Acum să vă povestesc cum este acest atac  

energetic negativ la nivel cerebral, 
 anume că nu este cum spun 

 unii mari oameni de 
 ştiinţă(poate o 

 fi un atac 
 de pe 

 pământ nu de la satan),  
nu este cum cred mulţi... spuneam, 

 ci este vorba de... nu pot exlica în termeni ştiuţi 
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 de mine, anume că eu de exemplu tremuram 
 de frig cu plapăma pe mine, cu radiatorul sufocant 

 de cald lângă pat, încălţat cu şosete groase şi îmbrăcat în  
plapămă. Poate râdeţi şi voi cum râdea şi fica mea de mine zi- 
când... "Doamne fereşte dacă eu am mai văzut şi auzit să-ţi fie 
 frig cu plapăma aia groasă pe tine, şi îmbrăcat pe deasupra). 

Practic, nu puteam să mă încălzesc deloc, şi clănţăneam  
groaznic. Acum am să vă povestesc finalul acestui 

 atac energetic, căci aşa cum se zice că au văzut 
 cei 10 pe necuratul şi s-au aruncat de frică  

pe geam murind toţi, tot aşa şi eu am 
 văzut o entitate apărută din senin 

 în faţa mea, iar în clipa urmă- 
toare mi s-a tăiat filmul, 

 am picat jos leşinat  
probabil, eram con- 
ştient pe jumătate şi 

 am avut puterea să mă  
rog şi să cer ajutor Domnului 

 Isus Hristos, mi-am revenit puţin 
 cât să ajung la Biblie să o sărut şi să mă 

 închin de cinci ori nu de trei ori cum ştim noi 
(este altă poveste cu închinarea de cinci ori), şi m-ai 

 departe aveam vedenii, nu puteam rezista mult fără a-mi 
 face cruce; când îmi făceam cruce şi sărutam Biblia imediat 

 îmi reveneam la normal; vorbeam cu entităţi şi întrebam 
 foarte multe lucruri despre lumea creată de Dumnezeu; 

 ca într-un final după trei zile şi patru nopţi când nu 
 am mâncat, nu am băut apă nici strop(interesant 

 nu?), şi nici somn nu am avut să aţipesc măcar 
 o secundă; după aceste trei zile şi patru nopţi,  

am fost în piaţă şi am cumpărat trei sau 
 patru mere să mănânc, deoarece un 

 glas zicea că am voie să mănânc 
 măr, şi când am mâncat două 

 din cele... 4 mere au fost: 
 deoarece îmi amintec 

 că un măr... vocile  
mi-au spus să-l 
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 dăruiesc copilei mele de pomană, 
 apoi cel care avea o etichetă pe el să-l  

calc în picioare zopindu-l, şi să aştept ca 
 fica mea să vină şi să-l strângă cu mătura 
 şi foraşul(lucru ce s-a întâmplat perfect şi  
exact în minutul care au zis vocile – având 
 încredere deplină în ele), şi mai apoi am 
 mâncat mai mult în silă acele două mere  

mai amărâte rămase, după care mi s-a 
 făcut pe loc un somn teribil, apoi a  
venit grozăvenia cea mai de necre- 

zut, că unele voci ziceau să nu 
 mă culc că mor şi nu mă  

mai scol niciodată, iar  
altele spuneau să 
 fac ce mă duce  
pe mine con- 
ştiinţa(care 

 nu prea o mai  
aveam), şi să nu 
 mă iau după toţi 

 aceşti nebuni care 
 doresc să mă înebu- 
nească şi să ajung la 
 sinucidere. Şi după 
 ce am zis că nu mai 

 rezist de somn ce-mi era şi mă pun o secundă în pat, 
 am dormit fix până la ora nouă(programată de voci care  

ziceau că dacă mă culc mă scol mort la ora 9 fix), şi mai de- 
parte eu am fugit pe scări şi am rugat o vecină să sune la  
salvare că mi-e rău şi mor dacă nu am Biblia şi o sărut;  
vecina s-a speriat şi salvarea se zice că a făcut pană şi 

 nu a putut ajunge la scara blocului; a venit maşina  
poliţiei care mi-a luat Biblia din mână zicând că 

 mi-o dă la spital(nu mi-a mai dat-o), şi aven- 
tura este lungă, şi nu prea lungă pot... să 

 spun, deoarece, neavând Biblia, am 
 leşinat iarăşi la cabinetul medic- 

cal unde eram interogat 
  



 
 

543 

şi ziceau surorile... medic- 
 cale că nu par a fi nebun; 

 şi de unde m-au luat 
 cu targa şi m-am 

 trezit la spita- 
lul de boli  
nervoase 

 din Caransebeş. 
Va urma...? PAULPOET  

*** 
Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 

de PAULPOET » Lun Oct 25, 2010 12:15 pm  
Am revenit în forţă să pot continua în episoade această 

 scriere deosebit de importanţă, deoarece dacă tăcem şi nu 
 explicăm oamenilor cum stau lucrurile cu lumile create de 
Dumnezeu, tindem să ne sălbăticim(şi aşa suntem sălbatici  

şi credem mai mult în evoluţie decât în creaţiune), să ne  
sălbăticim ziceam, şi să rămânem sălbatici în men- 

talul nostru şi aşa fragil şi vulnerabil la cel mai  
mic cutremur pshihic. Aş dori să nu trec 

 rapid la următorul act de înţelegere 
 a divinităţii, până nu trecem puţin 
 în revistă ce spunea acest...Lorin 

 Fortuna, om de ştiinţă după expri- 
marea domniei sale, şi căruia alte  
fiinţe pe care nu le vede mental, îi  
transmit telepatic unele mesaje de  
genul... sfârşitul lumii se apropie în 

 2012 şi trebuie să ne apărăm, etc. Ori 
 eu am fost pe recepţie şi am ascultat rela- 

tările acestui receptor de mesaje; întâmplător  
şi eu am fost un receptor de mesaje extraterestre 

 despre care mi-am notat multe lucruri mental, şi care 
 există întradevăr la un moment dat, dar cu un scop bine 

 determinat. Ori domnia sa receptorul Lorin, spunea cinstit 
 şi lăutăreşte că nu vede mental pe cel ce-i vorbeşte, apoi prin 
mesajele pe care domnia sa le-a citit fiind notate imediat, am 

 înţeles că este credincios asemănător cu domnia sa Pavel  
Coruţ, dar asemenea lui nu crede în Domnul Hristos 
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 ca Fiul al Creatorului, crede conform 
 spuselor entităţilor de dincolo: a fi un zeu  

ca toţi zeii căruia nu trebuie să i te închini; apoi  
ce m-a frapat cel mai mult, a fost o relatare a lui For- 

tuna acesta, în care se spunea că mântuirea este nu ceea  
ce credem noi, ci invers, este o pierdere a noastră. De aici 
 am tras concluzia că am de-aface cu o persoană virusată 
 energetic de către alte fiinţe inteligente în beneficiul lor,  

au luat câte ceva bun spre a deruta omenirea zicând  
că întradevăr vorbeşte de la Dumnezeu, apoi s-a 

 dovedit clar contrariu, întrucât spunea cum 
 că toate religiile de pe pământ sunt făcute 

 spre pierderea noastră nu spre salvarea 
 noastră, şi că avem creator şi apărător 

 al terei, pe x sau pe y, chiar a spus 
 că actual avem un român condu- 

cător al terei, iar despre ve- 
nirea iarăşi a Domnului 
 Hristos, cu greu a spus 

 că lupta aceasta s-a încheiat 
 de multă vreme, şi a ocolit un 

   răspuns direct... "da", sau... "nu". 
... 

Ce spuneau extratereştrii aceştia atotştiutori 
 ai viitorului? Păi spuneau că americanii ştiu foarte 

 multe lucruri despre existenţa extratereştrilor, că au făcut 
 şi mai fac experienţe telepatice cu persoane credincioase sau 

 nu în Dumnezeu, că s-a ajuns telepatic a se afla viitorul până pe  
19 decembrie 2012 când ceva se va întâmpla şi acest ceva poate 
 fi un asteroid care loveşte pământul şi se sfârşeşte cu noi oa- 

menii; că poate fi vorba de o trecere într-o altă dimensi- 
une datorită opririi timpulul despre care întradevăr  

Domnul Hristos vorbeşte că va exista la venirea  
Sa când vor învia vii şi morţii; şi că ar fi bine 

 guvernele lumii să ştie despre... acest 
 sfârşit(şi nou început), al omenirii 

 şi să ne pregătim a merge pe 
 lună cu pisică, vacă, plan- 

te, etc, unde extrate- 
reştrii 
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 ne-au pregătit 
 şi ne pregătesc în con- 

tinuare să putem supravieţui; 
 etc.  

Acum ştiind oarecum relatările de mai 
 sus, relatări posibil adevărate în marea lor 

 majoritate, şi cunoscând din episodul trecut că 
 fiinţele acestea moarte din punct de vedere energetic,  

nu pot vieţui decât având ca gazdă un trup viu al omului  
creat de Dumnezeu, ajungem repede la concluzia că intere- 

sul acestor monştri este să nu dispară lumea aceasta niciodată,  
ci prin aportul lor spiritual, şi prin naivitatea noastră dornică de 
 a mai trăi şi nu muri, să colonizăm repede alte planete şi sateliţi 
 ai sistemului solar. Interesant este că s-au văzut în aceste zile, 
 unele obiecte zburătoare neidentificate şi chiar filmate, foto- 

grafiate în România(posibil şi prin alte ţări), ca dovadă 
 că aşa este cum spune acest receptor de mesaje; ba 
 a fost dată pe post o ştire bombă despre care unii  

s-au amuzat copios, anume... că 10 persoane 
 care făceau ei ceva interzis Scripturistic, 

 au văzut pe satana, s-au speriat foar- 
te tare, şi s-au sinucis aruncân- 

du-se toţi pe fereastra 
 blocului, aliluia.  

* 
Da, 

 nu trebuie 
 să râdem despre 

 asemenea lucruri, pentru 
 că Domnul Hristos ne-a avertizat  

cu privire la asemenea lucruri, anume... că 
 la vremea sfârşitului, satan va fi turbat de furie 

 ştiind că mai are puţină vreme de trăit, şi va fi vai 
 şi amar de locuitorii pământului.  

Acum să concretizăm tot ce am relatat, şi care este  
adevărat, deoarece există martori, etc, şi să 

 scoatem în relief liniştea noastră cu  
privire la aceste evenimente 
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 viu  
discutate 

 cu privire la sfârşitul 
 timpului, şi începutul altui 

 timp... veşnic de această dată după  
spusele Scripturilor, şi care sfârşit pe noi  

cei credincioşi şi mântuiţi de Domnul, nu ne  
afectează cu nimic; noi de multă vreme aşteptăm 

 venirea Domnului şi sfârşitul veacului acesta păcătos; 
 dar în schimb afectează pe cei care nu au crezut şi nu cred  

în continuare în Dumnezeu; nu cred că avem un suflet care va 
ajunge mai târziu sau mai devreme în iad sau în rai; aşa cum nu 

 cred şi nu cunosc nici Scripturile, şi nici puterea lui Dumnezeu cu 
privire la învierea din morţi, judecata finală, viaţa veşnică alături 

 de Creatorul tuturor lumilor; etc. 
Şi da, satana este stăpânul lumii noastre, are puterea de a ne 

 omorî trupurile, dar mai mult, sufletul, nu-l poate ucide 
 deoarece, este a lui Dumnezeu, şi se întoarce la Dum- 

nezeu după deces. "Temeţi-vă nu de cel ce ucide 
 trupul şi apoi putere mai mare nu are, ci  

temeţi-vă de Cel ce are puterea să  
ucidă şi trupul şi sufletul", aşa 

 spune Mântuitorul nostru, 
 şi ar fi timpul să ne gân- 

dim serios... nu să 
 ne salvăm trupul 

 plecând îmbarcaţi  
pe OZN-euri care ne  

pot duce în robie pe alte 
 planete şi galaxii(este abureală 

 asta cu luna locuită), ci salvându-ne 
 sufletele să nu îngroşăm rândurile acestor 

 foşti nelegiuţi disperaţi acum că sfârşitul LOR, 
 nu al nostru; este aproape. 

* 
Imediat urmează următorul episod, 

 în care dacă îmi va fi permis, vă voi povesti 
 puţin, despre mine şi despre atacurile pshihotronice 

 la care am fost supus în 2005 şi puţin în 2007, şi în urma 
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 căruia în 2005, când nu mă aşteptam  
şi nici nu credeam că ar fi posibil aşa ceva;  

am recepţionat şi chiar am discutat mental cu aşa 
 zişii extratereştrii care vroiau prin mine să facă un tren 

 al teleportării în lumea lor(posibil să fi făcut prin alţii aşa 
 ceva), şi datorită faptului că nu am aceptat şi mi-am dat seama 

 că sunt demoni, m-au ameninţat cu moartea, şi cum nici de 
 moarte nu m-am temut având deasupra ca apărător pe 

 Isus Hristos, m-au atacat la nivel intelectual, m-au  
scăpat de sub controlul lor, dar totuşi am fost 

 dus la spitalul de boli mentale cu diag- 
nosticul de... Episod Halocinogen 

 acut... sau cronic... nu ştiu 
 exact, numai dacă mă 

 uit pe acte să văd... 
Va urma. 

*** 
Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 

de PAULPOET » Lun Oct 25, 2010 9:26 am  
Dragii mei credincioşi în Mântuitorul nostru Domnul 

 Isus Hristos, mă văd pus în situaţia delicată de a deschide 
 astăzi 25 octombrie 2010 un topic nou, în care vă invit(dar nu  

aşa, eu vorbesc şi voi tăceţi), să discutăm pe tema de larg interes 
despre acest exoteric şi nu numai. Nu abordam această temă 

destul de complicată de rezolvat la nivelul minţii şi cunoaşterii 
noastre, dar suntem forţaţi de alte fiinţe inteligente şi chiar 

auperior  dezvoltate în ceea ce priveşte apariţia şi continuarea sau 
nu ... a vieţii în uni- 

vers, iar noi frimitura aproape invizibilă cu ochiul liber a pla- 
netei numită Pământ, trebuie, iată, să contracaram toate  

atacurile acestea pshihotronice venite de la aşazise 
 fiinţe înteligente din univers, fiinţe care de fapt 
 nu sunt la mii de ani lumină de planeta noas- 

tră, ci sunt în aceeaşi lume cu noi, dar 
 într-o altă dimensiune unde bine- 

înţeles că vom ajunge şi noi  
după deces, şi unde nu 
 există timp şi spaţiu,  

şi nici un corp  
material 
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 ca al nostru acum. 
Mi-am notat aici numele 

 unui anume Lorin Fortuna,  
care se prea poate să comunice 

 telepatic cu alte fiinţe din dimensi- 
unea despre care vorbeam mai sus,  

o dimensiune necunoscută nouă  
oamenilor muritori de rând, 

 în care fiinţe de tot soiu 
 din intreg extraordinar 

 de marele nostru univers 
(mai sunt şi alte universuri 

 mai mici sau mai mari decât 
 al nostru), vorbesc telepatic cu  

numeroase persoane pământene 
 vii. De ce vii? Pentru că ei sunt de- 
fapt morţi, nu pot vorbi decât prin 
 intermediu altor corpuri materiale 
 vii, şi chiar pot... pătrunde într-un  
corp material viu, trăind sentimen- 

te şi simţurile pe care le trăiesc 
 aceştia. Ştim aceste lucruri 

 foarte clar explicate de  
Mântuitorul nostru, 

 şi cărora Domnul Hristos le-a denumit necuraţi,  
forme de energie negativă(moartă), şi care trăiesc  

atâta timp cât trăieşte şi respectivul corp gazdă  
viu, după care dacă se văd scoşi în afară în 

 pustiul fără de sfârşit unde, Domnul,  
spune că este foc şi nu există strop  
de apă să-şi aline durerile, caută  
să se întoarcă de unde au plecat,  
sau dacă nu mai găsesc... gazda 

 aceasta salvatoare, intră chiar şi  
în animale necurate precum porcul,  

provizoriu, până la apariţia unui alt corp 
 necurat omenesc, unde se înghesuiesc, uneori, 

 în disperare de cauză, cu sutele sau chiar cu miile,  
gândind că demonul conducător al demonizatului din 
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care Domnul Hristos i-a dat afară pe toţi,  
erau de ordinul legiunilor, care legiune pe 
 timpul acela înseamnă foarte mult, adică 

 peste şase mii de fiinţe, dacă putem să 
 le numim fiinţe pe aceste... mortă- 

ciuni vii aflate în... dimensiu- 
nea numită de Domnul:  

Locuinţa morţilor! 
Acum să nu confundăm  

această dimensiune a Locuinţei  
morţilor cu dimensiunea din care 

 a venit şi S-a întrupat Mântuitorul. Aceasta 
 este a Treia dimensiune a Creatorului, şi este explicată  

foarte clar în Scriptură, ca fiind Locuinţa celor vii şi nemuritori, 
 sau Casa Domnului, despre care Domnul Hristos spune că... "În 
Casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă nu ar fi aşa, v-aş spu- 
ne: "Eu mă duc la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi Mă voi întoarce la  
voi, pentru ca în acest loc unde merg Eu, să mergeţi şi voi", am 

încheiat citatul din memorie. Dacă doriţi să zăbovim puţin 
 acestui aspect, aspect căruia fiinţele din dinensiunea 

 a doua i-a dar o altă interpretare şi anume, că 
 Domnul Hristos ne pregăteşte un locaş la 

 Tatăl ceresc, după care vine şi ne duce  
Personal în acel locaş. Greşit. Noi: 

 prin credinţa şi bunătatea  
noastră sufletească  

va trebui singuri 
 să merităm a ajunge 

 în locaşul pregătit deja 
 de Creator, bun pentru ce? 

 Bun pentru a aştepta sfârşitul  
acestei lumi, învierea din morţi,  

judecata(care în cazul celor desă- 
vârşiţi nu mai are loc deoarece 
 ei au trecut din moarte direct 
 la viaţa veşnică), şi după ju- 

decata de apoi fiecăruia 
(vezi Daniel), i se va  

da partea sa de 
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  împărăţie,  
 în funcţie de con- 

tribuţia sa pe acest pământ.  
Iată lucrurile aparent simple pe 

 care trebuie să le ştie omul şi nu le ştie,  
căci a te sfinţi cum şi Dumnezeu este Sfânt, 

 înseamnă a te curăţa permanent de fiinţele acestea 
 necurate şi într-un numar nemai-înţâlnit de mare(mai 

 numeroşi decât firele de nisip al tuturor mărilor de pe pământ - 
extraordinar nu?), care de-a lungul existenţei de milioane sau 
chiar miliarde de ani tereştri, s-au organizat în lumea lor pe 

categorii de putere, ca să le spun aşa; căci se şi spune de Domnul 
Hristos,  

cum că necuratul, sau dracul... dacă doriţi o asemenea 
 exprimare; demonul acesta pe care tu îl ai încă  

de la naşterea ta pe pământ(ne naştem 
 din sex şi din mizerie deci), de- 

monul acesta născut şi  
el odată cu tine, 

 dat afară  
 prin cre- 

dinţa şi pocă- 
inţa ta, respectiv 

 botezul în Numele Tatălui,  
al Fiului, şi al Duhului Sfânt;  

demonul acesta umblă prin locurile 
 acestea lipsite de viaţă, şi se întoarce iarăşi  

de unde a plecat... spune Mântuitorul, şi dacă 
 va găsi casa frumos măturată şi împodobită 

(necurăţenia şi păcatul ulterior pentru  
necuraţi este o podoabă scumpă  

continuării vieţuirii lor),  
ce credeţi voi că face?  

Păi nu o fi prost să 
 intre iarăşi, şi iarăşi  

să fie dat afară la prima 
 spovedanie sau rugăciune,  

ci se duce de aduce alte şapte 
(de ce 7 nu ne-a explicat Domnul -  

probabil din 7 în 7 se numără "bobocii" 



 
 

551 

 în această lume a lor), alte şapte entităţi cum?... 
 Mai rele decât el, mult mai rele, adică mai puternici 

 şi mai cu experienţă zicem noi, astfel încât să nu pot fi daţi 
 afară decât extrem de greu: prin îndelungate postiri(că doar 

 nu de florile mărului avem posturile de peste an), şi rugăciuni 
bineînţeles, căci degeaba posteşti tu miercurea şi vinerea, dacă  
nu te rogi zilnic, Tatălui, care ştim că stă în ascuns şi te aude, 

 şi către care Tată(că mai sunt şi alţi "taţi" - dumnezei con- 
ducători mari), Mântuitorul ne-a dat cuvintele care tre- 

buiesc rostite; şi degeaba te rogi precum calul stând 
 în picioare şi zicând că te aude Dumnezeu, dacă 

 nu te arunci la pământ şi te baţi cu pumnii în  
piept(simbolică exprimare a... Domnului  
Hristos aici), zicând... "Iartă-l pe păcă- 

tosul Doamne, pe păcătosul iartă-l 
 Te rog"; adică recunoşti că eşti  

un păcătos, un necurat, şi  
ceri a fi iertat: de Cre- 

atorul... tău. 
Am să mă opresc puţin aici pentru  

o mică odihnă necesară mai ales că vă  
scriu direct şi mi se poate şterge la o pană 
 de curent ceva, şi voi reveni, deoarece am 
 foarte multe de comentat, iar dacă sunteţi  

careva pe recepţie, puteţi să înterveniţi 
 şi să-mi spuneţi părerea domniilor  
voastre, şi dacă sunt lăsat în con- 

tinuare să explic după gândi- 
rea mea propie, şi după  

cele spuse în Sfânta  
Scriptură, aceste  
atacuri pshiho- 

tronice des- 
pre care  
vă vor- 

beam la început,  
şi la care nu am ajuns,  

şi nu vom ajunge până nu  
vom lămuri oarecum cum stau 
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 lucrurile cu sufletele noastre 
 ajunse după deces, unde? Fiecare  

unde merită, bineînţeles. 
Va urma. 

*** 
Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 

de Cristian » Sâm Oct 30, 2010 6:22 pm  
Paulpoet, topicele sunt sau nu prea sunt vizitate, insa 

 pagina web are zilnic vizitatori. 
Legat de postarea ta, te-am lasat sa termini si nu am vrut sa 

 intervin pentru ca tu insuti ai spus ca vrei sa continui. Eu tin sa 
 iti multumesc pentru ca tu insuti ai aparat Ortodoxia prin 

explicatiile tale. Totusi, ai foarte mare grija. Nu exista 
extraterestri, Dumnezeu a creat doar pe om si atat, daca ar exista 
foarte probabil ar fi niste bacterii sau microbi (desi nici aici nimic 
nu s-a dovedit) dar sub nici o forma nu exista o fiinta superioara 

omului zbu- 
rand cu farfurii zburatoare. Tu ai tendinta sa crezi prea 

 mult in televizor, dupa cum tu insuti ai dat de inte- 
les in multe randuri, dar televizorul azi e comer- 

cial, de multe ori dezinformeaza in loc sa 
 informeze. Singurele dovezi despre 

 existenta extraterestrilor la ora 
 actuala sunt niste filme false 

 ale SUA despre existenta 
 lor (si chiar si despre 
 mersul pe Luna), in 

 conditiile in care 
 astazi avem o 

 tehnologie 
 a filmarii 
  si anali- 
zei video  

digitale mult  
avansata. Drept  

urmare, filmele sunt  
dovedite, cu tehnica actuala, 

 ca un fals. 
* 

Personal eu nu cred in toti nebunii  
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care apar la OTV sau toti guru 
 care pretind ca vor sa ne initieze in 

 "tainele" lor. Acele mistere sunt numai 
 ale lor, si faptul acesta denota ca ei sunt 

 "diferiti" de restul, prin urmare pot fi 
 pur si simplu nebuni. Libertatea de 
 exprimare, aduce cu sine in seco- 

lul nostru si libertatea de a dis- 
cerne, nu de a forta pe altii  

ce sa creada. Asa pot 
 spune si eu ca 
 sunt Barack  

Obama,  
m-ai crede? 

 Normal ca nu.  
Suntem maturi, suntem  

inteligenti si putem face distinctia 
 intre ce este autentic, integru, corect si  

real, si ce nu este asa. 
* 

Multumesc ca ne-ai impartasit 
 experienta ta. Sper ca aceasta te 

 invata sa valorifici credinta in Dum- 
nezeu prin Biserica, credinta dove- 

dita, probata, incercata, testa- 
ta, de comunitati si oame- 

ni multi de-a... lun- 
gul, istoriei. 

*** 
Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 

de PAULPOET » Sâm Oct 30, 2010 10:46 pm  
Dreptate are domnia voastră cu libera exprimare. Aşa  

este cum ziceţi, şi defapt eu am zis că extratereştrii sunt de 
 fapt spirite, spirite care unele neavând nevoie de apă, mâncare,  
etc, se pot materializa şi exista în medii ostile cum ar fi pe lună,  

pe marte, sau chiar şi în focul soarelui unde există petele ne- 
gre. Întâmplător tot la televizorul acesta care ziceţi dom- 

nia voastră că mai mult ne dezinformează decât ne 
 imformează, am asistat la o emisiune în care 
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 un pastor sau mai mulţi pastori misionari,  
au fost unde credeţi?... în junglă la canibali, care 

 nu au auzit niciodată de Hristos; au şi ei sfinţii lor 
 care de exemplu... dacă mănâncă un animal din cele 
 enumerate de Dumnezeu ca fiind necurate, vomită  

imediat, iar când au întrebat pe misionari 
 dacă vomită carnea respectivă pentru  

că zeii lor le spun că nu au voie,  
răspunsul a fost exact cum  

avem şi noi în Biblie; au fost 
 surprinşi la extrem cu zeul lor 

 identic apărător cu Domnul Hristos 
 al nostru ce uneori ne vorbeşte prin prooroci;  

au ştiut(gen proorocii din vechime), că le vine un 
 înger şi chiar le-au ştiut numele acestora fără a le spu- 
ne cineva; apoi cel mai tenifiant lucru a fost acela că de- 

monii sau spirite de tot felul, se plimbă nestingheriţi peste  
tot prin junglă, merge lângă tine şi îl simţi deşi nu îl vezi, şi  

culmea, că dacă îl superi zicând că nu crezi cum că este lângă 
 tine, te pălmuieşte, spunea respectivul: om matur şi serios;  

dar şi alte persoane care sunt martore acestor femomene  
extreme şi de necrezut.  

Pe scurt aşa, eu îmi dau seama ce anume fac, adică  
în jungla aceasta unde ani şi ani de zile au fost 

 canibali, demonii aceştia prin vrăjitorii de 
 tot felul: aproape că s-au materializat, 

 apoi neavând habar de Biblie, săl- 
baticii aceştia se luptă cu pro- 

pia lor conştiinţă să se sal- 
veze de satana; Domnul Hristos a trimes 

 misionari să se răspândească şi acolo Sfintele 
 Scripturi, căci până când Scriptura nu se va face  

cunoscută la orice neam şi fiinţă omenească de pe 
 pământ, nu vine sfârşitul şi Domnul Hristos aliluia. 
Apoi faptul că demonii îşi fac de cap acolo şi fug de 
 lumea noastră civilizată, este tocmai necunoaşte- 

rea aceasta de care vorbeam, sau mai bine zis:  
ei pier când noi începem bine să cunoaş- 

tem tainele facerii omului şi desti- 
nul său, apoi sunt "n" cazuri când dato- 
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rită tehnologiilor foto şi vidio, aceşti demoni 
 sau ce or fi ei, mai mult sau mai puţin materializaţi, 

 sunt inmortalizaţi şi sunt văzuţi Cristiane, şi să nu-mi  
spuneţi acum că nu credeţi măcar în stafii, strigoi, etc.  

Şi încă ceva, căci în momentul în care au vrut să le 
 facă poze document că nu sunt vorbe în vânt 

 şi au fost printre aceşti sălbatici cu  
adevărat, ei bine... au vrut să-i 

 omoare zicând că nu-i voie,  
deoarece spiritul lor: le ră- 
mâne în acele fotografii şi 

 cineva le poate face vrăji şi  
rău enorm. Şi au făcut puţine 

 poze, cu greu le-au explicat teh- 
nologia aceasta, şi au fost de acord.  

Oare, ei au fost acei ce au zis nu foto- 
grafiilor, sau cumva demonii speriaţi  
că pot fi văzuţi şi fotografiaţi?... Iată  
câte minuni avem Cristiane pe acest 
 pământ; unii le zic extratereştri; al- 

ţii ca mine tind să creadă că sunt 
 de fapt demoni care au reuşit 

 prin necunoaşterea Bibliei  
să se materializeze par- 

ţial sau total, iar alţii nu cred precum Toma 
 necredinciosul, care nu a crezut până când Domnul  

Hristos ca spirit nevăzut ce a auzit şi văzut tot ce au zis,  
s-a materializat un moment; l-a făcut pe Toma să creadă;  
dar ne-a dat şi nouă în zilele noastre, dovada existenţei 
 unei alte lumi, tot în lumea aceasta a noastră, o lume  

nevăzută nouă, căci uşile ştim bine că erau zăvorâ- 
te când a apărut Domnul Hristos deodată din 

 senin în faţa lor; aşa cum am povestit şi 
 eu că a apărut acea entitate, în 2005,  

şi care nici în 100 de ani de acum, 
 nu mă veţi crede şi mă alătu- 

raţi celor ce domnia voas- 
tră prin exprimarea de 

 mai sus, îi faceţi nebuni de legat. 
Să auzim de bine Cristiane, şi mulţumesc  
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mult că nu mi-ai şters scrierile acestea momentan,  
şi atât am avut de povestit: ar mai fi multe de povestit 

 despre 2005 şi 2007(căci şi atunci s-a întâmplat ceva identic 
deoarece m-am apucat să scriu întâmplările 2005 şi care le-am 
pierdut şi nu le-am mai amintit până în ziua de azi), ar mai fi 

 multe ziceam, dar renunţ Cristiane, renunţ... nimeni în  
afară de Dumnezeu, nu mă va crede vreodată.  

Amin. PAULPOET  
*** 

Re: Aţi auzit de exoteric şi extratereştri? 
de Cristian » Mie Noi 03, 2010 5:42 pm  

Paulpoet, demonii nu sunt extraterestri.  
Demonii sunt ingeri decazuti, inde- 

partati de Dumnezeu, iar ei  
cauta sa ne ispiteasca  

si sa ne influente- 
ze prin gand.  

Demonii 
 nu sunt 

 fiinte 
 materiale,  

demonii nu pot 
 lua trup, demonii nu 

 sunt canibali. Demonii sunt 
 duh (sau le poti spune si spirit)  
dar nu sunt extraterestri, pentru 

 ca nu sunt materiali. 
**** 

Dragă cititor iubit, să vedeţi ce m-am gândit,  
  şi repede am găsit; m-am gândit ceva în viu, pe la...  

pocăiţi, să scriu. Şi am scris, dar m-am rugat, tot ce eu 
 am comentat, să fie şi... acceptat. Ghiciţi despre ce am scris,  
şi-am primit răspuns precis? Despre demoni, despre draci, în 

credinţă dacă zaci: să crezi, că-i adevărat, Dumnezeu ne-a 
 arătat: chiar astăzi, când eu vă scriu, despre demoni  

şi pustiu. Iată, ce, la început, comentariu, am  
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făcut, iar răspunsul, 
 este viu: vine la voi... mai 

   târziu: exact, acum, eu, îl scriu... 
*** 

Oameni supranaturali 
Autor: Victor Sorocean. Resursa 
 adaugata de vitec1 in 10/12/2011  

2 Imparati 1:9-15 
De ce focul lui Dumnezeu  

s-a pogorât din cer,dupa cuvintul  
lui Ilie? Oare a zis Dumnezeu s-o faca?  

Noi nu vedem acest lucru in Scriptura? Focul, 
 s-a coorit jos, pentru că Ilie era un om al lui Dumnezeu. 

 Om al lui Dumnezeu - aceasta nu este o porecla,dar o poziţie 
specială a omului. Dumnezeu este supranatural şi toti care sunt  
cu El, şi ei devin oameni supranaturali. Poporul lui Dumnezeu 

 este capabil să facă ceea ce face Dumnezeu.  
Multi admira minunile lui Moise, Ilie, Elisei, si privesc 

 la ele ca la istorie, dar cei care cred în Isus poat să 
 facă lucruri de genul asta. Ucenicii lui Isus pu- 

teau sa aduca foc ca profetul Ilie, daca Isus  
nu-i oprea pe ei.  

Luca.9:54-56.Ucenicii Sai,Iacov si  
Ioan,cind au vazut lucrul acesta, 
au zis:”Doamne,vrei sa po- 

runcim sa se coboare 
 foc din cer si sa-i 

 mistue,cum a 
 facut Ilie?” 

Isus s-a 
 intors  
spre ei, 

i-a certat, 
 si le-a zis:” 

Nu stiti de ce 
 duh sinteti insufletiti! 

Caci Fiul omului a venit nu 
 ca sa piarda sufletele oamenilor, 

ci sa le mintuiasca.”Si au plecat intr-alt sat. 
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Moise, Ilie, Elisei, şi alţi oameni ai lui 
 Dumnezeu au făcut multe minuni mari, dar  

Ioan Botezătorul a fost mai mare decit ei. Atunci 
 reiese ca cel mai mic creştin este mai mare decât Ioan,  

şi prin urmare este mai mare decât toţi cei care au fost îna- 
inte de el.  

Luca.7:28 Va spun ca dintre cei nascuti din femei,nu 
 este nici unul mai mare decit Ioan Botezatorul. Totusi, 

cel mai mic in imparatia lui Dumnezeu,este mai mare decit 
el. 

Chrestinul - arată ca o persoană simpla,normală, dar, în 
 realitate, el este o persoană neobişnuită. Păcătosul 

 duce în el moarte, creştinul are in el sursa de 
 viaţă. Creştinul – este o creatie total 

 noua, are un caracter nou şi  
are puteri suprana- 

turale.  
* 

Efes.2: 10 Caci noi sintem lucrarea Lui,  
si am fost ziditi in Hristos Isus pentru faptele 

 bune, pe cari le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, 
 ca sa umblam in ele. 

Adam a fost creat de Dumnezeu, dar el a păcătuit şi a murit.  
Dar noi sintem o creaţie noua a lui Dumnezeu, creati prin 

 Hristos Isus.  
Efes.2:4-6 Dar Dumnezeu, care este bogat in 

 indurare, pentru dragostea cea mare cu  
care ne-a iubit, macar ca eram morti  

in greselile noasre, ne-a adus la  
viata inpreuna cu Hristos 

(prin har sintem mintuiti). 
El ne-a inviat im- 

preuna, si ne-a 
 pus sa sedem 
 impreuna in 

 locurile ceresti, in Hristos Isus. 
Prin credinţa noastră în Isus Hristos, Duhul  

lui Dumnezeu a intrat în noi, ne-a inviat în Isus  
Hristos, şi noi din nou am capatat viaţă. Acum suntem 
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 o nouă creaţie, o noua faptura.  

Ceea ce a fost pierdut prin Adam, a 
 revenit din nou la cei care sunt o creaţie 

 nouă. Faptura cea noua primeşte ceea ce a fost  
pierdut de la faptura veche. Crestinului ii sint date 

 puteri supranaturale de a: vindeca oameni de la toate 
 formele de boli,sa învie pe cei morţi, pentru a elibera oame- 

nii de la tot felul de demoni, care este dincolo de puterea oame- 
nilor obişnuiţi.  

Crestinul este dotat cu puterea de a distruge lucrările diavolului  
şi să-l impuna sa fuga. Chiar dacă se vor aduna împreună cei  
mai puternici magicieni şi şamani, ei nu vor putea sa alun- 

ge pe diavol, el se va razbuna pe ei. Cu toate acestea,  
creştinul are puterea de a alunga pe diavol.  

Iacov.4:7 Supuneti-va dar lui 
 Dumnezeu.Impotreviti- 

va diavolui,si el va 
 fugi de la voi.  

Crestinul este 
 înzestrat cu 

 abilitatea 
 supranaturala 

 pentru a fi purtător de 
 ungerea lui Dumnezeu, prin care 

 face minuni.  
* 

Fapte19:11-12  
 Si Dumnezeu făcea 

 minuni nemaipomenite prin 
 minele lui Pavel. Pina acolo ca peste cei  

bolnavi se puneau basmale sau sorturi, care 
 fusesira atinse de trupul lui, si-i lasau boalele, si  

ieseau afara din ei duhurile rele.  
Mulţi creştini nici nu se gindesc si nu inteleg cat de 

 fenomenal este. Aceasta distruge teologiele 
 multor: nui rugăciue, nici punerea  

mâinilor, nici poruncirea 
   demonilor sa plece ...  

Crestinul este 



 
 

560 

 inzestrat 
 cu putere supra- 

naturala, de a influenţa  
legile naturii şi legile fizicii.  

Marc.11:23 Adevarat va spun 
 ca, daca va zice cineva muntelui 

 acestuia: ”Ridica-te si arunca-te in 
 mare”, si daca nu se va indoi in inima lui,  

ci va crede ca ce zice se va face, va avea lucrul  
cerut.  

Mersul pe apă, trecerea prin pereţi, transferat de la 
 un loc la altul, aceastea sint doar cele mai puţine 

 lucruri pe care le poate face un creştin. Toate 
 acestea sunt posibile datorită faptului 

 că noi nu mai traim, dar Domnul  
Isus trăieşte în noi şi lucre- 

za prin noi.  
Gal.2:20 Am fost 

 rastignit im- 
priuna cu  
Hristos, 

 si traiesc… 
dar nu mai 

 triesc eu, ci Hristos  
traieste in mine. Si viata,  

pe care o traiesc acum in trup,  
o taiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, 

 care ma iubit si S-a dat pe Sine insusi pentru mine. 
* 

Ioan.14:12. Adevarat, adevarat, va spun, ca cine crede 
 in Mine, va face si el lucrarile pe cari le fac Eu; ba 

 inca va face altele si mai mari decit acestea; 
 pentruca Eu ma duc la Tatal.  

Întrebări: De ce, atunci, unii se folosesc  
de posibilitatea aceasta, dar altii nu?  

De ce unii merg deja în vindecare,  
în timp ce alţii se inbolnovesc 

 singuri? De ce unii merg 
 în libertate, în timp ce 
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 altii merg sub presiunea demonilor?  
Un om al lui Dumnezeu a spus: "Diavolul  

atât poate sa acţioneza în viaţa creştinului, 
 cit el singur permite ca el sa actioneza."  

Mulţi creştini se roaga ca să fie supranaturali, în timp 
 ce ei sunt supranaturali, dar ramin naturali... Problema 

 nu este că nu avem, problema este că noi nu folosim ce avem.  
CE SA FACEM ? 

Este scris că Isus a venit să distrugă lucrările diavolului, şi noi 
trebuie să continuam să facem acest lucru. Dacă a făcut El, si  

noi trebuie sa facem. Noi nu trebuie sa asteptam ca diavo- 
lul şi demonii sa plece singuri. Diavolul şi demonii 

 lui nu vor să plece de bună voie, deaceia noi  
trebuie sa mergem şi sa destrugem 

 lucrarile lor si sa-i alungam.  
Noi nu suntem mai 

 mult pradă 
 pentru 

 diavolul şi demonii lui,  
dar acum ei sunt prada noastra.  

 
Bolile, durerile- sunt duşmani care au scop 

 să distrugă Templul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie 
 să rabdam lucrurile acestea, deoarece ele sunt trimise să ne 

distrugă. Noi trebuie sa luptam cu tot ce ne distruge,si în numele 
 lui Isus să distrugm tot pina la capat. Noi trbuie să ne amintim 

cine suntem în Isus.  
Efes.2:10 Caci noi sintem lucrare Lui, si am fost ziditi in 

Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a prega- 
tit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam in ele. 
- Eu nu sunt o victimă a bolii - boala este victima mea.  

- Eu nu sunt o victimă a demonilor – demonii 
 sunt victima mea.  

- Eu nu sunt o victimă a sărăciei – sără- 
cia este victima mea.  

- Cât timp voi rabda această 
 boală, dacă pot s-o dis- 

trug pina la capat?  
- Cât timp pot 
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depinde de obiceiuri proaste,  
dacă pot umbla in libertate completă?  

- Cât timp imi va fi frică de diavol, demoni  
si de întuneric, dacă pot sa-i alung pe ei şi sa le 

 poruncesc lor?  
- Cât timp voi fi rob al păcatului şi sa pierd binecu- 
vântarea, dacă eu pot sa trăiesc în binecuvântare?  

 
Rom.8:37 Totusi in toate acestea 

 lucruri noi sintem mai mult  
decit biruitori, prin  

Acela care ne- 
a iubit 

**** 
Dragă cititor iubit, foarte bine a vorbit,  

atent eu nu l-am citit: nu e mare scriitor, dar  
este... biruitor! Oare eu greşeli nu am, mai ales  
când mă grăbeam? Am greşeli... ortografie, vă  
vorbesc în poezie, şi din grabă... mai greşesc, 

 pentrucă, eu, vă iubesc, şi iubindu-vă pe  
voi, fac cu demonii Război, demonii 

 chiar mă privesc, sunt neputin- 
cioşi, scrâşnesc: nu pot să-mi 
 facă nimic, sunt întradevăr  
om mic, dar mare este Iisus, 

 şi mă-nălţă tot mai Sus: spiritu- 
al, Duhovniceşte; şi iubitul(cititorul) 

 meu... citeşte: Dragă predicator, am citit 
 ceva deosebit. Demonii, da, demonii nu pot trăi 

 în lumea noastră decât având o gazdă, adică pe noi,  
în noi, exact precum în filmele făcute, şi care filme s-au 

 inspirat probabil din Scriptură. Omul nu crede aşa ceva,  
dar nu credem nici pe Domnul? Domnul, da, Domnul a fost 

 acela care a scos demonii, nu puţini la număr - o legiune de 6 
 mii de demoni; şi nu putem spune că nu, nu este adevărat. Da, 
totul este adevărat, şi studiind aspectul acesta al demonilor ce 
 nu pot supravieţui în lumea noastră decât având o gazdă - un 
demonizat, mai putem înţelege şi alte lucruri cum ar fi... sunt 

 nu unul, ci mai mulţi pentru a avea putere; sunt mici şi nu 
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pot fi văzuţi, dar pot fi auziţi, adică au minte,  
dar nu au organe de văz, auz şi vorbire, decât cele  

ale gazdei respective, lucru foarte important. Supranatu- 
ralul lor constă în faptul că, afară, nu pot face nimic. Afară  

este iadul pentru ei, adică nu pot auzi, vedea, gândi. Astfel se 
explică de ce demonii au cerut Domnului să-i lase a intra în 

 acei porci, care au demonstrat că întradevăr au fost 
 foarte mulţi, când turma de porci era de două  

sau trei mii de porci, adică în jur de 2-3  
demoni în fiecare porc. Şi de ce oare 
 porcii au înebunit şi s-au sinucis 

 aruncându-se în râpă? Interesantă  
întrebare veţi zice, dar Domnul a gândit  

a ne arăta toate acestea, să vedem pe omul 
 care nu are o minte mai multă decât al unui 

 animal, şi că, demonii, au un singur ţel în lumea  
noastră, acela de a se folosi de gazdă, după care să  

determine gazda să se sinucidă. Şi vedem în viaţa de 
 zi cu zi, aceste sinucideri, dar dacă ai avea curajul să-i  
spui familiei respectivului că sunt posedaţi de demoni şi se 

 pot spânzura şi ei, vor zice că nu este adevărat, sunt cre- 
dincioşi, şi greşeşti cu privinţă la demoni, căci dacă ai fi de- 
monizat, ai fi precum cel descris de Sfânta Scriptură, care  

făcea rău, etc. Ori a fi precum demonizatul, înseamnă a  
avea mai mult de un demon în tine. Satana, nu este a- 

tât de prost încât să nu ştie cum să-şi organizeze  
atacul. Domnul spune o pildă edificatoare în  

acest sens, anume că, demonul ieşit din 
 om(deci este unul nu mai mulţi),  

* 
umblă prin locuri pustii, lipsite de apă... adică locuri  

fără viaţă, afară din om adică; şi se va întoarce de unde  
a plecat. Iar dacă va găsi casă măturată, condiţii propice lui 
adică; nu va intra iarăşi în acest om, că doar nu este prost; ci  

se va duce... zice Domnul, şi va mai aduce cu el pe alţi 7 demoni 
mai puternici decât el(deci au o ierarhie a puterii lor), şi starea 
 din urmă a acestui păcătos, ne spune Domnul; va fi şi mai rea  

ca la început. Sper să înţelegem odată pentru totdeauna că 
 omul are în el un... drac, cel puţin, aşa cum a şi fost în- 
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vinuit Domnul zicându-i-Se că are: Drac.  
Şi Domnul a spus adevărul, adică nu are Drac:  
demon. Domnul a fost, este şi va fi curat, adică  
Sfânt. Noi pentru a ajunge la sfinţenia Dom- 

nului, va trebui să scoatem demonul din 
 noi, dar să fim foarte atenţi după ce 

 scoatem demonul(îl rănim... de  
moarte), pentru că vom fi 

 atacaţi de alţi 7 demo- 
ni mai puternici decât  

acela pricăjit scos 
 prin Numele Domnului 

 Hristos. Mulţumesc. 11.12.2011 
**** 

Dragă cititor iubit, prima parte aţi citit,  
parte-a doua va urma, pentrucă, mă voi ruga, 

 adică, m-am şi rugat, m-am dus şi am comentat, 
 pentrucă... a decedat: Mălina, artistă mare, şi se pune 

 o-ntrebare: Dacă eu nu mă rugam, despre demoni 
 nu vorbeam, Mălina, azi, deceda, Adevărul arăta? Cel  
ateu va zice nu, ai nimerit-o şi tu; iar cel care-i credincios, şi 

 crede-n Isus Hristos, zice da, e-adevărat, Dumnezeu ne-a 
 arătat, despre demoni, că există: Mălina era artistă;  

Mălina s-a sinucis, posedat-a fost precis; Mălina 
 chiar ne spunea, că să moară ea ar vrea; dar 

 nimeni să nu-i fi spus, despre, Doctorul:  
Iisus? Nu se poate, este-absurd, omul 

 este orb şi surd, cât de tare pot să  
zbier, că nu sunt... robot de fier;  

sunt şi eu suflet ca voi, nu 
 sunteţi nici vaci, nici 
 boi; sunteţi oameni, 

 aveţi minte, aveţi lim- 
bă, 'veţi cuvinte; Mălina,  

a fost Bolnavă, a fost într-o 
 stare gravă; n-a avut boală tru- 
pească, ci o Boală sufletească; 

 o Boală ce nu se vede, şi  
nimeni, nimeni 
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n-o crede, când îţi spune:  
mă omor, mă scap de tine uşor.  

Nu te scapi, te chinuieşti, zice Biblia... Munceşti; 
 eşti Muncită... ne-ncetat, ca-n pilda: celui bogat; 

 bogat care a murit: fără suflet mântuit;  
şi sufletul lui s-a dus... unde 

 credeţi, la Iisus? Nici- 
decum, s-a dus în jos,  
a fost un necredincios; 

 şi în iad când a ajuns, s-a  
uitat puţin în Sus, şi-a văzut  

pe cel sărac, care n-a avut pe... drac, 
 şi care, el, a ajuns, la ceruri, să fie Uns, adică  

nemurutor, în destinul viitor:  Avraame, zice bo- 
gatul, care fu... demonizatul, ce-a mâncat şi a băut, s-a 

 distrat şi a... spârc: făcut; văd pe Lazăr cel sărac, şi nu 
 ştiu cum să te fac: să-l laşi a veni la mine: sunt Muncit  

în foc; când vine: să-mi aduc-un strop de... Apă(Alinare, 
Pace sufletească – Isus, Domnul), sufletul de mi-l 

Adapă, căci nu pot, mă arde tare, este-o vâlvătaie mare; 
rogu-te,  

fii tu milos; Avraame, trimite-l jos! Şi Avraam – idem Isus; 
 se uită la el de Sus, şi-i spune că nu se poate, judecat îi cu drep- 
tate; şi chiar dacă şi-ar dori, cu neputinţă ar fi: un hău mare 
 ne desparte, să nu treacă-n Astă parte, nici de-aici la  
voi, şi nici înapoi: de la voi la noi. Iată pe... demoniza- 

tul(noi îi spunem posedatul), care liniştit a stat, în spec- 
tacol nu s-a dat, pentrucă, el, demonul, a ştiut, şi o- 

mu'-n crize căzut: îi dus la... exorcitare, şi şanse 
 prea multe n-are: să omoare... SUFLETUL,  

pe Dumnezeu, care ne spune mereu:  
Veniţi, veniţi şi veniţi, sufle- 

tul vă mântuiţi, să scă- 
paţi de... chin, de  

Moarte, cum  
spun Eu: 

 la Sfânta Carte; Veniţi, veniţi şi veniţi,  
nu mai staţi şi zăboviţi; mâine este prea târziu, 

 pentrucă, eşti Mort, nu Viu; Veniţi... până nu-i târziu, 
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 vă salvează al Meu Fiu; vă salvează să trăiţi, şi să nu vă 
 chinuiţi... veni, Veniţi.  

Aşa ţipă Dumnezeu, aşa ţip acum  
şi eu; dar cine aude oare... Mălina, este-o- 

ntâmplare: s-a-ntâmplat, viaţa şi-a luat; ascul- 
taţi de acest prost... sinucideri au mai fost; nu de- 

monul ne ucide, fiecare om decide: să trăiască sau să 
moară, ca o pasăre sau Fiară. Aşa zice fiecare, ce încredere 

nu are, în ceea ce vă spun eu, vă spune şi Dumnezeu; vă spune, şi 
tot degeaba; aşa cum se vede treaba, e de rău, nu e de bine, şi de- 

pinde doar de tine, de tine ce n-ai crezut, pe motiv că, n-ai  
ştiut; şi care de-acuma... ştii, te Trezeşti neneo... Învii;  

nu mai ţine cu prostia, cu slava şi poezia; te Tre- 
zeşti cu-adevărat, pentrucă – apropiat; vine  

Domnul pe pământ; ai ştiut de-al Său 
 Cuvânt(Biblia), şi ai râs, da, ai 

 zâmbit, l-ai considerat tâm- 
pit, pe cel ce se pocăieşte, 

 se Botează, Mântuieş- 
te? Botezul, a doua  
oară, pe satana îl 
 omoară; degeaba 

 te-ai botezat, când 
 numele ţi s-a dat; Bo- 

tezul, adevărat, în Scrip- 
tură-i arătat: de Ioan Botezăto- 

rul, Botezând: Mântuitorul; un îndemn 
 ca să-L urmăm, şi-n râu(apă curgătoare, nu 

 clocită, stătătoare), să ne Botezăm; adică, oameni  
adulţi, doar pe Domnul să-L asculţi; voia Domnului  

să faci, să Glăsui, şi să nu taci: să spui celor ce nu ştiu,  
că Isus Domnul – e Viu; este Viu, ne-a arătat, cum tre- 

buie Botezat, credinciosul, care, crede, şi pe Dumne- 
zeu îl vede: căci, degeaba tu-l botezi, când e mic, 

 şi când nu vezi... nu vezi lumea, nici pământul; 
 nu vezi oamenii, Cuvântul; abia te-ai născut,  

nu vezi: şi doreşti să te... Botezi? Nici- 
decum, că n-ai valoare, trebuie  

să creşti mai mare, să auzi 
 despre Isus, să auzi 
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ce El a spus; şi abia atunci... de crezi, 
 vii la Domnul, te Botezi; eşti matur, nu eşti 

 copil, crezi în Domnul, esti umil; adică, îţi vindeci 
 rana: scoţi pe demon, pe satana; nu stai vesel şi rânjeşti, 

 fără să te pocăieşti, pe motiv că... pocăiţii, se comportă ca... 
zmintiţii, nu sărută cruci, icoane, şi se-nchină la... banane,  

aduse ca aujutoare, de prin ţări cu bună stare. Nu, Cru- 
cea, Ortodosia, Dragostea şi Poezia, nu este idola- 

trie, la Botez să nu te-nvie, şi să fugi la... po- 
căiţi, să te-nsori sau te... Măriţi. Nu,  

Botezul, nu e ştiut, şi bine nu 
 e făcut! Unii, Crucea, nu  

sărută. Alţii credinţa 
 îşi mută... Ce e asta? 
 Ce suntem? N-avem 

 ochi ca să vedem? N-avem nici... să auzim?  
Nu vrem să ne... Mântuim, Pocăim? Ba, vrem neneo... 

 dar nu ştim. Vrem şi noi: că Îl Iiubim. Am fost şi suntem 
 săraci. N-am ştiut că avem... draci. Acum ştim, îi dăm afară.  
Fug de tămâie şi ceară. Şi vom merge, ne-nchinăm, Crucea  

Sfântă sărutăm. Sărutăm Iicoana sfântă: Fecioara care 
 Cuvântă. Şi care idol nu este. Ci, demonul, ne pros- 

teşte: Să nu ne iubim ca fraţi. Să rămânem  
dezbinaţi. Unii hăiţ, şi alţii... cea:  

Fiecare om cum vrea.   
*** 

Vă mulţumesc, că m-aţi acceptat.  
Să mă ştergeţi eu m-am aşteptat.  

Şi să nu mai vin... la comentat. 
 Despre demoni v-am vorbit. 

 Lucru cert şi dovedit. Dar 
 care nu-l poţi să-l spui.  
La oameni şi nimănui:  

Nici lui Boc, nici lui  
Băsescu. Sau Mă- 

linei, Olinescu. 
 Pentrucă, motiv îţi cată. Şi  

te dă în judecată! Iată demonul  
ce-ţi face. Nimic în viaţă nu-ţi place.  

Vrei mai mult, mai mult,  
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mai mult. Te îndepărtezi de Cult.  
Demonul din tine vrea... Te-ajută  

s-ajungi o stea(star). După 
 care, te coboară. Şi  
la final... te omoară.  

Frumoasă a fost Mălina.  
Şi demonul poartă vina. 
 Demonul te ispiteşte. Te  

corupe, reuşeşte. Pentrucă,  
eşti păcătoasă. Eşti o dulce, o 

 frumoasă: pentru iad, eşti ideală,  
şi-i păcat, păcatu-i boală. Păcat că as- 

tăzi te-ai dus. Doctorul - Domnul Isus: La 
 El dacă apelai. Sufletul ţi-l vindecat. Şi de de- 

mon, tu, scăpai. Acum este prea târziu. Să-L mai  
iubească pe Fiu. Acum tu, te-ai sinucis. Şi te afi-n  
iad, precis. Şi degeaba, n-ai crezut. Demon, mare,  
ai avut. Şi n-a fost o întâmplare. Demon are fie- 

care. Mama sa, s-a aruncat: şi idem, a dece- 
dat. Aşa s-a adeverit. Exact, ce eu v-am 

 vorbit. Citez: "dar dacă ai avea  
curajul să-i spui familiei  

respectivului că sunt 
 posedaţi de demo- 

ni şi se pot spân- 
zura şi ei, vor  

zice că nu 
 este adevărat, sunt credin- 

cioşi, şi greşeşti cu privinţă la 
      demoni, căci dacă ai fi demonizat"...  

... 
Şi Dumnezeu ne-a arătat: Mălina s-a aruncat,  

şi la fel a decedat; oare este-o întâmplare, demon  
n-are fiecare? Vinovat, demonul este, dar şi cel care-l  

primeşte. Dă-l afară, cât trăieşti! Dă-l afară, c-o păţeşti!  
Nu mai fi te rog ateu! Roagă-te la Dumnezeu! Postul sfânt  
cu rugăciuni, vizibil face minuni! Păcătos, de n-ai postit, 

 vizibil, că ai murit! S-a văzut această... fată, că ar fi  
demonizată? Eu zic nu, era doar tristă. 

 Era o mare artistă. Cine are pe Hristos, râde 
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 şi e Bucuros. Şi cine are un... Drac, în dureri, tris- 
teţi, ei, zac. Zăceţi în Domnul Hristos. Satana e fioros. 

 Numai Domnu-l dă afară. Satana este o fiară! Satana su- 
flet nu are. De tine suflet nu-l doare. Pe când Domnul, te Iiu- 

beşte. De demoni, El, te păzeşte. Demonii curaj nu au. Demonii,  
în iaduri stau. Pe când Domnul, şade-n cer: unde oamenii, nu  

pier! A pierit un suflet bun, a avut demon, nebun. Demonul  
acum e mare. A avut bună purtare. Adică, a reuşit. Şi  

Mălina... a murit! Mălina, nu-i adormită. Mălina 
 îi chinuită! Mălina nu a ştiut. Că un demon 

 a avut. Cu toate că, ea, ştia. Demonul:  
va repeta. Şi aşa, exact, a fost. 

 Şi mai multe... n-are rost...  
Mulţumec... şi ţineţi 

 post: măcar 
 până în 

 Ajun,  
săptămâna  

de Crăciun. Amin. 
**** 

Dragă cititor iubit, 
 am zbierat, am obosit,  
mă duc să mă odihnesc, 

 şi poate... nu mă trezesc. 
 Dar dacă mă voi... trezi,  
vă iubesc, vă voi vorbi, 
 pentrucă, mai am de 

 zis, mai am cam  
multe de scris:  
  parte-a treia...  

mi-am dorit,  
dar pen-trucă m-am lungit, 

 o scurtez, să fie mică, şi vedem, 
 la o adică, să n-ajungem la... omie, 

 pagini, predici, poezie. La revedere!  
12.12.2011  

* 
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Dragă cititor iubit, 
 repede am revenit, şi iute  

m-am repezit... dar mai bine,  
vă mai las, să mă dreg puţin la glas: 

*** 
23)Rugaţi-vă pentru trezire spirituală 

Autor: Mich Vasile | Album: fara album | Tematica: Diverse  
Resursa adaugata de vasilemich710524 in 12/12/2011  

Notă: 
Din această predică 

 vă prezint doar un aspect, un 
 fragment; comentat de mine, şi la care  

nu prea mă aştept la un răspuns pozitiv, decât 
 mai târziu, când această carte pe care o citiţi, va fi ci- 

tită şi virtual, iar cunoştinţa multora va creşte. Mulţumesc. 
Iată fragmentul: 

Sunt în aşteptarea unei mari treziri spirituale. Nu mă pot 
 obijnui cu ideea că aş putea să o ratez. Prin Duhul, văd în 
România biserici ticsite de oameni flămânzi după Cuvân- 

tul lui Dumnezeu şi după neprihănire, mai mult decât 
 după bani şi după plăceri. Văd oameni alergând  

din toate părţile spre locuri de adunare pen- 
tru a experimenta manifestarea autenti- 

că şi profundă a slavei lui Dumnezeu.  
Dacă nu voi fi eu omul învrednicit  

de Dumnezeu pentru a îndepli- 
ni această lucrare, mi-ar 

 place măcar să-i pot  
ţine Biblia. Până 

 una alta, caut 
 să mă sfin- 

 ţesc mai  
mult, să mă rog, să studiez Scriptura, 

 să-L cunosc pe El şi să supravieţuiesc atacurilor 
 furtunoase ale diavolului, dezlănţuite cu toată furia  

împotriva mea şi împotriva bisericii pe care o păstoresc.  
Viziunea unei treziri spirituale naţionale de proporţii este  

ceea ce mă ţine în viaţă. Cănd sub presiunea atacurilor celui  
rău, se întâmplă să-mi pierd această viziune, îmi pierd şi sen- 
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sul de a mai trăi. Dacă mă mai ţine  
ceva legat de acest pământ, este o dorinţă  

fierbinte de a-L vedea pe Dumnezeu la lucru cu 
 o putere la fel ca pe vremea lui Moise şi Ilie.  

Într-o vreme în care diavolul  
lucrează cu atâta putere, 

 pe toate căile şi prin  
toate mijloacele,  
nu pot concepe  

că Dumnezeu ar  
putea fi mai prejos. 

 De aproximativ doi, trei 
 ani de zile, mulţi membri din 

 Biserica noastră împărtăşesc cu 
 mine această viziune. Transformarea 

 radicală realizată în viaţa lor, de către 
 Duhul Sfânt, în urma trezirii mele, este mai  

mult decât evidentă. Entuziasmul, rugăciunile  
şi slujirea lor îmi dau aripi. Este adevărat că nici  

diavolul nu doarme. De o vreme încoace, avem sen- 
zaţia că trăim cu sabia lui Damocles deasupra ca- 
pului nostru, gata să ne sfărâme ţestele, în orice 
 moment. Uneori, ni se pare că fiecare clipă pe 

 care o trăim este... ultima pe acest pământ.  
Nu mi-aş fi putut imagina vreodată că  

lupta spirituală este atât de crânce- 
nă, când îndrăzneşti... lucruri  

mari cu Dumnezeu. Dar 
 ne agăţăm, ca dispe- 

raţii, de Cuvân- 
tul lui Dum- 

nezeu, ,, căci scut şi pavăză este credincioşia Lui”.  
Nu am pretenţia că suntem singurii care ne rugăm pentru  

o trezire spirituală de mare anvergură. Sunt convins că  
Domnul are mai mult de şapte mii de bărbaţi, în ţara  

aceasta, care fac lucrul acesta. Nu mă consider  
un fel de Ilie al României, deşi mărturi- 

sesc faptul că mi-ar place să devin. 
 Nu cred că o astfel de dorinţă  
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este păcat, din moment ce şi Elisei cere,  
aproape cu neruşinare, o dublă măsură  

din duhul lui Ilie. Sunt convins  
că mândria, ambiţiile per- 

sonale şi încrederea  
în sine sunt monştri  
care au devorat de-a  

lungul timpului mii de 
 oameni ai lui Dumnezeu, 

 şi cer cu stăruinţă lui Dumne- 
zeu să mă păzească de acestea. Dar  

mai ştiu şi că doar cei care au îndrăznit 
 să viseze la lucruri ce sunt peste puterile lor,  

L-au văzut pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa. 
 Rugaţi-vă pentru România! Rugaţi-vă pentru trezire  

spirituală! Cereţi lui Dumnezeu să ridice bărbaţi de cali- 
brul lui Moise, Ilie, Petru şi Pavel, care pe lângă bagajul  

intelectual să aibă şi unul moral şi spiritual la fel de 
 dezvoltat. Rugaţi-vă lui Dumnezeu să ridice oa- 
meni cu viziune, curaj, frică de Domnul, dispo- 

nibilitate la sacrificiu şi smerenie, care nu 
 urmăresc înălţarea slavei lor persona- 

le, ci a slavei lui Hristos. Rugaţi-vă  
lui Dumnezeu să ridice lucrători  
pe faţa cărora să strălucească  

slava lui Dumnezeu la fel ca 
 pe a lui Moise şi Ştefan. 

 Rugaţi-vă şi pentru  
mine. P.S. Putem 

 ţine legătura 
    pe adresa: 

,, Predici  
Vasile Mich” 

*** 
Comentariul meu: 

Dragii mei, Dumnezeu a ridicat 
 şi va mai ridica lucrători cu viziune de la  

Dumnezeu. Întrebarea este alta. O întrebare care 
 pune alte întrebări. Oare, sunt consideraţi aceşti vizionari 
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 ai lui Dumnezeu ca vorbind cu putere de la Dumnezeu,  
sau sunt raşi, tunşi şi frezaţi în cap exact de cei ce doresc 

 vizionari? Şi nu vorbesc frate, în necunoştinţă de cauză, căci 
precum domnia voastră predicaţi pe acest sait spre slava lui 

Dumnezeu, tot aşa şi eu... Paul Preda Păvălache, am 
 făcut acest lucru. Diferenţa a fost că eu nu sunt 

 decât un pescar ce a lăsat năvodul precum 
 Petru, şi a ales să urmeze pe Domnul;  
pe când domnia voastră de exemplu, 

 a făcut teologie, cred, a studiat Sfânta 
 Scriptură de la un capăt la celălalt; a memo- 

rat mecanic, anumite pasaje din Biblie pentru 
 predica următoare, etc. Şi iată că am deranjat pe 

 mulţi prin exprimarea mea îndrăzneaţă prin care spu- 
neam în anumite momente ale predicilor sau poeziilor, nu 

 puţine la număr: că vorbesc de la Domnul care se află în mine, 
    şi Domnul îmi aşterne aceste cuvinte minunate în rimă; ei 

bine... tocmai aceia care cer şi doresc vizionari, cu viziune precum 
Moise, Pavel, etc; tocmai aceştia nu vor să audă pe unul ca 

Păvălache, îl rad, tund şi altele... repede în cap, şi se scapă de el 
frate, da, se scapă de el mişeleşte, aş putea spune. Oare de ce? Ce 

vor comenta cei cu 
 pata pe căciulă când eu, cu putere de la Dumnezeu, critic  

acest site valoros în ochii lui Dumnezeu; prin tipări- 
rea a mai multor volume de poezie, predici, etc; 

 care au fost cândva pe acest site, şi acum ia- 
le de unde nu-i; ce? Vă spun eu ce. Că 

 va ieşi un scandal cum nici nu a 
 existat(nu spun eu - spune  

Dumnezeu); şi se va zice 
 faptul că... nu s-a ştiut frate, da, nu s-a ştiut că acest 

 poet sau ce o fi el cu numele acesta de Păvălache, a vorbit 
 cu putere de la Dumnezeu, nu aşa... hai să fac şi eu o predică 

 acolo, mai o poezie pe zi, şi gata. Nu, acest "Vas" al Domnului, 
precum şi alte... "Vase" ce pot exista şi de cunoştinţa cărora ha- 

bar nu avem; sunt exact ceea ce ne dorim, dar nu vrem, nu  
vrem să ni se dea "Vasele" acestea aleşi aşa cum a vrut 

 Dumnezeu, ci vrem "Vase" cu teologie... profesori 
 universali; teologi de seamă; predicatori cu- 
noscuţi, etc. Oare, are rost eu să mă rog 
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 pentru Domnia ta, sau: să mă rog lui 
 Dumnezeu pentru tot Poporul ales de  

Dumnezeu printre care... poate, nu 
 ştiu; poate... vă aflaţi şi domnia 

 voastră? Păi vedeţi... frate; vedeţi  
că nu aţi vorbit cu putere de la Dum- 
nezeu ci aţi vorbit cu puterea satanei 

 când aţi zis să ne rugăm pentru domnia  
voastră personal? Şi câţi nu sunt precum 

 domnia voastră: doritori de har de la Dum- 
nezeu... prin care să facă, ce? Păi să facă ave- 

re şi el frate, că doar de-aia este alesul lui Dum- 
nezeu, nu? Păi nu, că Dumnezeu cunoaşte gându- 

rile fiecăruia din noi, şi dă puterea viziunii, sau clar- 
viziunii frate; o dă celui care cu adevărat are credinţă  

şi nu se lasă frate, nu se lasă nici dacă este ras... zero, ni- 
mic, nu se mai alege de el. Acesta înseamnă adevărata cre- 
dinţă, nu să te duci colo, colo, să deschizi Biblia, să citeşti  
materialul pregătit, numeri bănuţii credincioşilor şi pros- 

tănacilor care vor veni şi data următoare, tot aşa; şi tot  
aşa. Mulţam. Acest comentariu, este posibil să-l aşez  

la loc de cinste în cartea aflată în lucru, şi care 
 Dumnezeu mi-a vorbit(prin vise dacă cine- 

va doreşte mai multe), să fie citită şi  
virtual, adeverindu-se cele rela- 

tate de mine, cu privire la 
 acest site, şi multe alte site, cu forumuri, 

 de pe internet, unde am avut, sau mai am încă 
 unele conturi să putem discuta, civilizat, despre Dum- 
nezeu. Cartea se va numi "Forumul Aliluia.Ro şi altele";  

şi va fi accesibilă virtual, de la începutul anului  
2012; un an al lui Dumnezeu, pus 

 aparte, cred. Amin. 
13.12.2011 

**** 
Dragă cititor, de plăcere iubitor.  

Că tot vorba a venit, despre Dragoste,  
iubit, vă spun pe unde-am umblat, am 

 citit, am cercetat, şi apoi am comentat:  
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24)Citatepedia. 
 Limba română la ceremonia  

Nobel de la Academia Suedeză 
Publicat de Lucian Velea in Poezii,  

Ştiri. În perioada 6-12 decembrie 2011,  
la Stockholm are loc “Săptămâna Nobel”  
o serie de festivităţi care culminează cu  

decernarea renumitelor premii. 
Pe 7 decembrie, în sala de festivităţi a Academiei  

Suedeze, cu ocazia ceremoniei tradiţionale organizate 
 în această zi în onoarea laureatului Premiului Nobel pentru 

Literatură, a răsunat şi limba română. Unul dintre punctele din 
program a constat în lectura poemului „Ensamhet” –„Singurăta- 
te”, aparţinându-i lui Tomas Tranströmer, laureatul din acest an. 
Poemul a fost redat în limba suedeză, într-o înregistrare mai ve- 
che cu autorul, precum şi în 5 dintre cele aproape 60 de limbi în 

care poate fi citită astăzi opera poetului suedez. Româna s-a 
numărat printre aceste 5 limbi. 

La invitaţia organizatorilor, Dan Shafran, Directorul Insti- 
tutului Cultural Român de la Stockholm şi traducător al  
lui Tomas Tranströmer în limba română, a tradus po- 
emul special pentru acest eveniment şi l-a citit în ca- 

drul festivităţii. La ceremonie au mai... participat  
membrii Academiei Suedeze, personalităţi mar- 

cante ale vieţii culturale suedeze, invitaţi din 
 străinătate, precum şi un mare număr de 
 ziarişti suedezi şi străini. De altfel, presti- 
giosul cotidian Svenska Dagbladet a pu- 
blicat un interviu cu Dan Shafran, des- 

pre munca de traducere a poeziei lui  
Tomas Tranströmer în limba româ- 

nă şi despre felul în care a fost re- 
ceptată în România vestea că  
poetului suedez i s-a decernat  

Premiul Nobel pentru Literatură. 
Dar iată poemul lui Tomas Tranströmer, 

 din volumul “Klanger och spår” (1966), în tra- 
ducerea lui Dan Shafran: 

... 
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Singurătate 
Aici era cât pe ce să mor într-o seară de februarie. 

Maşina a patinat pe polei şi s-a oprit de-a curmezişul şoselei. 
Maşinile care veneau din faţă – 

farurile lor – se apropiau tot mai mult. 
Numele meu, fetele mele, slujba mea 

s-au detaşat de mine şi au rămas tăcute în urmă, 
tot mai departe. Eram anonim 

ca un puştan înconjurat de duşmani în curtea şcolii. 
Farurile maşinilor erau tot mai puternice. 

Mă luminau în timp ce ţineam strâns de volan 
într-o spaimă transparentă şi lunecoasă ca albuşul de ou. 

Secundele erau tot mai mari – aveam loc în ele – 
crescuseră cât clădiri de spital. 
Parcă ar mai fi rămas ceva timp 

să respir o clipă 
înainte să fiu zdrobit. 

Atunci, deodată, o pavăză: un grăunte de nisip salvator 
ori poate o pală de vânt miraculoasă. Maşina s-a desprins, 

târându-se grăbită peste drum. 
Un stâlp a ţâşnit şi s-a frânt, cu sunet ascuţit, 

zburând departe-n întuneric. 
Apoi se-aşternu tăcerea. Am rămas pe loc, în ham, 

privind cum cineva înfrunta viscolul 
să vadă ce-a mai rămas din mine. 

II 
Am cutreierat îndelung 

câmpiile îngheţate din Östergötland. 
Nu se zărea urmă de om. 

În alte colţuri de lume 
e învălmăşeală continuă de oameni 

care se nasc, trăiesc şi mor. 
Să fii vizibil tot timpul – să trăieşti 

într-un roi de ochi – 
asta de bună seamă lasă urme pe chip. 

Un chip acoperit de argilă. 
Murmurele cresc şi scad 

în timp ce-şi împart între ele 
cerul, umbrele, grăunţii de nisip. 
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Am nevoie să fiu singur cu mine 
zece minute dimineaţa, 

zece minute seara. 
- Fără program. 

Stăm la coadă unii la alţii. 
Mulţimi. 

Unul. 
*** 

Comentarii: 
Adamov a spus:  

8 decembrie 2011 la 11:15  
Cunosc cel puţin zece poeţi români 

cu poezie mai profundă şi mai valoroasă. 
Dar dl. Transtromer e suedez, iar inventatorul 

dinamitei(Nobel)de asemenea. Pe o asemenea criză, 
un premiu atât de valoros(un milion de euro) 

e bine să rămână în familie. 
*** 

Paul Preda Păvălache a spus:  
12 decembrie 2011 la 10:08  
Dragă dle Vela, mă tem… 

Şi vă iubesc cu multă stimă; 
N-am înţeles… acest poem 

Care probabil… n-are rimă? 
Şi iarăşi dac-a fost tradus 

Cuvintele: se mai puteau schimba; 
Poemul, devenind acel produs: 

Prin care cititorul – va înţelegea… 
Aşa cum este, actualmente, prezentat 

Este slăbuţ – v-o spun cinstit! 
A fi poet şi scriitor… laureat 

Înseamn-a fi… ‘nţeles, apreciat, citit. 
 

PS. 
Citind poemul, fără de-nţeles 

Am stat la “coadă”, mi-am dat ghes; 
Zece minute seara, fără de program 
Zece dimineaţa(09:37), şi mulţam… 

... 
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Şi m-am făcut vizibil – să trăiţi 
Asta de bună seamă… să citiţi! 

Nu cu un ochi, ci cu un… roi 
Nu cu un chip, de-argilă, s-au noroi… 

 
Căci, oamenii se nasc, trăiesc şi mor 

Cretreieră pământu-n lung, cu dragoste şi dor; 
Dacă ai fost poetul, poetul premiat 
Se cere-a fi plăcut, citit, apreciat… 

... 
Dragă Vela, maşina mea… a derapat 

Era-ntr-o seară de febroar’, 
 când lucru-acesta s-a-ntâmplat; 

Era polei pe jos – m-am răsturnat, m-am răsucit 
Şi de-a curmezişul şoselei, pe mijloc, m-am oprit. 

Farurile maşinilor, ce veneau – puternic străluceau 
Mă luminau, şi din ce în ce, ele, se-apropiau; 

Ţineam strâns de volan, secundele treceau 
Şi le-am văzut frânând, alunecând, mă ocoleau… 

Mi-a mai rămas o clipă, o clipă să respir 
Înainte de-a fi lovit, zdrobit, şi a intra-n delir; 
Şi deodată, maşina, de pe şosea, s-a desprins 

Poate o pală de vânt miraculoasă, m-a împins… 
Un grăunte de nisip, un… salvator: 

Venit să mă ajute – cu dragoste şi dor. 
Căci, s-a aşternut tăcerea, centura s-a blocat 

Şi mi-a trecut durerea: eram prea speriat; 
Vedeam fără de glas, prin viscol, salvatorul 
Să vadă ce-a rămas, din mine… muritorul.. 

12.12.2011, ora 10:04 
Mulţumesc dle Vela drag. 

*** 
IT-ul ancestral 

Primesc semnal de la Adam, 
Prin linii telepatice 

Ce-l simt în cheful care-l am 
Iubind femei simpatice. 

epigramă de Sever Purcia 
*** 
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Mike Farkas [din public] 
 a spus pe 11 decembrie 2011: 

Gresit "cheful care-l am",  
corect este : "pe care-l am". 

*** 
Paul Preda Păvălache [din public] 

 a spus pe 12 decembrie 2011: 
Prin linii telepatice 

Primesc semnal de la Adam; 
Iubim femeile sălbatice 

Şi le-mblânzim, legate-n ham! 
 

Ham, ham, atât am comentat 
Sunt căţeluşul care "ham", lătrat; 

Ham, "miauu"... iubeşte-mă că stauuu! 
Iubeşte-mă mai tare, că te... vreaauu! 

Miau. 
*** 

Când o să-ţi scriu scrisoare 
Atunci, când o să-ţi scriu scrisoare, 

Să fie oare prea târziu? 
Mi-e frică să îţi spun că doare 
Mă simt ca Moise în pustiu 

Aştept un semn sau o chemare 
Şi poate reuşesc să scriu 

Atunci, când o să-ţi scriu scrisoare, 
Să fie oare prea târziu? 
Poate că data viitoare, 

Când n-o fi cerul cenuşiu, 
Când, nici eu nu aşi putea să ştiu, 

Găsesc răspuns la întrebare... 
Atunci, când o să-ţi scriu scrisoare... 
poezie de Dumitru Râpanu (2009) 

*** 
ele_i [din public] 

 a spus pe 02 decembrie 2011: 
Poate că data viitoare, 

Când n-o fi cerul cenuşiu, 
Când, nici eu nu aşi putea să ştiu, 
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Găsesc răspuns la întrebare... 
Foarte frumoasa si nostalgica poezia! 

*** 
Paul Preda Păvălache 

 [din public] a spus pe 10 decembrie 2011: 
Scrie-mi te rog - nu e târziu! 

Scrie-mi când vrei a ta scrisoare; 
Eu ţi-aş răspunde - dar nu ştiu! 

Şi lucru-acesta... doare. 
 

Caută-n grabă o hârtie 
Găseşte iute un condei, 

Şi o scrisoare îmi vei scrie 
Cu-o semnătură... dacă vrei. 

 
Târziu nu este niciodată; 

Chiar îmi doresc a ta scrisoare, 
Scrisoare dulce ca o fată 

Bună din cap până-n picioare. 
 

Scrie-mi frumos în poezie 
Scrie-mi în rima dragostei, 
Scrie-mi frumos cu bucurie 

Cuvinte fine din condei. 
 

Şi să nu uiţi a o timbra 
Cu timbrul dragostei din tine; 

Cu limba a o săruta 
Să se lipească, foarte, bine. 

PS 
Frumoase versuri am citit 
Versuri ce merg la sufleţel; 

Ura din mine a murit 
Mă bucur: precum un căţel. 

 
Mai scrie-ne aşa cuvinte 

Vreau cât mai mult să te citesc; 
Se vede că aveţi o minte... 
Şi-un suflet fin, prietenesc. 

... 
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Mai scrie-ne scrisori omie 
Să vă răspund eu nu prea ştiu; 

Mai scrie-ne... o poezie 
Să pot şi eu, ceva, să-ţi scriu. 

 
Şi la mulţi ani... domnul Râpanu 

De la un om cu suflet bun; 
Imediat, se schimbă anu' 

Şi mai devreme, vreau, să-ţi spun. 
Mulţumesc. 

**** 
Dragă cititor iubit, sper că v-am înveselit; 

 pe unde mai comentez, şi saituri mai vizitez, 
 nu-mi răspund... şi tac, poate nu mă plac; poate 

 că nu stiu, şi-n rimă nu-mi scriu; nu-s pretenţios,  
nici orgolios; dar... să n-o lungim, şi-acum să ci- 

tim, o ultimă parte, din această carte. Vom 
 începe cu un sait, pe la care eu mă vait:  

să vedem, vreţi să citiţi, să cunoaş- 
teţi şi să ştiţi, toate scrierile 

 mele, de pe saituri cu...  
belele? Şi răspun- 

sul, voi, îl ştiţi,  
numai dacă... îl citiţi.  

Lectură plăcută vă doresc! 
*** 

25)Ca sa public o carte... 
de astropunct pe Joi Ian 06, 2011 8:38 pm  

 Buna, sunt de abia intrata pe acest forum, si cum 
 imi doresc de foarte mult timp sa imi relizez un vis  

vechi... ma intereseaza sa stiu ce conditii trebuie 
 sa indeplineasca cineva pentru a publica o car- 

te... pentru inceput, ma intereseaza o tradu- 
cere a unui tratat de Astrologie (din Ita- 

liana -Romana, daca conteaza)... eu 
 fiind astrolog... trebuie s apreci- 

zez ca inca nu am traducerea 
 efectuata, si nici macar  
aprobarea autorului... 

nu am indraznit sa intreb  



 
 

586 

pentru ca imi imaginam taxe  
ridicate de drept de autor ... 

am intrebat la o editura... mi s-a  
cerut un Cv ca traducator cu experi- 
enta... in final, in cadrul Editurii For  
You... cam ce pasi sunt, ce cheltuieli 

 sunt de efectuat? daca pot sa intreb... 
Va multumesc! Otilia - Astropunct 

*** 
Re: Ca sa public o carte... 

de paul2011 pe Sâm Ian 08, 2011 2:04 pm  
Salut! Şi eu sunt nou înregistrat, şi mă interesează 

 cum reuşesc să public (şi vând bineînţeles), o carte ca de 
 început la dvs. 

Sincer să vă spun, regret faptul că nu v-am descoperit mai din 
vreme, şi am tipărit fără posibilităţi de distribuire prin librării,  

mai multe volume de poezii pentru copii, dar şi volume  
diverse cu poezii religioase, etc.  

Întâmplarea a făcut să fac într-o zi cunoştinţă 
 cu editura aceasta în Timişoara la un mare  

magazin (Iulius Moll), şi să mă delectez 
 citind câte puţin din minunatele cărţi  

expuse spre vânzare. 
Ps. 

Aştept răspunsul dvs. dăruit 
 la cererea de mai sus,  

şi aş dori să ştiu,  
dacă se doreş- 

te pe acest forum: 
 delectări prin citirea 

 unor poezii scrise sau 
  ce vor fi scrise de mine? 

Voi reveni pe forum şi poate nu vă veţi supăra precum alţii: 
 dacă vă voi vorbi în rimă, din dragoste şi stimă, să pot să vă 

 iubesc, şi cărţi să tipăresc; să mă puteţi iubi, să mă puteţi citi,  
căci încă nu-s poetul cunoscut, şi nici putere(financiară), 

 n-am avut, să mă găsiţi prin librării(Paul Preda Pă- 
vălache), cu zeci şi sute poezii. 

Vă mulţumesc. 08.01.2011 ora 14:04, 
 ora Romaniei. 
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**** 
Dragă cititor iubit, un răspuns nu am primit, şi 

 totuşi nu m-am pierdut, comentarii am făcut, pe un 
 sait ce pare mort, unde am întins un cort, să mă delectez 

 puţin, să beau o gură de... vin: vin şi eu să comentez, po- 
sibil să vă distrez; sau posibil... să-ncetez, să-ncetez  
vorbi şi scrie, în rimă şi poezie. Acum, da, am încetat,  

pe la ei nu am mai dat; dar atunci – am activat, ceva 
 tot am comentat; saitul poate fi văzut, pentrucă,  

n-a dispărut. Aşadar, continuăm, să citim, ne 
 delectăm, după care un alt sait(Forum. 

 Pocăiţi.Ro), pe unde tare mă vait,  
pentrucă, el, saitul, este, dar 

 nimeni nu-l mai citeşte,  
adică, a dispărut,  

lucru ce l-am  
prevăzut;  

şi vă 
 dau ca să vedeţi, 

 curioşi dacă sunteţi: 
Re: Cine sau ce este Duhul Sfânt? 
de dulgherul » 04 Mar 2011, 17:21  

Măi frate, 
Pustiu forumul ăsta. 

(***) 
E pustiu frate, pustiu, acum despre el eu scriu;  

cât am fost şi-am activat, n-aţi venit la comentat; şi 
 acum este pustiu, poate vin să vă mai scriu: dar parola 
 am uitat, şi am fost dezactivat: au-to-mat! Prebabil, s-a  
mai schimbat, pot veni la comentat; dar se pune o-ntre- 

bare: câţi comentatori sunt oare? Păi, dacă sunt doi 
 sau trei, se vor duce... telelei, şi eu latru: ca ne- 

buna, tot întruna? Dar, să revenim, Foru- 
mul, four you(pentru tine)să-l citim. 

... 
(Lectură plăcută în continuare) 
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26)Ce este iubirea? 
de oana » Mie Iun 09, 2004 7:50 am  

Buna, indraznesc sa incerc un subiect...ce 
 credeti voi ca este iubirea? Poate parea banal fata 

 de ce se discuta aici, energii, vibratii...totusi mi-ar place  
sa stiu cum simtiti iubirea, e ceva particularizat, este iubirea 

 ceva care pulseaza din cand in cand, sau e ceva permanent? Este 
 o emotie (un sentiment) sau este o senzatie? Si apropos ce 

credeti, exista diferenta intre sentiment si senzatie? Cu drag 
Oana. 
(****) 

Dragă Oana, nu prea ştim, până când nu ne citim... gândurile, 
 ce le-avem, şi atunci, atunci vedem: fiecare ce gândeşte, şi 

 pe cine, el, sau ea, iubeşte. Haidem deci ca să citim, ne 
documentăm, şi ştim: 

... 
Re: Ce este iubirea? 

de George » Joi Iun 10, 2004 7:50 am  
Buna Oana, dupa mesajul adresat 

 Coliei, as raspunde si la intre- 
barile tale cu o idee: Iu- 

birea nu se poate 
 exprima in cu- 

vinte decat 
 fragmen- 
tand mult  
din ceea ce  

reprezinta... Are 
 infinite forme de mani- 

festare ( una din ele este existenta  
noastra). As traduce-o prin sentimentul  

care apare atunci cand te vezi pe tine in tot 
 ceea ce este... George  

(****) 
Dragă George, 

 ba se poate, iubirile:  
nu chiar toate; se pot exprima, 

 în cuvinte comenta; şi se pot... manifesta: 
 Bă-ses-cu!; Bă... te prind şi-ţi dau omor,  

m-ai călcat pe un picior!... etc. 
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*** 
Re: Ce este iubirea? 

de Despina » Joi Iun 10, 2004 2:31 pm  
Cred ca subiectul afisat de tine, este esenta a 

 TOT CEEA CE ESTE. Eu as merge mai departe  
cu aceasta idee(subiect), si as intreba ,"mai 

 exista iubire?".De cand toata lumea 
 prin religii , scoli spirituale sau 

 pur si simplu, vorbeste des- 
pre iubire, fara a preciza, 

 nivelul, sau gradul iubirii,  
o chestie careia eu i-as spune 

 bun simt nu iubire. Iubirea ade- 
varata este cea dintre un barabat 

 si o femee, sau dintre parinti si copii, 
 ca celelalte sunt pe grade inferioare si 

 sunt altceva. Iubirea dintre principiul fe- 
minin si cel masculin, cei doi poli a-i orica- 
rui intreg, poate sa nu implice respect, cat 

 timp e doar o stare de zburator; iubirea poa- 
te fi rea, egoista; iubirea este un ceva al nos- 
tru declansat de cineva, ca si cum, acel cine- 
va are cheia sufletului nostru; ca si cum su- 
fletul nostru este acea persoana, fiinta, a- 

cel ceva care ne defineste pe noi in fata  
noastra... Daca n-avem asta n-avem  
nimic. Iubirea despre care vorbes- 

te toata lumea, este de fapt res- 
pect si toleranta. Nu-i deloc  

rau si nici putin, insa e  
din tabla. Cine spu- 

ne ca Dumne- 
zeu ne iu- 

beste, 
 bate campii. Dumnezeu nu iubeste nimic,  

nu-l doare de nimeni, el vrea sa vada cum reac- 
tioneaza un individ intr-o anumita situatie. Doar 

 fiecare individ este El. Isi permite sa experimenteze  
orice. Atunci cand individul se educa, atunci cand isi im- 
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prumuta un anumit comportament strain naturii sale,  
isi incalca inscrisul. Daca este evoluat, e ok stie pe unde sa 

 scoata maneca, daca nu, suporta consecintele. Beatitudinea 
 nu-i iubire, e o stare buna a ta dar nu-i iubire. Cand esti in bea- 
titudine nu-ti vine nici sa creezi, nici sa distrugi, lucruri specifice 
iubirii, caci iubirea presupune ardere. Dumnezeu nu iubeste, el  
nu arde, e in beatitudine, ii pasa de omenire cat imi pasa mie 

 de cersetorul de la colt, pentru ca imi pasa. Ma doare cun- 
va, dar imi vad de drum, daca n-am cu ce sa-l ajut, insa 

 pentru cel pe care-l iubesc, mor, ma nasc, iar mor, 
 si iar ma nasc. Nu-i trimit o raza de lumina,  

ma transform eu insami in lumina, doar 
 doar m-o vedea. Asta-i iubirea. O 

 idee, o stare, ceva ce nu moare 
 nici daca-i dai cianura. E 

 frumos insa sa repeti 
 mereu Iubire, chiar  

daca in spatele 
 ei este res- 

pectul si 
 toleranta; 

 e frumos sa 
 numesti aceste con- 

ventii iubire, ca suna fain. 
Despina  

(****) 
Că sună fain, atât ai spus? Nimic, ceva... despre Iisus? 

 Tu zici: Iubire-ai să mă nasc, să mor, pentru cel iubit 
 cu dor. Probabil nu cunoşti Scriptură, sau poate eşti bună de 

 gură; Exact aşa Domnu-a făcut: pe-acest pământ, El, S-a născut,  
să moară mai apoi în chin, şi în Durere, şi-n suspin; ruşine mare 
 să îţi fie, căci Dumnezeu, nu te învie: tu n-ai avut nimic iubire,  

ai fost răutăcioasă fire; adică, nu te-ai lepădat, de firea ta, de 
necurat; şi bine te-ai ca-rac-te-ri-zat! Auzi la ea... cum mul- 

ţumeşte: că Dumnezeu nu ne iubeşte; Dumnezeu este 
 iubire; Dumnezeu e mântuire; Dumnezeu este scă- 

pare. Este Turn, este-ndurare; iar tu om, eşti 
 un nimic, licăreşti aşa... un pic, şi te stingi, 

 cum ai venit, dacă tu, nu ai iubit... nici 
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pe Dumnezeu, nici 
 om; nici-o floare, nici-un pom.  

**** 
Dragă cititor iubim, iată ce-am descoperit:  

este pilda cu bogatul, care îşi iubea palatul: cerşăto- 
rul lângă uşă, şi el se umfla în guşă... Ospătar... mai  

tacă-ţi gura, adu-mi repede friptură, că am foame  
ca de lup, şi de nu... te bag la zdup! Am înţeles, să trăiţi,  
sosit friptura... poftiţi... Ospătar, sparge un bec, şi nu mă 
 lăsa pe sec: adu-mi vinul... demi'sec, că de-aicea... nu 

 mai plec, până nu mă satur bine, şi servit cum... se cu- 
vine! Da stăpâne, să trăiţi, aveţi vinul, mai poftiţi? Mai pof- 
tesc... mă... păr de câine, că mai vin pe-aici şi mâine; 
 ce credeai că te-ai scăpat, şi sătul azi am plecat? Nu 
stăpâne, te aştept, este-adevărat şi drept: astăzi nu m-am 
 aşteptat, 7 porţii aţi mâncat; aţi băut vin demi'sec. Ga- 

ta, gata: banii... plec! (uite porcu' – s-a-mbătat, şi  
bacşiş nimic n-a dat). Ospătar, ai zis ceva... nu 
 vrei uşa-mi deshci... dea? Da boiere, mai pof- 

tiţi, vă mai aşteptăm... trăiţi! ...Ospătar, nu  
pot ieşi, vino iute al goni: pe acest ne- 
   isprăvit, ce se-ntinde la cerşit... Bă...  

nu-ţi dau mâncare... nimic: nu 
 am; şi chiar dac-ar fi: nu-ţi  

dam! Boerule, e sărac, doar- 
me la uşă-ntr-un sac: dă-i  

şi lui puţină pâine, să 
    trăiască până... mâine...? 

 Ospătar, să taci  
din... gură, tu  

  nu-l vezi că-i... 
 pocitură; tu 
 nu-l vezi că e  

bubos, nespălat  
şi unsuros? Văd boiere,  

poate moare, şi nu-ţi mai stă 
 în... cărare. Să moară... imediat, peste 

 el că am călcat... vezi mâne să nu-l mai văd, că 
 te-njur şi fac prăpăd! Şi boierul a plecat, cântă, merge 



 
 

592 

 legănat, iar săracul cerşător, bătut: 
 oasele îl dor; este tare-mfometat, flămând,  

gol, şi-ndurerat, tremură de frig la uşă, îl suge ţân- 
ţar, căpuşă, şi gata: a decedat, şi de lume s-a scăpat. Şi 

 iată boierul vine, iarăşi să trăiască bine... Ospătar, vezi... 
 am venit, mâncare mi-ai pregătit? Da cucuane, să trăiţi; 

uşurel... şi-acum: poftiţi – căscaţi mare... mare, gura, să vă cur- 
gă băutura. Ospătar, să-mi pregăteşti... pentrucă, astăzi 
primeşti: un bacşiş... mai consistent, pentrucă, ai fost 

atent – cerşătorul l-ai gonit, sau cumva... el, a murit?... 
Boiere, l-am şi gonit, dar să ştii... a şi murit! Foarte 

 bine, bravo ţie; hai să tragem o beţie; lău- 
tarii să sosescă, lumea să se-nveseleas- 

că; să se veselească Hanul, şi să ne 
 trăiască Anul: anul nou care-a 

 sosit, cerşătorul a murit, iar  
noi, doldora de bani, să 
 bem şi mâncăm... cur- 

cani, raţe, gâşte, că- 
prioare, porci mis- 

treţi, rumegătoare... 
 aoleu... am ameţeală, 

 vino iute de mă scoală;  
  aoleu, cheamă salvarea – 

 s-a pus la ficat... mâncarea;  
aoleu... cred c-am murit, şi pe 

  Lazăr am zărit... Lazăre, te văd,  
eşti Sus, stai de vorbă cu... Iisus? 

 Lazăre, eu am murit, nu mai pot...  
sunt chinuit; Lazăre, scapă- 
  mă Sus, vreau şi eu lângă...  

Iisus...? Lazăre, ştiu,  
nu se poate, am 
 lăsat pe lume 

 toate; tu  
ai fost 

 un cer- 
şător, iadul  

e-nfiorător; fraţii mei 
 mănâncă, beau, şi la cer- 
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şători nu dau; şi mi-e frică, pot  
muri, şi în iad, aici, veni... roadă-L pe 

 Isus că poate, să te-nvie, să le-arate: Iubirea,  
cine n-o are: moare!  

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de Colia » Vin Iun 11, 2004 11:50 am  
Ce este dragostea? 

 Buna intrebare. Am sa-ti raspund din punctual meu de 
 vedere.Gandul ma duce acum la un film japonez de desene  
animate vazut cu mult timp inainte. Era o pledoarie pentru 
dragoste. Filmul se numeste Pasarea de foc spatiala. Lasand 
 la o parte filozofia dragostei pentru planeta Pamant, in film  
exista un iepuras care tot critica modalitatea de dragoste a 
oamenilor. Pentru el dragostea se materializa in periatul, 

 curatatul celor iubiti cu diverse tipuri de periute. Pe  
mine iepurasul acela m-a amuzat foarte tare, dar  

asemenea iepurasului si eu vad dragostea  
ca fiind de mai multe feluri: 
-pentru oameni in general, 

-pentru prieteni,  
-pentru parinti, 
-pentru copii, 

-pentru sot/sotie, 
-pentru plante si ani- 
male, pentru natura si  

pentru planeta noastra Tera. 
... 

Mai exista dragoste pentru munca  
pe care o faci, pentru obiectele cu care 

 lucrezi si nu in ultimul rand pentru Dumnezeu. 
Dragostea are diverse forme de manifestare.  

Priveste porumbeii cand se ciugulesc dragastos, 
 cainii cand se musca si se alearga in joca, pisica 

 atunci cand isi linge puii. Ce crezi ca repre- 
zinta aceste manifestari? 

O vorba spusa cu caldura unui 
 suflet ranit face mai mult  

decat o avere. Fara  
dragoste oamenii devin rai,  
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se imbolnavesc si usor, usor se sting. 
Dragostea este esenta lumii. Ea este inepui- 

zabila. Ofera cat mai multa dragoste si nu ai sa sara- 
cesti. Nu fi zgarcita cu oferirea ei gandind persoana asta 

 merita, asta nu merita dragostea mea. Pur si simpu ofer-o 
 si ea se va intoarce la tine atunci cand nici nu te astepti.  

Dragostea insemna sa ierti ce este de neiertat si sa intelegi ce 
 este de neinteles, sa oferi un zambet sau o incurajare. 

Ofera-i lui Dumnezeu toata dragostea si credinta ta, neuitand  
sa fii smerita si vei trai numai clipe de serenitate, de gratie  

divina. Vei simti ca fericirea vine din interiorul tau si 
 nu conteaza ce avere ai, in orice situatie esti feri- 

cita. Daca stii sa-ti faci inima sa vibreze de  
dragoste orice rugaciune iti va fi impli- 

nita. Am citit o poveste intr-o re- 
vista si am retinut un dialog  

dintre un copil de 6 ani 
 si bunicul sau. Ceea 

 ce m-a impresi- 
onat redau  

mai jos. 
Copilul: Bunicule  

Diavolul poate fi invins? 
Bunicul: Da. Copilul: Cum  

Bunicule? Bunicul: Cu crucea,  
aghiasma si tamaia. Copilul: Stii 

 ce cred eu Bunicule. Diavolul poate 
 fi invins cu dragoste. 

... 
Eu nu pot sa comentez dialogul insa as  
adauga inca ceva. Dragostea nu poate fi 

 cumparata. Trebuie s-o meriti. Poti sa fii 
 miliardar si sa te bucuri doar de iluzia ei,  

dar sa nu o poti cumpara. Dragostea 
 poate sa insemne durere, sacrifi- 

ciu, renuntare sau chiar de- 
zamagire, dar asta tre- 

buie sa ne faca 
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 mai buni.  
Dragostea inseamna 

 atat de multe ca ar trebui sa scriu 
 volume intregi de carti ca sa o pot descrie. 

Cu multa dragoste, Colia 
(****) 

Foarte bine ai punctat, gândeşti şi eşti luminat; 
 chiar am scris volume-ntregi, Dragostea s-o înţelegi; 

 să-nţelegi: Iiubirea ce-i, şi bine-nţeles... de-o vrei; cu 
 de-a sila nu se poate, măi nepoate; că bine a zis nepotul, 
 Dragostea: învinge totul! Să vedem şi-alte păreri, des- 

pre Dragoste, dureri...  
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de rafael » Vin Oct 29, 2004 10:38 am  

 Haideti sa infiintam un grup de studiu... 
al practicilor Sexuale Taoiste si 

 Tantrice... si sa vorbim 
 despre dragoste... 

rafael mem- 
bru senior 

(****) 
Dragă membru senior,  

şi dragostea fetelor, sexul Dragoste  
nu este..., atracţie, se numeşte: eşti atras  

de sex, să faci, între... crra... că ştii dumneata.  
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de Sonia » Vin Dec 10, 2004 2:38 pm  

Eu inteleg IUBIREA ca fiind starea de bine 
 pe care o ai cand simti ca vibrezi pe aceeasi lun- 

gime de unda cu cineva sau cu ceva, indiferent daca 
 ti se raspunde sau nu (adica indiferent daca si obiectul  

iubirii sesizeaza ca vibrati pe aceeasi frecventa).  
Aceasta stare te face sa te raportezi cu admiratie la 

 obiectul iubirii si sa fii fericit si recunoscator 
 ca exista. Cred ca IUBIREA sta la baza  

Universului nostru si mai cred ca 
 nu poti fi pe deplin fericit  

decat in momentul 
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 in care esti capabil sa gasesti 
 in orice moment, in oricine si in orice,  

un motiv pentru a te raporta la acel ceva (fiinta, 
 obiect etc) cu iubire.  

Iubirea se poate manifesta sub o infinitate de forme,  
iubirea pentru copii, pentru parinti, pentru sot etc, dar  
dupa parerea mea, iubirea nu poate fi limitata sub nici 

 o forma, iar asa zisa dragoste care impune limite 
 si este conditionata de un raspuns din partea 

 obiectului iubit, este doar un sentiment e- 
goist. Asa cred eu si ma "impac" bine  

cu aceasta credinta.  Sonia 
(****) 

Sonia, bine ai zis, şi  
pe diavol ai ucis: 
 un copil aban- 

donat, un 
 tată ce 

 s-a- 
mbătat, şi face război în casă, 

 cu nimic pită pe masă – nu-i iubire, 
 e blestem; şi la Dragoste vă chem, să-nţele- 
gem ce-i Iiubirea, şi care ne este firea, când 

 Domnul ne ispiteşte, şi să vadă El, doreşte, dacă:  
şi viaţa îţi dai, să ajungi la El, în Rai. Aşa Domnu-a 

 ispitit, pe Avraam, când, i-a vorbit: pe copil să-l pregă- 
tească, şi pe rug să îl jerfeacă(vezi Tatăl, în Iiubirea Sa  
faţă de oameni; Şi-a jerfit cu adevărat Singurul Fiu Moş- 
tenitor: diferenţa dintre om şi Dumnezeu este că, Dum- 

nezeu fără ajutorul omului poate să jerfească pe Fiul  
Moştenitor şi apoi să-L readucă iarăşi la viaţa veş- 

nică de odinioară; pe când omul, dacă-şi jerfeş- 
te fiul moştenitor, moare, decedează, trece 

 în nefiinţă, şi are nevoie de Dumnezeu, 
 pentru al readuce la viaţă, şi a moş- 

teni averea tatălui mai departe). 
 Şi Avraam, s-a pregătit, şi- 

atunci Domnul, i-a vor- 
bit, zicând că, l-a  
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ispitit, să vadă a Lui Iiubire, 
 şi a omului gândire: dac-ar fi el... (omul),  

Dumnezeu, ar iubi pe om mereu? Şi răspunsul a 
 fost da, Dumnezeu te va ierta; Dumnezeu te-a ispitit,  

şi Iiubire-ai: dovedit. Şi să mergem mai departe; termi- 
năm această carte?... Păi aşa cum o lungim... file multe mai  
citim. Dar nu-i bai, nu pot sări, a tăcea, a nu iubi. Astăzi eu 
 v-am luminat, iubire v-am arătat, şi mâine, continuăm, iu- 
bire mai comentăm, că-i frumoasă, stă pe masă, te adoră,  

te împloră: vreau mămică, vreau păpică; vreau... tătic,  
vreau şi bunic; şi pisica, şi bunica, şi păpuşa, şi mă- 

tuşa; vrea iubire, a ta fire; vrea să stai, fie rai; 
 fie frumos, fie Hristos; şi mai fie, poezie, 

 că-i frumoasă, drăgăstoasă; îi citită, 
 şi... iubită, nu? Mulţumesc. 

Marţi 13 Decembrie 2011.  
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de George S » Vin Dec 10, 2004 6:48 pm  

A scrie sau a vorbi despre Iubire este la fel de dificil  
ca si a-l descrie pe Dumnezeu. Subscriu la cele scrise ante- 
rior de preaiubita Sonia, pe care sper sa o intalnesc candva.  
Cand iubesti pe cineva, il iubesti pentru ca exista, nu stii sa 
 exprimi pentru ce anume il iubesti. Pur si simplu simti ca il 
 iubesti. Daca incepi sa explici dece iubesti o alta persoana, 
 atunci este discutabil ca o iubesti. Ma refer la iubirea fa- 
ra conditii, la iubirea libera de nevoi si constrangeri. O  
astfel de iubire are Dumnezeu fata de noi, indiferent  

de atitudinea noastra fata de Dumnezeu. Da, iubi- 
rea sta la baza creatiei divine si spre deosebire  

de lumea materiala care este iluzorie, tre- 
catoare, iubirea este vesnica. Nu pu- 

tem vorbi de iubire fara a amin- 
ti de Iisus, pe care il alint 

 cu denumirea "Prin- 
tul Iubirii'. Acesta 

 a avut o singura cerinta 
 pentru noi; sa-l iubim pe Dumnezeu, 

 ca facem parte din El si sa ne iubim pe noi insine  
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si pe semenii nostrii, ca suntem Unul.  
Propun sa ne conectam la Reteaua iubirii  

cosmice si sa acceptam energia iubirii necon- 
ditionate. Cu pace si iubire, George.S 

(****) 
Georgică, să fii Iiubit, te şi văd Căsătorit:  

eşti Mireasa Lui frumoasă, nici prea 
 slabă nici prea grasă; o Mireasă 

 durdulie, şi Îl aşteptăm să  
Vie, să Vie să ne gă- 

sească, să ne-n- 
vie, ne Iiu- 

bească, 
 aşa cum noi L-am  

Iiubit, de El, ne-am îndrăgostit. 
14.12.2011 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de Sonia » Mar Dec 14, 2004 7:54 am  
Cand ma gandesc la IUBIRE, de multe ori  

imi vine in minte o intamplare care pe mine 
 m-a impresionat foarte mult.  

Cu mai multi ani in urma am citit un articol 
 intr-o revista despre poetul Ioan Alexandru.  
Ioan Alexandru era si preot si in mod frec- 
vent mergea la o anumita manastire. Aco- 

lo a intalnit o femeie careia, cu mai 
 multi ani in urma cineva ii omo- 

rase sotul si copilul. Aceasta  
i-a povestit ca nu-si poa- 

te gasi linistea si ca 
 sufera cumplit. 

 Ioan Alex- 
andru a 

 intrebat-o daca ar vrea sa nu 
 mai sufere si, firesc, femeia a spus,  

da, iar el i-a spus sa vina sa se roage noaptea  
impreuna in manastire (noaptea rugaciunile sunt  

foarte puternice). Cand a venit, Ioan Alexandru i-a 
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 explicat 
 ca trebuie sa se  

roage impreuna pentru man- 
tuirea celui care i-a omorat familia.  

La inceput femeia s-a revoltat, dar apoi 
 a inteles ca pana nu-l iarta pe cel care i-a facut 

 atat de mult rau, nu va putea sa-si gaseasca linistea.  
Si au inceput sa se roage, cu voce tare, femeia repetand 

 ceeea ce spunea Ioan Alexandru.  
S-au rugat toata noaptea, dar pana dimineata femeia a 

 reusit sa simta compasiune si iubire fata de cel pe 
 care l-a urat mereu, si a a inteles un adevar  

simplu: ATAT TIMP CAT URASTI 
 CHIAR SI O SINGURA FIINTA,  

NU POTI IUBI, IAR DACA 
 NU IUBESTI, AI SU- 

FLETUL... Gol, 
SI SUFERI 
 CUMPLIT.  

(****) 
Foarte corect exprimat, 

 şi este adevărat: Dumnezeu 
 va judeca, şi dreptate va făcea; tu,  

va trebui să ierţi, cu nimeni să nu te cerţi; 
 doar aşa tu dovedeşti, pe Domnul că Îl iubeşti; 
 ai gândit, ai înţeles, calea dreaptă ai ales: calea  

noastr-a tuturor, care duce la Iizvor, Iiz- 
vorul tămâduirii, şi momentul mân- 

tuirii, care vine negreşit: când 
 cu trupul, ai murit. 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de X andu » Mar Dec 14, 2004 12:47 pm  
Simpatiile trec... Dragostea persista o vreme,  

Dar Iubirea... Iubirea ramane pentru Eternitate!  
IUBIREA ESTE MASURA EVOLUTIEI SPIRI- 

TUALE. ATENTIA este VECTORUL  
CONSTIENTIZARII 

(****) 
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Foarte bine-ai comentat, 
 Iiubirea ai măsurat; o Iiubire 

 foarte-ntinsă, ce nu poate-a fi cuprinsă, 
 numai a ta ca să fie, şi altul să nu o ştie. Iiubirea,  

e pentru toţi, mai puţin pentru netoţi, care nu ştiu să  
Iiubească, să ierte, să se căiască; şi dacă nu se căiesc,  
fură, şi păcătuiesc: crede că Domnul nu-l vede, să fure  

iarăşi purcede; şi aşa a păcălit, ce înseamn-a fi: Iiu- 
bit. Păi s-o creadă el... golanul, că Iiubirea este 

 banul. Da, ai bani, toţi te iubesc, se dau şi se 
 guduresc: sunt căţei, sunt şi dulăi, sunt gu- 

şaţi, sunt mari mâncăi; te tranşează, te 
 mănâncă, te trimit... du-te la mun- 

că! Du-te tu, să îmi munceşti, 
 îţi dau bani cât să trăieşti,  

iar eu, eu: sunt barosan, 
 am putere, am şi ban;  
du-te fuga cum ţi-am 

 spus, roagă-te pe la Iisus; 
 fă ce faci ca să trăieşti, şi vino...  

ca să munceşti! Şi te duci, căci n-ai ce face:  
îl laşi pe nebun în pace; că de nu, te dă afară, dă în 

 tine, te omoară; legea e în mâna lui, iar tu ai... Crucea,  
şi-un cui: unde durerea să-ţi pui. Şi-atuci, cine-ţi face drep- 

tate, să ai în casă de toate: ciocolată la copii, o carte de poezii... 
 cine? Şi atunci, de ai răbdare, vine ziua, ţac... şi moare. Chiar 

 avem exemplu dat, când Irod a decedat, şi îngerul i-a vestit, că 
duşmanul a murit; iar Fecioara cu Iisus, au crezut ce li s-au spus; 
 s-au întors şi-au locuit, şi Copilul şi-au Iiubit. Oare, Domnul 
 n-a putut, şi putere n-a avut, să-l ucidă pe... Irod, pentru că a 

    fost... nărod? Ba putea, putea prea bine, putea să lovească-n... 
 tine, numai că, Domnul, e Viaţă, omul este: a Lui Soaţă;  

exist-o Lege Divină: Întuneric şi Lumină; şi Legea nu 
 se discută, pentrucă, te execută: lasă-Mă ca să 

 trăiesc şi poate că Te... iubesc, mă duc şi  
mă spovedesc; adică, Te rog frumos,  

în Numele lui Hristos, ce pe 
 cruce a murit, pentru 

 mine S-a jerfit;  
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să Mă ierţi, că n-am ştiut,  
şi întradevăr n-am vrut; şi regret,  

vreau să trăiesc, pe Tine: să Te Iiubesc!  
Şi Domnul a câştigat, încă un suflet curat, pe care,  

El, nu a vrut, ca să fie omorât, şi satana să câştige, bu- 
curos la... draci, să strige: Dumnezeu nu e... Iiubire;  
Dumnezeu e amăgire; Dumnezeu nu te păzeşte; 
Dumnezeu mi te loveşte; Dumnezeu este o fiară; 
Dumnezeu mi te omoară; eu, satana, vă iubesc 
(proştilor, că vă momesc); eu, satana, sunt iubire 

(vedeţi voi ce chinuire); şi mie să vă-nchinaţi 
(sufletul mie să-mi daţi). Aşadar, nu-i cum 

 gândim, şi este precum... Iiubim. Că,  
eşti rău şi ai murit, şi... strigoi, ai 

 devenit: Dumnezeu de noi 
 îi pasă, şi pe... drăcu- 

şor, nu-l lasă: re- 
pede îi judecat,  
şi în iad îi arun- 

cat; alcumva, face 
 urât, este demon, are rât;  

adică, are putere, şi te sperie măi 
 vere, de te duci, înebuneşti, la lume le po- 

vesteşti: ca-i simţit o greutate; te-a lovit cu pum- 
nu-n spate; vrea sex... 'culce cu tine, noaptea pe-ntuneric  

vine; vădit este un strigoi, o stafie... spunem noi; dar pe care 
 n-o vedem, şi nicicum nu o credem. Şi sunt lucruri ce le ştim, pe 

care nu le dorim, şi totuşi, care mai scapă: sunt demonii fără 
Apă; adică fără Iisus, şi aşa precum v-am spus, intră-n tine, te 
omoară, greu mai poţi să-i dai afară: doar cu post şi rugăciuni, 

sau diver- 
sele minuni, cum ar fi: exorcizări, tămâie şi lumânări...  

Ajunge, să revenim, şi-ncontinuare... citim. 
14.12.2011 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de oana » Mie Dec 15, 2004 10:32 am  
Draga Xandu, ai spus foarte frumos  nu vreau 

 decat sa completez putin, cred ca dupa ce descoperi starea  
de iubire, incet incet dispar simpatiile si antipatiile. Dragostea 
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 pentru cineva anume este si  
ea tot ceva fragmentat, un partener  

este doar un pretext ca in tine exista iubire.  
(****) 

Fiecare, cum gândeşte, şi cum se destăinuieşte.  
Şi foarte puţin vorbesc, pe Iisus dacă-L iubesc. Dar  

eu zic să îi lăsăm, şi să nu îi comentăm: că ne dau în ju- 
decată, şi rămâne-m făr' o roată: rămânem în trei picioa- 
re; şi ne doare: Auoleu mă doare, vreau să merg la 
 mare, şi să stau la soare(stau în trei picioare!). Auo- 
leu e rece, durerea nu-mi trece(cine să mă frece?). Auo- 
leu o... tipă, se-aude cum ţipă; sunt şi eu un tip, 

 vreau şi eu să ţip; mă aflu la mare, merg în  
trei picioare... ţopa-ţop; şi hop: a sărit un 
   dop; cred că îl omor, dar făr' un picior...  

mă duc, mă... însor; Auoleu mămică,  
am văzut pisică, avea trei picioa- 
 re, şi zicea că moare: de plăcere... 

 tare; că aşa-i la mare – mer- 
  gi în trei picioare; Auleu...  

căţeaua, o leg cu... cu- 
reaua: a lătrat la mi- 

ne, piciorul mi-e 
 bine; şi ce dor  

îmi vine, mă  
   cocoţ pe tine...  
acum mă cobor: 

 lipsă un picior; sunt 
 un şontorog, bătrân, boşorog,  

mă duc... mă omor: fără un picior, 
 iubire nu ai, la mare nu stai; şi te uiţi la, 

 rai; te uiţi şi priveşti, ai vrea, ţi-o doreşti; dar 
 în tre... picioare, nu poţi frăţioare: că te... doare!  

... 
Dacă v-a durut... pardon: dacă v-a plăcut, trecem 

 mai departe; terminăm această carte?...  
Terminăm bădie, dar vrem poezie; vrem 

 ceva frumos, şi să fie... os; adică 
 plăcut, (...); acum ai tăcut?  
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Păi de ce să tac, când sunt raţa...  
Mac; şi-mi place pe lac?... Atunci fă ce vrei 

(... să ne iei), fă tu maca-mac, şi noi facem... pac; şi raţa 
 cade: trei picioare -  şade!  

*** 
Re: Ce este iubirea? 

 de luanna » Joi Ian 27, 2005 9:49 pm  
Despina scrie: Dumnezeu [...] vrea sa vada cum reactioneaza  

un individ intr-o anumita situatie. atunci inseamna ca El nu este 
atotstiutor, atotputernic, etc.  )))  

eu cred ca Dumnezeu este iubire, ca totul vine din iubire si se 
intoarce in iubire. cei care iubesc fiecare fir de iarba, fiecare 

gandacel, floare sau pui de om, fiecare stea de pe cer,  
doar pentru ca exista si sunt vii, aceia inteleg 

 ce vorbesc eu aici. daca este cineva 
 care semneaza DUMNEZEU, 

 eu voi semna mereu 
 cu un zambet 

(****) 
Minunat, da, ai vorbit, despre Dragoste, Iiubit; 

 Dumnezeu este Iiubire, păru-n cap... şi câte fire: El, 
 le ştie, le iubeşte; şi părul în cap ne creşte: precum iarba pe 

 pământ, bătută de ploi şi vânt. Mulţumim frumos Luaana, căldu- 
roasă-ţi este blana, venim să ne încălzim, cu-n zâmbet să te 

iubim, căci eşti dulce, aromată, eşti superba noastră fată, o fată 
cu suflet mare, şi-i păcat, această floare, în suflet să n-o păstrăm, 

şi iu- 
bire, să nu-i dăm. Nu? 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de Parfene Catalin » Sâm Apr 02, 2005 11:17 am  
Iubirea este esenta tutuor lucrurilor! Puterea 

 ei consta in deschiderea inimilor  
oamenilor! Ea este gratia su- 

prema a umanitatii ce 
 poate alunga no- 

rul intune- 
cat al  
 vie- 

  tii.  
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* 
Iubirea guverneaza viata,  

ea este divina pentru ca este un act  
creator de viata, iar astfel Dumnezeu este iubire. 

 Este mareata pentru ca vindeca ranile sufletesti si alunga 
singuratatea prin marea putere divina pe care o are. Daruind si 

simtind iubire primesti in suflet un sentiment pur, divin. Iubirea 
este arma care deschide sufletele oamenilor, ea este si scutul care 
respinge sagetile urii si sulitele furiei. Nu este atat de important 
sa fii iubit, cat sa iubesti din toata inima, din toata fiinta ta 

cu toata dragostea. Iubirea este cea mai mare dintre 
fericirile umane pentru ca ea este efortul suprem pe care omul îl 

încear- 
ca pentru a iesi din singuratatea fiintei sale launtrice. A iubi  
cu adevarat înseamna a înceta sa traiesti doar pentru tine,  

sa te contopesti plin de fericire în infinit, sa nu gasesti 
 nici o limita simtirii si sa-ti închini viata unei fiinte  

în asa fel încât sa traiesti si sa gândesti numai 
 pentru a o face fericita. Iubirea este supre- 

ma lege a universului, iar când iubes- 
ti cu adevarat, descoperi în tine o ne- 
banuita bogatie de tandrete si duio- 

sie si, coplesit de fericire, ajungi  
astfel sa realizezi ca dragostea 

 coplesitoare si profund transfigu- 
ratoare îi face pe oameni sa se simta 

 divini si egali. Acesta este miracolul iubirii!  
... 

Ce mai este iubirea? Ne raspund sincer copiii...  
Iubirea este atunci cand catelusul vine si te linge 

 pe fata chiar daca l-ai lasat singur toata ziua! Cand 
 bunica a avut artrita, nu putea sa se aplece ca sa-si vop- 

seasca unghiile de la picioare, si atunci bunicul se apleca si 
 i le vopsea el, chiar si cand a avut si el artrita la maini. Asta  
este iubirea! Atunci cand cineva te iubeste, el iti spune nu- 
mele intr-un fel mai special. Stii ca numele tau este in si- 

guranta in gura lui! Iubirea este atunci cand o fata 
 pune parfum pe ea, si un baiat pune apa de bar- 

bierit pe el, si pe urma merg si incep sa se  
miroase! Iubirea este atunci cand 
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 mergi sa mananci si ii dai 
 toti cartofii tai prajiti, 

 fara sa ii ceri in schimb sa-ti 
 dea cartofii lui! Iubirea este o chestie care  

te face sa razi atunci cand esti obosit! Iubirea este  
atunci cand mamica ii face cafea lui taticu, si gusta intai ea 

 din cafea, ca sa vada daca a nimerit-o tocmai bine!  
Iubirea este atunci cand te saruti tot timpul. Pe urma, dupa 

 ce ai obosit cu sarutatul, mai vrei inca sa fii impreuna, si 
 atunci incepi sa stai de vorba. Asa face mama si cu tata. 

 Arata extraordinar cand incep sa se sarute!  
Iubirea este ceva care se afla in camera atunci cand  

deschizi cadourile de Craciun, si la un moment 
 dat te opresti din despachetat si asculti  

cu atentie! Iubirea este cand ii spui 
 unui baiat ca-ti place camasa 

 lui, si atunci el se imbra- 
ca cu ea in fiecare zi!  
Iubirea este atunci  
cand am avut con- 

cert de pian, si eram  
pe scena si mi-era frica.  
Cand m-am uitat in sala,  

toata lumea se uita la mine 
 si nu zicea nimic, dar l-am vazut 

 pe taticu zambind si facandu-mi cu mana. 
 El era singurul care facea asa ceva, si atunci nu 

 mi-a mai fost frica!  
Mamica mea ma iubeste mai mult decat oricine.  

Pentru ca ea ma saruta intotdeauna seara la culcare!  
Iubirea este atunci cand mamica ii da lui taticu cea mai 

 buna bucata din friptura de pui!  
Iubirea este atunci cand mama il vede pe tata cum 

 este, adica transpirat si nespalat, si totusi ii zi- 
ce ca e mai frumos decat Robert Redford!  

Dumnezeu sa va binecuvanteze!  
(****) 

Vai ce frumos ne-a vorbit, despre dragoste, iubit.  
Probabil e o fetiţă, drăgălaşă cu fundiţă, şi vede în jurul 
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 ei, sentimentul Dragostei. Aşa toţi dacă am fi, ce mult Domnul 
 ne-ar iubi. 

 Dar suntem doar 
 pentru bani, pentru tânărul 

 de ani; iar bătrânul, urât este, e urât  
şi se bă... cescu, nu-i tânăr ca... Eminescu:  

Ia mai fă o poezie... cu a fost să fie? Nu pot 
 face poezie, cu a fost să fie; fac o poezie: Este; pentru 

 că, se mai citeşte! Poezia plictiseşte, şi nimeni nu o 
 doreşte; mai bine fă o cântare, cu... plecare pe la mare, 
 şi cu... trei picioare: unul tare; ştii matale, ce să spui, că  
de nu, îţi tragem... cui! Poţi să-mi tragi şi cuişoare, doar aşa... 

în trei picioare; nu mă duc iarna la mare! Ba te duci, e 
primăvară, e călduţă vreme-afară: scoate ciocul şi-ai să 
vezi: nu minţim; şi ai să crezi! Mda, e cald, e primăvară, dar 
încă nu este vară, de haine să mă dezbrac, bălăcindu-mă în lac... 

mac-mac! Înseam- 
nă că eşti răţoi... rămas cu un singur... cioc, fără de 

 noroc? Am noroc, dar n-am şi... cioc; şi nu am guriţă,  
care te guiţă: am un botişor, mă ţin binişor: bini- 

şor, în rimă; '...trăiţi; cu stimă! Merci! 
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de rafael » Lun Apr 04, 2005 1:13 pm  

Foarte frumos ceea ce ai postat. Salutari echipei  
de la Editura Mix! rafael  

(****) 
Rafael, eu n-am postat, nici măcar n-am comentat: 

 acum eu mă antrenez, şi pe voi vă vizitez. Aha, ştiu de  
cin' vorbeşti, şi precis că o iubeşti: ne-a lăsat... gură căscată,  
şi precis este o fată, care ştie ce-i iubirea, acum îi cunoaştem 
 firea; şi poate o întâlnim, o chemăm şi îi vorbim, că ne place  
cum vorbeşte, şi cu sufletul iubeşte. Bravo ei, este iubită, şi 
 precis va fi citită, lăudată foarte tare, şi rămâne... iubitoa- 

re. Bravo floare! Hai la mare! Hai la mare să visăm, în  
valuri să ne scăldăm; Hai la mare, înălţime, cu schi- 

uri şi cu mulţime; Hai la munte să suim, şi fru- 
mos să ne iubim; Hai la şes şi pe câmpie, să 

 culegem poezie; florile să, mirosim, să 
 le spunem: te iubim; te iubim, să 
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 ne trăieşti, tot mai mult să ne  
citeşti; ne citeşti, citeşti, citeşti;  

sufleteşte ne iubeşti, pentru că: eşti  
cititor; şi noi te iubim cu dor; cu dorul ce 

 îl avem, şi prin care te vedem... c-ai mai vrea:  
m-ai vrei iubire: poezie şi citire. Mulţumesc. 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de corina » Mar Apr 12, 2005 1:45 pm  
La ceea ce ai scris Cataline, cred ca nu mai este  

nimic de adaugat. Va doresc tuturor sa traiti cu iubire 
 fiecare clipa si sunt convinsa ca veti avea parte de armonie 

 deplina. Cu drag Corina 
(****) 

Corina, m-ai confundat, eu nu sunt acel bărbat; eu sunt altul 
CăŢălin, şi în faţa ta mă-nclin. Şi la vară, te invit, să mă satur de 

iubit; nu iubit cu trei picioare, pe la mare; ci iubit adevărat, cu un 
dulce sărutat; după care: mergi la mare; mergi la munte: unde vrei; 

dai drumul la porumbei; faci ce-ţi place: ce-ţi doreşti; pentrucă, ştiu: 
mă iubeşti; mă iubeşti cu un sărut, şi dragostea mi-a trecut; Mă iu- 
beşti cu-o sărutare, şi te duc, fato... la mare; faci şi plajă, te bron- 

zezi; stai întinsă, mă visezi; adică: citeşti o carte, aplecată, pe 
 o parte; o carte despre iubire... în neştire! Mulţumesc. 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de rafael » Vin Iun 10, 2005 4:24 pm  
De ce crezi ca unul ca Iisus a spus 

 ca Dumnezeu este Iubire ?  
Eu cred ca a spus asta 

 pentru ca omul nu 
 prea si-l poate 
 defini pe Dum- 
nezeu insa poate 

 simti iubire, si atunci 
 Iisus i-a atribuit o calitate 

 lui Dumnezeu...  
(****) 

Da, e bună întrebarea, dar mai bună este marea... 
 marea dragoste ce vine, să te iubească pe tine: pe tine un 

 puişor, şi al Domnului odor, care eşti plăcerea Lui, o plăcere-a 



 
 

608 

Domnului, ce nu poate fi redată, şi-n cuvinte exprimată. Şi atunci, 
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 frumos vorbim, reciproc, noi, ne iubim:  
eu în Tine, Tu în mine; şi-Amândoi ne  

simţim bine. Acesta e Dumnezeu, este infinit: 
 mereu; unde mergi, unde priveşti, iubirea Lui o 
 găseşti; numai cine ochi nu are, aprinde o lumi- 

nare, şi spune... nu-i Dumnezeu, pe pă- 
mânt trăiesc doar eu: un ateu!  
Vezi ateule ce faci, că lui Dumne- 

zeu nu-i placi; dacă Iiubire 
 n-ar fi, Satana, mi te-ar 

 lovi, şi-ai muri. Vezi  
ateule ce zici, că  

te doare în... arici;  
nici acolo nu te doare,  

pentru că, tu, eşti o floare: care 
 încă n-a-mflorit; adică... nu a Iiubit: n-a iubit 

 pe Dumnezeu, adică... a fost ateu; şi când vine să Iiu- 
bească, sufletul să-şi mântuiască; este Nou, suflet Născut, 

 relele au dispărut; cântă muntele, câmpia; iubeşte mult... poezia; 
curg izvoarele, vorbesc; toate spun... Om: te iubesc! Mulţumesc. 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de Laurentiu » Dum Iun 12, 2005 9:20 pm  
Salut Rafael! Iubirea nu e o calitate: e cherosenul care te  

ajuta sa zbori! Omul e un avion care se crede caruta, 
 dar cand realizeaza ca e un avion, atunci are  

nevoie de iubire ca sa zboare! 
Laurentiu  

(****) 
Iată, şi un gând frumos,  

un suflet dulce, pios; care ştie să 
 iubească, implicit: să ne vorbească; şi pe  

care îl iubim, să ne scrie-l mai dorim; căci, doar 
 cine suflet are, este dulce ca o floare; o floare mirosi- 

toare, zilnic, scăldată în soare. Iată dragă cititor, o iubire...  
ca un zbor; iubire de calitate, care să vorbească poate; adică, 

 s-a întrupat, să devină minunat, şi ritmat. Cine gustă din iubire, 
vede lumea cu uimire; vede acel... Curcubeu, cu Numele Dumne- 

zeu; vede o minunăţie: peste tot o bogăţie; şi-o lume nemai- 
văzută, de frumoasă şi plăcută.  
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Mergem da, să mai privim, Dragostea 
 s-o mai citim, şi apoi: să ne iubim; căci fără  

a te iubi, nimic, nu poţi: Aa, citi. Mulţumesc. 
*** 

Re: Ce este iubirea? 
  de mariangicu » Dum Mar 21, 2010 3:35 pm  

Iubirea este cea mai frumoasa senzatie pe care o poate 
 trai un om. Ea ne ajuta sa traim, sa ne cunoatem pe noi  
si pe cei din jurul nostru, sa speram la un viitor mai bun. 

(****) 
Viitorul, acum este, pentru cel care iubeşte; viitorul 
 poate fi, şi degeaba va veni, acum dacă nu iubim,  
sentimente să trăim. Trăiţi sentimente fine, sen- 
timente care-ţi vine, chiar şi de la mine. Senti- 

mentele se nasc, găsesc iarbă verde, pasc:  
păstorul a adormit, este mângâiat, iu- 

bit; visează puţin, tresare, se uită 
 pe câmp, e soare; sentimen- 

tele-au crescut, vaci cu 
 lapte s-au făcut; şi 
 vin boii să le mu- 

uulgă, să tragă 
 de ele, zmulgă: 

 să rămână în chiloţi,  
şi să cheme boii toţi: Veniţi,  

tauri să vedeţi, văcuţele să mulgeţi,  
căci păstorul stă culcat, vacile s-au dezbrăcat, 

 dezbrăcate şi crăcite, gata pentru-a fi... iubite. 
... 

 Aşa, unii, văd iubirea, trăiesc doar pentru unirea... care,  
este trecătoare, este veştejită floare; şi degeaba apă-i pui, poţi  

să-i dai de vrei şi... gură; sau să fugi la prefectură, să dai o 
zmângălitură; că degeaba, a murit: vrejul tău s-a veş- 

tejit; îl mai gâdili, îi vorbeşti, cinci minute: mai 
 iubeşti; nicidecum, o veşnicie, vesel sen- 

timent să-ţi fie. Să vedem... alt, sen- 
timent, pregătiţi cu un patent... 

 dacă face pe... râiosul, 
 îi tăiem repede... 
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 osul;  
porcul guiţă de  

sete, şi râiosul: după fete?! 
*** 

Re: Ce este iubirea? 
   de pufulet » Dum Noi 28, 2010 1:11 pm  

iubirea nimeni nu stie cu adevarat ce este si nu va sti .. 
dar datorita trairilor si sentimentele pe care le manifestam 

 intr-un anumit moment din viata asta mizera .. 
ne simtim speciali..cand daruiesti totul indiferent de ceea ce 

 faci poti face bine si poti face si rau fara sa-ti dai seama... 
cand daruiesti totul nimic nu-ti poate sta in cale... 

atunci devi si telepatic cu cealalata juma- 
tate si totul este o armonie intre 

 cei doi... iubire este defi- 
nita de fiecare asa 

 cum o simte 
 sau cum o  
vede sau o 
gan-deste. 
pufulet  

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de paul2011 » Joi Ian 13, 2011 8:38 pm  
Dragă "pufuleaţă", iubire-mi isteaţă, ce-i iubirea 

 de n-o ştii: nu o ai şi nu o-nvii, o laşi zilnic ca să-ţi moară, 
 inimioara să te doară; dar dacă o înviezi, chiar şi noaptea o 

 visezi, căci iubirea este sfântă, are gură şi cuvântă, şi la mine  
poate-o vezi, şi în suflet o aşezi; suflet care dacă-l ai, iubire 

 altora dai; doar aşa tu să trăieşti, frumosul să îl iubeşti,  
să-i faci casă şi grădină, şi să prindă rădăcină, apoi:  

să vii la udat, la iubit şi sărutat, totu-n jur să 
 înflorească, tinerii să se iubească, zâmbet 

 şi copilărie, joc de fluturi, armonie: 
 asta înseamnă iubirea, să-ţi  

schimbe felul şi firea,  
răutatea să-ţi  

dispară, 
 ura  
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omului să piară, să trăim în armonie:  
tu-mi dai mie şi eu ţie; eu îţi dau miere 

 pe pâine, "Tu", îmi dai ziua de mâine, zi 
 de zi să ne iubim, şi în veci, să nu murim! 

Mulţumesc "pufi" isteţ, cel cu blană de 
 mistreţ, iubit de un trecător, de un  

simplu muritor: să ştie ce îi iu- 
birea, "pufuleţ", să-şi schim- 

be firea, şi să facă fapte  
mari, printre sufle- 

tele tari, ce do- 
resc ca să  
trăiască,  

şi iubind... să se, iubească! 
13-01-2011 ora 20:36 paul2011  

proaspăt înscris 
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de anamaria89 » Mar Aug 16, 2011 9:29 am  

cel mai placut sentiment din lume (asta-i dragostea)  
la iubire inca cotrobai dupa o definitie concreta! 

(****) 
Şi eu am... cotrobăit, după dragoste, iubit, dar nimic nu 

 am găsit. Dragostea nu se găseşte, dragostea se dăruieşte; 
Dragostea, e ca o floare, într-o zi de sărbătoare: floarea dra- 
gostei ai dat, şi primeşti un sărutat. Dacă Dragoste nu ai, nu 

 ai floarea ce o dai, să primeşti un sărutat, de la fată sau băiat. 
Dragostea mereu îţi vine, şi se gândeşte la tine; la tine: să o pri- 
meşti, şi nicicând să n-o goneşti. Dragostea când e gonită, este 
 tare cătrănită: nu doarme, se părpăleşte; se scoală, şi duhăneş- 
te; e bolnavă, şi tuşeşte: Doctore, sunt bolnăvioară, cred  

că am răcit aseară. Stai aici pe canapea, cască gura... mare... 
Aaa?... Doctore, am rosu-n gât? Mai am voie să mă...  

duc, cu iubitul să mă... ţuc? Se pare că te-ai... iubit,  
şi în gât te-ai înroşit. Doctore, mă fac şi bine?  

Vreau să mă consulţi mai bine... Mai  
dezbracă-te un pic, pân-aproape de... 

 buric. Doctore, îmi e ruşine,  
nu vreau să te uiţi la 
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 mine...? Te consult atunci pe spate:  
stai în coate! Doctore, mă gâdili, zău;  

mi se-apleacă: mi-este rău! Stai să-ţi fac... 
 penicilină; să te ud la... rădăcină. Doctore, îţi  

mulţumesc, pe la tine mai poftesc...? Mai pof- 
teşte când doreşti, şi-n... natură să-mi plăteşti! Doc- 
tore, acum, Natura, te sărută şi cu gura! Mulţu 

mesc, Natură, dragă, ai buzele ca de... fragă. Pa. 
*** 

Re: Ce este iubirea? 
de paul2011 » Sâm Sep 24, 2011 7:30 am  

Am tradus parţial pentru cititor: 
**** 

Trebuie să ştii că aceasta este o parte  
importantă din viaţa ta şi va tre- 

bui a o controla. Puteţi citi re- 
sursa... 5 ani fără griji! 

**** 
Моя дорогая.  

Пожал- 
уйста, 

 пишите на 
 румынском языке. 

Спасибо. 
**** 

Draga mea.  
Scrie în limba română te rog. 

Iubirea eşti tu, când mi te adresezi 
 mie: şi eu te înţeleg. Mulţumesc. paul2011  

**** 
Dragă cititor iubit, doar pe mine m-aţi citit: cineva 

 a comentat, după care... a plecat. Probabil, o rătăcită, 
 controlată şi iubită, care, ea, ce s-a gândit: hai să trec  

pe la... iubit, pe... paruscaia-i vorbesc, 5 ani spun: că-l 
 mai iubesc. Cum poţi spune... mai iubesc, cu tine mă  

întâlnesc, când noi nu ne-am întâlnit, niciodat', nu  
ne-am iubit? Dar am zis... hai să o las, este cam 

 străină-n glas, este şi ea bolnăvioară, a dor- 
mit poate afară; a răcit, şi sărăcuţa, vine 

 cu... sărutmânuţa; lugu-lugu, am 
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 sosit, vreau şi eu pe la iubit; 
 îmi daţi, sau nu-mi daţi?... sau  

mă alungaţi? Păi ce, a venit Ajunul: umblă  
popa cu... Crăciunul?... Nu bre, popa a plecat:  

am venit la colindat...? Aha, cu colindul, aşa zi:  
acum eu mă... dumiri. Hai, ne daţi sau nu ne daţi,  
că suntem, toţi, nemâncaţi!?... Care toţi... că eşti 
 doar tu, şi mai văd un câine... Uu! Nu-l goni, e că- 

ţeluş, este mort, este de pluş. Păi de unde eu  
  să ştiu: am crezut că este viu!... Nu bre, este...  

că-ţe-luş, şi este căţel de pluş! Bine că 
 nu-i... de mâncat: cât sunt eu acum de 

 beat... îl puneam într-o tigaie, şi îl  
terminam la... baie! Auzi bre,  

mi-ai dat destul: este 
 bine, este... cool! 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de CharissaJ » Mie Dec 07, 2011 2:15 pm  
Si pana la urma ati descoperit ce este Iubirea cu adevarat? 

*** 
Re: Ce este iubirea? 

de paul2011 » Mar Dec 13, 2011 3:03 pm  
Dragă CharissJ, cu-i te-ai adresat? Poate-am fost prea 

 ocupat, şi astăzi te-am întrebat. Şi poate că mă iubeşti, do- 
rind ca să îmi vorbeşti, pentrucă, mulţi vin, citesc, dar nimic  

ei nu vorbesc. Dacă îmi răspunzi acum, îţi croiesc al vieţii 
 drum, spunând unor muritori, care-mi sunt şi cititori: 

 cât de mult tu m-ai iubit, sufleteşte m-ai citit, urân- 
du-mi un la mulţi ani, iubire multă şi bani. Da,  

şi bani-s tot iubire, dacă sunt cu dăruire; 
 dacă sunt bănuţi cinstiţi, şi de tine 

 sunt munciţi; alcumva, eşti hoţ,  
bandit: pe satana l-ai iubit. 

 Aşadar, iubirea este,  
când omul se prime- 

neşte, îşi ia albele veş- 
minte, te iubeşte prin cuvinte; 

 te iubeşte şi la greu, şi până la Dumnezeu, 
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tot iubire se numeşte,  
pentru cel care trăieşte, căci mort,  

nu mai poţi iubi, ce este iubire-a şti. 
 Mulţumesc.  

**** 
Dragă cititor iubit, până azi nu am  
primit, un răspuns: să îi răspund,  

să îi scriu un vers, un rând: 
 La mulţi ani Cha- 

risss'a dragă,  
ai buzele ca 

 de fragă,  
şi cu 

 tine-am încheiat,  
Iiubirea, de comentat. 

14 Decembrie 2011. 
(****) 

Dragă iubit cititor, să iubeşti nu e uşor,  
trebuie ca să priveşti, stai pe loc şi te gândeşti,  

dacă-ţi place, este bine, se uită şi ea la tine, şi dacă tu  
eşti urât, ai crescut mare în... rât, îi place şi ei de tine, să se 

 simtă foarte bine. Dragă cititor iubit, uneori am mai glumit, să  
ne treacă de urât, şi să nu vă trag în... cât, pentrucă, nu e frumos, 
este un lucru scârbos, nu sunteţi pisici, căţei, sunteţi cititorii mei,  

şi dacă vă trag în... cât, că sunt jmecher şi am... rât, se apropie 
Crăciunul, şi nu mai vedeţi niciunul, carte-aceasta terminată,  

ca să fie minunată. Dragă iubit cititor, dacă nu eşti iubitor, 
şi nu-ţi faci prietenie, rima ta în poezie, eşti poetul cel 
 urât, degeaba esti mare-n... rât, căci nu...râtul, pla- 

ce, şi rima o face, ci prietenia, face poezia, face  
şi plăcere, şi încă mai cere, mai cere a scrie,  

multă poezie, să se găsească, să fie? Nici- 
decum, bădie, rima, poezie, o doresc 

 să fie, nu multă prostie, ci o... pa- 
rodie, o... ceva duios, un lucru 

 frumos, lumii de folos, căci 
 lumea citeşte, şi lumea 
 iubeşte, ce tu ai gândit,  

le-ai dat de citit. Mulţumit? 
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27)caut prieteni , un suflet pereche ... 
de valentin » Joi Dec 04, 2003 10:22 pm  

prieteni, as dori sa cunosc fiinte spirituale din 
 romania, interesate de temele cartilor aparute la 

 editura for you, mai ales tot ce are legatura cu > vin- 
decarea spirituala, conversatii cu dumnezeu, jasmuheen, 
 a trai in lumina, fara hrana fizica... eu ma hranesc acum  

doar cu fructe , orice este posibil... indigo children, si  
eu sunt de felul meu din alta dimensiune, extrate- 

restru, incarnat doar aici in trup uman, cu o 
 misiune... suflete pereche, numerologie,  

harmonic, concordance, si altele.  
 toate cele bun , namaste 

valentin  
(****) 

Dragă cititor iubit, dacă şi voi aţi citit, 
 poate fi halucinant, şi foarte interesant. Nu  

ştim despre ce vorbeşte, şi cu ce se mai hrăneşte:  
Valentin... extraterestru; care poate fi pedestru, sau  

cu nava zburătoare, dintr-o altă lume – soare. Dragi mei,  
a te hrăni, cu spirit, a nu muri, este o realitate, şi anume, că  

se poate: n-am mâncat, şi n-am băut(se ştie că fără apă nu poţi 
 trăi mult, pe când fără mâncare poţi trăi până la 40 de zile, dacă  
nu mai mult), şi nici somn nu am avut... cât credeţi? Citiţi-mă, şi 
vedeţi; dar vă rog, să nu făceţi! pentru că, eu am făcut, şi nimic 
 nu am avut; numai că... şi fără apă, se deschide o... supapă,  

şi treci în dimensiunea...? şi vorbeşti cu viziunea...? care-i  
doar în a ta minte: extratereştri, cuvinte...? voci adică;  

nebunie, oare, chiar aşa să fie? La prima vedere nu, 
 depinde ce crezi şi tu: tu, care m-ai consultat,  

stat de vorbă, observat, şi verdictul mi l-ai 
 dat: Episod Halocinogen, acut; adi- 

că îl internăm, medicamente îi dăm: 
 că-i nebun, a-nebunit; despre  

duhuri ne-a vorbit, etc. Şi  
aşa eu am păţit, şi de-atunci 

 m-am lecuit, a posti... şi fără apă, 
 deschizând acea... supapă, prin care eu 

 am ţâsnit, dincolo: în infinit; undeva în... ireal, 
 unde nu există mal, adică, nu te opreşti, 
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 şi cu spirite vorbeşti. Probabil, am deranjat,  
şi de mine au aflat, şi de-aceea au venit, şi pe loc,  

ei, m-au oprit; alcumva, încă posteam, familia spe- 
riam, iar acum... mă închideau, şi drumul nu-mi mai  

dădeau, zicând că-s periculos, vorbesc cu Isus Hristos,  
şi-altele... de necrezut, care mi s-au petrecut. Le am  

scrise şi notate, dar mi-e frică... din păcate, să le  
caut, să le scriu, şi să-mi ziceţi... că-s diliu, şi  

nu e adevărat, adică: am delirat, cum s-a 
 zis la consultat, şi din care am scăpat,  

pentrucă: n-am mai postit, fără  
apă, şi dormit. Aşadar, poţi  

să trăieşti, cu nimic să te 
 hrăneşti(suntem apă- 

ruţi din nimic, şi 
 ne putem hrăni  

cu nimicul acesta,  
prin puterea Celui 

 care ne-a creat), dar 
 este periculos, a putut numai Hristos,  

şi tu om, eşti muritor, n-ai pe îngeri ajutor,  
şi atunci vine satana, şi îţi adânceşte rana: nu 

 cumva să mai gândeşti, şi dincolo să păşeşti, să-i 
 auzi ce plănuiesc, şi cu tine ce vorbesc, aceste fiinţe... 
 vii, despre care nici nu ştii, dar ştii că ar exista: nu-n 

 dimensiunea ta. Haideţi, să ne delectăm, şi mai multe 
 să aflăm, de la cei ce povestesc, şi probabil că postesc: 

 se hrănesc cu vegetale, fără pic de... animale, aşa 
 cum Domnul a vrut, Edenul ni l-a făcut, din 

 Eden să ne hrănim, niciodat'... să nu  
murim; lucru, ce se va-ntâmpla,  

când dincolo... vom trecea:  
fiecare... rând pe 

 rând, şi în 
 veşnicie, 
  stând.  

* 
(Lectură plăcută în continuare)  
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caut prieteni, un suflet pereche ... 
de dana » Lun Dec 08, 2003 7:25 am  
Toata lumea cauta pe cineva acum. Se 

 simte mai tare ca oricind nevoia 
 de impartasire, colaborare, 

 accelerarea evolutiei in 
 deschiderea de constienta.  

Tocmai citeam din Sufletul  
pereche ma cheama; de la 

 editura for you; si ma minunam:  
uite,  Doamne, asa frumos sa fie?  

Deoarece simtim o chemare in su- 
flet putem spune fara teama de gre- 
seala, ca aceia care se aseamana si 

 au un rost comun, se si aduna acum.  
Cu siguranta daca reusim sa ne ster- 
gem si inlocuim programarile gre- 
site din subconstient cu ceva mai 
 evoluat ca un upgrade la calcu- 

lator, vom fi uimiti de rezul- 
tate. Acum nu mai exista 
 doar un numar mic de  
alesi care discuta mis- 

tere in secret, ci a- 
cum peste tot... tot mai multi 

 oameni se "activeaza".Namaste! 
**** 

Dragă cititor iubit, Namaste eu am găsit...  
Namaskar/Namaskaram) este o uşoară  

plecăciune, cu palmele lipite una de cealaltă  
în dreptul pieptului, folosită iniţial în zona Indiei.  
Sincer, eu, nu am ştiut, şi cruce că mi-am făcut, şi durerea  

mi-a trecut. Acum, cred că mai şi este, după cum omul gân- 
deşte, şi zeul... ce îl iubeşte, care este singur zeu, se numeş- 

te... Dumnezeu; şi diferă denumirea, ca să nu mai spun 
 de firea... unora, ce au credinţă, au o forţă cu putinţă,  

de rămâi frate... uimit, cum de ştie, te-a găsit, când 
 tu poate... ai murit... hăt, departe, îngropat, pu- 

trezit, şi astupat. Da, mai sunt şi mincinoşi 
(vezi Elodia), care nu sunt credinciosi,  
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se prefac... că ar avea, şi minţind, că ar vedea;  
satana, ştie, precis, unde îi trupul ucis, şi-i spune 

 tot eronat, ca ar fi... ici, îngropat: şi nu este-adevărat.  
*** 

NAMASTE : 
Acest cuvant, salutul valabil pentru orice moment al zilei,  

se insoteste de impreunarea mainilor inspre inainte, lipind  
opozit palmele, cu varfurile degetelor orientate in sus, in prin- 
cipiu, la nivelul gatului. O usoara inclinare a corpului spre ina- 
inte si o privire in ochii celui pe care il saluti, intregesc acest,  

sa spunem, ritual al unui salut vechi de mii de ani, care isi 
 regaseste o puternica forta spirituala si deschide calea  

unei forme sociale de respect, pe cat de interesanta,  
pe atat de placuta. Namaste inseamna mai exact:  

Divinitatea din mine saluta si se in- 
clina in fata Divinitatii din tine!  

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

  de vasile » Joi Dec 18, 2003 8:33 am  
Fratilor!!! Terminati cu prostiile si apucati-va 

 de treaba! vasile  
*** 

Vasilică, nu-s prostii, sunt fiinţe... foarte vii, şi despre care 
 nu ştim: de la unii auzim, de pe la alţii citim, etc. Sunt lucruri  

de necrezut. Unele au dispărut. Altele dinnou apar, după care iar 
dispar. Şi nu ştim, le cercetăm; aparate inventă: cu ele le 

măsurăm; le simţim prezenţa, certătăm absenţa; facem teori, 
spunem că-s prostii; dar ceva, ceva, tot este, undeva... că: 

vieţuieşte! 
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
  de anonima ca mi-e rusine ! »  

Vin Dec 19, 2003 3:50 am  
va dati seama ca omul 

 are dreptate si deci 
 daca toti terminam cu 

 propriile prostii ne vom putea 
 apuca de vreo treaba. La Multi Ani! 

(****)Pentru tine e prostie, pentru altu-i poezie, 
 şi ne apucăm de treabă: stăm în dos şi-o luăm la... gonit;  
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şi iar am păcătuit. Cum ai da-o, nu e bine:  
unul pleacă, altul vine; dacă toţi venim deodată, 

 ce se face biata fată, care zice că-s prostii: ai murit, 
 nu mai învii; extratereştrii nu sunt; nu există alt pă- 
mânt; suntem singuri singurei, şi micuţii... dumne- 

zei, care zboră pe orbită, planeta e locuită, şi  
lumea e infinită; oare, chiar aşa o fi:  

niciodată, nu vom şti?  
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de Suzi » Lun Dec 29, 2003 7:28 pm  

Terminati cu prostiile si apucat-va de treaba! 
Da, de acord cu tine. Terminati cu prostiile si apu- 

cati-va de treaba. Incepeti a va cauta sufletul pereche!  
E cea mai frumoasa si importanta treaba ce o a veti a face! 
Indemnul tau, mi-a amintit un pasaj dintr-o carte a Feliciei 

Munteanu, care spune cam asa: toti cei care va aflati acum pe 
pamint, aveti multe relatii karmice. Si tot voi veti 'consuma' 

 aceste realtii si va veti gasi sufletele pereche, acum si  
aici, in aceasta viata! Frumos si.......'tentant', nu? 

Hm! Mi-m amintit cum 'm-a cuprins o anume 
 cautare/framintare' in urma cu vreo 5 ani. 

 Si framintarea/cautarea mea s-a con- 
cretizat intr-o scrisoare/marturie 

 pe care i-am scris-o .......asa,  
intr-o doara.......cui cre- 

deti? Lui Dumnezeu! 
Si n-a trecut mult  

si o avanlansa  
de intimplari 

 au navalit peste mine. 
 Si au curs....si m-au inundat, 

... 
 si... Si a urmat o frumusete de  

poveste care mi-a umplut si viata si sufletul. 
Acum cred ca fiecare isi are drumul lui. Si urcusul 

 cu suisurile si coborairile lui. Si framintarile/cautarile  
lui. Important e 'sa-tzi fixezi directia' la un moment dat si 

 apoi... apoi 'sa le lasi sa curga'. Vei avea surpriza sa constati 
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 ca totul de duce in directia fixata.  
trebuie doiar sa fii atent sa descifezi  

mesajele a ceea ce se intimpla. 
Si de le vei intelege 'tilcul'... 

 s-ar putea sa constati 
 ca vei ajunge acolo 

 unde ti-ai propus sa 
 ajungi. Vei gazi ceea ce 

 ti-ai propus sa gasesti. Vrei 
 sa-tzi gasesti sufletul pereche?  

Incepe a-l cauta. S-ar putea sa ai 
 surpriza ca intr-o zi el/ea sa intre in 

 viatza ta. Si lumina se va face in sufletul 
 tau. Si...... si vei sti ca ai gasit ceea ce ti-ai 

 propus sa gasesti. Tot in cartea autoarei mai 
 sus pomenita, e un indemn care suna cam asa: 
 rugati-va 33 de seri la rind sa va gasiti sufletul 

 pereche. Si acum, indemnul meu: incearca, 
 s-ar putea sa ai surpriza sa reusesti!Suzi  

(****) 
Aparent, are dreptate: prin rugă- 

ciune se poate; dar de ce nu  
ne rugăm, sufletul să ni-l 

 salvăm, nu de treizeci  
de ori, ci odată... de  
cu zori, mai odată  

când mănânci, 
 şi-ncodată... când te culci; de ce?  

Vă spun eu: timp nu avem, şi-n prostii... nu 
 prea credem; pentrucă, dac-am credea, rugăciunea am 

 vrdea... că s-a împlinit, şi-ţi găseşti iubit, pe: Domnul Hristos, 
Chipeş şi Frumos. 

*** 
  Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

 de Mia » Lun Ian 05, 2004 8:07 am  
Va salut pe toti! Pe tema "Suflet  

pereche" am si eu pentru 
 voi (cei care ati trait 
 o experienta simi- 
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lara sau aveti cunoastere in acest sens) 
 cateva intrebari la care va rog sa-mi raspundeti: 

1. Exista posibilitatea de a-ti intalni sufletul pereche  
in viata cu trup? 

2. Ce pot sa faca "ortodox" 2 fiinte care simt ca sunt  
suflete pereche si nu pot fii impreuna pentru ca 
 sunt implicati rational in alte relatii(casatorii)? 

3. E o idee buna sa renunti la tot pentru  
sufletul tau pereche chiar daca 

 viata ta lumeasca se com- 
plica foarte mult? 

Astept raspun- 
suri pentru 

 care va multu- 
mesc din suflet. Mia 

(****) 
Omul vrea... păcătuiască, pentru firea pământească;  

care este trecătoare: astăzi este, mâine moare; iar pentru  
eternitate, spune omul: nu se poate! Nu se poate?... Ba gre- 
şeşti, se pare că nu iubeşti; sau iubeşti ce-i trecător, negân- 
dind la viitor. Gândeşte-te mai departe, deschide şi Sfân- 
ta Carte: Citeşti, te documentezi, şi cu ochii minţii vezi:  

că nu ai avut dreptate; lucrurile-s eronate: există 
 dimensiuni; există multe minuni; făcute de...  

Dumnezeu; şi crezute: foarte greu; 
 foarte greu tu poţi a crede, 

 fără cu ochii(vezi To- 
ma Necredincio- 

sul), a vede! 
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
  de despina » Mar Ian 06, 2004 4:11 am  

Suzi,mi-a placut mult sa te citesc.Optimismul  
tau este super!Vreau sa stiu si eu cum se numeste 

 cartea Feliciei Munteanu.Totul e frumos si cu glazura, 
dar eu am o intrebare:Dunezeu nu stie ce ne trebuie, de 

 ce e musai sa-l rugam? Eu cred ca nu primim nimic daca nu 
 suntem noi pe masura dorintelor noastre. Privind cerul nu-ti  
inalti corpul fizic. S-ar parea ca lucrurile sunt mai complexe 
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decat am vrea noi,  
cel putin cand suntem la 

 faza de dorinta. 
despina  

(****) 
Sunt complexe cum ai spus,  

dar există un Iisus, care ştie foarte 
 multe, despre Religie, Culte. Roagă-L  

pe Domnul Hristos; pune-te-n genunchi 
 pe jos; şi-ai să vezi acea minune, prin care 

(prin vis în special), Domnul îţi spune... condi- 
ţia,-i să şi crezi, şi prin credinţă vă vezi, că este 

 adevărat, s-a-mplinit: ce L-ai rugat. 
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
 de X » Mie Ian 07, 2004 5:36 pm  

Daca cauti prieteni, sa stii ca  
deja ai mai gasit unul. Si  
eu am cautat mult timp  
si pana la urma mi-am 
 dat seama ca nu sunt  

singur, ci ca sunt o mul- 
time de prieteni care ne  
asteapta pe toti, ei plang  

pentru noi, pentru ca ei insisi 
 sunt o lacrima. Prietenii nu sunt 

 numai cei pe care poti sa-i atingi sau  
sa-i vezi, sunt si cei care sunt alaturi de noi, 

 dar pe care uneori nu putem sa-i "interceptam" 
 decat in anumite momente, dar ei totusi ne asteapta 

 sa trecem acest mare prag, care ne va oferi libertatea si 
 fericirea pe care o asteptam de prea multa vreme. 

(****) 
Vindecătoare cuvinte, exprimate de o minte, care  

poate nu-i văzută, dar în schimb este plăcută,  
are şi pe vino-ncoace, şi ne place. Oare,  

mai continuăm, cartea o mai ter- 
minăm?... Da, mai vrem 

 ca să citim, multe  
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să mai auzim, vrem aşa... le comentezi,  
cum ştii tu: poetizezi; iară noi, ne repezim,  

şi ca lupii te citim. Atunci, bine: eu ziceam, din ele  
că mai tăiam, ca să nu ne prea lungim, mia pagini să citim...?  
Ba ne place, haide, scrie: putem citi şi omie; nu con- 
tează: te iubim; scrie-ne... să te citim! Staţi puţin să mă 
gândesc, trebuie să mă opresc, puţin să mă odihnesc: azi am 
 scris, nu m-am oprit, şi sunt tare obosit, iar mâine când mă 

 trezesc, vin iarăşi şi vă iubesc. Mulţumim, aşa să faci,  
să ne scrii rime, că placi: noi suntem subcon- 

ştientul, şi te facem pe atentul, ca să ştii:  
că te iubim, şi chiar te şi auzim... ţaca,  

ţac... când te opreşti, stai puţin, te  
mai gândeşti, mai faci câte-o 

 plimbărică, mai îţi faci şi 
 mâncărică: te vedem...  

ca-ntr-o minune,  
prin acea dimen- 

siune, despre care tu...  
vorbeai, şi la lume povesteai: 

 că există, nu-s minciuni, şi noi le  
numim minuni, pentrucă: nu le credem, 
 cu ochii să le vedem.  14 Decembrie 2011 

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

de ana » Lun Ian 12, 2004 11:22 am  
Draga x Toti avem prieteni, si pe plan material 

 si pe plan spiritual, trebuie sa-i respectam si sa-i iubim, 
 asa cum ne iubesc si ei pe noi. Dar nu am inteles de ce pri- 
etenii tai ...pling? Ei trebuie sa se bucure sa iubeasca si sa te 

 invaluie cu energia lor plina de iubire. Intodeauna iubirea ri- 
dica vibratia. Lacrimi in general inseamna tristete. Foarte rar 
 se plinge de bucurie. Am trait o astfel de experienta. Am par- 
ticipat la o slujba de liturghie, intr-o zi de duminica si... sim- 

tind energia ce emana din acele cintari la un moment dat  
am inceput sa pling. Nu pot sa scriu de ce plingeam?  

Poate de bucurie pentru ca simteam iubirea inge- 
rilor, poate din recunostinta pentru ca imi  

era dat sa traiesc acele momente de 
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 iubire, poate pentru ca am simtit ca 
 regasesc in interiorul meu acea sclipire  

de divinitate Poate... Iubeste si intodeauna 
 vei avea prieteni... Ingerii sa te ocroteasca si  

lumina sa te calauzeasca. ana  
(****) 

Cei ce plâng sunt fericiţi(Ferice de cei ce plâng,  
că a lor este împărăţia cerurilor), în Sânul lui 
 Avraam ei sunt primiţi. Avem în noi o ener- 

gie negativă, o eliminăm, cu energia po- 
zitivă; şi plângem uneori fără să 
 vrem, iar alte ori să plângem: 

 nu putem. Aceste stări 
 sunt binecunoscute, 
 sunt stări de bine,  
stări plăcute; sunt 

 stări de suflet care vin,  
şi se pogoară din divin. În  

Casa Domnului e pace, dublura 
 ta ţi se desface, şi se destinde, odihneşte, 

 se spală şi se primeneşte. Dublura ta e energie, 
 unii o văd şi chiar o ştie. Dublura ta e curcubeu, vădit  

că este Dumnezeu. Fără această energie, omu-ncetează să 
 mai fie. Mergeţi vă rog la Domnu-n Casă, şi Domnului de voi 

 Îi pasă; cât timp o predică voi ascultaţi, staţi în genunchi puţin şi  
vă rugaţi; Domnul lucrează-n fiecare: dă sufletul tău acea mâncare, 

acea putere energetică divină, ce mulţi o văd ca o lumină (aură, i 
 se mai zice), şi care va rămâne-n al tău eu, plimbându-se cu 

 tine tot mereu. Mergeţi în Casa Domnului să luaţi... şi  
Domnului Hristos să vă rugaţi; veţi lăcrima poate 

 fără să vreţi, dublura voastră voi nu o vedeţi; 
 şi ea, dublura, ştie şi gândeşte, să faci un 

 rău cuiva, ea, te opreşte; fără dublura 
 ta în stare să gândească, nimeni nu 

 va putea să te oprească... iar oa- 
menii prezenţi în jurul tău, te 

 văd şi te cunosc cât eşti de rău.  
Mergeţi, mergeţi, săptămânal măcar 

 odată, indiferent că eşti băiat sau fată; mergeţi...  
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de proba, dacă nu credeţi, şi după care urmăriţi,  
vedeţi: cum starea ta în bine s-a schimbat, numai prin 
 faptul că aţi sărutat... şi în genunchi cu adunarea v-aţi  
rugat. Eşti tânăr, eşti o fată, un băiat, şi poate ai greşit: 

 te-ai întinat; gândeşte-te să mergi la Dumnezeu în 
 Casă, căci Fiului de tine, sufleţel, Îi pasă. Mulţi 

 se gândesc că n-are rost, că a greşit, este 
 un prost, dar n-ai dreptate în gândire, 

 satana-ţi face trupului oprire: 
 du-te la Dumnezeu în zori  

trupeşte, şi te întorci pe 
 seară: sufleteşte. Nu cred  

că mama, tata, nu te lasă, căci 
 Domnului Isus de tine-i pasă. Eşti 

 tânăr(ă), şi energie ai, şi poate că preferi  
prin parc să stai, şi nu realizezi ce ai pierdut:  

durere sufletului tău că ai făcut; trupul şi carnea 
 ta îţi cere: şi Dumnezeu din tine piere; gândeşte-te 

 că ai şi o dublură, eşti o fiinţă şi o creatură, nu eşti un 
 animal şi-atât, să te gândeşti doar la... furat, având şi trup, 

 şi suflet necurat. Gândeşte-te la tine, şi-ai să crezi: te duci la 
Dumnezeu şi te salvezi. Dacă părinţii sau bunicii, nu te lasă, 
 vino doar tu la Dumnezeu în Casă. Vino măcar o zi pe săp- 

tămână, sau cel puţin o zi-ntr-o lună. Vino de sărbători 
 să vezi ce frumuseţe, şi câtă pace, sufletească, şi bi- 

neţe. Vino, auzi chemarea, nu mai sta; este în joc  
destinul, viaţa ta. Şi dacă totuşi n-ai voinţă...  

eşti prea departe, n-ai putinţă; fereşte-te 
 te rog să faci păcate: la ceruri merg  

doar suflete curate; la ceruri 
 merg doar cei ce s-au gân- 

dit, s-au înfrânat: şi 
 n-au.. păcătuit!  

Avem în casa noastră pe Hristos,  
aşează-te-n genunchi în faţa Lui pe jos,  

şi roagă-te, te rogi cu capu-n sus(vezi exemplul 
 Domnului, care se ruga Tatălui privind nu în pământ 

 la satana, ci spre răsărit, spre cer), privind la chipul Domnului 
Iisus: credinţa ta te vindecă imediat, indiferent că eşti o fată sau 
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 băiat. Şi-ndeamnă-i pe părinţi: şi ei s-o facă;  
şi în credinţa Domnului să zacă: nimic pe lume  

nu e mai frumos, ca închinarea pentru Dumnezeu: 
 Hristos. Mulţumesc. 15 Decembrie 2011  

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

de despina » Mar Ian 13, 2004 9:10 am  
Draga Y, Ceea ce ai scris tu mai sus, 

mi-a trecut si mie prin minte  
aseara dupa ce am deru- 

lat filmul zilei de ieri. 
Intradevar, eu am  
scris cateva ran- 

duri in jurnal, 
cateva randuri 
 care doreau sa 

 duca cu ele o energie 
 de angoasa de care doream 

 sa scap.Cer scuze ca v-am facut 
 martorii starilor mele neplacute. Sa stii  

ca aceste stari le am din ce in ce mai rar, chiar  
 foarte rar,pentru ca am acceptat sa traiesc ceea ce  

doresc sa mi se intample,cum frumos scria Suzi,adica imi 
spiritualizez dorintele,le abandonez puterilor luminii din care 

familie e si Sinele meu Divin.Se intampla ca mintea sa mai faca 
motoace si se intampla sa alunec.Insa in privinta comunicarii 

 sigur te inseli,chiar daca scriem pagini de jurnal pe acest 
 site, eu cred ca si comunicam. Cuvintele vin de la altii,  

intelegerile sunt in noi.Chiar ma intristez ca n-am 
 reusit sa ...Poate pentru ca am vorbit foarte 

 mult cu mai toate cunostintele mele  
despre stari ce pot fi descrise cel 

 mai bine prin tacere, poate  
am aburit notiunea de 

 suflet pereche respirand 
 in fereastra lui...n-are importanta. 

Am venit cu intentia sa-i rog pe X si pe Suzi 
 sa ma creada ca ma bucur mult sa-i intalnesc pe 

 acest site si ca vorbele lor frumoase,chiar daca le-am mai 
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 auzit,le gasesc "proaspete". 
Ana, cata dreptate ai... lacrimile 

 sunt numai din tristete.Prietenii nu  
ne fac sa plangem.Noi ii iubim si pentru asta. 

Noi ii iubim pentru ca exista.Fara prieteni nu-mi 
 pot imagina lumea.Ma refer mai ales la cei din plan  

spiritual,fara a-i uita pe cei din fizic.Eu voi iubi intot- 
deauna pentru ca vreau sa am prieteni. Fie ca 

 ingerii sa ne ocroteasca si lumina sa ne 
 calauzeasca. despina  

(****) 
Foarte frumos zice Despina,  

despre îngeri şi lumina:  
care există, este,  

şi ne... călăuzeşte.  
Şi recunoaşte-acea schimbare, 

 pe care-o simte şi o are. De multe ori ne  
întristăm, prea multă importanţă dăm; şi-atuci  

dorim prietenie, suntem sătui de lăcomie; prietenul  
prieten este, te strânge-n braţe, te iubeşte, şi frumos el îţi 

 vorbeşte. Făceţi-vă Prieten Sus, prieten pe Domnul Iisus; şi 
 veţi vedea că v-aţi schimbat, şi de satan(energia negativă), că 

 v-aţi scăpat. Ce este-aşa de dificil, să fii cu sufletul umil? Este o 
stare ce o ai, o stare îngerească... rai. Fără de... rai, nu va 

dispare, nicio durere şi-ntristare, ci va rămâne, nu-i văzută, şi nu-
i o stare dispărută; şi va apare, va apare, şi sufletul iarăşi te doare. 

Făceţi- 
vă Prietenie, scăpaţi de chin şi de robie, Prietenul Adevărat, pe  
tine nu S-a supărat; Prietenul te-ajută, Sare, trăieşte starea ta,  

Îl doare; şi-Acest prieten este Sus, este bine-nţeles: Iisus; şi 
 totodată este jos, în cel ce crede în Hristos. Feriţi-vă de  
îngâmfaţi, au gânduri rele,-s necuraţi; îi veţi cunoaşte 

 după stare, când nu te-ajută, zice... n-are! Sunt 
 foarte mulţi lăudăroşi, de Dumnezeu nu sunt 

 fricoşi; să vă feriţi de îngâmfaţi: fie surori, 
 sau fie, fraţi. 15 Decembrie 2011 

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

 de viorica » Sâm Ian 17, 2004 4:38 pm 
 bine v-am gasit prieteni. Am petrecut  
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clipe minunate citindu-va mesajele 
 si in multe dintre ele mi-am regasit propriile 

 mele framantari si mi s-a intarit convingerea mea 
 ca exista mari sanse ca omenirea sa se salveze din marasm. 

Fiti binecuvantati! viorica  
(****) 

Marasm: 
Stare patologica provocata de un aport energetic insuficient. 

 Se traduce printr-o stare de slabiciune fizica deosebita. Trata- 
mentul consta intr-o nutritie treptata si prudenta. 

(****) 
Iată că omul studiază, şi energia-n el lucrează. Ai contactat  

răceală, asm, te poţi trata şi prin Marasm. Pe-acest pă- 
mânt există soare: o energie foarte mare; există şi  

vieţuitoare, şi păsări care pot să zboare. Şi toa- 
te-acestea se hrănesc, de pe pământ: cu ce 

 găsesc. Şi Dumnezeu S-a tot gândit, şi  
hrană pentru toţi, a pregătit: apa,  

căldura, se transformă, devine 
 altă stare, formă; mâncăm  
ţărână şi nu ştim; primim 
 Lumină: şi trăim. Suntem  
fiinţe de Lumină, rupte din 

 Lumea Lui Divină: suntem par- 
ticule prea mici, pe Dumnezeu să Îl explici. 

 Şi totuşi noi, Îl explicăm, şi închinare Lui îi dăm;  
căci, Dumnezeu este gelos: să n-ai alţi zei decât  

Hristos; pe care-L ştim că S-a jerfit, şi pentru  
oameni a murit. Care, din zei ar fi venit, cu- 

adevărat să fi murit? Niciunul; căci,  
nu au putere; nu au Lumină, 

 Înviere; şi-atunci... de  
ce să ne-nchinăm, 

 şi slavă zeilor: 
 să dăm?  

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

     de corina » Lun Ian 19, 2004 5:43 am  
De doua zile am aflat de acest subiect adica 
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 cum ca eu as fii copil indigo. 
Ce sti tu despre acest subiect, crezi in el? 

(****) 
Subiectul este-adevărat, la indigo, adică: eşti dublat.  

Dar ce te faci, că nu credem; dublura noi nu ne-o vedem; 
 sunt cazuri cu adevărat, când aoamenii s-au dedublat; şi s-au 
 văzut: om decedat! Sunt întâmplări adevărate, dar nu pot fi şi 
explicate; şi vor rămâne un mister, care prin necredinţă, pier.  

Ce face omul dedublat, care se vede decedat? În primul  
rând, că se ridică: rămâne indigo... adică; şi după  

care se priveşte, aude tot ce se vorbeşte; şi  
vede, da, are vedere, şi de mâncare, el,  

îţi cere; şi tu nu-i dai, că nu-i văzut, 
 nu-i auzit, şi nu-i crezut. Şi când 
 gândeşti, că fiecare, îi vine ziua 

 de... şi moare; şi se va zbate disperat,  
strigând... să fie ajutat! Mentalitatea 

 noastră este, că decedatul nu priveşte; nu 
 te aude, nu nimic, şi-l punem repede în dric.  

Ce bine-ar fi să şi gândim, ne vine rândul şi mu- 
rim, şi-atunci privim; şi auzim: a murit, să-l pri- 

menim, să-l îmbrăcăm; frumos să-l încălţăm;  
să-i pregătim, facem pomană; chemăm un pre- 

oţ în sutană: sfinţeşte totul de mâncare; i-aprin- 
dem multă lumânare... Oare ce este-aşa de greu, 

 să-l ajutăm: la Dumnezeu? Cum îl îmbraci, l-ai  
încălţat, exact aşa, s-a înălţat, de tine ajutat. 

 Nu îl ajuţi, eşti păcătos, degeaba eşti un 
 credincios; şi-ţi vine rândul, ai murit, 

 şi n-ai de moarte pregătit? deşi,  
ştiai, că moartea-ţi vine, şi  

oamenii îs răi cu tine?  
Fă-ţi pregătirea dinnainte, lasă un  

testament, cuvinte; lasă din bani şi la 
 săraci: cu Dumnezeu, să te împaci. Pace. 

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

 de Suzi » Dum Ian 25, 2004 4:12 am  
Cred ca e o uriasa timpenie sa-ti bagi  

in cap ideea  
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ca esti "copil indigo" 
 sau "copil de cristal" sau... 

 sau cine stie ce alte nastrusnicii 
 vor mai apare in noul val de scrieri despre 

 orice sau despre nimic.  
Sa traiesti in armonie cu tine si cu mediul in care te  

gasesti, sa te accepti si sa te iubesti asa cum esti, sa-i iubesti 
 pe cei din preajma-ti, sa te scoli in fiecare dimineata cu chipul 
inseninat de bucuria ca existi, ca poti incepe aventura inca unei  
zile, sa inveti cit de important e sa stai de vorba cu tine insuti - 

 sa aloci zilnic macar citeva minute pentru asta, cred ca 
 astea sunt lucruri cu adevarat importante. La ce 

 bun sa crezi ca esi 'indigo' sau 'cristalina'  
sau mai stiu eu cum? Suzi  

(****) 
Iară Suzi păcătoasa, şi Suzi necredincioasa.  

Vede ea ce a greşit, şi cu... dosul, a gândit. Şi sunt 
 mulţi ce nu gândesc, se duc şi păcătuiesc. Bine Dumnezeu 

 le face, şi în iad nu le va place. Atunci este prea târziu, mi-ai zis  
că-s nebun, diliu; dar tu oare, te priveşti, să vezi cine eşti? Îţi 

spun eu, eşti o urâtă, pregătită să se... certe, şi pe nimeni să nu 
ierte. În- 

drăzneşti ceva să zici?... Vrei ceva să îmi explici? Explică lui Dum- 
nezeu, plânge-te că este greu; este greu ceva să crezi, până nu  

te duci şi vezi? Şi te duci, ne ducem toţi: fie credincioşi sau  
hoţi; oare, tu nu ai furat, pe Hristos n-ai înjurat? Şi-atun- 

ci, de unde credinţă, în a ta mică fiinţă? Şi chiar dacă 
 n-ai fura, pe Hristos a-L înjura; nu poţi spune... 

 n-am păcat, sunt ca Dumnezeu curat.  
Eşti murdar, suflet murdar, te cureţi şi 

 în zadar: praful vine, vine, vine, şi 
 se depune pe tine! Spală-te 

 în fie-s... zi, şi Curat(ă) 
că vei fi: Apa Vieţii e  

Hristos, faţa(nu 
 indigoul) 

să ţi-o Speli frumos?  
Eşti urâtă, neSpălată, pe jumătate 

 stricată; ai sida, boli necurate, şi vor trebui tratate. 
 Eşti urâtă, şi buboasă, tuşeşti, eşti, tuberculoasă, 
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 vezi să nu îmbolnăveşti, şi pe alţii: când tuşeşti, adică,  
prostii vorbeşti. Feriţi-vă de... leproşi, de oameni necredin- 
cioşi; mişună mai peste tot, îi doare de tine-n cot: dacă ai  

căzut pe stradă, se uită ca la paradă, nu te-ajută, nu te  
scoală, nu te-ntreabă de vreo boală; se uită nepă- 

sători, şi te lasă ca să mori. Vine judecata fată:  
ai murit şi-L vezi pe Tată; şi mă rog, ce scu- 

ze ai, să fii primită în rai? N-ai ştiut, nu  
ţi s-a spus, că există un Iisus, ce pe  

cruce S-a jerfit, pentru tine a 
 murit?... Ai ştiut, şi eşti 

 de vină: eşti strigoi, 
 nu eşti Lumină; 

 Lumină dacă 
 ai fi, ai crede 

 şi ai iubi: ai iubi 
 şi pe Hristos, şi ai fi omul 

 frumos; om cu minte: valoros.  
Aşa că... esti o... nimică, eşti moartă după... 

 Pauolică; lasă-l tu pe... Pauolică, sau pe oricare...  
Nenică, Lică, Gheorghe sau Marin, care-ţi cântă în destin; 

 şi fugi la Mântuitor, să ai veşnic viitor! Mulţumesc. 
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de Maria » Joi Apr 29, 2004 2:10 am  

Valentin, sa stii ca ai si in mine o prietena de  
suflet care iti doreste din toata inima sa-ti gasesti  

sufletul pereche. Mai bine zis iti doresc din toata inima 
 sa-l cauti cu incredere si sa nu te abati din drum, pentru ca 

 atunci sigur il vei gasi. Nu uita: "Universul intreg va conspira  
sa te ajute", daca esti hotarat in ceea ce cauti ... Iti doresc o  

crestere frumoasa si lina sub privirea plina de iubire 
 a lui Dumnezeu. Maria 

*** 
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Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de Eni_Angel » Mar Noi 25,  

2008 4:02 pm Salut!  
Si pe mine ma 
 intereseaza 

 extraterestii. Www. 
universe-people.com Ashtar  

mi-a trimis iubire. Si eu caut suflete pereche. 
Eni_Angel 

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de Eni_Angel » Mar Noi 25, 2008 4:07 pm  

Si eu sunt vegetariana. Am citit Conversatii cu Dumnezeu. 
 Ce fel de extraterestru ai fost valentin? Eni_Angel  

*** 
   Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

de vali5 » Mar Mar 31, 2009 12:36 am  
buna valentin,si eu mananc fructe, 

am 2 mese de fructe pe zi si una 
 de legume.sunt vegetariana 

 de 3 ani.mi-ar place sa  
stiu mai multe des- 

pre alimentatia 
 ta. vali5  

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

de punctt » Mar Dec 07, 2010 5:06 am  
Buna ziua, tuturor!        punctt  

(****) 
Dragii mei, unii doar vin, 

 şi de glume ei se ţin.  
Alţii caută pereche,  

şi se culcă pe-o ureche; 
 adică doar au citit, şi de-atunci: 

 n-au mai venit. Aşa şi eu am plecat, luni 
 de zile n-am mai dat, şi nici nu am comentat,  

pentrucă, nu mi-au răspuns, nimeni din cei de mai sus. 
 Mie-mi place să vorbesc, să le scriu, să viersuiesc; îmi place 

 să ne distrăm, să glumin, să comentăm; îmi place viaţa trăită, 
 şi de cititori citită: căci degeaba o trăieşti, dacă nu o şi citeşti. 
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 Citiţi-mă mai departe; terminăm această carte?... Poate 
 sunteţi adormiţi, şi probabil sforăiţi; alcumva, îmi 

 răspundeaţi, şi ceva tot îmi spuneaţi... Să ştii  
că am aţipit: mă dor ochii, te-am citit,  

dar încă n-am adormit. Să-nţeleg că eşti o 
 fată, şi-o dublură minunată, te numeşti subconştient, 

 şi eşti un suflet atent?... Nu-s o fată, sunt băiat, sunt  
un indigou curat; fată este-a mea dublură, cu urechi,  

limbă şi gură. Nu poţi fi băiat şi fată, şi-mpreună totodată?...  
Ba putem, eu sunt băiat, cu dublura-mperechiat. Aha, 
dublura e-mperechiată, tu băiat, şi ea e fată?... Ai ghicit, da, 

 ai ghicit: Domnul ne-a căsătorit; suntem creatura Lui, 
creatura Domnului; fata este şi băiat, căci aşa, El, ne-a 
creat. E tare interesant, şi e foarte important, să ne spui cum 
 mă citeşti, şi dacă te plictiseşti? Of, ţi-aş spune, dar mi-e  
frică, am o dublură pitică; nu e nici o credincioasă,  

şi se crede prea frumoasă. Păi fetele aşa sunt, nu  
citesc Sfântul Cuvânt, se rujează, se gătesc, şi de 

 sex, se pregătesc, nu? Aşa este, nu m-as- 
cultă, nu e credincioasă Cultă; se  

crede mare deşteaptă, şi iu- 
bitul şi-l aşteaptă. Spu- 

ne-i tu, c-o rog fru- 
mos, să crea- 

dă-n Iisus  
Hristos; că pe mine... nu m-aude;  

uite: 'ncepe să se... ude?... Ştii ceva, ea... se, 
 excită, de satana e lovită; iar eu, nu ştiu... cine este, 
 şi nici ceea ce gândeşte. N-are minte, este goală,  
este elevă de şcoală, este vagaboandă mare, 

 şi mi-e frică... frică tare! Vai de mine ce-am 
 aflat, este plină de... păcat; probabil că plângi,  

suspini, te rogi la Domnul, te-nchini? Aşa 
 este, stau afară, mi-este frică să 

 nu moară, şi dacă nu m-aş  
ruga, ochii peste cap ar 
 da: şi ar leşina! Acum 
 înţeleg şi eu, Lucrarea 
 lui Dumnezeu: după  

chipul şi asemănarea Lui; 



 
 

635 

 după chipul Domnului: parte 
 bărbătească, şi cea femeiască, nu?  

Ai o minte ageră, în dublură fragedă,  
şi mă rog şi pentru tine; dar mă rog şi pentru  

mine, că mă paşte iadul mare, când fata-i fără: 
 suflare. Am rămas mut, de uimire, te rog să-ţi 

 revii în fire, pentrucă, la despărţire, vă 
 schimbati... sau aşa staţi?... La 

 deces nu ne schimbăm, 
 amândoi ne ridicăm.  
Aha: indigou tripleţi, aşa 

 spuneţi... că sunteţi?... Dum- 
nezeu este Treime, şi omul este 

 mulţime. Nu-nţeleg, mă depăşeşte, nici nu  
ştiu cine-mi vorbeşte, probabil sunt obosit, moţăi, 

 şi sunt adormit. Dacă scriu ce tu mi-ai spus, nu vor zice 
 că sunt... dus?... Of, vor zice: ai dreptate; nu poţi să le 

    ştii pe toate; încerc şi eu să-ţi explic, dar se pare că... 
nimic; trag speranţă să ne scrii, le mai nimereşti, le  

ştii, şi poate că te citesc, au un creer: şi gândesc. 
 Mda, este interesant; eul meu este galant, sau este 

 aşa ca tine: când ţi-e rău şi când ţi-e bine?... 
 Eul tău, este frumos, luminos; este 

 cu Domnul Hristos, adică: băiat  
sunteţi, dar şi fată, şi Tripleţi! 

 Hai... că nu-mi vine a crede;  
şi Domnul Hristos mă  

vede?... Alo... pro- 
babil, te-ai dus,  

şi dublura ţi-a apus?... Să-nţeleg, c-ai încetat, 
 şi ceva s-a întâmplat, pentrucă... e-adevărat: nu prea 

 ştiu cine a fost, nu sunt nici nebun, sau prost; am vorbit  
cu o dublură, care culmea, are gură, şi din viitor priveşte,  

spunându-mi că mă... citeşte?... Păi înseamnă... că am 
 scris, această carte de vis; sau, probabil... nici n-o 

 scriu; aste lucruri..., nu le ştiu! La revedere.  
15 Decembrie 2011.   

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 

 de pufulet » Mar Dec 21, 2010 12:30 pm  
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Salut, pai si daca simti ca ti-ai gasit sufletul  
pereche si apoi intervine ceva si va desparte 

 si apoi suferiti amandoi si tu ca si fiinta esti nepu 
nticioasa si nu poti sa ajungi acolo unde iti este sufletul  
pereche si invers nu suferiti amandoi sau cel putin unul 

 dintre voi... ca celalalt vine cu replica iubesti pe cine 
 nu trebuie.. sau ochi care nu se vad se uitat  

**** 
Dragă cititor iubit, acum eu m-am 

 dumirit: un suflet pereche 
 vine, şi chiar vorbeşte 

 cu tine?... E ceva  
de necrezut,  

şi mai sus  
voi aţi văzut, 

 un suflet din viitor,  
pereche şi vorbitor. Poate-mi 

 spuneţi c-am visat, că nu este-adevărat, 
 şi că totul e trucat; iar apoi într-un final, spuneţi 

 că,-s paranormal?... Iată singuri nu suntem, suflet pereche 
 avem; probabil că rătăcesc, te caută şi-ţi vorbesc; dacă eşti un 

receptor, le răspunzi ceva şi lor; dacă nu, nu poţi vorbi: visezi şi  
vei adormi; iar în somn, tot ce-ai visat: dispare imediat! Probabil, 

noaptea, visăm, şi nu prea realizăm, dimineaţa când uităm -  c- 
am visat... sute de vise: suflete de mult ucise, sau suflete ce 

 vor fi, şi probabil... vor muri! Ce e visul, ne-ntrebăm, şi 
 de ce ca om visăm?... Probabil, că nu vom şti, vom 

 visa şi vom dormi; iar cei care povestesc, şi lu- 
mii adeveresc, spunând că ei au visat, un 

 lucru adevărat; precis, nu vor fi cre- 
zuţi, şi dilii, vor fi făcuţi. Şi nu-s  

singului ce zic, fenomenul 
 să-l explic, ci sunt sute,  

zeci de mii: oameni,  
femei şi copii;  

care vin  
şi ne 

 vorbesc, lucruri stranii povestesc;  
şi culmea, că mi te ştiu, văd că eşti un suflet  

viu, şi mai văd ceva: că scriu. Şi-n final, ei, ce doresc,  
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când vin noaptea şi-ţi vorbesc?  
Probabil, că nu vom şti, multe cărţi 

 vom mai citi, printre care şi aceasta, şi cu 
 asta: basta... să trecem şi să citim, mai lucizi 

 la cap, să fim. 16 Decembrie 2011 ora 4:23 
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
 de paul2011 » Dum Ian 09, 2011 8:15 am  

Dragul meu "pufuleţ", dacă-mi eşti 
 "pisoi" isteţ, joacă-te puţin cu 

 mine, te gâdil să-ţi fie bine,  
şi când vrei să "miorlăi- 

eşti", cărţi "Divine" 
 să-mi citeşti, 

 vino pe 
 jos pân' la  

mine, să vedem  
dacă te ţine, să vedem 

 dacă îţi place, şi-ţi aduce-n 
 suflet Pace, iar dacă eşti mincinos, 
 nu iubeşti pe Domn Hristos, şi vrei 

 numai bogăţie, sau ceva excro- 
cherie: lasă-te, că Dumne- 

zeu, te cunoaşte tot  
mereu, şi te ştie 
 de-L... iubeşti,  
şi vrei "spirit" 

să citeşti. 
* 

 Ps. 
Dacă vrei  

prietenie, şi ai suflet, 
 omenie, eu am pentru dăruit: 

 tipărite, gratuit, cărţi ce tu nu le găseşti, 
 gratuit să le citeşti; şi să-mi spui de ţi-a plăcut,  

aţi citit şi aţi văzut: aţi văzut cel prin credinţă, cu spirit  
şi cu Fiintă, ce putere El i-a dat: Prieten Adevărat; care azi 

 dacă doreşte, Îl cheamă şi Îi vorbeşte; Îi vorbeşte fain frumos, 
 şi-L iubeşte pe Hristos: iubindu-L pe "pufuleţ", motănelul meu 
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 isteţ, care vrea prietenie, nu aici,  
ci pe vecie: căci degeaba astăzi eşti,  

şi pe Domnul nu-L iubeşti, te duci şi ai 
 decedat, eşti de oameni îngropat, şi nu te 

 ridici la cer, unde oamenii(spiritele), nu pier,  
şi aşteaptă învierea, "pufuleţ" să guste mierea: 

 mierea pe care a strâns-o, şi în viaţă el a "uns-o",  
adică, acea avere, care niciodat' nu piere: hoţii-n  
ceruri nu o fură; şi nu este făcătură: este sufletul 
 ce-l ai, şi lui Dumnezeu îl dai, aşa cum Domnul 

 Hristos, a venit din ceruri jos, şi sufletul Său  
ne-a dat, de păcate ne-a iertat, să putem să  

ne-nălţăm, pe Domnul să Îl cântăm:  
Domn Hristos ce S-a jerfit, 

 pentru "tine" a murit; 
 a murit cu-ade- 

vărat, şi apoi 
 S-a înălţat,  

ţie, om, să-ţi pregătească, 
 o cămară sufletească, unde 

 hoţul nu te fură, şi satana, nu 
 te-njură. Mulţumesc pentru aten- 
ţie, şi vă aştept cu dragoste pe toţi 
 să-mi scrieţi şi să ne împrietenim. 

9-01-2011 ora 08:14 paul2011  
Membru din: Sâm Ian 08, 

 2011 1:39 pm  
(****) 

Acum înţeleg mai bine, ce anume e cu tine: 
 cu tine suflet pereche, şi culcat pe o ureche; şi poţi 

 fi desperecheat: eşti afară, am aflat; adică în infinit, şi îţi 
 cauţi un iubit: un suflet încrezător, să fie şi scriitor; şi să-i spui 

 că îl iubeşti, vrei ceva să îi vorbesti, repede: căci noaptea trece, şi 
restul zilei petrece, cu dublura care-o are, fiecare. Vai cât sunt de 
aiurit, cu un spirit am vorbit, şi m-a apucat o frică, de tremur şi-

acum nenică: nu mai scriu noaptea târziu, să-mi ziceţi că  
sunt diliu. S-au mai scriu: ziua nu pot; ziua sunt ca  

un netot: pierd ideia ce o scriu, mă întorc şi 
 nu mai ştiu; oare-ţi dă... un ajutor,  

spiritul nemuritor? Se prea poate, cine ştie:  
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ca să scrii în poezie, nu-i uşor, e foarte greu; şi fără 
 de Dumnezeu... fără spirite trimise, şi fără să ai şi vise... nu  

cred eu că cineva, să vă scrie ar putea. Şi atunci de ce mi-e frică,  
şi mă tem de ei, adică? Vai cât sunt azi de fricos, şi probabil putu- 

ros: stau în pat şi trândăvesc, la spirite mă gândesc: băi, ieşiţi 
 din capul meu, că vă bate Dumnezeu; aşa zic, şi ele plea- 

că, le văd cum mi se apleacă: până jos, ne înclinăm, şi 
 imediat plecăm! Oare, de ce le gonesc, şi-napoi nu 

 le primesc? Pentru că-i paranormal: dă-te jos 
 băi... de pe cal; lasă calul liniştit, şi  

de Dumnezeu iubit. Şi-atunci 
 spiritul coboară, găseşte  

altă comoară; şi 
 probabil 

 îi vorbeşte, 
 îi spune că îl iubeşte; 

 iar comoara adormită, şi de 
 spirit călărită, a uitat imediat, ce-a visat.  

... 
Se zice... că dac-am şti, câte vise-n noi ar fi, am înebuni.  

Şi-atunci, eu, cum de trăiesc, şi nu mai înebunesc? Probabil, 
 că m-am călit, m-am dedat, obişnuit: nu-mi mai este un mister, 
sufletele care pier, şi-ajung spirite hoinare, hoinărind în căutare: 
sufletul pereche viu, să nu fie un diliu, care se duce, omoară, vor- 

beşte singur şi zbiară; ci, un suflet iubitor, să fie şi scriitor, şi  
să spună: am vorbit, cu un spirit viu, venit, şi care  

multe mi-a spus, despre ceruri şi Iisus.  
Mulţumesc. 16 Decembrie 2011 ora... 

 06:26 dimineaţa. Vise plăcute 
 vă doresc: mă duc să mă  

hooo... dihnesc; pe la 
 4 m-am trezit, şi 

 nu prea... că, 
 am dormit.   

*** 
Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de paul2011 » Dum Ian 09, 2011 9:24 am  

Frate Valentin, eronat, "pufuleţ" te-am botezat,  
dar... e bine pentru tine, poate Dumnezeu a vrut,  

pe la tine am trecut, poate că întradevăr, mănânci fructe,  
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mănânci măr, şi nu Doarme Dumnezeu, te iubeşte tot mereu,  
şi-ţi trimite credincioşi, urăşte pe mincinoşi, te păzeste de păcate, 
 să ai bani, să ai de toate, să cauţi să să găseşti, lumea-ntreagă s-o 
iubeşti: o lume prea păcătoasă, dar o lume, fain, frumoasă, care  

nu prea o vedem, suntem orbi, şi ochi n-avem, în schimb, 
 avem duşmănie, ne distrăm... paranghelie; Sabatul 

 nu-l respectăm, pe Domnul nu-L lăudăm, şi  
atunci... de unde vrei, grâul fără de  

costrei? Mulţumesc încă 
 odată, scrierea 

 ţi-e meritată, poate Dumnezeu a vrut, 
 şi greşeală am făcut, poate că am să revin, mâine,  

şi cu alt "suspin", un "suspin" care să-ţi placă, şi plăcere 
 să îţi facă. La revedere! 09-01-2011 ora 09:23 

**** 
Dragă cititor iubit, multe ore n-am dormit: m-am trezit; 

 m-am trezit să vă mai scriu, chiar să-mi ziceţi că-s  
diliu... dacă vreţi; ştiu că puteţi... puteţi multe să 

 făceţi, după care... vă duceţi; unde?... pe la li- 
brărie, căutaţi o poezie; căutaţi ceva fru- 

mos, despre spirit şi Hristos. Că, gă- 
siţi sau nu găsiţi; că, iubiţi nu 

 mă iubiţi; lucru-acesta  
nu prea ştiu, eu de 

 zori astăzi vă 
 scriu, şi atât, 

 că mai departe,  
veţi citi în astă carte.  

Mulţumesc 16 Decembrie 2011.  
*** 

Re: caut prieteni , un suflet pereche ... 
de monica456 » Dum Feb 13, 2011 3:54 pm  

http://uniunespirituala.blogspot.com/  
ati vazut acest blog? 

(****) 
Da, l-am văzut,  

comentariu' i-am făcut 
(Paul Preda... spunea...  

Am trecut şi v-am citit, 
 să mă satur de iubit; şi poate  
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c-am să mai trec, cu iubitul să-mi 
 petrec: timpul, pe care-l trăiesc, şi pen- 

  tru care, iubesc. Mulţumesc! 16.12.2011).  
Şi să ştii dragă Monica... n-am găsit pe blogs nimica:  

nici tu nu ai comentat, dacă l-ai apreciat; şi nici eu mult 
 nu am stat, să gândesc la comentat, şi repede m-am culcat. 
 Iar acum, căci m-am sculat(sunt sculă nu jucărie, să gâdil o 
 poezie, şi apoi abandonată, să rămână... excitată), vin să-ţi 
 dau un sărutat. Şi auzi... dacă mai vii, pune-te ceva să-mi  

scrii... poţi să-mi scrii... că-mi vii, că-mi vii, că-ţi place 
 blogs, poezii, pentrucă, mi te-am visat: eu fată, şi 
 tu băiat; te-am visat foarte frumos, şi-am căzut  

din pat pe jos; şi din somn când m-am trezit,  
ai pierit. Ce, tu crezi că te-am minţit, şi  

încă nu m-am trezit? M-am trezit,  
e ora nouă, afară e frig şi plouă;  

şi-ţi scriu pân' la ora zece,  
mahmureala să îmi 

 plece. Ce zici...?  
că m-am îmbătat, şi de-aceea te-am visat?...  

Monica, nu beau nimic; mai beau vin câte un pic;  
dar alcool, cafea sau bere, inimioara nu îmi cere; îmi 

 cere să îţi vorbesc, să-ţi spun sincer: te iubesc! Ce zici, vii 
 să ne-ntâlnim, sărutăm şi ne iubim? Ce zici...? că mi te vră- 

jesc, şi vreau ca să te... vorbesc?... Te vorbesc, da, dau din 
 mâini, aud... un lătrat de câini; mă uit să văd de ce la- 

tră, poate văd... pe Mony... fată... Aha, nu îi văd 
 la faţă; sunt hingherii: îl agaţă!... Băi... ne- 

bunilor, e post! Lasă câinele, eşti  
prost?!... Ia-uitaţi ce nebunie... o 

 fi-ntreaga Românie?... Proba- 
bil că nu mai vezi, săracii,  

câini, maidanezi. Cine 
 le-o fi aprobat... Vai, ce  

tare-s supărat... Şi vai, Mony,  
asta-i tot -  latră câinii: nu mai pot!...  
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28)Cipurile - semnul fiarei? 
de undemos » Mar Feb 10, 2009 6:22 am  

prin alte parti proorocirea semnului (vezi 2:39) 
tot prin alte parti avertizeaza parintele  

Iustin Parvu. vai vai viitorul viito- 
rul din partea ailalta 

Apocalipsa 13 
16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, 

 şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei 
 robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.  
17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel  
ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. 

Scenariu plauzibil cu implicatii teologice si sociale. Parerea 
 mea cred ca se subintelege; exprimata foarte bine si aici. 

p.s.daca gasiti/vedeti recomand calduros "Salazar  
si revolutia din Portugalia" a lui Eliade. 

*** 
Re: Cipurile - semnul fiarei? 

 de sorin » Mar Feb 10, 2009 6:43 pm  
aşa i-au făcut şi lui galilei... 

*** 
Re: Cipurile - semnul fiarei? 

 de undemos » Dum Feb 15, 2009 8:45 pm  
lumea indiferenta vad... studiati putin pe 
 bune problema!... nu intoarceti spatele. 

*** 
Re: Cipurile - semnul fiarei? 

de oana » Mar Feb 17, 2009 2:09 pm  
Da... este foarte trist ce se intampla...          

In acelasi ton este si filmu- 
letul de mai jos, se 

 incarca putin  
mai greu 

 dar apoi merge. 
http://video.google.co.uk/ 

videoplay?doc ... f+The+Mark 
*** 

Re: Cipurile - semnul fiarei? 
de sorin » Mar Feb 17, 2009 6:01 pm  
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o să arunc cu o idee, aşa cum o faceţi şi voi... 
românul încă e oaia cu ochii legaţi care merge  
orbeşte călăuzită de preoţi atotştiitori. behehe! 

implantul e una, tag-ul rfid (că e în cartela de la interfon,  
de la servici, din paşaport etc.) e cu totul altceva. momentan 

discutăm de paşapoarte rfid, sau o dăm în impresii cu implanturi, 
masoni şi ce-o mai fi guiţat ceva bărbos? că dacă discutăm de 

rfid, 
 să ştiu şi eu, pentru că e una din tehnologiile care definesc obiec- 
tul meu de activitate profesională. aşa, principial, ce-aveţi împo- 

triva rfid? dar strict rfid... 
*** 

Re: Cipurile - semnul fiarei? 
de undemos » Mar Feb 24, 2009 4:19 pm  

catalogarile ironice, cu tenta jignitoare si gratuite  
n ar trebui sa apara in limbajul unui mode- 

rator. cu oile nu ai dreptate, sunt din 
 ce in ce mai putine, si chiar din  

alea putine inca multe plea- 
ca hai-hui pe campii.  

despre guitat 
 sau orice  

alta  
invectiva nu pot sa ma 

 abtin si sa nu zic... cine zice ala e. 
RFID sunt planuite a se implanta in mana,  

vezi(inca odata unele): iar in Apocalipsa zice: 
9. Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu 

 glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei 
 şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui,  

10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu,  
turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi 

 se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea  
sfinţilor îngeri şi înaintea... Mielului.  

11. Şi fumul chinului lor se siue 
 în vecii vecilor. Şi nu au  

odihnă nici ziua nici  
noaptea cei ce  

se închină  
fiarei  



 
 

644 

şi chipului ei şi oricine 
 primeşte semnul numelui ei.  

12. Aici este răbdarea sfinţilor,  
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 

 credinţa lui Iisus. 
Evident, cei care protestam, vedem cipurile 

 introduse acum in pasaport ca precursoare ale  
celor ce vor fi introduse in oameni(dupa cum vedem,  

deja se intampla). Iar cum un lucru raspandit si practicat 
 devine universal acceptat, asa si despre cip care va ajunge sa 

inlocuiasca id-uri si carti de credit, ce deja va fi fost implantat de 
multi pentru usurarea calatoriilor si a cumparaturilor, nu este  

peste masura sa prezicem, ca implantul acestuia ar putea  
fi propus si acceptat ca act si modalitate de plata 

 universala. Universala pentru ca globali- 
zarea, democratia si capitalismul 

 vor fi cuprins deja mai  
tot pamantul. 

* 
Nu pot sa ma astept la lume sa zica din prima: 

 "da, asa este". Dar, pe de alta parte, scenariul de mai  
sus, ce deja a inceput, pare mai mult decat plauzibil. Nefiind  

in afara bunului simt comun, bazandu-se pe interpretarea literara 
 a unui text sacru, revelatie marcanta a inceputului religiei crestine 
si stalp de baza al acesteia, interpretarea teologica a multor cres- 

tini a unui scenariu in desfasurare ce pare cel putin plauzibil a 
continua, si implini cele spuse in Biblie, va fi situata in afara 
libertatii de religie. Pentru aceasta credinta, guvernele imi  

ingradesc deja dreptul de circulatie. Din 2011, de cand  
vor fi introduse pe CI, voi fi incadrat si la acte pena- 

le, pentru refuzul actului de identitate(pentru 
 inca cativa ani de comoditate, ca si cu pa- 

saportu', o sa mi fac un CI nou chiar 
 inainte de a fi introduse cele cu 

 cip). pai e voie asa ceva?? 
*** 

Re: Cipurile - semnul fiarei? 
de paul2011 » Mar Ian 18, 2011 5:23 pm  

Dragii mei, o temă asemănătoare cum este aceasta 
 se discută şi pe alte forumuri, şi am să vă expun mai jos  

ultimul meu mesaj. Păcat mare este căci pe acest forum 
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(pocăiţi.ro), este slabă mişcare, şi nu se primesc răs- 
punsuri de la nimeni, de parcă ar fi un forum părăsit, 

 în care din când în când se mai găseşte câte cineva care 
 n-are ce face, să scrie ce-i trece lui prin cap. Aştept şi eu la  

un topic adresat editurii un răspuns cum pot contacta editura 
aceasta pentru a edita-tipări unele cărţi de spiritualitate şi de 

importanţă vitală, pot să spun, şi nici editura aceasta care 
supraveghează forumul, nu răspunde. Vă ofer mai jos  

acest material, şi la cerere pentru o mai largă înţe- 
legere a temei în discuţie, vă mai pot oferi an- 

terioarele convorbiri şi schimburi de me- 
saje despre "Fiara", despre Anticristul. 

Mă bucur pentru faptul că am cu  
cine conversa pe acest forum, şi 
 chestia cu un computer complex  
care să conducă lumea aceasta:  
ce cumpără, cu cât cumpără, cu  
ce monedă se cumpără, şi dease- 

meni să controleze şi vânzările, res- 
pectiv exporturile, sincer: bănuiam pla- 

nul "fiarei", dar nu m-am gândit că se poate 
 materializa atât de repede, şi noi cei ce-L apărăm 
 pe Dumnezeu şi ne apărăm sufletele noastre să nu  

moară închinându-se satanei, la asta nu m-am  
aşteptat. Posibil să se zică faptul că eu sunt 

 un sătănel care aţâţ spiritele şi nu las  
progresul să evoluieze spre o mai  

bună bunăstare a omenirii, şi  
convinşi de acest fapt, să-şi  
ducă la bun sfârşit planul  

acesta diabolic de a ne  
conduce nu un om  
cu suflet, ci o "fia- 

ră" nemiloasă,  
adică... Anti- 
cristul nene,  
Anticristul  

materializat  
frate, MA-TE-RI-A- 

LI-"zat": sau "zât" Isuse, că tot 
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 eu satana am învins şi stăpânesc pământul  
acesta păcătos. Vai de mama noastră, că bine 

 ai mai zis frate, căci dacă o ţară, un popor precum  
România, nu exportă nimic deoarece "fiara" nu vrea  

decât la un preţ de râs, eşti gata frate, eşti mort cum zice 
 Biblia, şi mori de foame într-o ţară foarte bogată, sau îţi iei 

tălpăşiţa şi emigrezi la ei în ţară, România rămâne cu hoţi, cur- 
ve, şi proşti, iar cel ce a emigrat, nu se mai întoarce în patria 

care i-a dat lapte la sân, şi rămâne sclav şi muncit până la... 70, 
de ani, de alţii frate, de alţii care nu prea cred ei că ar exista 

Dumnezeu, 
 şi că ar veni pe pământ să-i judece, să-i arunce în acea Gheenă  
de vii, etc. Acum frate înţeleg eu de ce au murit păsările şi peş- 

tii despre care nu se ştie încă o cauză reală, căci au fost ira- 
diate cu unde Gama, beta, sau cum le-o mai spune, o ar- 

mă teribilă... care distruge celula vie şi care experi- 
mental a fost folosită înainte de a se apăsa pe 

 butonul de pornire a... "fiarei", căci mai  
este, sau mai sunt unele popoare pre- 

cum România, care mai are... re- 
surse de trai şi pământ arabil  
pentru a face exporturi de...  

"păpică", şi mai ales, mai  
cumpără şi vând Cheş,  
adică fără icoana Fia- 
rei şi icoana Icoanei 
 Fiarei, care este con- 

form Scripturii, PROOROCUL MINCINOS frate,  
un prooroc mincinos, despre care Scriptura spune la final,  

că va fi şi el aruncat de viu în Gheenă unde este aruncată "Fiara", 
adică diavolul care a fost aruncat pe pământ din cer, şi despre care 

cerurile se înfioară şi spun cam aşa: "Ferice de voi lo- 
cuitori ai cerului(deci este locuit cerul şi este eronat că  

ai murit şi viaţa nu continuă mai departe într-o lume  
a fericirii), ferice de tine cer, şi vai de tine 

 pământ şi mare(mare poate fi alte pla- 
nete locuite cu oameni ca noi, sau ex- 

tratereştrii cum zicem noi, şi des- 
pre care chiar şi Vaticanul a  
declarat că există cu ade- 



 
 

647 

vărat), pământ şi mare: căci diavolul, 
 a coborât la voi cu o mânie(răzbunare), foarte 

 mare, deoarece ştie: că mult de trăit el nu mai are";  
mai spune Scriptura. Vai de mama noastră frate dragă, deoa- 
rece conform cu Sfânta Scriptură, acesta este doar începutul 
durerilor, şi sfârşitul durerilor noastre să fim răpiţi la ceruri  
şi să scăpăm, nu va veni până când Evanghelia aceasta Veş- 
nică a îngerului ce o flutură în ceruri, nu va fi propovăduită 
oricărui neam, şi oricărei semenţii de pe pământ, de ce cre- 

deţi? pentru a sta ca mărturie frate, MĂR-TU-RI-E; e  
cum vă spun? Păi având mărturia că Dumnezeu 

 a coborât întrupat pe pământ şi apoi şi-a dat 
 viaţa pentru ca noi să trăim şi să avem 
 credinţă, ştiind acest lucru şi negând  

că Biblia, Evanghelia aceasta veş- 
nică(vezi: cerul şi pământul  

va pieri, dat Cuvintele 
 Mele în veci nu vor 
 pieri şi vor dăinui),  
negând existenţa lui  
Dumnezeu spuneam,  

la judecata finală când 
 vor învia vii şi morţii pentru 

 a fi judecaţi fiecare în parte după 
 faptele ce le-au avut aici, ei bine, nu 

 pot să mai spună în faţa Creatorului că  
n-au ştiut şi că n-au auzit în viaţa lor de Isus  

Hristos -  Una cu Dumnezeu Tatăl şi Creatorul, şi 
 vor fi ca atare azvârliţi de vii şi ei în iazul cu foc şi pu- 

cioasă, unde au fost deja aruncaţi proorocul mincinos şi  
satana. 

Iată de ce încă nu a venit Domnul Hristos iarăşi pe  
pământ, şi de ce ne îndeamnă la răbdare şi ve- 

ghere zilnică, şi unde se spune că Venirea  
Sa va fi pe nepusă masa, adică hoţeşte  

va veni Domnul, pentru a lua prin  
surprindere pe sătăneii aceştia 
 închinători satanei, şi ai ter- 
mina de pe pământ aliluia,  

după care pe acest pământ purificat prin foc,  



 
 

648 

să coborâm noi din ceruri, şi să trăim în veci de veci, 
 împreună cu Dumnezeu, adică împreună cu Domnul 

 Hristos-slăvit să-i fie Numele în veci de veci. Oare, ca de 
 final vă întreb: credeţi că "fiara", calculatorul sau creierul 

mondial, va mai permite mie sau ţie să propăvăduieşti Evan- 
ghelia Veşnică a lui Dumnezeu cu Hristosul? Nici vorbă frate, 
 că de foame faci şi te închini "fiarei", nu-ţi faci tu de cap, mai  

ales că te va obliga să porţi în tine un cip gen robot, în felul  
acesta "Creierul", să te poată controla cum vrea el, şi 

 nici să nu mai ştii ce este cu tine pe acest pământ:  
tărâm al groazei. Vă mai aştept. La revedere. 

**** 
Dragă cititor iubit, materialul l-aţi citit,  

şi probabil nu-l mai scriu, oconom 
 la scris să fiu, pentrucă, poate- 

aţi văzut câte pagini am 
 făcut: în plus; pe mo- 

tiv ştiut, că vă scriu 
 foarte plăcut, încât... chiar 

 şi vocile citesc, intră-n mine şi  
vorbesc: să nu mă opresc. Dar de  

oprit, mă voi opri, într-o zi; şi mai departe,  
veţi citi această carte, virtual, sau cum doriţi, cartea 

 voi să o citiţi. Bine-ar fi să se găsească, cititorul să plătească, 
 bani puţini, sponsorizaţi: credincioşi adevăraţi; cărora, de voi le 
pasă, să aveţi cartea pe masă. Despre mine, nu doresc, cărţile să 
tipăresc şi să mă îmbogăţesc. Nu, căci Dumnezeu mă ştie, şi ar  

fi mare prostie, să-mi bat joc de Dumnezeu, devenind bogat 
 şi eu: mai puţin un credincios, iubind pe Iisus Hristos, 

 Un Iisus care-L vedeţi, pentrucă, voi, nu puteţi... nu  
puteţi în vers a scrie, şi a face poezie; pe când El,  

vădit, că poate: şi să fie arătate!... căci degea- 
ba tu le scrii, faci diverse poezii, după  

care nu mai sunt, să rămână viu,  
Cuvânt. Şi-aţi văzut, câtă 

 durere, de ficat, ini- 
mă, fiere; a-ndu- 

rat şi Dum- 
nezeu, şi am îndurat şi eu, să 

 puteţi totuşi citi, carte-aceasta a iubi.  



 
 

649 

 
Dacă n-ar fi fost Hristos, luptând cu cel Fioros;  

şi n-aş fi fost credincios, să-mi spună ce va urma, cine 
 mă va comenta, etc şi efg; (este foarte greu)  credeţi voi că  

reuşeam, şi volume tipăream? Nicidecum, de mult muream! 
 Făptul că nu am murit, şi am supravieţuit, este o dovadă-n plus, 

despre multe ce v-am spus, căci sunt foarte-adevărate, şi de Dom- 
nul aprobate; căci nu  scrii tu la-ntâmplare, scrierile uimitoare, 

 c-ai visat tu peste noapte, că se poate. Nu, scrierile ce le-am 
 scris, au la baza lor un vis, prin care în vis ştiam, oameni- 

lor prooroceam, iar oameni-nfuriaţi, şi de mine comen- 
taţi, cu cuţitul mă tăiau, durere-mi pricinuiau. Şi 

 atunci, e de-nţeles, de ce eu, că am ales, să nu  
public nicio carte, şi să merg tot mai depar- 

te(acesta este al 13-lea volum scris şi  
negăsit prin librării), şi să las pe  

Dumnezeu, care ştie că mi-e  
greu: nu am bani, dar am 

 credinţă; şi va face cu 
 putinţă, cărţile să se găsească, 

 cititorul să citească, şi să zică: aţi văzut,  
că poetul a ştiut, şi nu-i prooroc mincinos,  

iubind pe Fiul Hristos?  
Oare, chiar poet am fost, sau un Păvălache prost?  

Oare, Petru sau Ioan, pescari fără niciun ban;  
aveau zeci de masterate, să le poată duce 

 toate? Nicidecum, au fost aleşi, şi  
de Dumnezeu culeşi, pentru  

că aveau credinţă, în 
 lăuntrica-i fiinţă;  

alcumva, se  
întorceau, 

 mai departe pescuiau: 
 şi-n sărăcie trăiau! Şi-atunci eu,  

suflet sărac, care în credinţă zac; şi care 
 eu am urmat, pe Domnul, când m-a chemat;  

să n-ascult de Dumnezeu, şi să fac de capul meu? 
 Probabil, mă discutaţi, despre mine întrebaţi, şi mai  
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multe că aflaţi; dar se pune o-ntrebare,  

aflată în fiecare: îmi citiţi voi poezia, sau citiţi 
 biografia, credinţei în Dumnezeu, pe care o am şi eu? 

 Mulţumesc, Paul Preda mă numesc: Păvălache îmi mai zic, 
 să fie un nume şic... 16 Decembrie 2011 

*** 
Re: Cipurile - semnul fiarei? 

de anamaria89 » Mie Aug 10, 2011 9:46 am in 
 Biblie scrie sa nu fim "stantati" sau insem- 

nati in ceafa si in mana stanga... si fix  
in mana stanga planteaza chipul...  

oricum am vazut ca nu sa prea  
mai vorbit de acest chip, dar  
cand va pune planu in apli- 

care va fi multa durere,  
si de ce nu, al treilea  

razboi mondial, la  
cat de incorda- 
te-s lucrurile 
 din ziua de  
azi toate-s  
 posibile 

*** 
Re: Cipurile - semnul fiarei? 

de Ionut » Vin Aug 19, 2011 5:10 pm  
Dupa mii de ani de traduceri si rastraduceri,  

cu greseli involuntare sau voluntare in functie de 
 interese, e riscant sa iei biblia cuvant cu cuvant. Poate 

 mai bine e sa incerci sa intuiesti ce vrea sa spuna.  
Ca o parere personala, n-are nici o legatura cu semne, tatuaje 

 sau cipurile in sine. Poti sa ai 5 stampile in frunte, 10 pe ceafa si  
20 pe mana, simplul fapt in sine nu te poate schimba cu nimic. 

Problema apare in relatia ta cu simbolul respectiv. Ca o pa- 
rere personala, "antihristul" zilelor noastre este banul.  

Toata lumea este controlata de obsesia de a avea 
 cat mai multi bani, bani care se risipesc dato- 

rita consumerismului pe tot felul de nimi- 
curi de care nu avem nevoie, si apoi 
 avem parte de suferinta rezul- 
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tata  
din faptul ca 

 oricati bani am avea 
 si oricate lucruri am cumpara, 

 nu putem fi fericiti sau impliniti. Dar 
 oamenii sunt atat de hipnotizati de aceste 

 modele cu care sunt bombardati peste tot in media 
 incat le este greu sa vada clar. Pot adopta retete religioase 
 servite de-a gata dar nu pot vedea ce e chiar sub nasul lor.  

Tot ce trebuie sa facem este sa fim atenti cu ceea ce se intampla  
nu doar in jurul nostru ci chiar in mintea noastra. Sa actionam 

constient in loc sa reactionam inconstient, sa nu ne lasam 
 dusi de val. 

**** 
Drag cititor adorat, ceasul vremii a sunat, 

 a sunat să ne Trezim, pe Domnul să Îl iubim,  
căci ne spune Domnul bine, Anticristul când revine, 

 şarpele când te-a muşcat, otravă când ai mâncat(vezi 
 codexul alimentar), n-ai nimic, trăieşti, şi-ncă mai doreşti,  
ca să demonstrezi, şi-n Domnul să crezi. Şi diavolul chinuit,  
care-n tine a lovit, şi n-a reuşit, mentalul ţi-atacă, icoană să  
facă, şi să te închini, să plângi şi suspini, căci fără mâncare,  

îi dai închinare, şi nu vei mai şti, pe cine iubi, eşti îngân- 
durat, vezi pe necurat(codul de bare, 666), vezi Sfânta 
 Scriptură, zici că-i făcătură, te îndepărtezi, în Dom- 

nul să crezi; şi tu nu gândeşti, rătăcit(ă) eşti, te  
duci şi curveşti, nimic nu gândeşti, doreşti 

 avuţie, bani şi bogăţie, urăşti pocăitul,  
propovăduitul, şi te poţi Trezi, dacă  

ai veni, şi te-ai închina, Domnul, 
 Lumina. Dragă cititor, vă iu- 

besc cu dor, şi vă rog fru- 
mos, la Domnul Hristos, 

 dacă vă duceţi, credincioşi  
sunteţi, vă va Lumina, viaţă  

vă va da, şi mâncând otravă, adusă 
 pe tavă, voi nu veţi muri, vă veţi înmulţi, 

 zile veţi trăi, şi satana va muri. Şi icoana lui va 
 face, războaie, nu pace, să ne-mpuţinăm, să nu mai  
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mâncăm, murim malnutriţi, 
 slabi şi chinuiţi, să trăiască ei, ca 

 nişte căţei, guşaţi, rotofei, şi grăsuni 
 purcei, care suflet n-au, mănâncă şi beau, 

 sunt nepăsători, carne mâncători, şi călătoresc,  
banii cheltuiesc, pe îmbrăcăminte, fine-ncălţăminte,  
ce se vor toci, şi nu vor mai fi; pe când voi, sunteţi,  

viaţă-n voi aveţi, vă vine decesul, şi aveţi  
accesul, la ceruri, la Dumnezeu, unde 
 îmi doresc şi eu, şi greu nu prea este:  
dacă mă citeşte, se va Lumina, drep- 
tate-mi va da. Că se mai găsesc, şi-n 

 mine lovesc, trebuiesc iertaţi, apoi Lu- 
minaţi, să vadă Lumina, recunoască vina,  

căci nu vă vorbesc, să vă prăpădesc; vă vor- 
besc să fiţi, iertaţi şi iubiţi, căci fără iubire, ier- 
tare din fire, n-ai înţelepciune, cum Domnul ne 

 spune, şi rămâi un păcătos, care crede în Hristos:  
fără de folos. Fiţi folositori, şi fiţi iubitori, iertaţi pe  

duşman, care pentru ban, îţi intră în casă, de tine nu- 
i pasă, şi dacă nu-l ierţi, îl blestemi şi-l cerţi, tu, eşti 
 blestematul, ai pe necuratul; şi tu o păţeşti, necurat 
 trăieşti, şi te prăpădeşti. Of, ce greu mai este, omul 
 duşmăneşte, zice că e drept, şi nu-i înţelept: adică-i  
fecioară, care va să moară, nu va fi primită, fecioară  
cinstită; şi rămâne-afară, unde bate, zbiară, caţără  
pe... sus, roagă pe Isus, şi nu reuşeşte, durerea-şi  

măreşte, ţipă că îl doare, şi scăpare n-are, vâl- 
vătaia-l frige, şi poate să strige, chinul veş- 

nic i-a sosit, să stea veşnic chinuit, când  
putea să se gândească, pe duşman să 
 îl iubească, adică, om înţelept, ier- 

tător şi drept. Dragă cititor iu- 
bit, am omis şi am sărit, pa- 

gina am încheiat, şi răs- 
punsuri nu am dat 

(nu am fost lăsat, parol'-am uitat),  
despre-nţelepciune, cum Domnul ne spune,  
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în Scriptura Sfântă, prin cel ce(Eclesiastu sau Pre- 
dicatorul – Solomon adică),  

cuvântă, şi ne spune că uităm, adică: 
 reîncarnăm, şi viaţa(cei care n-am ajuns 

 la desăvârşire spirituală nu toţi), continuăm: 
Eclesiastul 1:11 

Nimeni nu-şi mai aminteşte,  
 ce a fost mai înainte 

Şi ce va mai fi,  
pentru cei ce vor veni: 

Pentrucă, nu se va lăsa,  
nicio urmă de aducere aminte. 

Dragă cititor iubit, foarte mulţi şi-au 
 amintit, pe pământ c-au mai trăit, şi-au murit: 

Eclesiastul 1:14 
Am văzut tot ce se face pe pământ 

Şi totul este deşertăciune: goană după vânt, 
Căci, tot ce este strâmb, nu se va îndrepta 
Şi ce este lipsă: nu se poate număra. 

Dragă cititor iubit, adăvăr tu ai citit,  
ce este cu strâmbăciune, Predica- 

torul ne spune; nu se poate  
îndrepta, prin credinţ'-a 

 se salva, şi-n cer a 
 se număra: 

... 
Viaţa este trecătoare 

Nimic nu e nou sub soare 
Totul îi deşertăciune: 

Aşa Solomon ne spune. 
... 

Fii fericit în ziua fericirii 
Şi gândeşte-te la Dumnezeu în ziua nenorocirii 
Căci Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă: 

A făcut pe amândouă laolaltă 
Ca omul să nu poată a şti, 

(Aviz celor ce spun că îţi ghicesc viitorul) 
După el, ce va mai fi(7:14). 

... 
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Dragă cititor iubit, tu eşti astăzi fericit,  
este ziua fericirii, ziua ta, ziua citirii, de la Dumnezeu  

voinţă, să ai de astăzi credinţă, căci totu-i deşărtăciune,  
cum Predicatoru-ţi spune; şi este câte un om drept, care 

pierde(Eclesiastul 7:15), cu toate că are dreptate(aici este şi 
cazul meu), şi este câte un nelegiuit(cazuri foarte multe), care 
 o duce mult, în a lui răutate. Căci omul nu este stăpân pe 
suflarea sa(Eclesiastul 8:8), şi pe cei răi, răutatea, nu-i poa- 
te scăpa. Căci(Eclesiastul 9:2), aceeaşi soartă are şi cel bun  

şi curat, şi aceeaşi soartă are şi cel rău şi necurat. Oare 
 de ce, aceeaşi soartă, toată lumea să o-mpartă? Foarte mulţi  
nu înţeleg, şi blesteme aleg, căci(7:25), nu pot să pricea- 

pă răutatea nebuniei, şi RĂTĂCIREA prostiei! 
Dragă cititor, cuvintele înţelepţilor, credincioşi- 

lor şi drepţilor(9:17), ascultate în linişte:  
te linişteşte; şi sunt mai de preţ(le-aş 

 zice dispreţ), decât strigătele unuia  
care(vezi Gioană şi-a lui votare),  

între NEBUNI, stăpâneşte 
(promite şi nu-mplineşte).  

Căci(14:11), Casa ce- 
lor răi, Domnul, 
 o va nimici; iar 

 cortul celor drepţi, 
 va înflori! Iată câtă înţe- 

lepciune, Solomon ne Spune, 
 căci(14:24), cei înţelepţi, au  

drept coroană... Bogăţia(se vorbeşte despre Bogăţia 
 în ceruri, dar este valabilă şi în cazul Băsescu), iar cei 

nesocotiţi(nu au socotit şi voturile celor din Diaspora),  
n-au altceva decât: nebunia. Şi i-auziţi ce mai zice,  
Domnul să explice, omului neînţelept, care e nedrept: 

 Cine(14:31), asupreşte pe sărac(aviz patronilor 
 şi guvernanţilor), pe Ziditorul său, BATJOCO- 

REŞTE; iar cine are... MILĂ, de cel lipsit: 
 pe Ziditor, el, Îl cinsteşte! Şi ne explică 

 de ce: Căci(15:6), în casa celui drept, este belşug mare,  
iar în câştigul celui rău, este: tulburare! Şi oare, de 
 ce are belşug, cel care trage la plug? Căci(15:9), Dom- 

nul, iubeşte pe cel ce zace în rugăciune(cel 
 sărac, de regulă este credincios, şi crede-n  
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Domnul Hristos), iar Calea celui rău 
(calea cea largă a piezaniei), este pentru 

 Domnul: o urâciune! Dragă cititor, şi de 
 Domnul iubitor, de ce noi ne mâniem, şi-nţe- 

lepţi că nu suntem? Credeţi voi căci prin mânie, 
 vă scriu vouă poezie? Cine-i încet la mânie 
(15:18), neînţelegerea potoleşte(aţi văzut 

 cu ochii voştri), iar omul iute la mânie 
(plin de invidie, nervos), certurile 

 le stârneşte. Dragă cititor,  
nebunia este o bucurie 
(15:21), pentru cel fără  

ninte(valabil înţelepciune), 
 iar cel priceput(adică-nţelept,  

credincios şi drept), merge drept 
 înainte(cum mergem şi noi acum, pe 

 alesul nostru drum, şi precis că vom sfârşi,  
toată cartea vom citi). Dragă cititor iubit,  poate  

că le-aţi mai citit, mai puţin le-aţi înţeles: pe caiet eu 
 le-am cules; şi planurile, NU, reuşesc(15.22), sfatu- 

rile când lipsesc(sunt sfaturi din Sfânta Scriptură, de la  
Domn... Învăţătură), dar când sunt sfătuitori(mulţi în 

 Domnul gânditori), planurile se-mplinesc(şi cititorii ci- 
tesc, nu?) Şi iată motivul care, cititorul cartea are, şi Dum- 
nezeu împlineşte, cititorul mă citeşte: Domnului(15:26), 

gândurile rele(aviz celor ce zic despre mine, gândul 
 rău îmi vine...), îi sunt urâte, dar cuvintele cu- 

rate: Domnului îi sunt plăcute. Căci(15:32),  
cel ce leapădă învăţătura, sufletul(căci 
 sufletul nu trupul este important la Dum- 

nezeu), îşi dispreţuieşte, dar cel  
ce ascultă mustrarea(atenţie 

 mare deci), pricepere el  
primeşte. Dragă cititor iubit, să pricep am dobândit,  

mulţi poeţi şi scriitori, dacă sunt stăruitori, ascultă mustrarea, 
vuietul şi marea, va putea să scrie, rima-n poezie, şi să mă întreacă, 
capul de-şi apleacă(capul aplecat, de sabie nu-i tăiat), Căci(16:13), 

plăcerea împăraţilor sunt(cititorii sunt primii împăraţi, cu suflet 
curaţi), buzele cele curate, şi ei iubesc pe cel (nu 
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 mă îndoiesc de voi că nu m-aţi iubi), ce le vorbeşte cu 
 dreptate. Căci (auziţi ce zice Domnul despre voi împăraţii, 
 cititorii mei şi, fraţii...), seninătatea feţei împăratului:  

este floare rară, şi bunătatea lui: este ca o ploaie 
 de primăvară! Şi explică şi motivul, căci(16:19),  

mai bine e să fii cu cei blânzi zmerit,  
decât cu cei mândri de ei(atenţie  

credincioşi pocăiţi, care mă 
 loviţi), prada să fi împăr- 
ţit. Căci(16:23), cine are o 

 inimă înţeleaptă, îşi arată 
 înţelepciunea – când vorbeşte,  

şi mereu se vede înţelepciunea, pe 
 buzele lui, când, o, rosteşte. Căci(16:24),  

ca un fagure de miere sunt cuvintele lui în- 
ţelepte, sunt dulci pentru suflet(sufletul este cel 

 ce mă citeşte, cititorul mă iubeşte), şi sănătoase: pen- 
tru oase! Pentru oase, pentru trup, şi pentru mierea din stup, 

căci(17:1), mai bine o pâine cu pace(pace sufletească), pâine 
uscată(mănânc pâinea uscată pe care o găsesc de alţii aruncată, o 

usuc frumos, o-nchin... Domnului Hristos, şi făcând economie, tipă- 
resc, cărţi, poezie...), decât o casă plină, cu cărnuri, şi ceartă. 
Odată, s-a întâmplat, pâinea uscată am dat, şi când eu m-am dumi- 

rit, am fugit, recuperat, pâinea pusă la uscat. Cuscra mea, când a 
văzut, tărămboi ce am făcut(îi dau ce-i mucegăită, şi de muşte 
călărită), cu pâinea uscată, prin gunoaie căutată, a rămas blo- 

cată, căci pâinea uscată, este sănătoasă, la mine pe masă: 
 salariul e mic, şi-ndrăznesc să-i zic, că-mi rămâne bani,  
şi trăiesc de ani: din economie, şi nu, poezie, cum mul- 

ţi poate cred, gândesc, şi purced. Şi cuscra, îmi po- 
vesteşte, cât pe lună cheltuieşte(te sperii... Doam- 

ne fereşte: zilnic carnea nu-i lipseşte), cumpă- 
ră pâine cu sacul, şi cum dă lunar de... dra- 

cul, adică, banii: s-au dus, de-oparte,  
nimic, n-au pus; şi aşa se văicăresc,  
se ceartă şi se sfădesc, şi se bucu- 

ră când eu, le adun pâine me- 
reu: pentru porci, pentru 

 căţei (mănâncă pâine 
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şi ei), şi pentru a mea pisică, într-o zi ca să îmi zică 
(pisicile nu prea mănâncă pâine, ci carne), pisica mea... nu 

 mai este: au dat-o, şi se găseşte... adică, ei, s-au scăpat, de un 
sufleţel curat, pe care eu l-am iubit, şi, a nu fi chinuit, i-am dat 
 casă, libertate, să prindă şoareci, de toate, şi să fie fericită, de 

stăpânii toţi: iubită. Mai bine nu o dădeam, şi în casă o ţineam,  
făcea la nisip: curată; iubită şi mângâiată(de o vecină lăsată, 

 în Germania plecată, şi apoi abandonată: adică, nu a mai 
 vrut-o, necurată a crezut-o, şi atunci eu m-am gândit,  

sufleţelul chinuit, liber să trăiască, să se înmul- 
ţească(era pisică nu motan), căci se tot  

uita, la geam mieuna, se vedea în- 
chisă, şi era decisă: să sară de  
pe terasă, şi să dispară... din 

 casă). Lume păcătoasă, lume 
 ne-miloasă, toate-s de la Dum- 

nezeu: şi te consideră ateu, suflet  
pentru animal de n-ai, şi te scapi de  

el şi-l dai... minţi, probabil, că l-ai dat,  
şi de el că te-ai scăpat: pe apă, l-ai arun- 

cat, înecat, omorât şi îngropat. Vai ce vre- 
muri le trăim, iubirea o părăsim, generaţie 

 lipsită, păcătoasă, nedorită: este o genera- 
ţie care se crede... curată(30:12), şi totuşi, 

 prin întinăciunea sa, este nespălată. O gene- 
raţie care(30:14), dinţii lor sunt ca nişte săbii  

ascuţite, şi al căror măsele sunt: cu adevărat, 
 nişte cuţite! Ca să mănânce pe cel chinuit, şi  

să prăpădească pe cel sărac şi lipsit. Dragă citi- 
tor iubit, multe ar fi de vorbit, popii, au mintea-ncu- 

iată, şi trebuie Luminată, cu privire la Botez, şi la 
 Sfântul Duh şi Crez, tradiţia, s-o lăsăm, şi noi să  
ne Botezăm, numai la maturitate, 20 de ani eta- 

te, căci nu suntem Botezaţi, cu Duh Sfânt să 
 fim salvaţi, şi rămânem păcătoşi, cu tuse  
şi răpciugoşi. Tradiţia, vă spuneam, ori- 

ginală din neam, să botezi un copi- 
laş, şi să-i dai nume de naş; 

 tradiţia, împlinită, este 
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ea binevenită, să creşti mare şi să vezi,  
repede maturizezi; după care... te Botezi, 

 te Botezi cu-adevărat, cum Domnul ţi-a arătat, 
 adică, de Bobotează, în Iordan, când, Se Botează:  

de Ioan Botezătorul, Botezând Mântuitorul: un exemplu 
 de urmat, pe care l-am comentat, şi-nţeles nu vrea să fie, de 

 oameni şi preoţie, care spun din neştiinţă, Botezul, de 
 pocăinţă, nu mai este necesar: au botezul 

 mic, ca dar; la opt zile botezat, şi de 
 satana salvat. E greşit, total 

 greşit, tradiţia a-mplinit 
(Evreii se tăiau la 7-8 zile 

 împrejur în vechiul testament, 
 să aibă un document, că nu crede 

 în alt zeu, şi crede în Dumnezeu: Dumne- 
zeu adevărat, şi care S-a arătat, de nenumărate  

ori, de satana să nu mori), şi tradiţia dispare, Isus  
Domnul când apare, şi când Domnul Se Botează, în 

 ziua de Bobotează. Luaţi Duh Sfânt, Domnul ne spune, 
 credincioşii să se-adune, şi Duhul să se pogoare, satana 

 din om dispare, adică... ai Înăscare: Născut pentru-a doua 
 oare, Naştere din Dumnezeu, care o doresc şi eu, într-o apă 

curgătoare(nu contează cât de mare), Botez la Ortodoxie, şi cu 
Sfânta Liturgie, despre care-am mai vorbit, şi despre care-aţi ci- 
tit, şi-o repet, căci, preoţimea, nu lămureşte mulţimea, şi mulţi- 
mea curioasă, va rămâne păcătoasă, pentrucă, Domnul ne spu- 

ne, fără Duh, înţelepciune, rămânem ne'Botezaţi, sufleteşte  
Curăţaţi, şi-i păcat, ca să Murim, în iad să ne chinuim, şi  

să nu ne Mântuim, cu Hristos, în veci: să Fim! Dragă 
cititor, n-avem viitor, dacă nu credem, Domnului  

cerem, şi înţelepciune, cum Domnul ne spune,  
căci nu i-am cerut, (nici nu L-am văzut),  

şi să Îl rugăm, ca să nu crăpăm, de  
această Fiară, ce nu vrea să 

 piară, şi fără Hristos, şi omul de jos, nu vom reuşi,  
precis vom muri, şi se împlineşte, ce se tot vorbeşte, cu-al 

 nostru sfârşit: Domnu-i biruit, Lumea se sfârşeşte, nu se mai 
găseşte; Veacul care vine, nu va fi cu tine, cu tine cel care eşti, şi-n 

veci nu vrei să trăieşti: să fii precum Dumnezeu, lucru nu prea greu.  
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Discutii libere despre alte subiecte 
Moderatori: sorin, Sol . Scrie un răspuns 

29)Frica de practici spirituale! 
de ciprian-enache » Lun Dec 27, 2010 10:23 am  

Ma adresez in speranta ca ma puteti ajuta intr-o problema 
personala. Nu vreau sa creez polemici de genul Biserica versus 

spiritualitate orientala. Respect Biserica si am un profund respect 
pentru iubirea crestina adusa pe pamant de Iisus si particip pe cat 
pot la viata religioasa. Totusi am fost atras de spiritualitatea orien- 

tala pentru ca mi se potrivea mai mult. Am practicat putin yoga 
 si starea mea de sanatate s-a imbunatatit ca de altfel si sta- 

rea psihica. O persoana mai bigota (imi pare rau de ter- 
men, poate e prea dur dar nu stiu cum sa o numesc 

 alfel...) mi-a recomandat 2 carti care m-au im- 
presionat puternic. Prima se numeste "Pa- 

rintele Paisie si marii initiati ai Indiei".  
Autorul povesteste cum a practi- 

cat mai multe tipuri de yoga 
 (inclusiv in India) dupa  

care s-a convertit la 
 crestinism si con- 
sidera toate expe- 

rientele yoga traite ca fiind  
demonice. Considera ca pana si el 

 a fost demonizat pana s-a convertit, la  
reintalnirea cu Parintele Paisie din Muntele  

Athos. 
Totodata autorul face o apologie a crestinsmului si  

o vertabila demonizare a practicilor spirituale orientale 
 (in special yoga, ca el prin asta a trecut) cum ca toti zeii  

orientali sunt demoni, meditatia yoghina te pune in  
legatura cu entitati malefice in mod subtil etc. 

Cealalta se numeste Jurnalul Convertirii  
de un roman de data asta, Dan Ion 

 Vasile. Si acesta dupa ce a prac- 
ticat yoga s-a convertit la  

crestinism si spune  
ca a avut de-a 

 face cu 
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diavolul la yoga. 
Cand am reincercat sa 

 fac yoga si mai ales meditatie  
am trait nu o banala frica sau teama, 

 ci veritabile atacuri de panica. Cred ca mi-au 
 patruns in subconstient ideile din aceste 2 carti 

 cum ca:-daca practici yoga ai de a face in mod subtil 
 cu energii si entitati malefice si chiar poti sa te demonizezi; 

- poti sa iti pierzi mintile sau sa te afecteze psihic- si aceste idei 
 erau prezente in prima carte mentionata mai sus. 

Probabil ca sunt o persona impresionabila usor. Nu sunt cel mai 
fricos om de pe pamant, dar sunt o fire tematoare, mai timida... 

Pe mine ma intereseaza in mod concret doar raspunsul la 
urmatoarele 2 intrebari: 

1. Credeti ca Divinitatea a blocat accesul meu la 
 yoga prin aceasta femeie care mi-a dat 

 aceste carti sa citesc si mai ales  
prin frica mea? Poate trebuie  

sa sufar boala ca o plata  
de pacate, karma etc. 

2. Cum se poate  
scapa de frica 

 in acest caz? Daca se mai  
poate. Multumesc mult! ciprian-enache  

*** 
Re: Frica de practici spirituale! 

de undemos » Mar Dec 28, 2010 5:21 pm  
Invatatura crestina ne arata ca oricare "alte practici  

spirituale" din afara dogmelor este cel putin primejdioasa 
 dar mai mereu pur si simplu demonica. Plus ca zice in scriptura 

 ca nu poti sluji la doi stapani deodata. Este simplu daca eshti 
cres- 

tin. Sfatul meu e sa cercetezei mai mult invatatura crestina, baga-
ti nasul si in Filocalie (+ Pateric pentru exemple) care chiar daca 
se zice ca pentru mirenii incepatori poate fi zmintitoare, pentru  

cei incepatori dar si "mai ezoterici" asa cum am fost si eu 
 inseamna o plonjare directa in razboiul nevazut. Mai  

avertizez ca odata cu aceasta plonjare apar impre- 
sii puternice care nu se lamuresc usor, nu te 
 increde decat in analiza la rece, o jude- 
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cata cinstita si incercand sa nu 
 pierzi aspectele vietii personale din calcul. 

*** 
Re: Frica de practici spirituale! 

de ciprian-enache » Joi Dec 30, 2010 10:41 am  
Va multumesc pentru raspuns si pentru sfaturi! Credeti 

 prin urmare ca Dumnezeu mi-a blocat accesul la yoga prin  
acea femeie, care mi-a oferit sa citesc acele 2 carti? Sau prin 

 frica mea? Sau eu mi-am blocat singur accesul? Nu este frica 
 un sentiment negativ? Mai mult, eu vorbesc de atacuri de 

 panica. Credeti-ma, sunt ingrozitoare! Nu doresc la ni- 
meni. Atacul de panica iti paralizeaza intreaga 

 fiinta. Este atacul de panica de la Dum- 
nezeu? Multumesc mult! 

ciprian-enache  
*** 

Re: Frica de practici spirituale! 
de astropunct » Joi Ian 06, 2011 9:10 am  

Buna,Ciprian, m-a impresionat povestea ta... sincer! 
Nu cred ca te pot ajuta prea tare, dar iti pot povesti o patanie 

personala... acum 20 ani, dupa Revolutie, undeva la un post de  
radio din localitatea mea, noaptea, se difuzau lecti de Yoga... 

sau tehnici de meditatie... nu aveam decat 15 ani, si imi  
erau necunoscute aceste lucruri...dar ma interesau 

trebuie sa iti spun ca in acea perioada, citeam  
multa literatura religioasa, Dalai Lama, 

 paranormal, astrologie... toate cu- 
rentele acestea care au data  

navala. sunt periculoase, 
 la o asemena varsta! 
la radio- practic, pe 
 un fundal muzical  
ambiental, o voce  
ne indemna sa ne 

 concentram , sa incercam 
 sa ne vizualizam dandu-ne ocol  

de- jur-imprejur... mi-a placut ecst exercitiu 
 mental, insa destul de periculos... sa vezi chestie, chiar  

imi reusise! dupa cateva grele si multe incercari... chiar mi-am  
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dat ocol... nu am facut niciodata Yoga,  
nu stiu daca se cheama Yoga... acel lucru... 

insa nu m-am oprit aici; ma jucam cu imaginatia  
si incercam sa ma vizualizez prin ocii altora: stataeam pe  

fereastra si incercam sa ma vad cum m-ar vedea vecinul din 
 blocul din fata! curand au inceput " decorporalizarile", sa le zic 
 asa! imi imaginam ca ma ridica, si imi vedeam camera/ casa ca  

in romanele lui... Blazac... dupa ce ma ridicam la lo anumita 
distanata...ceva ma retragea inapoi ca si cum ar fi fost un 

 aspirator puternic ! AVEAM O PANICA ENORMA! 
te inteleg enorm, stiu ce simti! Si asa au inceput  

cosmarele mele... visam noaptea ca ca ma  
detasez spontan din corp, visam in 

 jurul meu tot felul de prezente 
 care imi faceau frica... care 

 ma captau, care voiau sa  
ma prinda, efectiv sa  

nu ma mai intorc in corp.  
ma imobilizau, dar mental, nu 

 imi puteu face nimic! nu ma puteau 
 domina! ce am facut? mi-am dat seam ca 

 tot prin forta mintii pot sa le combat! Pana 
 la urma, totul tine de forta mintii! m-a impresio- 

nat si pe mine in acele timpuri o carte, si stiu ca este 
 salvarea mea -Minunile Maicii Domnului. 

daca le spun o anumita rugaciune a mea, Catre  
Maica Domnului, efectiv dispar... si le simt  

ura pentru ca nu pot sa imi prinda 
 aceasta slabiciune! au mai  

pierit din intensitate,  
dar si acum... la  

cei 34 de ani 
 ai mei... tot 
 le mai am! 

acum sunt astrolog, 
 de cativa ani, experientele  

pe care le-am trait si vazut (de la altii), 
m-au determinat sa inteleg toate dedesubturile 

 lucrurilor... am invatat sa le domin! 
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   in final am ajuns catre un posibil raspuns.... 
Atacul de panica nu este de la Dumnezeu! in nici 

 un caz! Si nu este nici Divinitatea care iti "blocheaza" 
 accesul prin ceva/cineva! Este inserat in inconstientul 
 tau, tot de catre tine, prin acele carti care te-au marcat! 
trebuie numai sa gasesti antidotul acelei stari! tot tu poti  
sa ti-l scoti, dar... asistat de cineva! EVIDENT CA POATE 
 FI POSIBIL! nu pot spune daca este o problema Karmica,  

as putea sa studiez asta numai dpdv astrologic, ca asta 
 stiu sa fac. insa, ti-as recomanda reiki. eu am o pri- 

etena, maestra reiki, si chiar azi voi discuta cu 
 ea despre tine... am sa o rog sa iti dea un 

 raspuns! o indrumare! iar daca vrei  
sa mai discutam... http://www. 

astropunct.com Otilia. iti  
     doresc numai bine!        

*** 
Re: Frica de practici spirituale! 

de analisza » Mie Ian 12, 2011 9:26 pm  
incerc si eu un raspuns, un sfat pt. tine, Ciprian ...  
desi ar putea sa ti se para cel putin banal. e vorba 

 tot de o carte si pt ca e arhicunoscuta si arhidiscutata 
 ma gandesc ca probabil ai citit-o deja ... insa eu simt sa 

 iti spun ca merita sa o (mai ) citesti ... Conversatii cu Dum- 
nezeu (editura foryou) ... tot spui ca totul a pornit de la alte  
doua carti citite ... aceasta sigur poate contrabalansa. Orice 
 ti-a indus frica. fiecare idee din ea iti induce increderea in  

tine si iti explica de ce nu are de ce sa-ti fie frica. pareri  
personale putem sa-ti dam cu totii , dar cred ca ras- 

punsul nu il vei gasi decat in tine ... legat de fri- 
cile astea. in sensul ca pana nu vei gasi ras- 

punsul tau la intrebarile pe care le-ai  
adresat aici , eu una nu cred ca 

 vre-un alt raspuns le va pu- 
tea face sa treaca (atacurile 

 de panica si tot restul) . Doar 
 tu o poti face. doar tu poti alunga 

 orice stare de rau . dar pt asta trebuie 
 sa accesezi zona de putere din tine. iar ca  
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sa faci asta, trebuie sa gasesti drumul  
pana acolo ... iar cartea asta cred ca ar putea 

 sa te ajute. raspunde extrem de clar si de simplu 
 la acest razboi intre religie-si orice e in afara ei ... ras- 

punde adica in mod perfect mi se pare mie la marea intre- 
bare - unde este de fapt Dumnezeu ? si unde nu este . cred ca 

 intr-un fel sau altul tot asta te intrebi si tu, dupa experienta le- 
gata de yoga si cele doua carti citite ... doar ca inainte sa iti dai 

singur raspunsul, ti s-a facut teama. si teama te-a paralizat.  
Asta pt ca fara sa iti dai seama, cred ca la un anumit ni- 

vel ai ales sa crezi ce scria in cartile alea. eu una iti  
pot doar spune ca totul, dar absolut totul este o  

chestiune de alegere. pana si teama...  
iti doresc din suflet sa gasesti mereu 

 puterea de a merge inainte! Ori- 
unde ajungi la un moment  

sau altul ... mergi mai 
 departe ! cu INCRE- 
   DERE si CURAJ!  

Doamne'ajuta! 
Ana. 
*** 

Re: Frica de practici spirituale! 
de paul2011 » Joi Ian 13, 2011 12:40 am  

Posibil să vă fi dorit adrenalină, aţi citit cărţi care 
 v-a rămas impregnate în subconştient, şi greu vă puteţi  

scăpa de aşa ceva, aţi căutat-o cu lumânarea şi aţi găsit-o. 
Pentru că aţi contactat la nivelul macro molecular o energie 

 negativă nefastă, vă recomand postul şi rugăciunea, şi să evi- 
taţi pe viitor să citiţi curiozităţi satanice care vor căuta întot- 
deauna să se materializeze, o parte din ele, în fiinţa ta. Este  

posibil deasemeni să fi fost o persoană încrezătoare pe  
sine, şi să fi crezut că nu vă sperie filmele horror,  

spiritismul care iarăşi este periculos şi inter- 
zis de Biblie, şi să fi încercat la îndem- 

nul cuiva să faceţi lucruri neadmi- 
se de Dumnezeu. Ca fapt divers,  

poate aţi auzit din copilărie 
 de celebrul caz de spiri- 
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tism, când o persoană care se jura că nu  
se sperie de morţi în cimitire, a făcut un pariu 

 că la fix miezul nopţii înfige un cuţit până în prăsele  
pe un mormânt ce se credea a fi al unui strigoi, şi când  

a înfipt acel cuţit, ploua, era îmbrăcat cu o manta lungă de 
 ploaie, şi a înfipt prin manta acel cuţit mare. Este de înţeles  

ce s-a întâmplat, căci la plecare vesel fiind că a câştigat pariul,  
a simţit că-l trage înapoi... mortul, a făcut atac de panică, a  

ţipat ca un disperat că... moroiul, îl trage în groapă să-l  
devoreze, prietenii s-au speriat şi în loc să-l salveze  

au fugit şi s-au baricadat în casă, unii au ajuns 
 la spitalul de nebuni, alţii şi-au revenit du- 

pă mai multe zile când au aflat că nu a 
 fost niciun moroi nimic, dar cura- 

josul care a făcut atac de cord  
acolo în cimitir, a doua 

 zi era mort de-a binelea. 
Aşadar, joacă-te tu cu satana 

 şi decorporalizările despre care  
spui, şi ai să vezi pe... cel rău în carne  

şi oase. Nu-ţi doresc aşa ceva, şi te-aş ruga  
să fregventezi o biserică ceva, şi prin post şi rugă- 

ciuni cum ţi-am spus, te repari. 
Atacul de panică poate veni şi altcumva,  

adică citind mult Biblia. Eu personal am păţit-o 
 în 2005, când satana probabil a vrut să nu mai citesc 

 aşa ceva, şi am început să-mi fie frică de moarte. Aveam  
o stare ca de mort, mi-erea frică de cuţit să nu mă tai şi să mor; 

 mi-erea frică să ies pe balcon şi să cad iarăşi să mor; pur şi simplu 
mă târam pe burtă când trebuia să mă duc pe balcon să iau ceva de 

acolo, şi toate acestea mi-au trecut numai după ce am luat toate 
bisericile l-a rând(baptiste, penticostale, ortodoxe, adventiste, 

evangheliste), din oraş. Şi nu ştiam lucrul acesta, dar într-o 
 zi când şedeam galben la faţă şi trist pe o bancă în staţia 

 de autobuz, un domn s-a aşezat aproape fără să-l văd 
 lângă mine pe bancă, m-a studiat el aşa în ascuns, 

 şi am avut surpriza să-mi spună că sunt bolnav  
şi sunt pe moarte, şi dacă vreau să mă vindec,  

depinde de voinţa mea interioară, şi dacă  
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mă duc imediat acum, la biserica baptistă  
Speranţa, caut pe pastorul Mureşan, şi îl rog să 

 scoale toată adunarea în picioare, şi un minut să se 
 roage toţi pentru însănătoşirea mea. Aşa am făcut. Abia  

mă ţineam pe picioare şi eram transpirat de ziceai că am ieşit 
 acum din apă. Şedeam lângă o persoană pe care nu o cunoşteam 

cine este. La pupitru predica un pastor care eu am zis că ar fi Mure- 
şan. Şi când am zis celui de lângă mine că mi-e rău tare şi doresc 
pastorul Mureşan să mă ajute, persoana de lângă mine a zis că  

el este acel pastor Mureşan, a sculat el repede toată aduna- 
rea şi s-au rugat întrebându-mă cum mă cheamă, după 
 care mi-am revenit puţin ca prin farmec, apoi simţin- 

du-mă din zi în zi mai bine, am frecventat ca un 
 nebun toate bisericile cum v-am spus, dar pe  

acel domn... nu l-am mai văzut niciodată, 
 şi nici de... pastorul Mureşean nu s-a  

auzit de el, ca... venind, fiind, pe  
acolo. Înger păzitor al lui Dumnezeu 

 l-am considerat eu pe acel om misterios, şi am realizat eu mai 
târziu, că omul are nevoie de forţă spirituală citind Biblia, şi trebuie 

pe cât se poate să nu citească unele cărţi cu vrăji, cu sex chiar, 
deoarece acestea alimentează o energie negativă în starea  

ta psihică, şi mai devreme sau mai târziu, dacă eşti  
slab de înger, te poţi grav îmbolnăvi, şi chiar 

 muri dacă nu te tratezi imediat. Îţi 
 doresc însănătoşire grabnică! 

13-01-2011  paul2011  
*** 

Re: Frica de practici spirituale! 
 de ciprian-enache » Vin Ian 14, 2011 1:27 pm  

@ analisza : Iti multumesc pentru sfat! Am citit cele  
3 volume Conversatii cu Dumnezeu + Prietenie cu Dum- 

nezeu + Comuniune cu Dumnezeu undeva prin 2002 - 2003. 
Vreau sa spun ca eram in facultate atunci, eram ateu iar cartile  

astea chiar mi-au schimbat viata si conceptia despre viata. 
De fapt la momentul respectiv au constituit o adeva- 

rata revelatie pentru mine. Totusi se pare ca  
intre timp am pierdut mesajul si entu- 

ziasmul de atunci. Cu siguranta 
 trebuie sa le recitesc! 

Multumes din suflet pentru sfat! 
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Si cand te gandesti ca am cartile in casa,  
dar nici prin gand nu imi trecea.... 

          @ Paul : si eu am fost la biserica, am citit 
 si Biblia, dar am gasit si multe contradictii. 

E adevarat ca am fost doar la cea orto- 
doxa. N-am fost niciodata ia una 

 protestanta. Vad ca tu le-ai 
 incercat pe toate.  Ci- 

prian-enache  
*** 

Re: Frica de practici spirituale! 
de analisza » Vin Ian 14, 2011 3:27 pm  

          ca sa fiu sincera eu am citit-o de cel putin  
4 ori cap coada pana acum (primul volum ma refer,  

din cele 3) si de acum 5 ani de cand mi-a fost daruita o  
am pur si simplu zilnic pe noptiera ... dar ma pot lauda ca 

    in ultima vreme am nevoie din ce in ce mai rar sa o deschid...  
chiar e acolo un sfat daca iti mai amintesti, legat de asta... sa 

 o citesti de atatea ori pana cand incepi intr-adevar sa stii toa- 
te alea, sa le inglobezi in fiinta ta si-n mintea ta si-n tot ce 
 suntem ... sa vina din tine tot ce e cuprins acolo, inainte 

 de a simti nevoia de ajutor din afara ... da, i-am auzit 
 pe multi ca aceasta carte le-a schimbat viata, insa  

destul de multi apoi au uitat, sau poate pur si 
 simplu au lasat-o sa treaca ... sau pur si sim- 

plu ma uit uneori la ei si zici ca au citit-o 
 degeaba, chiar daca spun ca au avut 

 o mare revelatie citind-o... dar in 
 mod cert procesul de evolutie 
 al fiecaruia e unic si absolut  
personal si cumva probabil 
 ca fiecare cautam si traim  
exact experientele de care  

avem cu adevarat nevoie, la un 
 moment sau altul... ca sa ajungem  

pana la urma acolo unde ne trebuie sa fim. 
... 
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Ma bucur mult ca ai primit ideea mea in felul asta,  
ma bucur adica ca ti-am dat-o, desi sincer am ezitat putin... 

problema ta cu tine insuti pare intr-adevar una destul de  
complicata in momentul asta iar sfatul parea destul de  

banal... doar ca eu cred cu toata fiinta mea in cartea 
 asta. este daca vrei biblia pe care mi-am ales-o.  

si singura pe care am citit-o de altfel. si tot 
 ce aveam nevoie ca sa imi confirme  

ceva esential - ca tot ce in mine 
 parea necredinta atatia ani 

 de zile... era pur si simplu un 
 altfel de Dumnezeu. unul total 

 diferit de... cel acreditat sa zicem... si  
mai ales de fiecare data cand deschid cartea  

aia imi dau seama in mod extrem de clar ca el  
vorbeste dinauntru!... CA DUMNEZEU E 

 CHIAR IN SUFLETUL MEU. si ca ab- 
solut mereu a fost acolo, l-am sim- 

tit acolo, mi-a vorbit de-acolo. 
 Doar ca de unul singur 

 si fara nici o confir- 
mare din afara 

 e greu sa 
 crezi asta 

 si in mod ra- 
tional. si asta este 

 cred ceea ce m-am gandit 
 ca s-ar putea sa te ajute... daca 

 recitind cartea asta ai sa simti si tu 
 acelasi lucru crede-ma ca absolut toate fri- 

cile tale se vor evapora pur si simplu!... ai sa vezi. 
si nu uita : MERGI INAINTE! CU INCREDERE SI CURAJ.  

*** 
Re: Frica de practici spirituale! 

de paul2011 » Sâm Ian 15, 2011 12:01 am  
Enache Ciprian, a recunoaşte în faţa lui Dumnezeu 

 că eşti sau că ai fost ateu, este un curaj deosebit, pe care  
milioane de aşazişi creştini botezaţi de mici în biserica orto- 

doxă, nu o fac prietene, spre pierzania lor de mincinoşi şi naivi.  
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Păi bine măi omule, cum poţi să fii ateu şi să 

 nu crezi în Dumnezeu şi Creaţiune, cum? Înţeleg 
 faptul că am trăit într-un regim ateisto-comunist, care  

şi-a dorit ca omul numai să muncească şi la credinţă să nu 
 aibă timp să gândească, să citeacă ceva spiritualitate, Biblia  

nici nu mai vorbesc; dar acum tu ca om şi student pe dea- 
supra, să nu citeşti tu Biblia şi cărţi spirituale? Să nu  

vezi tu acum în secolul 21, căci nimic nu este în- 
tâmplător, şi să nu vezi tu structura informa- 

tico-genetică a omului? Păi nu-i absurd  
să fii ateu şi să nu vezi că fiecare din 

 sutele de triliarde de celule care 
 alcătuiesc fiinţa umană, comu- 

nică între ele prin împulsuri  
electrice, şi au o anumită 

 îmformaţie genetico-moleculară 
 înserată de o gândire cosmică numită de noi Dumnezeu? 

Prietene, pe considerentul acesta: căci ortodox fiind ai fost de 
 mic bebeluş botezat; pe considerentul acesta, mulţi trăiesc fără 

de folos pe acest pământ, adică nici vorbă să se considere botezaţi 
şi creştini credincioşi în Hristos, ci a fi creştin cu legitimaţie în  

regulă, înseamnă să te leapezi de satana: fie în biserica 
 ortodoxă unde ar fi cel mai indicat să te Botezi 

(pocăieşti adică), fie să evadezi din religia 
 ortodoxă şi să te Botezi în Numele 

 Domnului Hristos, la o bise- 
rică de pocăiţi, cum zicem noi ortodoxii tăntălăi ce suntem. 
Prietene, nu este de ajuns să crezi în Dumnezeu. Salvarea 

 sufletului tău îl faci conform cu spusele Scripturii,  
adică lucrul ce stă mai peste tot mare scris, 

 şi unde scrie... nu crede şi vei fi  
mântuit: e prosteală, sare-n  

ochi asemenea cuvinte;  
ci corect este:  

CINE VA CREDE ŞI SE VA BOTEZA, VA FI MÂNTUIT!  
Prietene, te învăţ ca pe fratele meu, căci noi  

ortodoxii suntem 90% din populaţia  
României, şi dacă nu ne 
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Botezăm în Numele: Tatălui, al Fiului,  
şi al Duhului Sfânt, nu ne salvăm sufletul 

 de la moarte, şi degeaba aprindem lumânări, 
 degeaba jelim morţii; degeaba sărutăm icoane, 
 moaşte; ne rugăm, sărutăm, bem aiasmă, etc;  
degeaba toate acestea, căci tot în iad ajungem. 

Prietene, Domnul Hristos a venit pe  
pământ să ne arate Calea spre 
 mântuire, adică spre scăpare  
din ghearele morţii, căci odată 

 născut din om păcătos şi rudă cu 
 păcătoasa Eva şi Adam, destinul nos- 

tru ca om cu suflet dat de Dumnezeu, es- 
te ori la Dumnezeu unde se află şi ne aşteap- 

tă Omul Hristos(vezi Fiul Omului), ori în... iad 
 unde este Moartea a doua şi adâncul despre care 

 se spune în Scriptură că... se-nfioară până şi... dracii. 
Prietene, foarte clar a arătat Creatorul Calea prietene, 

 CALEA, şi despre care ucenicii când Domnul le-a spus 
 că ştiu acum Calea, au întrebat speriaţi care este Calea 
 întracolo, şi Domnul le-a spus că El este Calea, Viaţa 
 şi Adevărul. Aşadar va trebui să urmăm Calea Dom- 

nului Hristos, nu calea noastră propie, care spui...  
"a, eu sunt botezat de mic, ce-mi trebuie mie să  

mă mai duc şi să mă mai Botez odată pe la 
 pocăiţi; nu mă duc şi dă-i... celui rău, pe 

 toţi pocăiţii ăştia nesănătoşi la cap, 
 care au în capul lor toată ziua, 

 numai Isus, Evanghelizări,  
Adunări şi prostii în capul lor". Prietene, aşa gândim noi 

 ortodoxii despre aceşti oameni care au înţeles Calea spre întra- 
colo, şi mare păcat este că există aceste separate biserici, deoarece 

aici în biserica ortodoxă ar fi trebuit conform cu Scripturile, aici ar fi 
trebuit să vină creştinul adevărat, să ceară a se Boteza, şi preotul cu 

tot alaiul preoţesc şi cu toţi enoriaşii deja Botezaţi sau în curs de 
Botezare, să meargă fain frumos la râu(Iordanul în care a fost 

Botezat Domnul Hristos este apă curgătoare-lucru foarte 
împortant), să meargă la râu vara pe timp frumos şi 

 călduros, şi să fie cufundat cu totul în apă prie- 
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tene, căci este scris foarte clar... eu vă 
 Botez cu apă, zice Ioan Botezătorul, dar Cel 

 ce vine după mine, vă va boteza cu Duhul Sfânt şi 
 cu Foc, aşa zice prietene Ioan Botezătorul despre Botezul 

 în Numele lui Hristos, de unde şi denumirea de Creştin. Păi  
dacă nu te Botezi în felul acesta să devii Creştin cu acte în regulă  

la Dumnezeu, cum poţi frate dragă să spui tu că eşti născut 
creştin din tată în fiu, cum? Nu prietene, a fi Creştin, înseamnă a 

te Naşte a doua oară, Naşterea nu din om, ci Naşterea din 
Dumnezeu prietene, din... Dumnezeu, DUM-NE-ZEU!, m-ai 

înţeles? Să trăieşti prietene, şi învaţă-i prietene şi pe alţii ce ai 
auzit de la mine, că poate se  

vor găsi unii preoţi, călugări, gânditori, teologi ai vremii, 
 care îmi vor da dreptate, şi atunci ne vom salva 

 sufletele păcătoase de Focul Gheenei,  
înţelegi prietene? Mulţumesc, 

 prietene, mulţumesc! 
14.01.2011 ora 24 

 fix prietene. 
*** 

30)Reteta fericirii mele 
de aleahim » Mar Iun 09, 2009 12:23 pm  

Echkart Tole spune ca reteta fericirii este a trai in 
 momentul prezent. Si nu numai el spune asta... Sunteti  
de acord? Iata un interviu cu Echart Tole despre acest 
 subiect: puterea prezentului de a ne aduce fericirea: 

www.eva.ro/dragoste/teste/si-dac... l? 
*** 

Re: Reteta fericirii mele 
de Crisa » Mar Iun 09, 2009 3:07 pm  
Tole si Osho - au preluat din ideile lui  

Socrate, Freud, Adler, Berne, Beck,  
Ellis, alti psihiatri – terapeuti, 

 filosofi si le-au compilat in 
 conferintele si scrierile 
 lor (pe intelesul tutu- 

ror) E mai usor de 
 citit Osho decit  

Freud e adevarat... insa 
 esenta e aceeasi. J. W. von Goethe: 
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 "Toate gandurile cu adevarat intelepte 
 au fost deja gandite de mii de alti oameni 

 inaintea noastra; ca sa le facem insa cu adeva- 
rat "ale noastre", trebuie sa le gandim iarasi noi 
 insine, sa le repetam cu evlavie si respect, pana 
 cand vor deveni o parte din viata si experienta 

 noastra intima". Si Osho spune ca a fi fericit = a 
 trai in prezent... Epicur, Platon si scepticii – spun 
 altceva... fiecare cred ca are modul lui de a fi fe- 

ricit... Cert e ca pers optimiste ajung mai usor 
 la fericire decit cele pesimiste si e si firesc  
sa fie asa. Conditii psihologice ale ferici- 

rii: acceptarea si stima de sine (carac- 
terul), relatii pozitive cu altii, auto- 

nomia, scopurile in viata, dez- 
voltarea personala. (cf C Andre - psihiatru-psihoterapeut)  

Daca am trait intr-o familie cu patern de nefericire - 
 e mai greu sa fim fericiti - insa daca ne ana- 

lizam trecutul si ne dezvoltam personal - 
 putem invata cum sa fim fericiti. 

*** 
Re: Reteta fericirii mele 

de LeeLoo » Dum Sep 12, 2010 8:34 am  
Buna ziua, nu stiu daca s-a scris sau nu pana acum 

 in acest post, dar pentru protectia ta si a masinii in fata 
 accidentelor cel mai bun inger protector este Arhanghelul  

Mihail, mana dreapta a lui Dumnezeu, care ne ajuta sa  
indepartam frica si stresul. Principalul sau rol este  

de protectie si face o treaba minuntata! Eu il 
 invoc de fiecare data cand ma urc in ma- 

sina: il rog sa ma protejeze mai intai  
pe mine de accidente, apoi masi- 

na (pe care i-o las in grija de 
 fiecare data cand cobor  

din ea), dar si pe toti  
soferii pe care ii 

 intalnesc, in 
 trafic.Zi mi- 

nunata! 
*** 
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Re: Reteta fericirii mele 
de paul2011 » Joi Ian 13, 2011 9:07 pm  

Dragă "leeLoo", mai bine-i de mine, că nu am maşină,  
şi e vai de tine, că nu ai Lumină, te-aş ruga să stai, pe ban- 

chetă-n spate, grijă să nu ai, şi să ai de toate; vrei să te distrezi,  
dar dragoste n-ai, şi când vei muri, rămâi fără grai, degeaba te-

nchini, Dumnezeu e-n tine, fără de Lumini, dragostea nu-ţi 
 vine; cine-aprinde stele, Lumină el are, urcă sus pe sche- 

le, şi-şi face-o Cărare: o strimtă potecă, să meargă- 
nainte, stele, discotecă, scrise în cuvinte. 
Dragă prietene iubit, te invit la dans, sunt  

un nou venit, şi îmi fac balans, poate  
am să zbor, poate am să cad, te 

 iubesc cu dor, şi-n bărcuţă  
şad; poate-mi iau avânt,  

peste cap mă dau, şi 
 într-un cuvânt, iubire 

 îţi dau; dă-mi şi tu iubire,  
dă-mi şi tu răspuns, o vorbă, o  

ştire, la versul de sus. Mulţumesc! 
13-01-2010 ora 21:07 paul2011  

*** 
Re: Reteta fericirii mele 

 de crissa004 » Sâm Feb 26, 2011 6:06 pm  
Nu fii lacom 

Fii milos 
Fii modest 

Nu fii egoist 
Opreste-te la timp 

Fii multumit! 
Viciul cel mai mare este lacomia. 

Sa incercam sa ne cultivam existenta si  
viata noastra va fi intr-o permanenta armonie 

 cu lumea inconjuratoare. 
Inainte de somn sa ne debarasam de toate,  

sa indepartam toate planurile si spe- 
rantele, sa eliminam proble- 

mele, sa meditam... 
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31)SUNT UN VINDECATOR DE SUFLETE ! 
de vicctoriaion » Vin Apr 30, 2010 11:03 am  

Vorbeste cu mine SUNT UN VINDECATOR DE SUFLETE ! 
- Ai nevoie sa vorbesti cu cineva care sa fie dispus sa te asculte, 

 fara sa te critice, fara sa te intrerupa? Traversezi un moment di- 
ficil si nu te intelege nimeni? Ai sentimentul ca toti sunt impo- 

triva ta sau ca te-au parasit? TE ASTEPT SA STAM DE  
VORBA ! Ai curaj sa indrepti ceea ce nu merge in 

 viata ta! Vorbeste cu mine despre ceea ce 
 te face sa suferi! Mi s-a spus de multe  

ori ca sunt " un vindecator" insa  
in cautarile mele tot speram 

 sa inteleg cum anume  
pot vindeca. De cate 
 ori o porneam e un 

 drum mi se parea ca 
 l-am gasit,pentru ca apoi  

sa nu ma mai simt confortabil. 
 Incepeam sa caut altceva asa am 

 fost rand pe rand asistenta la fotoliul 
 stomatologic, apoi terapeut reiki, apoi teh- 

nician dentar specialist, apoi maseur reflexo- 
terapeut si in sfarsit psiholog.  

Credeti ca s-a incheiat?  
Nu nicidecum.  

Cartea 
 lui Doreen Virtue " Calauzirea divina"  

pare sa fie piesa care lipsea . 
Ceea ce descopar 

 in aceasta 
 carte 

 imi lamureste succesele mele in munca cu copiii cu autism. 
 Cer scuze, succesele nu sunt ale mele sunt ale copiilor, iar 

indrumarea este de la Dumnezeu. De multe ori dupa ce 
 incheiam o sedinta de lucru ii multumeam lui Dum- 

nezeu pentru cum a decurs sedinta, pentru cum 
 am fost inspirata . Intrebata de unde imi vin  

ideile am raspuns" nu stiu, probabil de 
 la Dumnezeu". Acum , abia acum 
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constientizez ca intr-adevar inspiratia  
este de la Dumnezeu si ca misiunea mea divina  

este sa aduc vindecare, sa scriu despre vindecare 
vicctoriaion  

*** 
Re: SUNT UN VINDECATOR DE SUFLETE ! 

de paul2011 » Lun Ian 10, 2011 11:00 am  
Să fii vindecător de suflete nu e uşor, va trebui cuvântul ce-l 

 vorbeşti să îl aşezi uşor, va trebui să domoleşti starea de stres pe 
care-o are, şi mai apoi după ce linişteşti omul din stare, să-i spui cu- 
vinte pline de iubire, şi când va fi cuprins de dor şi de uimire, ai reu- 
şit să-l vindeci sufleteşte pe moment, dar trebuie a doua zi să fii cu 

 el şi m-ai atent: să-i faci un ceai calmant de levănţică, să ai pe 
 lângă el o blândă mâţ pisică(bun şi un căţel, dar care să nu 

 latre), ce va absoarbe negreşit din energia negativă, şi- 
apoi dacă-i nativ sau e nativă, să îi rosteşti cuvinte  

pline de iubire, şi el, sau ea,-ţi va da o mare 
 mulţumire, semn vizibil de, însănătoşire. 

Deasemeni, pacientul, dacă-i fără de  
credinţă(căci îşi pierde credinţa 

 şi se simte singur pe lume), 
 va trebui să-i dăruieşti şi  
lui Fiinţă, adică să-i vor- 
beşti în versuri fain fru- 
mos, să-i povesteşti ce-a 

 pătimit Domnul Hristos, şi 
 fără de Hristos credinţă: ai murit;  

degeaba eşti pe-acest pământ şi ai trăit; 
 dar dacă ai pe Domnul care te iubeşte, şi care 

 zi de zi puternic te păzeşte, eşti vindecat de orice  
boal'-ai suferi, şi pe deasupra: nici nu vei pieri, deoa- 

rece, tu ai un suflet viu nepieritor, pe care-l dăru- 
ieşti Hristosului Mântuitor, iar El, în schimb, 

 ca Doctor, te salvează, la pat şi la spital,  
Domnul, te vizitează, şi nu-ţi va  

vine, ochilor să crezi, când,  
vindecat, chiar şi de  

cancer; tu, te  
vezi: spre 
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slava Sa, şi nemurirea ta,  
ca om neştiutor, bolnav foarte uşor; 

 deoarece: nu vrei, credinţa-n serios: s-o iei. 
Zâmbet şi Lumină să vă dăruiască Domnul! 

10-01-2011 ora 11:00 
**** 

Dragă cititor iubit, pân-aici voi aţi citit,  
şi n-am mai intervenit. Şi stând tolănit în pat,  

aseară, am asistat: la ţigănci, la vrăjitoare, de suflet 
 vindecătoare... dar care de fapt doresc, aur, bani – se- 

mbogăţesc. Şi culmea, sunt judecate, şi scăpate! Vinovalul, 
 eşti tot tu, care-ai zis probabil, nu: Le dau bani să îmi 
ghicească, să-mi descânte, bobicească, şi dacă se-

adevereşte, vrăjitoarea ce-mi ghiceste, mă duc  
şi îi mulţumesc, îi spun... bani, că îmi doresc,  

şi ea face o vrăjeală, face ea o păcăleală,  
şi devin foarte bogată(în special fe- 

meile sunt naive), de aur popo- 
ţonată, aşa cum eu le-am  

văzut, că bogate s-au 
 făcut, aceste... clar- 

văzătoare, nu- 
mite şi vră- 

 jitoare.  
Şi iată-i la judecată, de aur popoţonată, zâmbitoare, 

 fericită; nevinovată găsită, pentrucă, dreptate are: ai vrut 
 bani, şi-acum te doare? Bine ţi-a făcut satana, care-ţi adânceşte 

rana, să nu ceri milă la draci, şi de-astea să nu mai faci. Şi culmea,  
că sunt o groază, curioşi, ce vor să... vază, să-i ghicească viitorul, 

 şi să-i spună... care-i scorul?... Scorul este, să-mi plăteşti,  
de vrei să te-mbogăţeşti? Păi, să vezi... că bani nu am, 

 prost cu salariu sădeam... Îmi dai ce tu ai pe tine, 
 zice ţigăncuşa... bine: uite, inelul ţi-am dat, lănţişor...  

aur ştanţat, şi-ţi mai dau când vei ghici, şi când  
bogată voi fi... Şi ţiganca bucuroasă(de regu- 

lă fain, frumoasă), bagă iute-n buzunar, 
 valoarea dată ca dar... lui satana, în- 

chin'are, prin această vrăjitoare.  
Şi satana, mai departe, su- 
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fletele le desparte, 
 ies scandaluri, despărţiri, 

 dragoste, sex şi iubiri; adică,  
într-un cuvânt, semeni grâu, şi  
culegi: vânt! Oare,-n ce lume 

 trăim, pe Hristos de nu-L  
iubim? Probabil, sun- 

tem orbiţi, şi de 
 satana loviţi; 

 şi atunci  
satana  
vine,  

locuieşte chiar în tine 
(vezi comentariile mele despre  

demonul aflat în fiecare din noi, şi care  
dacă l-am da afară, ni s-ar deschide ochii şi am  

vedea realitatea din jurul nostru), şi nu stă, cloceşte 
 pui(vezi demonul care zicea Domnului că se chiamă legi- 

    une; adică sunt mulţi rău...), să te duci tu, alilui, şi ei mari...  
căţei să crească, altă victimă... găsească, şi... dracii, demonii, 
 îngerii decăzuţi; să se-mulţească. Acum stau şi mă gândesc, 

 de ce Dumnezeu... firesc... a zis să ne răspândim, şi mult 
 să ne înmulţim... de ce? Pentrucă, ei, demonii, să piară,  

neavând acea... cămară, întrucât, oameni-s mulţi, fă- 
ră demoni sunt şi Culţi: om şi demon raportat, pe  

jumătate ţi-a dat; adică, demoni puţini, la care  
să te închini; iar oameni: cu mult mai mulţi, 

 decât demonii... desculţi: fără casă, fără  
masă, şi fără suflet Mireasă: ouăle să 

 le clocească, sute, mii, să se-mul- 
ţească. Dacă vreţi... e-o bătălie, 
 care drac, demon, să fie, mai 
 mare şi fioros, lovind în Iisus  

Hristos. Şi satana-i premiază, omul 
 bani, aur, visează; se vizează la... Dubai;  

se visează... cu... alai; cu... Elodia... în pat; 
 de sărăcie: scăpat! Măi omule, măi creştine, gân- 

deşte-te tu mai bine: de ce bani, aur, visezi, şi în Dum- 
nezeu nu crezi? Crede tu, în Dumnezeu, că nu este lucru 
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greu; şi câştigi, aur, avere;  
câştigi pe Iisus: putere; de ce  
să mergi la satana, şi să nu-ţi  

vindece rana, Dumnezeu: 
 Domnul Isus, cu înge- 

rii Lui de Sus, de 
 ce? Pentrucă, 
 nu ai voinţă, 
 ai ceva poate  
credinţă, dar 
 nu ţi-o pui în  

negoţ, şi satana  
este hoţ: ţi-o fură 

 imediat, şi rămâi întins 
 pe pat: auloeu, a leşinat;  

auoleu, o lumânare, veniţi  
că trage să... moare, de la aste... 

 vrăjitoare. Şi nimeni nu te mai scapă: 
 eşti a treia zi în groapă; şi te duci la Dumnezeu,  

dacă tu ai fost ateu? Nu te duci, bine-nţeles, c-ai fost 
 un... strigoi... cu fes; şi te duci unde ţi-e locul, unde arde  

veşnic focul... iadului, căci nu ai vrut, şi... pui de... draci, demoni: 
 ai făcut. Înc-odată mulţumesc, Sănătate vă doresc:  

Sănătatea lui Hristos, care vă scrie duios,  
şi eu numai... paca-pac, şi comen- 

tarii vă fac, şi precis vă plac,  
scrise-s cu plăcere,  
Dulceaţă şi Miere;  

scrise-s să nu piară:  
vremea iute zboară; 
 şi dacă nu scriu, cât 

 pe lume-s viu, când să 
 scriu, să comentez, versuri 

 fine să visez? Şi visaţi vă rog şi voi,  
acel vis visat în doi: eu aici, acum, în pre- 

zentu-mi drum, şi voi când veţi fi, şi mă veţi citi. 
17 Decembrie 2011 

Lectură plăcută în continu- 
are, frăţioare: cititor sau cititoare. 
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32)Re: Ca sa public o carte... 
de astropunct » Dum Ian 23, 2011 10:31 pm  

Catre Dl Paul... cum nimeni din aceasta editura  
nu mi-a dat un raspuns... si am incercat de 

 cateva ori... cred ca ma gasit un ras- 
puns in alta parte... un reper... 

poate va intereseaza si 
 pe Dvs. http://www. 

Bibliotecadigi- 
tala.ro/? 
toate cele 

 bune... OtiliaM 
*** 

Re: Ca sa public o carte... 
 de paul2011 » Dum Ian 23, 2011 11:07 pm  

Mulţumesc mult pentru mesajul descoperit, şi când 
 zic descoperit, să accesaţi cărţi virtuale de citit, şi veţi 

 putea citi volumul 2 intitulat "Cartea mea de poezie", autor  
Paul Preda Păvălache, adică eu. 

PS. 
Am şi primul şi al doilea volum şi pe suport de hârtie.  

Urmează şi al treilea volum cu poezii pentru 
 copii să-l scriu când am ceva vreme. Şi  

mai am multe volume cu poezie  
religioasă şi rugăciuni, pre- 

dici, etc, despre care 
 am zis că ar fi 

 bine să le  
retipăresc a doua ediţie la această editură,  

astfel încât să puteţi şi domnia voastră, dar şi  
alţii doritori, să-mi citiţi aceste volume în aştep- 

tare, dacă mă înţelegeţi. Ca fapt divers, am dăruit 
 multora cărţile mele gratuit, şi mai am câteva 

 pentru doritori cu influienţă în distribuire  
prin librării, altele decât virtuale..., 
 sponsori, etc. O seară bună vă do- 

resc. (poet.paul@yahoo.com) 
23.01.2011 ora 23:07 

... 
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Forum.pocaiti.ro 
Dragă cititor iubit, acest forum 

 n-aţi citit: l-am lăsat pentru sfârşit; 
 şi îi veţi citi acum, la sfârşitul meu de  

drum; în care nu intervin, cartea iute o 
 termin, aşteptând s-o tipăresc, gratuit  

s-o dăruiesc, celor care au credinţă,  
au iubire în fiinţă, şi care mă vor  

citi, şi bine-nţeles iubi; iar al- 
ţii, precum am zis: mă vor 
 critica precis; pentrucă, 
 i-am criticat, am venit, 
 i-am comentat, şi i-am  

deranjat. Dragă cititor iubit,  
cu ceva de v-am greşit, eu vă rog  

să mă iertaţi; şi lovind în necuraţi, lucru- 
acesta mi-arătaţi, arătaţi-mi că vă pasă, şi cartea 

 de voi aleasă, şi care-i scrisă de mine: nu vă face de ruşine.  
Carte-aceasta a fost scrisă, cu o datare precisă, la  

momentul potrivit, virtual când ai citit... să  
te schimbi din rău în bine, până când 

 Iisus nu vine, şi atunci, e prea  
târziu, să mai crezi, în  

Domnul, Fiu.  
Mulţumesc 

 frumos. 
17.12. 
  2011  

*** 
33)credinta 

de husand » 23 Dec 2010, 22:33  
Credinta este a lui Hristos 

Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mîntuiţi,  
prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este  

darul lui Dumnezeu. Dar unele traduceri gresesc cand  
spun credinta in Isus: Galateni 2:16 Totuş, fiindcă ştim că 

 omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai 
 prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos 

 Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa 
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în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentrucă  
nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 
Adevarul in Cuvant este diferit. Credinta LUI Isus  

Galatians 2 16 Knowing that a man is not justified by  
the works of the law, but by the faith of Jesus  

Christ, even we have believed in Jesus  
Christ, that we might be justified 

 by the faith of Christ, and 
 not by the works of 

 the law: for by 
 the works 

 of the law shall 
 no flesh be justified. 

* 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2 

16ειδοτες οτι ου δικαιουται  
ανθρωπος εξ εργων νομου εαν 

 μη δια πιστεως ιησου χριστου και 
 ημεις εις χριστον ιησουν επιστευσαμεν ινα 

 δικαιωθωμεν εκ πιστεως χριστου και ουκ εξ εργων 
 νομου διοτι ου δικαιωθησεται εξ εργων νομου πασα σαρξ 
Slava si meritele sant ale lui Dumnezeu iar teologi invata  

neadevarat in biseerici. Aloca ei merite omului si valo- 
rilor sale morale. Fura din slava lui Dumnezeu  

Acolo unde trebuie sa stea Dumnezeu au 
 asezat omul si se slavesc uni pe alti  

asezand liberul albitru cand  
e vorba de salvvare: 

Romani 11:5  
Tot aşa, şi 
 în vremea 

 de faţă, este o  
rămăşiţă datorită 

 unei alegeri, prin har. 
Romani 9:16 Aşa dar, nu atîrnă 

 nici de cine vrea, nici de cine aleargă, 
 ci de Dumnezeu care are milă. Meritul este 

 a lui Dumnezeu. husand  
*** 
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Re: credinta 
de lupteopa » 01 Ian 2011, 23:25  

Credinţa este-a noastră: credinţă în Hristos 
Fără credinţă-n noi, nu suntem de folos, 
Dar când avem credinţă, e lucru minunat 

Şi cerul şi pământul, e veşnic Luminat. 
 

Aveţi credinţă-n Domnul, şi nu veţi regreta 
Având credinţă-n tine, altfel vei cugeta, 

Lupta cu necuratul, este a ta voinţă 
Şi Domnul te ajută, prin doar a ta dorinţă. 

 
Doreşte-ţi de la Domnul, credinţă să îţi dea 

Iubeşte-a Sa Fiinţă, şi-atunci credinţă, vei avea; 
Dacă vine ispita, nu te lăsa sedus 

Dospeşte-n tine "Pita", uitându-te în Sus. 
 

De Sus Domnul te vede, de Sus Domnul te-ajută 
1)Coboară, 2)Vine, 3)Şede, şi sufletul ţi-l mută... 

Ţi-l mută-n ceruri sus, să fii un Luptător: 
Alături de Isus, Sfântul, Mântuitor. 

Amin. 
(****) 

Dragă iubit cititor, m-am gândit întâmplător, 
 la alte, şi-alte popoare, oameni iubitori şi care, comu- 

niste şi atee, n-au de Biblie idee, n-au nici Paşte, nici Cră- 
ciun, zi de zi poate muncesc, şi poate sărbătoresc(vezi, Ceau- 

şescu şi poporul: trăiască... conducătorul?), pe cine sărbătoresc,  
şi pe cine ei slăvesc? Dragă cititor iubit, şi noi am sărbătorit, un 
conducător iubit, care a murit. Oamenii devin atei, pe pământ 
 sunt dumnezei, şi vor să fie iubiţi, de poporul lor slăviţi(vezi 
 şi faraonii, ce trăiau, şi cu aur se-ngropau, şi în zeii lor cre- 

deau; lor, adică, se-nchinau, veşnicia şi-o vroiau, pe pă- 
mânt, să nu dispară: Icoană-nviată iară). Dragă  

iubit cititor, omul este muritor, rosteşte, cu  
ceva-l ademeneşte, şi cine e vinovat,  

căci poporul s-a-nchinat, mare- 
lui condurător, şi omului 

 muritor? Răspunsul 
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e foarte clar, omu-i vinovatul... dar: omul 
 care nu se-nchină, decât Domnului Lumină(vezi 

 Daniel, care a refuzat, şi la om nu s-a-nchinat), adică lui 
 Dumnezeu, care trăieşte mereu; omu-acesta e salvat, din cuptor  

cu foc scăpat(pilda cu Daniel în foc, simbolizează iadul, în care cel  
ce nu se închină Icoanelor acestea, şi n-au alţi idoli, ci se vor 

închina indiferent suferinţa, moartea chiar; numai Domnu- 
lui, Domnul, intră în focul iadului şi îi va salva la viaţa 

 veşnică), apoi, leii, fioroşi, ce vor fi neputincioşi 
(pilda aceasta cu leii, reprezintă pe conducă- 

torii precum Ceauşescu şi alţii, cărora 
 Dumnezeu le va închide gura, şi 
 poporul se va elibera din ghia- 

rele de temut ale leului, sau 
 leilor, în cazul nostru când 

 Ceauşescu: avea ca lei, securi- 
tatea ateistă, etc). Dragă cititor 

 iubit, acum eu mi-am amintit, un 
 lucru adevărat, şi care mi-a demonstrat,  

căci aceste pilde spuse, şi spre voi acum traduse,  
se adeveresc... şi vă povestesc, despre un... Păstor 

(Pastor pocăit, ce a recunoscut în predica făcută în casa 
 decedatului, că el a fost securist, ateu convins, şi că acum a  

devenit un credincios precum Pavel, om care odinioară, până  
a-L cunoaşte cu adevărat pe Domnul, făcea ce i se spunea să facă, 
până la crime(îi împuşcau pe cei precum Daniel, ce nu se închinau 
marelui... Ceauşescu), iar acum... Propovăduieşte, sufleteşte, Evan- 
ghelia lui Dumnezeu, şi NU, mai este ateu), despre un... Pastor, zi- 
ceam, şi pe care îl priveam, şi plângeam, căci: şi el... plângea, lacri- 

ma-i curgea(probabil îşi amintea, securist, cum, îi bătea, pe mo- 
tiv că refuzau, şi pe nimeni nu slăveau, decât: pe Domnul Isus,  
care este-n ceruri Sus). Dragă iubit cititor, România-i un po- 

por, un exemplu-al tuturor, şi fi-va... Eliberator: şi pen- 
tru alte popoare, care Bibia n-o are, şi-şi slăvesc con- 

ducătorul, NEeliberând poporul, liberi Scriptu- 
ra citească, sufletul să-şi mântuiască. Şi pre- 

cis(mă refer la Corea de Nord în special),  
că se găsesc, credincioşi care Citesc,  

şi oftează, plâng, suspină, dup-o...  
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Rază de Lumină. Şi vine... Eliberatorul,  
le vine... Mântuitorul, le vine... Domnul Isus, 

 Eliberator de Sus; nu se poate să nu... Vină, să-i 
 lase fără... Lumină. Trebuie să ne rugăm, şi trebuie să-i 

 salvăm(n-am văzut vreo rugăciune, în care Preotul spune,  
despre aceste popoare, şi a lor... Eliberare), sunt suflete 
 care Cer, se-nchină la om şi pier; sunt suflete chinuite,  
şi trebuiesc: Mântuite; sunt suflete ce doresc, şi poa- 

te că mă citesc; da, aici e România, credinţa şi poe- 
zia; aici ne-am Eliberat, de satana am scăpat,  

dar acolo, e teroare, suflet fără de scăpare, 
 şi de ce nu ne rugăm, şi pe ei să îi sal- 

văm?... Pentrucă, nu prea ne pasă,  
n-avem Biblia în casă(nu mă 

 refer la toţi, ci la atei şi  
hoţi), sau chiar dacă  

o avem, nu prea  
des o deschidem.  

V-aş ruga s-o deschideţi,  
lene pe voi să n-aveţi, şi apoi să 

 o citiţi, zilnic să o răsfoiţi, şi să vă rugaţi, 
 pe mulţi ajutaţi, căci vă iartă Dumnezeu, dacă vei 

 citi mereu, iar cel care n-o citeşte, foarte rar, o 
 răsfoieşte: nu se mântuieşte!  

Dragă cititor iubit, te gândeşti la mântuit, 
 dar de ce oare nu... Vii, la biserică 

 să... Fii? De ce nu... Vii, de 
 Sabat, să ai sufletul  

Salvat? Şi de 
 ce te culci 
 pe-o parte, 

 şi-ai uitat de  
Sfânta Carte? Culcă-te,  

dacă n-ai minte, şi nu crezi Sfinte Cuvinte.  
Dar, să trecem mai departe, şi măcar această carte,  

v-aş ruga să o citiţi, şi poate că... vă gândiţi, credincioşi să 
 deveniţi, căci păcatul: vine, vine, şi se depune pe tine, zilnic,  

fără ca să ştii, că eşti mortul, printre vii. Mulţumesc. 
17 Decembrie 2011 
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34)naşterea din Duhul  
este acelaşi cu botezul cu Duhul? 

de Calea » 16 Aug 2009, 20:40  
Unii susţin că da alţii că nu? 

dragi forumişti, Voi la  
ce concluzie aţi 
 ajuns? Calea  

*** 
de Mirona Simcea » 02 Mar 2010, 08:38  

Buna dimineata. Mai intai as vrea sa ma prezint,  
ma numesc Mirona si m-am inscris azi pe forumul  

acesta. Sper ca nu deranjeaza pe nimeni daca incerc  
sa dau un raspuns, mai ales ca mi-am propus sa nu 

 ma lansez in discutii daca nu cunosc prea bine 
 despre ce este vorba. Mi-am dorit mult sa 

 pot intelege bine ce este nasterea din  
nou multi ani, iar cand am inteles-o  

visam zi si noapte sa pot spune 
 si altora, ca tare multi sunt 

 astazi care se numesc pocaiti  
si sunt doar cu numele. Dar sa  

stiti ca nu este vina lor ! Oamenii 
 merg la adunare, se numesc pocaiti,  

iau Cina si se lupta sa implineasca Sfan- 
ta Scriptura, dar nu sunt nascuti din nou 

 pentru ca nu au inteles ce inseamna nasterea 
 din nou si sunt chiar pastori care stiu ca este, sau 

 ar trebui sa fie, o nastere din nou (dupa spusele Dom- 
nului Isus este foarte importanta !) dar una este cunos- 
tinta, alta este intelegerea a ceea ce cunosti si apoi alt- 
ceva sa si implinesti ceea ce cunosti si intelegi. O per- 
soana care a crescut intr-o familie crestina si a avut  

o viata curata, se poate obisnui cu aceasta viata 
 si e posibil sa nu deosebeasca momentul nas- 

terii din nou pentru ca el nu a facut pacate  
mari in viata si nu il zdrobeste nimic. 

 Dar unul care a trait in lume vai 
 si-amar, numai el stie cate a  

facut, cand se intoarce la 
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 Dumnezeu cu toata inima si simte 
 cercetarea si iubirea blanda a Mantuitorului, 

 traieste momentul iertarii, curatirii si harul Lui Dum- 
nezeu il umple de pace, bucurie sfanta si iubire ... el simte  

nasterea din nou cu adevarat. Caci NASTEREA DIN NOU ESTE  
O TRANSFORMARE SI O INNOIRE A FIINTEI INTREGI, o 

inno- 
ire a mintii, a gandurilor, a sentimentelor, a inimii ... un om nas- 
cut din nou este un om schimbat si transformat dupa Chipul si 
Natura Lui Dumnezeu. Este posibil ca la o predare sincera si 

 curata, Dumnezeu sa si boteze cu Duhul Sfant pe loc. Nu 
 uitati ca au fost cazuri la primii crestini intorsi la Dum- 

nezeu care au fost botezati de prima data, dar asta  
depinde mult de felul in care cineva Il primeste  

pe Domnul in inima Lui. Daca predarea in 
 slujba Domnului este desavarsita, desa- 

varsita va fi si primirea in Bratele  
Domnului, apoi darurile si 

 rasplatirile Lui vor fi pe  
masura.(scuze daca am 

 scris prea mult !...) 
Mirona Simcea  

*** 
de pastorul » 08 Mar 2010, 14:20  

Nasterea din nou, este un moment de cotitura 
 al vointei umane, care din VRASMAS al lui D-zeu, 

 devine Copil al lui D-zeu, abandonandu-se voluntar prin- 
tr-o alegere explicita, in bratele lui D-zeu! Botezul cu D.sf. este  
o experienta distincat, intr-un moment in care, puterea D.Sf te 
umple, te copleseste deplin, venind peste fiinta ta si in bucuria 

extatica, dar cu intregul tau control asupra personalitatii, ai  
un imbold de lauda si inchinare, prin simutul intim al 

 relatiei de familie, avand indrazneala launtrica, sa 
 te adresezi lui D-zeu cu apelativul ,,Ava"= Tata!  
De acici se descarca o bucurie negraita si stra- 

lucita, care curge in:-rugaciune, laudae,  
cantari, profetii sau vorbire in lmbi 

 straine!!! S-au intamplat experi- 
ente si-n fata botezului in apa: 
-in familia sutasului Corne- 
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liu, si ulterior la rugaciunea lui  
Petru si Ioan, si a frate- 

lui Pavel in Anti- 
ohia! pas- 

torul  
*** 

de Mirona Simcea » 08 Mar 2010, 15:52  
Foarte frumos raspuns! As vrea sa adaug doar 

 ca aceasta nastere din nou nu o putem realiza singuri 
dar putem sa o dorim, sa cerem transformarea si  

innoirea mintii si dorintelor noastre 
schimbarea intregii noastre 

 fiinte intr-o fiinta noua,  
dupa voia Lui Dumnezeu... 

si Dumnezeu este Acela care  
implineste in noi aceasta nastere  

din nou. Odata nascuti din nou, ince- 
pem sa iubim ceea ce Dumnezeu iubeste 

si incepem sa uram ceea ce Dumnezeu uraste 
(ori inainte de nasterea din nou eram exact invers  

adica iubeam ceea ce Dumnezeu ura... si faceam fapte 
 de acum ne este rusine... Multumim insa Lui Dumnezeu 

 pentru indurarea Lui nespus de mare care o arata zilnic fata  
de noi... Pentru ca dupa aceasta nastere din nou, cand incepem 

 sa tanjim dupa cele ceresti lasand la o parte cele firesti, El toarna 
Duhul Lui cel Sfant nu numai peste noi, ci IN NOI, pentru ca 

fiind umpluti de puterea care vine de la El, sa putem nu numai sa 
iubim imparatia Lui, dar sa si putem sa luptam pana la capat! 

Vezi? prin nasterea din nou incepi sa doresti si sa iubesti ceea ce 
Dumnezeu iubeste,iar puterea Duhului Sfant ne este data ca sa 

putem lupta 
 si sa avem biruinta pana la capat. Un exemplu : ucenicii Dom- 

nului Isus erau nascuti din nou, ei iubeau pe Domnul Iisus 
 si cerul... dar pana ce nu au fost umpluti cu puterea Du- 

hului sfant, nu au putut lupta... ca dovada, toti L-au 
 parasit si Petru care era plin de iubire... pentru  

Domnul a fost acela care s-a lepadat de El. 
In schimb, dupa ce Domnul a turnat  

peste ei Duhul Sfant, au avut 
 putere si curaj sa propo- 
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vaduiasca in fata multimii, sa vindece,  
sa scoata demoni si sa infrunte prigoanele, 
cu alte cuvinte poti fi plin de iubire (si este 
 foarte bine!) dar trebuie sa fi si plin de Du- 

hul Sfant, ceea ce este si mai bine! Un 
 crestin complet trebuie sa aibe bo- 

tezul in apa (legamantul cu  
Domnul), nasterea din nou 

 si umplerea cu Duhul Sfant! 
Toate sunt necesare si importante,  

nu se poate una fara cealalta, dar este 
 posibil ca toate sa vina pe rand, sau toate 

 odata, sau in ordine inversa... (avem de ase- 
menea exemple in Sfanta Scriptura in Faptele  

apostolilor) Mirona Simcea  
Re: naşterea din nou nu 

 este acelaşi lucru cu botezul cu Duhul! 
de Mirona Simcea » 08 Mar 2010, 16:08  

Marturisesc ca eu nu am citit cu atentie 
 titlul de la inceput si de aceea l-am 

 modificat. Mai corect intrebarea 
 trebuia sa sune cam asa: "nas- 

terea din nou este acelasi 
 lucru cu botezul... cu  

Duhul Sfant?" 
Oricum nasterea din nou o face Unul  

si acelasi Duh, si anume Duhul lui Dumnezeu 
In Biblie gasim expresii ca acestea: "...Duhul Domnului  

a venit peste ei si ei au proorocit" ; sau : "... au vorbit in alte limbi..." 
mai gasim in alte locuri : "si toti au fost umpluti de Duhul Sfant..." 

Inteleg ca Duhul Sfant poate veni din cand in cand PESTE 
credinciosi sau putem fi UMPLUTI cu Duhul Sfant,"care  

sa ramana cu noi si in noi pana la sfarsit,care ne va 
 calauzi in Calea intregului Adevar toata viata 
 noastra,care sa ne dea putere sa-I fim mar- 

tori pana la marginile pamantului si  
care sa ne dea biruinta in incer- 

cari si prigoane" Datorita 
 Duhului Sfant, avem 

 curaj, putere si forta sa nu ne lepadam de Hristos 
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   cand suntem deci prigoniti sau amenintati cu moartea... 
Si ma intreb, daca asa de repede ma clatin intr-o mica incer- 

care sau necaz, cum voi putea sta in picioare in vremea prigoa- 
nei care are sa vina? Il iubesc pe Domnul meu Isus mai mult ca  
orice pe lume, pot spune ca si Petru din toata inima: "Doamne, 
pentru Tine imi dau viata!" dar vad ca daca am pierdut servi- 

ciul deja sunt gata sa-mi dau viata de suparare... atunci cu 
 siguranta nu sunt un crestin complet. Ce aveau primii  

crestini mai mult ca noi? Si cum au rezistat ei in 
 fata leilor? dar cand erau taiati cu fierastra- 

ul sau arsi de vii?... Nu exista decat un 
 raspuns valabil: ERAU PLINI 

 DE DUHUL SFANT 
*** 

Re: naşterea din Duhul 
 este acelaşi cu botezul cu Duhul? 

de pastorul » 08 Mar 2010, 22:29  
 ...No, dara AMU cum is cu lectia asta!? 
Tu ce zici daca tot prorocesti aicea???  

Io n-oi mai mere mai geparce ! pastorul  
*** 

de Mirona Simcea » 11 Apr 2010, 02:57  
"pastorule", termina cu mascaricii! e un sfat 
 bun de luat in serios si demn de urmat! In 
 loc sa fi serios, incepi sa devi ridicol! Ara- 

tarile astea galbene din partea dreapta 
 paginii, nu sunt facuti pentru pus  

pe aici. Mirona Simcea  
*** 

Re: naşterea din Duhul  
este acelaşi cu botezul cu Duhul? 

de lupteopa » 05 Ian 2011, 00:13  
Dragii mei antevorbitori, Naşterea din "Nou", 

 este Naşterea a doua, şi este o Naştere din Dum- 
nezeu nu din Duhul cum eronat se vorbeşte, cu toate  

că şi Duhul, şi Fiul, şi Tatăl, SUNT Dumnezei. Explicaţia  
este simplă, anume că Duhul este de mai multe feluri. Dacă 

 zici din Duhul Sfânt, atunci da, sunt de acord, căci Duhul Sfânt  
este numai Unul, aşa cum Tatăl este numai Unul, şi cum şi Fiul 

 este... nu, greşiţi... nu Unul 
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(că avem pilda fiului risipitor unde  
se spune despre fiul mare şi fiul mic): UNA  

cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt: Duhul de Viaţă al lui  
Dumnezeu, adică. Ei bine, am ajuns unde am vrut,  

căci Duhul de Viaţă al lui Dumnezeu se revarsă peste  
noi, şi noi fiind plini de Duhul Sfânt: proorocim(Duhul 
 proorociei), vorbim în limbi; bem otravă şi nu murim;  

ţinem şerpi în mână şi nu ne muşcă; etc, etc, deoa- 
rece Duhurile lui Dumnezeu sunt în număr de  

7: şi sunt Duhuri de Viaţă după cum se şi 
 spune: unuia îi este dat să vorbească 

 în limbi, altuia să proorocească,  
altuia să vindece prin punerea  

mâinilor, etc, etc, dacă mă  
înţelegeţi. Şi acum este acum,  

deoarece respectivul care a primit 
 cu adevărat Duh Sfânt de la Dumnezeu,  

iese imediat în evidenţă, prin faptele făcute,  
deoarece faptele vorbesc, nu că eşti tu mare Pas- 

tor pocăit sau popă, şi citeşti din Sfânta Scriptură, nu:  
faptele frate, faptele... faptele Apostolilor de exemplu, Apos- 

toli care ştim că au primit şi S-a pogorât peste ei... cine?... Du- 
hul Sfânt bineînţeles, adică Domnul Isus Hristos S-a pogorât pes- 

te ei, după cum a şi spus... Copilaşi, nu vă voi lăsa 
orfani(adică fără Tată), este bine că Mă duc la Tatăl, căci 

dacă nu Mă duc la Tatăl, Mângâietorul, adică Duhul 
Prorociei care purcede de la Tatăl, nu se va revărsa 

peste voi, dar dacă Eu mă duc la Tatăl, Tatăl este mai 
mare decât Mine, şi Eu Îl voi ruga, şi nu veţi rămâne 

singuri: Noi vom cina cu tine, şi tu vei cina cu Noi, zice 
Domnul. Deci, revărsarea Duhului Sfânt este făcută de 

Dumnezeu în integritatea Sa Divino-Cerească, după  
cum S-a şi spus foarte clar: Pocăiţi-vă şi luaţi Duh Sfânt, în 
 Numele Tatălui; al Fiului, şi al... Duhului Sfânt! Păi  

noi ce facem ca pocăiţi în ziua de azi... păi ne Botezăm 
 unii în Numele Tatălui numit de unii Iehova, apoi  

alţii şi foarte mulţi sunt care se Botează în Nu- 
mele lui Isus Hristos: e ridicol, vă spun că 
 E RIDICOL. Adevăratul Botez de pocă- 
inţă este nu Botezul practicat de noi  
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cu numele pocăiţi: cu apă; ci adevăratul 
 Botez este cel cu Duh Sfânt(care presupune  

Treimea de care am amintit), şi cu mai ce?... cu  
Foc frate, cu FOC, FOC! FOC! FOC! deoarece dacă 

 sufletul tău nu arde după Dragostea lui Dumnezeu,  
de unde să iasă frate "Fum", şi credinciosul 

 care te ascultă să vadă că Arde ceva 
 în tine: Săriţi, a luat Foc Pas- 

torul cutăriţă; veniţi să 
 vedeţi ce arde-n inima 

 lui şi ce cuvinte de bine- 
cuvântare de la Dumnezeu  

rosteşte, veniţi, veniţi! Şi oame- 
nii vin, se conving auzind şi văzând cu 

 ochii lor minunea care s-a produs, şi rând 
 pe rând trec şi ei fără şovăială şi se Botează,  
S-e BOTEAZĂ, adică se leapădă de satana, şi 
 lepădându-se de cel rău, vor fi noi şi vor gândi 
 altcumva decât au crezut ei până acum, adică  
se vor Naşte iarăşi, nu din... femeie ca până  

acum(muiere vino să te ţuc, hai tra-la-la), 
 nu; Naşterea din Dumnezeu frate,  
adică laşi pe muiere, laşi banii şi alte 

 preocupări diavoleşti, şi Propăvă- 
duieşti Evanghelia lui Dumne- 

zeu frate, adică Biblia toată,  
nu Vechiul... Testament,  

Noul Testament: toată Evanghelia lui Dumnezeu,  
că nu poţi să mergi pe drum numai cu capul, trebuie să ai  

şi picioare frate, şi dacă ai picioare nu stai picior peste picior, 
fumezi, bei alcool sau cafea, nu: te preumbli prin lume frate, 
 că aşa a zis Mântuitorul frate: duceţi-vă în toată lumea 
 şi propovăduiţi, adică... faceţi cunoscut, asta înseamnă; 

propăvăduiţi Evanghelia... nu a Mea... Isus Hristos, zice  
Domnul, a lui DUMNEZEU, DUMNEZEU! DUM- 

NEZEU!, e clar frate? Multe ar mai fi de spus din  
ceea ce am citit la antevorbitorii mei, dar mă 

 mai opresc oleacă să respir, cu toate că 
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nu suport cuvintele în 
 care un antevorbitor al meu 

 spune că Dumnezeu şi urăşte... NU,  
Dumnezeu nu poate urî, şi nu a urât nicio- 

dată pe nimeni: omul urăşte pe fratele, deoarece 
 are în el pe cel viclean, şi îl îndeamnă la ură, asta e. 
Mulţumesc mult şi aştept reacţiile voastre pline de  

Duh Sfânt 
*** 

Predici, schiţe de predici având ca bază  
Cuvântul Domnului. 

*** 
35)Predica de azi 11 Ianoarie 2011 

de lupteopa » 11 Ian 2011, 12:57  
Dragii mei, multe şi felurite 

 predici am citit, şi astăz 
i(11 Ianuarie 2011),  

m-am gândit,  
să vă vor- 

besc 
 puţin şi eu, despre creaţia lui Dumnezeu,  

Un Dumnezeu foarte înteligent, şi cu omul Său  
foarte atent. Dacă Dumnezeu cu omul Său este foarte 

 atent, tu om, creat de El, ca om înteligent, de ce nu eşti şi  
tu la fel ca Domnul tău, şi eşti exagerat cu sufletul de rău? 

Motivu-ar fi... că n-ai credinţă-n Dumnezeu, şi-n suflet eşti  
mai mult de jumătate un ateu, te uiţi la oamenii ce te-ncon- 
joară, vezi şi gândeşti că toată lumea va să piară, şi-atunci  

gândeşti că nu-i nici Dumnezeu, şi nici cin' să te poată,  
ajuta la greu, şi dacă tot te duci şi te îngroapă în pă- 

mânt, şi-ai fost pe-acest tărâm o frunză-n vânt,  
de ce şi tu să nu te mai distrezi; şi uite-aşa,  

pe Dumnezeu tu nu-L mai crezi, iar 
 Dumnezeu se mânie pe sufletul 

 din tine, şi lucru-acesta, nu 
 e frate bine: căci sufletul 

 rămâne într-o zi fără  
de trup, şi va intra 
 în groapa leilor la  
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zdup, şi-acolo-i iadul unde 
 tu nu ai scăpare, şi sufletul din  

tine n-are apărare, pe când aici, eşti 
 apărat de Bunul Dumnezeu, care-ţi vor- 

beşte şi îţi spune tot mereu, să ai credinţă-n 
 tine să te pocăieşti, şi prin credinţa-n Dumnezeu,  

tu, veşnic să trăieşti. 
Cum vă spuneam, am mai citit predici despre Domnul  

Dumnezeu, şi predici vom citi pe-acest pământ mereu, sco- 
pul lor, este să te întoarcă astăzi la credinţă, şi să alegi îngustul 

drum spre pocăinţă, căci largă este calea care duce la pieire, care  
te duce-n iad în vesnic-adormire, şi care numai adormire-n veci 
nu este: deoarece doar, Dumnezeu Hristos în cer te mântuieşte, 
iar tu în cer la Dumnezeu ca păcătos nu poţi ajunge, şi sufletul 
din tine ţipă şi se frânge; avem această pildă foarte clară(Luca 
16...), explicată, să fie să îi dăm o mare importanţă, deîndată, 

 căci lume-aceasta nu-i o lume-ntâmplătoare apă- 
rută, ci este-o lume apărată şi perfect făcută,  

cu un scop numai de Dumnezeu ştiut,  
care, deoarece nu poate fi văzut,  

noi oamenii ne rătăcim şi  
sufletul noi ni-l pierdem,  
şi dacă la-nviere sufletul  

din noi nu-l mai avem, reîn- 
carnarea pentru veşnicie este  

goală, părăsită, este precum o casă 
 cu păianjăni ne-ngrijită, o casă care-a fost  

cândva foarte-n grijită, a fost de Dumnezeul tău 
 o casă zilnic primenită, şi tu, de casa Domnului(vezi 

 trupul este templul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu) joc ţi-ai 
 bătut, în casa Domnului tu pentru Dumnezeul tău nu ai zăcut, 
 ţi-a plăcut să te distrezi şi în păcat să te complaci, şi-acum fără 

 de trup în iad n-ai ce să-i faci, poate ai vrea să mai trăieşti iarăşi 
 pe-acest pământ, şi să respecţi ce-ţi spune Domnul prin Cuvânt 
(să nu furi, curveşti, omori, etc.), dar din păcate, ai murit şi nu  

mai poţi vreodată, să te mai rogi la Dumnezeul Nostru Tată,  
şi nici la Fiul Său care-a murit, şi pentru tine, El, că S-a  

jerfit, să vii la mântuirea Sa nu după ce tu nu mai  
eşti, ci astăzi, tu, să vii, şi-n Duhul Domnu- 
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lui să creşti, căci Dumnezeu este un Dumnezeu 
 numai al celor vii, şi lucru-acesta l-ai citit şi-l ştii, dar 

 ce păcat, că nu l-ai înţeles deloc, şi ai căzut în iad şi-n veşnic  
foc, de unde nimeni n-a scăpat şi nici nu va scăpa: veste aici pe- 
acest pământ să sune şi să dea. În schimb, vestea ţi-o dau şi eu  
ca tu să te gândeşti, să vii acum, ACUM, să vii şi să te... pocă- 

ieşti, căci fiecare clipă pentru tine poate fi fatală, şi din  
mormânt doar Dumnezeu mi te mai scoală, dacă  

ai, pe Dumnezeu cu tine în mormânt, şi  
dacă ai, crezut, cu-adevărat,  

în El, pe-acest pământ. 
Dragii mei, versete 
 greu de priceput,  

eu nu prea folosesc,  
vă scriu o predică în rimă 

 pentru că iubesc: iubesc această  
lume decăzută, păcătoasă, o lume-atră- 

gătoare şi perfect frumoasă, căci Dumnezeu  
este perfecţiunea-ntruchipată şi-o vedem, şi mai 

 rămâne numai astăzi s-o credem, căci mâine, este-o  
altă zi ce va veni, şi Dumnezeu o altă lume El că va zidi 

(alt cer şi alt pământ nou), nu că lumea aceasta nu ar fi per- 
fectă, sau este-o lume păcătoasă şi defectă, ci pentru că-i o 

 lume trecătoare, o lume care se termină şi va moare, iar Cre- 
atorul Dumnezeu, ce-i vechi, le-aruncă-n foc, şi face alte lucruri  

noi în loc, lucruri ce pân' la mintea omului nu s-au suit, şi care nu  
le va avea, omul, ce a murit; lucruri făcute... pentru noi cei ce-am 
crezut, şi pentru Domnul Nostru, Sfânt, noi, am zăcut. Va plăcut? 
Iată ce frumos şi bine-a fost, şi predica aceasta fără cost, va fi ci- 
tită şi de mulţi apreciată, poate va fi şi prin bisericuţe mult cân- 

tată, şi cunoştinţa multora din noi va creşte, omul nu stă, se  
duce şi se... pocăieşte, căci omul nu-i ceva hazard întâm- 

plător, şi are-n el un sufleţel nemuritor, ţărâna se în- 
toarce în ţărână unde-i locul, pleava societăţii 

 une-i este... focul, iar cel ce sufletul din 
 el şi l-a salvat, şi de satan pe-acest 

 pământ el a scăpat, va merge 
 înainte şi se va-nălţa la  

... 
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cer, acolo, unde, oamenii cu suflet,  
nu mai pier, şi unde nici rugina, şi nici 
 hoţul nu te fură, şi nimeni, pe Domnul 

 Hristos, Isus: nu-L mai înjură! 
Oare, de ce ai frate gură? 

 Oare, de ce omul, pe 
 Dumnezeu Hristos 
 înjură? Da, ştiu, că  

nu-i convine necuratu- 
lui din tine, şi vrea să se dis- 

treze cât mai bine, vrea nici să nu  
audă de Isus Hristos, şi să rămâi pe- 

acestă lume mare păcătos, căci necuratu- 
lui de tine lui nu-i pasă, găseste la deces să  

între-n altă casă, şi tot aşa: că-i necurat şi de- 
mon ce nu moare, şi-atâta timp... cât gazdă, om,  
el, are, nu-i pasă nici de iad şi nici suspin, şi nici 

 de tine ce te-ai dus la chin. Aşadar, gândeşte-te şi 
 crezi ceea ce-ţi spun, există omul rău şi Omul Bun,  
alege viaţa să trăieşti cum Dumnezeu ţi-a spus, şi 

 pentru care a murit Domnul Isus, să vezi că Dum- 
nezeu nu te-a minţit, şi pe pământ la tine, Om,  

El, a venit, motiv că n-ai ştiut: tu să nu ai, şi  
să ajungi cu sufletul în rai, de unde poţi 

 privi... lumea de jos, unde... a fost şi  
Dumnezeu Hristos: să prinzi pute- 

re şi să crezi în... Tatăl Dumne- 
zeu, şi să renunţi... în veci  

de veci, a fi mare ateu.  
*** 

A fost greu? 
Iată ce uşor a fost când 

 ai credinţă, nimic nu poate fi cu  
neputinţă, n-am folosit versete şi citate, am  

folosit cuvintele ritmate, nu m-a costat nimic să le  
rostesc, şi iat-acum, eu, vi le dăruiesc, şi aş dori de vreţi 

 să comentaţi, şi adevărul din Scripturi să-l arătaţi, căci omul  
nu-i ceva pe lume-ntâmplător, ci e făcut de-un Mare Gânditor:  

aşa cum facem noi, să zicem... o maşină, şi căreia îi punem  
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şi benzină, fără de care nu 
 poate porni, şi roţile din loc, a se urni. 

Aşa-i şi omul: Cineva, Un Gânditor, a făcut 
 maşina complicată cu motor, a calculat exact  

ce-i trebuie ca să pornească, apoi, a calculat, să 
 şi se înmulţească, şi uite-aşa de mii de ani ne 
 înmulţim, trăim-murim, trăim-murim, dar 

 sufletul din noi?... nu moare: aşteaptă-n 
 ceruri altă înăscare, aşteaptă şi pe 

 alţii ce s-or naşte, care şi ei pe- 
acest pământ vor paşte,  

şi când Cel Gânditor 
 va zice: Gata!: iarăşi 

 la om i se învârte roata, 
 iarăşi adică vom avea maşină, 

 şi vom avea, Blindată Limuzină:  
vom avea un trup nemuritor, la fel ca tru- 

pul Celui Gânditor, care-a făcut maşina, după chipul  
şi asemănarea Sa, şi-atâta frate, că voi, înceta... La revedere. 

 Amin. 11 Ianuarie 2011 ora 12:57 
**** 

Dragă cititor iubit, o predică aţi citit, şi probabil v-a plăcut, 
acceptată a trecut, şi chiar m-am mirat, cum m-au: ac- 

ceptat. Probabil că Dumnezeu, a intrat în eul meu,  
şi-a intrat şi-n eul lor: eul pocăiţilor; alcumva, 

 nu discutau, şi repede mă stergeau, şi şter- 
gându-mă, pieream, poate predica pier- 

deam, iar voi... cititorii mei, care  
mulţi sunteţi atei; rătăceaţi,  

citind romane, spălaţi  
crătiţi şi borcane, 

 vremea nemi- 
loasă trece,  
azi e cald 

 şi mâine-i rece,  
şi ce faci când te-ai răcit, 

 ai murit, mai te-apuci tu, de Citit?  
Să fim serioşi, devenim nervoşi, timp nu mai  

avem, orbiţi nu-L vedem, mergem mai departe, citim altă 
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carte, despre sex, prostii, niţel poezii, şi hop,  
ne-am trezit: accident... murit. Dragă iubit cititor,  

vreau binele tuturor, căci satana-i peste tot, şi mai multe 
 eu nu pot; voi, puteţi să vă salvaţi, şi să deveniţi Curaţi; voi,  
sunteţi stăpâni pe sine, şi voi, mă citiţi pe mine, deşi, şi eu vă  
citesc, multe lucruri intuiesc, şi se-adeveresc. Dacă Dumne- 

zeu n-ar fi, nu se vor adeveri; şi atunci, tot ce vă scriu,  
este mort, nu este viu. Viu, e Domnul Dumnezeu,  

şi îl roagă pe ateu, dar ateul: nu Îl vede, nu-L 
 aude şi nu-L crede; şi-ntr-o zi când a mu- 

rit, este tare chinuit: nici nu ştie ce- 
a păţit, că trupul i-a... putrezit;  

adică: a decedat, viitorul lui 
 a stat; lumea merge îna- 

inte, are Dumnezeu 
 Părinte, pe când 

 el, e despărţit 
(despărţit 

 de la Faţa lui Dumnezeu,  
pentru că a fost ateu), este-n iad,  

şi-i chinuit. Aşadar, vă rog Citiţi, şi la 
 Domnul vă gândiţi, căci El, Domnul, vă dă 

 vouă, o Picătură de Rouă(avem în noi gândul  
veşniciei, şi plăcerea poeziei), Astăzi... nu mâine, Astăzi: 

 să vă-nvioraţi, şi să deveniţi Curaţi, adică, Salvaţi. 
Dragă cititor iubit, ziceţi voi că-s aiurit(nu toţi:  

cei pe patru roţi, care nu gândesc, ani- 
male se numesc), scriu aici şi aiu- 

rez, şi numai prostii visez;  
dar cine râde la ur- 

mă, va fi pro- 
tejat de  

Turmă, o Turmă de cititori,  
mult mai amplu gânditori, decât 

 voi, care nu vreţi, minte-n creer nu aveţi.  
Spun aceste lucruşoare, pentru zile viitoare, când  

prevăd ce veţi vorbi, şi în mine veţi lovi. Şi răspunsul îl 
 aveţi, animale voi sunteţi: animalul călăreşte, numai la sex se 

gândeşte, iar ceva despre Hristos, scris în versuri, scris frumos, 
nu? 
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36)A doua Venire a lui Christos 
(..........) 

de lupteopa » 12 Ian 2011, 09:50  
Iată Copii de ce ursul n-are coa- 

dă, căci nu vrea ca să şi-o va- 
dă. Iată de ce merităm, şi 

 duhul din noi ne dăm. 
Vine Domnu-a doua 
 oară, şi cei răi toţi  

or să... piară. 
Ps. 

Dacă azi vrei să explici,  
şi ceva de rău le zici, te aruncă 

 la gunoi, să rămânem proşti şi goi; vine 
 El Domnul Hristos, vine Tatăl mânios, cine a  

citit ei ştiu: cine L-a văzut pe Fiu, pe Tatăl ei L-au  
văzut, şi nu cred că L-au crezut; vine Domnu-a doua 

 oară, şi duşmanii se-nfioară, vor fugi înspăimântaţi, sunt  
cu toţii necuraţi, sfânt este doar Dumnezeu, şi iubeşte-L tot  
mereu: dacă vrei să te sfinţească, Domnul să te mântuiască, 

 pentru c-ai păcătuit, degeaba esti pocăit, pocăitul se apleacă,  
se fereşte ca să facă, să facă rău pe pământ, să şteargă orice  
Cuvânt; pocăitu-adevărat, e de Domnul apărat, ştie-n via- 
ţă ce să facă, ştie-n rugăciuni să zacă, dar cel fără de cre- 

dinţă, va aduce umilinţă, crede-n mintea lui de-i spui,  
că eşti prost şi eşti năhui, şi nu vede "A"(ALFA),  

dreptate, dintre soră, dintre frate, vede doar 
 în cur'meziş, şi se uită în piezis. Vai ce 

 orbi am mai ajuns, Mesia ca Domn 
 şi Uns: este Tatăl care Vine, şi 

 va vi groaznic de tine: de  
tine ce L-ai hulit, şi Numele-i L-ai pocit. 

Iubiţi-vă toţi frăţeşte, numai Domnul mântuieşte:  
Domnul Dumnezeu Hristos, Cel din ceruri şi de jos; Dom- 

nului să ne rugăm, numai Lui Slavă să-i dăm, Domnul este peste  
tot, şi să vă explic nu pot: Domnul este Dumnezeu, şi ne iubeşte 

mereu, Domnul ştie ce gândim, ştie dacă Îl primim, nu con- 
tează cine eşti, şi pe cine tu iubeşti, contează să ai cre- 

dinţă, la deces să ai putinţă: să poţi să mi te ri- 
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dici, dintre oamenii pitici,  
şi s-ajungi la ceruri Sus, unde a ajuns 

 Isus: Om Ales de Dumnezeu, să-L iubim în  
veci mereu, numai Lui să ne-nchinăm, şi laudă noi 

 să-I dăm: pentru că, El, S-a jerfit, a fost Înger şi-a murit,  
când putea să mai trăiască, moartea Sa să n-o dorească. De  
aceea Dumnezeu, chiar dacă i-a fost mai greu, a lăsat pe Fiu 

 să moară, să avem viaţa uşoară; de aceea L-a-nviat, şi L-a ce- 
ruri L-a-nălţat, să avem în noi credinţă, să vedem că-i cu pu- 

tinţă, cu putinţă să-nviem, veşnicia s-o vedem, dacă meri- 
tăm, bineînţeles, şi pe El noi L-am ales. Mulţumesc, şi  

cred că mă retrag de pe acest site neprimitor, care 
 probabil va pieri, şi niciodată nu vom ştii, nu 

 vom şti să ne iubim, şi pe-acest pământ  
să fim. Vino Doamne-"A" doua oară,  

şi fă-ne viaţa uşoară, peste tot  
lumea-i nebună, se-nchină  

la zei şi lună, şi pe Tine  
Te Huleşte, numai  
spun că Te iubeşte,  

şi-au făcut vile, palate,  
au în casa lor de toate, mai 

 puţin Te au pe Tine: Domnul Dum- 
nezeu de bine, Domnul Dumnezeu milos,  

cu Numele de Hristos: Un Hristos ce vine iar,  
să ne-aducă Pacea-n dar, să ne răpească la Cer, 

 unde îngerii nu pier, iar pământul nu mai este, şi de 
 foc el se topeşte: pe motiv, că n-am crezut, voia Sa, nu 

 am făcut. 12-01-2011. lupteopa  
*** 

Re: A doua Venire a lui Christos 
 de lupteopa » 12 Ian 2011, 11:27  

V-aş ruga din suflet să mă iertaţi, dacă ironic eu  
v-am vorbit, probabil că aseară târziu eu am 

 fost cam obosit, numai prima parte am  
citit, şi văzând eu comentariu de 

 aseară dispărut, sters de ci- 
neva eu l-am crezut,  

dar e bine că  
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aşa s-a  
întâmplat, alte 

 lucruri azi le-am comentat,  
şi m-aştept la conversaţii nemiloase, 
 şi mai puţin la ce a spus... "Tănase". 

Ps. 
Aştept să mă atacaţi, pentru că am spus de  

Domnul Hristos, că El nu mântuieşte, ci El este 
 mijlocitorul nostru prin care suntem mântuiţi de 
 Dumnezeu, după cum avem şi explicaţia clară ce 
 spune cam aşa: Cine Mă iubeşte pe Mine, iubeşte 

 pe Cel ce M-a trimis(pe Tatăl Creatorul şi  
Atotputernicul Dumnezeu care va 

 deveni prin contopire Una şi  
Aceeaşi Persoană cu Fiul 

 Său Isus Hristos-vezi  
Treimea), şi Cine Mă  

iubeşte pe Mine iubeşte  
pe Creator spuneam, şi mai 

 spune Domnul căci, omul ce se  
ruşinează(trebuie să dezvoltăm ce 

 anume înseamnă acest cuvânt ruşinează),  
cine se ruşinează de ce? de Numele Meu, zice  

Domnul, şi Eu Mă voi ruşina de el în Faţa Tatălui 
 Meu din ceruri. Hai să vedem ce poate fi această ruşi- 

nare despre care a vorbit Domnul. În primul rând, Faţa  
Creatorului Universului acestuia, dar şi al altor Lumi pe  

care mintea noastră nu le gândeşte să le poată descrie cum  
sunt, Faţa lui Dumnezeu spuneam, nimeni nu poate să o pri- 
vească şi să nu moară pe loc. Moise a fost unul dintre cei ce a  

dorit să vadă Faţa Creatorului când îi vorbea pe munte, şi Cre- 
atorul a făcut ceva, adică i-a zis lui Moise că va muri negreşit  
dacă îşi doreşte acest lucru, şi cum la Dumnezeu orice lucru 
 este cu putinţă, i-a zis lui Moise să se ascundă printre stân- 

ci, şi Domnul va trece prin apropierea sa, îl va acoperi cu 
 palma Sa să nu moară, şi asta-i tot. Aici trebuie menţio- 

nat un fapt uluitor, căci la coborâre, Moise nu ştia că- 
i străluceşte faţa. Aşadar, Dumnezeu, este o Lumi- 

nă Strălucitoare la care nu te poţi uita, şi Pavel 
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care s-a uitat şi a întrebat... "Cine 
 eşti Tu Doamne care îmi vorbeşti", ei bine,  

Pavel a orbit şi trei zile nu a mai văzut nimic, şi a  
trebuit să vină un alt tămăduitor trimis de Dumnezeu, 

 care să-i redea vederea ce a avut-o. Lucrurile acestea mulţi 
 le consideră basme sau născociri ale minţii omului, dar se înşea- 
lă amarnic: Dumnezeu chiar există cu adevărat, poate lua forme 
diferite de la ruguri vorbitoare până la om perfect ca noi(vezi So- 
doma şi Gomora spulberată de mânia lui Dumnezeu), există cu 

adevărat spuneam, şi omul ce face: omul vrea să-L vadă pe 
Dumnezeu Creatorul său, şi crede în mintea lui, că Dum- 

nezeu este aşa... cum eşti tu sau eu pe pământ, şi că 
 are o putere aşa de mare, că dizlocă până şi mun- 

ţii din loc, şi îi aruncă în mare. Ori, pe acest 
 considerent şi cunoscând Dumnezeu min- 

tea omului care... dacă nu poate vedea  
pe Dumnezeu îşi face icoane, idoli, 

 viţei de aur, etc; şi se închină 
 acestora, cunoscând deci 

 lucrul acesta, a decis  
să se întrupeze în  

fiinţă umană,  
să vestească  

mai întâi prin 
 prooroci lucrul 

 acesta cu mult înainte,  
adică, să facă un plan de mân- 

tuire al oamenilor de pe tot pământul,  
astfel încât să, nu se mai închine fiecare cum 

 îl taie capul, ci să i Se închine numai Lui: Cel ce are 
 dreptul acesta. Zic dreptul acesta, deoarece la, închinarea 

 aceasta, mai aspiră şi alţi îngeri pe care noi îi ştim cine sunt 
(îngerii decăzuţi şi conduşi de fostul înger al Luminii satana), 
 îi ştim cine sunt spuneam, şi care nu sunt proşti, ci au o ex- 

perienţă de mii şi mii de ani de la creaţiune, pe când tu  
care, abia te-ai născut de câţiva ani acolo, nu ai ex- 

perienţa cuvenită pentru, a te lupta cu entită- 
ţile acestea. Totuşi, prin acest plan de 

 mântuire dus la, înplinire în tota- 
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litatea sa de Creator, omul actual chiar, 
 dacă trăieşte numai câţiva ani în comparaţie 

 cu entităţile acestea nemuritoare, ei bine, omul  
citeşte şi vede ce, a făcut Pavel, ce a "Făcut" omul  

Isus(că a fost om ca şi noi), vede ce, au făcut atâţia 
 şi atâţia înaintaşi ai noştri, şi vede de, fapt, ce, a făcut 

 Dumnezeu pentru noi ca oameni şi iubitori de Dumnezeu. 
 Şi când zic iubitori de, Dumnezeu, mă refer şi la lucrurile 

 ce nu trebuia Dumnezeu să le facă, şi totuşi le-a făcut.  
De ce le-a făcut El care, este iubire şi Dragoste  

desăvârşită? Păi citim şi vedem; vedem ce 
 spune Dumnezeu şi, cum erau acei 

 oameni, oameni în care Noe le,  
spunea, timp de 120 de ani că,  
va veni mânia lui Dumnezeu 

 peste ei şi, se va sfârşi lumea lor 
 păcătoasă şi, ei, în loc să creadă şi  

să slăvească Numele lui Dumnezeu, ce 
 făceau?... râdeau în hohote de, Noe, şi de  

familia lui care, familie, îşi făcea pe uscat nu 
 pe apă, îşi făcea o ditamai corabie echivalentă cu 

 navele de mare tonaj din zilele noastre, până când a,  
început, potopul; şi au dispărut toţi. Un alt aspect este  

cel menţionat în Sfânta Scriptură căci, oamenii aceia, meri- 
tau să moară deoarece, Dumnezeu ne spune că, făceau numai  
rele, erau de nesuportat, îndreptaţi zi de zi pentru a face rele, 
aidoma zilelor noastre proorocite deja de, vechii prooroci în  
care citim clar ce, se spune, despre... vremurile acestea de  

sfârşit înainte de venirea Domnului şi, sfârşitul nostru,  
dacă nu ne pocăim, anume, că vom fi răi... din cale 

 afară de răi, vom iubi banii, vom curvi fără să 
 ne ferim şi să avem frică de Dumnezeu, şi,  

o întregă înşiruire ce trebuie studiată  
atent, şi văzut că Domnul Hristos 

 Cel pogorât de Creator din ce- 
ruri pe pământ, a venit să  

salveze ce mai este de  
salvat de pe acest  

pământ, şi că, 
  



 
 

703 

datorită relelor şi necredinţei în  
Dumnezeu pe care o avem, este hotărât  

că va veni mai devreme sau mai târziu şi, sfâr- 
şitul nostru, pe acest pământ. Faptul că nu a venit  

acest sfârşit încă se, datorează, Domnului Hristos ca  
Om înviat din morţi care, este singurul ce poate vedea  
Faţa lui Dumnezeu şi care, spune... ce spune? Păi spu- 

ne despre tine care te, ruşinezi, să-i rosteşti Numele  
de Hristos, spune că se ruşinează şi El în Fata Ta- 

tălui ceresc să-ţi rostească numele tău şi, atun- 
ci înseamnă că, ai fost pe acest pământ un 

 om fără nume, un nimic ai fost, iar cei 
 despre care Domnul spune că nu se 

 ruşinează să-i rostească Numele 
 de, Hristos Isus, aceştia, sunt 
 mărturisiţi în Faţa lui Dum- 

nezeu şi, Dumnezeu, ce 
 face cu numele tău, 
 ştii? Păi nu ştii că, 
 nu citeşti atent ce 

 spune Scriptura, anume 
 că, eşti scris în Cartea Vieţii 

 Mielului! Cine este Mielul? Cine 
 altcineva decât Domnul Hristos mântuitorul 

 nostru al tuturora care, S-a jerfit pentru, numele 
 noastre credinciose, cum ar fi: Pavel, tu, eu, el, ele, 
 adică noi cei care, Îl iubim şi, nu numai că Îl iubim, 

 facem şi, voia Sa. Amin. 12-01-2011 
**** 

Dragă cititor curat, nimeni nu m-a atacat, 
 cel ce-i mort, nu te mai vede, mai viu  

ca tine se crede, umblă mort prin 
 magazine, şi trece pe lângă  

tine: nu salut, sau ce 
 mai faci, şi poţi 

 să te... beci,  
te... ca'i,  

sau  
* 
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poţi în limbă să stai; 
 este mort, şi gata, îl iei cu 

 lopata, şi-l duci, îl îngropi, mai  
chemi nişte popi, să-i cânte la cap,  

să mănânce... hap, bage la burtan, că  
a fost baştan(român sau ţigan), dolari a 

 avut, de când s-a născut: fără număr, fără 
 număr, luaţi(pe la colţuri daţi), pe braţe-l pur- 

taţi, purtaţi în sicriu, căci: acum! e viu, acum, s-a 
 trezit: de la birt venit; şi acum: Trăieşte, lumea o pri- 

veşte; acum, a văzut, pe cine-a plăcut: a Plăcut pe cine? 
 S-a Plăcut pe sine! Căci, dacă Plăcea, mortul: se Trezea,  
nu Murea! Iar acum, e gata: târnăcop, lopata, comandăm  
sicriu, are bani, e viu, îl ducem la groapă, groparii... NU,  
sapă: cavou şi-a făcut, căci, a prevăzut, a ştiut că moare,  
altă şansă n-are, dar: n-a renunţat, şi umblând tot bee- 

eat: mort, de beeeaat, adică, călcând fără frică; s-a 
 împiedicat, şi s-a clătinat, are ameţeală, are... bo- 
lânzeală, i-a murit... pisoiu, s-a... golit... butoiul: 

 s-a-ngrăşat prea tare, şi cred că... va 
 moare. Şi doctorul, pleacă, n-are... ce  

să-i facă, degeaba ai bani, dacă nu 
 ai... ani, ani, să mai trăieşti, şi  

să mai, iubeşti. Dragă iubit 
 cititor, Fii de Domnul 

 iubitor, căci degea- 
ba ai trăit, lume- 
aceasta ai iubit,  

şi-ai murit. Trăieşte-ţi  
viaţa acum, până la ultimul  

drum, iubindu-L pe Dumnezeu,  
şi lăsându-l pe ateu, care-i mort, şi mort 

 rămâne, aşa cum Scriptura-ţi spune, şi te rog 
 ca să o crezi, iadul veşnic, să nu-l vezi.  

Şi vezi că ţi-am desenat, un bec, pentru Luminat, să nu zici că  
nu ţi-am spus: Luminat, despre Isus. Iar becul dacă nu-l  

vezi, poţi de vrei să-l colorezi, colorezi în Curcubeu, 
 şi să-l vezi pe Dumnezeu, la deces... când, ai  

murit, cu Domnul: Că-să-to-rit! 



 
 

705 

37)Cine este anticristul ? 
de Mirona Simcea » 07 Mar 2010, 13:49  

Am cateva idei dar nesigure... deci daca cineva 
 are un raspuns mai precis si argumente biblice, as  

vrea sa le scrie aici apoi poate le discutam impreuna 
 pe baza textelor din Scriptura Va multumesc ! 

*** 
(.............) 

Cine este anticristul ? 
de lupteopa » 09 Ian 2011, 21:11  

Întrebarea este clară: anticrist, care 
 înseamnă împotriva Domnului 
 Hristos, şi nu se poate spune 
 că anticristul a fost înainte 
 de a veni Mesia pe pământ, 

 întrucât nu se ştia de Numele 
 Hristos, sau dacă se ştia, Acesta  

era numit Mesia, adică Unsul lui Dum- 
nezeu; Alesul lui Dumnezeu ca reprezentant 

 al Său pe acest pământ, şi datorită multor întrebări:  
ce cred oamenii şi cine zic oamenii că Sunt Eu(vezi EU Sunt),  
unii au zic că ar fi Prorocul, alţii că ar fi Ilie, etc, iar Petru ştim 

 că a spus despre Domnul Hristos, că El este Hristosul, şi că este  
Fiul Celui Prea Înalt, adică Fiul lui Dumnezeu. Ori, Anticristul  
este Satana, o Satană care a fost văzută căzând ca un fulger către 
apus, adică o Satană care a pierdut statutul acesta de a fi ea(sau  
el dacă zicem Satan), de a fi Fiul Celui Prea Înalt, şi care se va  
ridica iarăşi la sfârşitul timpului, va avea denumirea de Fia- 

ră în sensul de nemilos: fără suflet, robot, etc. Acum, da- 
că zicem Atecrist, zicem cel ce vine înainte de venirea  

lui... Mesia pe pământ, acesta a fost cum bine ştim 
 înainte-mergătorul Ioan Botezătorul, care între- 

bat cine este şi dacă el este Mesia care trebuie  
să vină, Ioan Botezătorul a spus că nu, dar  
a mai spus că... Mesia, este venit pe pă- 

mânt, el nu-l cunoaşte cum nici noi  
nu îl vom cunoaşte la a doua Sa  

venire, dar ştie că vine după  
el ca Prooroc, a şi venit 
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 în acel moment, a fost văzut de cei 
 ce ascultau şi se botezau în apa Iordanului,  

apoi când Domnul a dorit să fie Botezat ca simplu 
 om muritor, drept semn că El a fost şi este Fiul Celui  

Prea Înalt, s-a pogorât din ceruri Sfântul Duh în chip de  
porumbel. Acum, Atecristul, adică înainte-mergătorul  

venirii a doua oară a Domnului Hristos pe pământ,  
va fi conform Scripturilor din Vechiul Testament, 

 nu altul, decât Ilie, despre care se spune că  
va fi musai să vină, pentru a întoarce 

 pe toate popoarele pământului 
 la credinţa în Hristos, adică 

 la creştinism... CREŞTINISM. 
Astăzi dezideratul acesta se poate 

 foarte lesne, datorită internetului care  
poate da mesajele la distanţe foarte mari, 

 astfel încât, anticristul care guvernează actu- 
almente o populaţie foarte mare de pe glob, să  

cedeze a doua oară în faţa Alegerii Celui Prea Înalt. 
Cine este azi Anticristul? Păi toţi şi toate acele popoare  

ce se închină astăzi la alţi dumnezei decât Alesul Celui Prea  
Înalt, aceştia fiind alţii decât cu denumirea de "Creştini": Bu- 

dişti, etc, etc, şi care dacă se vor converti la credinţa în Hristos,  
vor deveni şi ei... Creştini şi fii ai Celui Prea Înalt, adică fii de 

Dumnezeu Creatorul nostru al tuturora. Acum dacă dorim  
să intrăm în amănunte despre anticristul ca fiară, ştim 

 foarte bine ce se întâmplă în unele ţări altele decât 
Creştine(musulmane, etc), în care... dacă te faci  

creştin convins fiind că numai Domnul Hris- 
tos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu  
ce şi-a dat viaţa pentru iertarea păca- 

telor noastre, convinsi fiind şi fu- 
gind de satana, adică de Anti- 

cristul... acelei ţări, este 
 prins şi omorât pe 

 loc, adică exact  
ce se specifică în Cartea Apocalips, când  

se stipulează faptul, că respectivul om ce nu se va 
 închina fiarei şi numelei icoanei(vezi cum reacţionează 
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 anticriştii dacă sunt atacaţi la adresa 
 idolului lor Mahomed, etc), vor fi omorâţi. 

Acum, anticristul aflat printre "Criştii" zilelor  
noastre, sunt Ateii, adică noi ne luptăm cu Anti- 
cristul pe toate fronturile posibile, şi prin necre- 
dinţa multora cu numele numai... de, Creştini, şi 
 noi cei rămaşi fideli Domnului Hristos până la 
 venirea Sa salvatoare(când vom fi răpiţi la ce- 

ruri pe norii cerului... este vorba de o răpi- 
re asemănătoare cu a lui Ilie pe norii  

cerului de foc şi cu trup cu tot),  
cei ce vor rezista anticris- 

tului spuneam, vom fi şi noi obligaţi să ne  
închinăm satanei, deoarece trebuie în viaţa 

 această să vindem şi să cumpărăm, iar sata- 
na va face şi aici în lumea noastră o icoană,  

icoană vorbitoare, fără de care nu poţi 
 nici să vinzi şi nici să cumperi, până  

nu întroduci acel card(drac, scris 
 invers), care vede închinarea 
 ta lui "666", şi îţi dă acceptul. 

Ce putem face? Păi nimic frate, 
 că nu te omoară fizic, şi nu este o 

 închinare adevărată, ci este o închi- 
nare electronică în... nevoia de a supra- 

vieţui zilelor de pe urmă, apoi... avem pă- 
catul acesta iertat de Domnul Hristor, des- 

pre care stim că s-a jerfit pentru ridicarea pă- 
catelor noastre ce vor veni în viitor, despre care 

 Dumnezeu a ştiut, a spus proorocilor care auzind  
Glasul Celui Prea Înalt au scris cărţile respective 

 precum Apocalips, şi ce să vă mai spun... este 
 bine de noi România deoarece, încă, nu am 
 ajuns precum americanii ce pur şi simplu  

nici nu mai ştiu cum arată un dolar şi  
totul cumpără prin cardul electro- 

nic, şi că ar fi bine să ne ru- 
găm Domnului să nu  

... 
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pătrundă definitiv şi la noi acest... "drac",  
şi icoană cu numele de om, şi atunci Dumnezeu  
ne va auzi, va da radiaţii solare şi alte asemenea  

evenimente ce noi nu le ştim şi nu le gândim, 
 şi va distruge tot ce este electronic de fe- 

lul acesta, adică vom ajunge iarăşi la  
tradiţionalui schimb de bani 

 cheş – produs... etc. 
Vă mulţumesc! 

09-01-2011 
ora 21:11 

*** 
Cine este anticristul ? 

de dulgherul » 17 Ian 2011, 18:40  
Pentru a înţelege adevărata semnificaţie 

 a numărului 666 este nevoie de puţină matematică. 
Din ce am citit în topic, undeva cineva a spus că omul 

 şi fiara, de la Apoc.13:18, nu sînt identici, cu toate că au 
 acelaşi număr. De multe ori aparenţele înşală. Aşa este si  

în cazul numărului 666. Dacă faceţi un mic calcul veţi con- 
stata că numărul 666 este suma numărului 36. 

1+2+3+etc.+35+36=666. În tabla înmulţiri sînt cinci numere care  
provin din cîte două operaţii. Ele sînt : 12, 16, 18, 24  

şi 36. Deci numărul 36 se obţine din 6x6 şi 4x9.  
În primul caz avem un PATRAT şi în al doi- 

lea un DREPTUNGHI. Deci suprafaţa  
este aceiaşi dar nu şi forma. Ple- 

cînd de aici, dacă există înţe- 
legere, pot explica în con- 

tinuare diferenţa în- 
tre OM şi fiară. 

Toate cele 
  bune. 

*** 
Cine este anticristul ? 

 de lupteopa » 17 Ian 2011, 19:40  
Te aştept frate "dulgherul", să explici cât  

doresti, dar un lucru exenţial este posibil să 
 nu-l cunoşti, anume căci acest număr de om 
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(omul l-a pus, şi fără "el" nu merg calculatoarele),  
fără acest număr electronica este la pământ dacă doriţi  

să ştiţi, şi anume, că... pe toate cardurile, dar şi pe produsele  
care prin card le citeşte "fiara"(calculatorul adică), prin icoana 

 ei la care te uiţi chiar acum dacă văd că-mi eşti pe fir, ei bine: pe 
toate produsele acestea codificate, dar toate, absolut toate, la înce- 

put avem un 6, la mijloc avem al doi-lea 6, şi... ai ghicit... al trei- 
lea 6 se află la sfârşit. Acum, în codul de bare dacă doreşti să  

vezi aceşti trei de 6 ai fiarei şi icoanei ei, te invit să priveş- 
ti cu ochiul liber, şi vei descoperii trei linii îngroşate, 

 aşazate exact după cum v-am spus mai spus,  
adică la început, la mijloc, şi la sfârşit.  

Foarte mulţi ştiu aceste lucruri  
deloc de neglijat, şi datorită  
unora care au ridicat glasul 

 şi au zis să se găsească o altă  
modalitate de calcul şi să se eli- 
mine acest "666", scris în Biblie, 

    ştiţi domnia voastră ce s-a spus?...  
că nu ştiţi: s-a spus că este imposibil  

să se folosească alte numere, şi doar pe  
acestea trei le recunoaşte fiara aceasta fără  

suflet şi nemiloasă. Multe ar mai fi de discutat, 
 dar din păcate avem pe acest site şi piraţi, se pare:  

care fură, da, este furt acesta să nu vii decât din joi în 
 paşti pe aici la comentarii, şi să te duci la z sau y că vezi  
Doamne acolo umblă câinii cu covrigi în coadă. Şi să ştiţi 
 că nu iau apărarea nimănui de pe saitul acesta, şi nici nu 
 m-a invitat nimeni aici cum m-a invitat de exemplu cine- 

va pe site www.aliluia.com, unde timp de o jumătate 
 de an s-a discutat foarte aprins, iar acum când am  

pierdut parola şi nu pot să le mai vorbesc, este  
o linişte de mormânt aproape. Iată ce-nseam- 

nă să-ţi plece oamenii, dar la saitul despre 
 care am spus eu că am activat, la destră- 

marea lui au contribuit şi administra- 
torii, deoarece au fost certuri, au 

 fost atei care nu mă suporta 
 în special pe mine cu argu- 
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mentele mele şi versurile mele,  
şi atunci deşi le-am spus că au făcut  

o greşeală enormă că i-au şters, nu i-au 
 mai lăsat să-şi facă alte conturi, şi să vor- 

bească. Şi aici vin fără de parolă şi discut, şi 
 acolo veneam tot aşa fără parolă, până am 
 uitat parola, şi m-am trezit ca şi şters de 

 administratorul care nu i-a convenit  
când i-am reproşat că a greşit şi  

este un necurat în faţa mea. 
Oare aici, v-a făcut aşa ceva 

 administratorii aceştia pâinea 
 lui Dumnezeu? Ba mai văd eu că  
administratorii îşi dau şi silinţa să 

 vă explice multe lucruri şi parabole 
 ale Domnului Isus. Părerea mea este  

agresivă faţă de cei ce vin foarte rar sau 
 deloc pe aici, adică sar pe altă parte cum  

spune Domnul Isus, şi nu sunt, păstori ade- 
văraţi care să apere şi să-şi dea până şi viaţa  
pentru "oile" rătăcite... de pe acest site. Şi vă  
rog să nu mă faceţi eroul salvator al acestui 
 sait, că nu eu salvez acest sait, ci Domnul  
Isus este Acela care a văzut laşitatea uno- 

ra, şi prin diverse forme de comunica- 
re, am fost, sau încă nu am fost, tri- 

mes de El aici. Vă mulţumesc şi  
vă aştept, dacă sunteţi pe fir, 

 şi puteţi contacta pe mulţi laşi plecaţi cu "oile"  
la păscut în altă parte, să se întoarcă aici unde să-şi  

spele acest păcat al laşităţii, şi să discutăm aprins lucrurile 
 de Viaţa, şi de Moarte! dacă vreţi, căci eu de unul singur nu  
pot... că n-am cum: dacă nu-i şi altcineva. Amin. lupteopa  

*** 
Cine este anticristul ? 

de dulgherul » 18 Ian 2011, 08:25  
@lupteopa. Dragul meu. Numai novici şi aroganţi 

 neagă că marele computer, The Beast (fiara)  
nu există. El există la Bruxelles şi, în  
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primă fază, va aduna toate datele  
din actele biometrice. Astfel va fi mai 

 uşor cînd se va trece la cip. Interesant că  
Biserica Catolică, prin reprezentantul ei papa,  
nu face nimic în occident. La noi BOR a luat în 

 derîdere, prin reprezentanţi ei, acest aspect. În fine.  
Maşina, această icoană, care nu are nici un sentiment 

 va lua conducerea lumii. Nu este departe timpul în care  
nu o să mai ai acces în magazine, la salariu, la ajutor social,  

la protecţie socială, etc., fără chip. Nu pot să zic decît:-vai de  
noi. Cît despre ce am vrut să spun despre calcul nu te pripi,  

că nici nu am spus încă, nici nu ştii ce vreau să spun. 
Ce pot să spun deocamdată este , că în final, dacă 

 o s-ăl iei în seamă vei ajunge la concluzia că  
oamenii nu sînt în stare să... discearnă 

 între bine şi rău.Toate cele bune. 
*** 

Cine este anticristul ? 
de lupteopa » 18 Ian 2011, 10:58  

Mă bucur pentru faptul că am cu cine 
 conversa pe acest forum, şi chestia cu un  
computer complex care să conducă lumea 

 aceasta: ce cumpără, cu cât cumpără, cu ce 
 monedă se cumpără, şi deasemeni să  

controleze şi vânzările, respectiv  
exporturile, sincer: bănuiam 

 planul "fiarei", dar nu  
m-am gândit că se  

poate materia- 
liza atât de  

repede,  
şi noi  

cei  
ce-L apărăm pe Dumnezeu 

 şi ne apărăm sufletele noastre să nu 
 moară închinându-se satanei, la asta nu m-am 

 aşteptat. Posibil să se zică faptul că eu sunt un sătănel 
 care aţâţ spiritele şi nu las progresul să evoluieze spre o mai  

bună bunăstare a omenirii, şi convinşi de acest fapt, să-şi ducă la 
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bun sfârşit planul acesta diabolic de  
a ne conduce nu un om cu suflet, ci o "fiară"  

nemiloasă, adică... Anticristul nene, Anticristul  
materializat frate, MA-TE-RI-A-LI-"zat": sau "zât",  

Isuse că tot eu satana am învins şi stăpânesc pămân- 
tul acesta păcătos. Vai de mama noastră, că bine ai  

mai zis frate, căci dacă o ţară, un popor precum 
 România, nu exportă nimic deoarece "fiara" 

 nu vrea decât la un preţ de râs, eşti gata 
 frate, eşti mort... cum zice Biblia, şi  

mori de foame într-o ţară foar- 
te bogată, sau îţi iei tălpă- 

şiţa şi emigrezi la ei 
 în ţară, România 
 rămâne cu hoţi,  
curve, şi proşti, 

 iar cel ce a emigrat,  
nu se mai întoarce în pa- 

tria care i-a dat lapte la sân, 
 şi rămâne sclav şi muncit până 

 la... 70, de ani, de alţii frate, de alţii 
 care nu prea cred ei că ar exista Dumnezeu,  

şi că ar veni pe pământ să-i judece, să-i arunce în 
 acea Gheenă de vii, etc. 

............... 
*** 

Cine este anticristul ? 
de dulgherul » 18 Ian 2011, 20:27  

Da. Problema este destul de gravă. Nici eu 
 nu sînt împotriva progresului, dar nu acest progres 

 ucigaş. Să ne gîndim numai că: Transportul (aerian, maritim, 
feroviar, ba chiar şi auto) este dirijat prin computer. Sistemul elec- 
tric, gaze, petrol, prin computer. Sistemul bancar-financiar, prin 

computer. Deocamdată programat cu ajutorul omului, că sili- 
conu nu poate gîndi ÎNCĂ. Curînd, după ciparea popula- 

ţiei controlul poate fi preluat de la om de maşină.  
Asta nu are sentimente, precum mila. Nu ai  

chip, nu mănînci. Încă de pe acum în 
 marcheturi eşti anunţat că (,)  
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cardul de acces trebuie  
însoţit de cartea de identitate.  

In primă fază vor fi comasate întrun 
 act electronic , cartea de identitate, cardul 

 cu bani, permisul auto, asigurarea de sănătate, etc. 
 Pe urmă vei fi lămurit că există posibilitate sa-l pierzi, 
 să fie furat sau să-l uiţi pur şi simplu acasă şi nu mai ai 
 acces în magazin. Aşa se va deschide calea spre chip. 

În Olanda toţi infractori care fac puşcărie sînt  
chipaţi. În Legiune Străină la fel. Experi- 

mental şi în alte ţări. Se produc zilnic 
 milioane de chipuri. Asta impli- 

că anumite costuri. Cine  
crezi că plăteşte? 

Dar să nu dezamăgim.  
Poate se întîmplă minunea şi  

OMUL se va trezi înainte de a se autodistruge. 
Cine este anticristul ? 

 de lupteopa » 18 Ian 2011, 21:47  
Dacă tot veni vorba de muncă, doresc să vă imformez 

 că omul actual, tineretul, căci tineretul este actual, NU MAI  
VREA SĂ MUNCEASCĂ. De ce nu mai se vrea să se muncească 

 cele patru milioane de ha, de pământ lăsate de ani buni pârloagă 
 în România, de exemplu? e greu de spus. În primul rând că tinere- 

tul actual, de la eleva porno şi până la drogatul de pe stradă fără 
servici fără nimic, are... libertate să facă după dorinţa propiei 

 sale conştiinţe într-o lume înconjurătoare unde el o vede 
 decăzută şi... lipsită de orice scrupule, şi în al doilea 

 rând că nu se mai crede mai deloc în Dumnezeu, 
 la bisericile ortodoxe număr eu de fiecare  

dată bătrâne 45-60, şi bărbaţi trecuţi  
de 50 de ani în număr de 5... 8,  

maxim 12-13 de sărbători  
mari, şi ar mai fi multe 

 cauzele degradării  
societăţii în care 

 trăim... alcol,  
familii des- 

trămate,  
copii 
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vânduţi străinilor peste ho- 
tare pentru organe compatibile, etc. 

Poate vă întrebaţi ce legătură are cu "Fiara",  
şi cu alte lucruri viitoare de neimaginat nici în filmele  

de groază. Ei bine, au legătură, pentru că se ştie foarte în 
 detaliu aceste aspecte, s-au pregătit în aproape toate ţările 
 aşazise lagăre stranii care momentan nu adăpostesc niciun  

deţinut şi sunt conservate pentru ziua "X", ziua "Fiarei"  
despre care discutăm, apoi americanii ca precauţie  

au stocate între 2 şi patru milioane de coşciu- 
guri unde vor fi ermetic puşi cei ce vor fi  

exterminaţi: schiopi, orbi, rahitici, 
 nebuni, etc; şi lista continuă. 

Aşadar, "Fiara" despre  
care vorbim şi pe 

 care o vom 
 înfiera 

 noi  
obligatoriu în creierul nostru(prin sânge merge 

 "chipul"(cipul) acesta modern), fiara aceasta va şti şi îşi  
va dezvosta singură cunoştinţele dobândite. Mulţi se gân- 

desc şi spun despre "Fiara" sau creierul acesta 
 elecrtonic mondial căci poate scăpa de sub 

 control şi să extermine toată populaţia 
 globului, şi ca atare şi-au construit şi 

 încă îşi mai construiesc pe sub pământ,  
adăposturi mai ceva decât cele antiatomice, 
 unde au hrană şi apă pe timp îndelungat, şi 

 unde au aparatură supersofisticată de control 
 provizoriu a "Fiarei", până la restabilirea situaţiei, 
 cum? prin detonarea bombei atomice care să radă 
 de pe pământ pe roboţii "Fiarei" ce vor căuta să ex- 

termine orice vietate pustiind tot pământul. Mă  
gândesc eu acum când vă scriu aceste lucruri, 

 la voi, voi de dincolo de imaginaţia mea, 
 căci ziceţi despre mine acum, ziceţi  

ori că am văzut ceva filme şi m- 
am prostit la cap, ori sunt 

 un visător care nea- 
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vând el ce face acum azi 18 Ianoarie  
2011 orele 21:22, scrie aici viitoarele lui cărţi  
ştiinţifico-fantastice. Aşadar, aici mă opresc  

momentan, şi tare aş dori cele enunţate 
 mai sus puţin, să rămână doar la 
 stadiu de S.F. şi să nu se mate- 
rializeze niciodată gen... Nostra- 

damus, unde peste multă şi multă  
vreme şi vremi tulburi ale istoriei pă- 

mântului, cineva să vină şi să se întrebe,  
de unde a ştiut acest om aceste lucruri ce 

 se vor întâmpla, şi mai ales, de ce... nu, s-au  
luat atunci în 2011, 2012, măsuri de... contraca- 
rare a lor, astfel încât ce s-a scris, să rămână la  
simplu stadiu de... lectură SF...? Şi răspunsul 
 este acum şi aici, este în înţelegerea sau ne- 

ânţelegerea minţii umane, până nu este 
 prea... târziu, pentru a mai face ceva 

 salvator. Aşadar, vă aştept la dis- 
cuţii fiebinţi despre lucruri 

 în clocot, căci nu cu un  
singur ghiocel se 

... 
 face primăvară! Veniţi aşadar voi ghiocei 

 ai primăverii la discuţii aici, şi Dumnezeu la 
 care ne înălţăm capetele smeriţi în rugăciuni, nu 

 v-a permite să se întâmple un dezastru pe acest pă- 
mânt, ci va interveni de la înălţimea înţelepciunii Lui,  

aidoma milei Sale din Cartea lui Iona, când nu s-a împli- 
nit proorocia scrisă să se întâmple, şi nu au murit locui- 

torii acelei lumi ce s-a zmerit şi s-a pocăit de la rege,  
prim ministru, până la ultimul om ce a auzit stri- 

gătul lui Iona: "Pocăiţi-vă, căci împără- 
ţia lui Dumnezeu este aproape,  

pocăiţi-vă", şi ei s-au pocăit  
schimbând istoria lu- 

mii lor. Amin. 
lupteopa  

*** 
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Cine este anticristul ? 
de dulgherul » 19 Ian 2011, 09:16  

Da. În ţara asta nu se munceşte pentru că,  
de 20 de ani, cei care s-au perindat la guvernare 

 doar au furat şi distrus. Începînd cu Petre Roman pînă 
 la Boc. Din um bră a lucrat pentru distrugerea României  

Mugur Isărescu. Totul face parte dintr-un plan al mari  
mafii mondiale localizată la FMI şi BM. 

Cît despre construirea unor mari buncăre, unde 
 să stea ascunsă spuma, ai exemplu progra- 

mul CERN. Crezi că acolo este numai 
 un simplu accelerator de par- 

ticule? Nici decum. 
Omenirea merge cît se poate de prost pentru  

că şi-a creat singură un sistem/cadru prost. Fără  
Dumnezeu. Iisus a trasat un sistem/cadru, pe care 

 dacă lumea l-ar fi respectat nu se ajungea aici. Astăzi  
nu există iubirea de semeni şi Dumnezeu. Toată lumea 

 este într-o concurenţă acerbă. Cică în folosul progresului 
 şi păci. Aiurea. Lumea se va auto distruge. Cînd se va întîm- 
pla asta va înterveni divinitatea. Îmaginează-ţi ce s-ar întîm- 

pla în sistemul solar dacă oamenii ar distruge atomic pămîntul.  
Ar fi angrenat în haos întreg universul. Dumnezeu nu va per- 

mite asta. Toate cele bune. 
*** 

Cine este anticristul ? 
de lupteopa » 19 Ian 2011, 23:25  

Îmi place foarte mult cum gândiţi, dar aş dori să nu 
 facem politică nimic, iar dacă aveţi ură făţă de  

cineva, fie el Mugur Isărescu, Petre Roman,  
etc, nu sunteţi frate de credinţă, fratele  

de credinţă iubeşte chiar şi pe duş- 
mani, şi nu are ură în sufletul 

 său, să poată vorbi cu ură  
şi ironie despre alt fra- 

te rătăcit şi care nu 
 vrea să se întoar- 

că şi să iubeas- 
că pe Domnul 
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Hristos în  
conformitate cu 

 Litera şi Spiritul Scripturii. 
Despre om şi puterea sa, nu se 

 poate vorbi că ar fi capabil să distrugă  
sistemul solar, ci dimpotrivă, sistemul solar îl 

 poate distruge pe om, şi am să vă spun de ce. Pentru 
 că atât pământul cât şi sistemul solar care face parte dintr-un 
 alt sistem galactic de galaxii, care şi ele la rândul lor fac parte 
 dintr-o altă conglomerare de sisteme cosmice cunoscute sau 

 mai puţin cunoscute, sunt unite toate într-o singură uni- 
tate de timp şi de spaţiu. Acum, pământul nostru este  

un atom din complexul acesta cosmic în perpetuă 
 mişcare, şi exact cum doar doi atomi de hidro- 

gen şi unul de oxigen rezultă o moleculă 
 de apă, tot aşa fără un atom de hidro- 

gen(dau exemplu să înţelegem),  
cu numai un atom de oxigen,  

oricât l-ai combina, nu 
 mai dă acea molecu- 

lă de apă vitală  
întreţinerii 

 vieţii. Poate pare  
caraghios ce vă spun, 

 şi poate că va spune cineva, 
 că pământul la scară universală, 

 nici nu se vede să fie important aşa de 
 tare printre miliardele şi miliardele de alte 

 planete care s-au descoperit şi care se ştie clar că  
există şi gravitează în jurul a fiecărei stele. Bine, bine,  

dar atunci omul de ce caută planete asemănătoare la mă- 
rime şi greutate cu a noastră? Şi atunci, fără o planetă şi un  

sistem solar ca al nostru, şi care să zicem că omul ar fi capabil 
 să îl distrugă, păi nu s-ar deregla în lanţ stabilitatea şi altor 

 sisteme? Vă spun eu că s-ar deregla, există o inteligenţă 
 numită de noi Dumnezeu şi care a calculat acest perpe- 

tum mobile foarte exact, iar tu om, dacă ai avea pute- 
rea să scoţi o bilă, o contragreutate ceva din siste- 

mul acesta perfect gândit de Dumnezeu, cea- 
sornicul ce bate şi întreţine viaţa în univers,  



 
 

718 

repet, în UNIVERS, s-ar opri frate, s-ar O-PRI.  
Nu se poate zici? Ba uite că se poate frate, se poate,  

şi am să vă explic şi de ce. Poate s-a ajuns cred eu să se  
descopere de om, că omul trăieşte cu mâncare, cu apă, cu 

 ferurite alte forme lucruri aparent inexplicabile, dar cel mai 
important lucru indinspensabil vieţii, este o energie cosmică 

 despre care ştiu unii cercetători, şi fără de care, omul, ce  
credeţi voi că face? Păi omul fără Dumnezeu moare 

 frate, moare, iar înainte de a da ortul popii din 
 lipsă de energie cosmică, se comportă foar- 

te ciudat, îşi pierde memoria, înebu- 
neşte cum mai spunem noi, şi  

moare. Acum noi nu prea 
 ştim ce este această  

energie cosmică,  
şi nici de unde  
poate veni ea.  
Unii cercetă- 
tori au avut  
stupefacţia 

 să constate,  
că energia 

  aceasta cos- 
mică, ar veni de 

 dincolo de cunoaşterea 
 noastră, adică de undeva foarte  

de departe, atât de departe încât, telescoapele 
 noastre nu mai văd nimic decât un întuneric şi lipsa 

 a oricărei galaxii vizibile în universul acesta al nostru compus  
din sute de miliarde de galaxii, care fiecare la rândul ei are sute de 
miliarde de stele(sori mai mici sau mai mari ca al nostru), şi care 

fiecare soare din felul acesta, are zeci sau chiar sute de corpuri 
cereşti: planete, sateliţi; care se rotesc după legea universală 
 a gravitaţiei. Am zis gravitaţie? Oare ce o fi frate gravitaţia  

aceasta? O fi ea ceva, dar noi oamenii, în loc să învăţăm 
 la şcoală despre cosmos ca materie obligatorie orică- 

rui examen, noi ce facem?... Păi noi nici nu ştim 
 frate lucruri esenţiale, nu ştim cu ce viteză se  
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învârte pământul în jurul soarelui,  
nu ştim de ce Dumnezeu a făcut o singură  

lună care să se învârtească în jurul pământului, ca  
să nu mai spun despre importanţa vitală a lunii pentru 

 viaţa pe pământ, şi multe şi multe alte lucruri nu ştim, şi  
atunci ne întrebăm de ce nu se crede în Dumnezeu? Păi 

 ateul acela dacă ar intra de mic copil într-o sală de 
 calsă cu machete, cu hărţi ale sistemelor solare  

cunoscute, cu fotografii fascinante din uni- 
vers, cu explicaţii diverse, etc, atunci  

frate ar vedea omul puterea şi 
 gândirea extraordinară 

 a lui Dumnezeu, şi 
 singur singurel 

 ar spune că toate 
 acestea şi armonia perfectă 

 a lor, nu poate fi întâmplătoare, ci o 
 entitate superiară gândirii noastre a făcut 

 toate acestea. 
... 

Acum să revenim la energia aceasta cosmică,  
şi la armonia perfectă pe care Dumnezeu a făcut-o,  

de ce credeţi oare? Păi să vibreze frate, să vibreze, să cânte, 
universul cântă, cântă aşa de frumos, încât un singur instrument 
precum pământul dacă ar lipsi şi nu ar mai vibra, toate celelalte 

instrumente ar cânta fals, şi dirijorul universului acesta care 
 este marele Magician Dumnezeu, ar opri imediat muzica 

 şi pe muzincanţii toţi. Oare, de ce credeţi domnia 
 voastră că dădeau acei dumnezei slavă şi  

se aruncau la pământ în faţa lui  
Dumnezeu? Păi nu ziceau  
chiar ei ca nemuritori în 

 ceruri cum că Dumnezeu 
 este Viu, Viu, Viu(de Trei ori Viu), 

 în vecii vecilor, şi că tot El ţine lucrurile 
 toate în Fiinţă? Ce poate fi această Fiinţă? 

 "Eu Sunt Viaţa şi Învierea", zice Domnul, omului,  
dar omul oare a înţeles ceva din enunţarea aceasta?  

Iată de ce vă spuneam că fără planeta pământ,  
sau fără sistemul nostru solar, 
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 totul ar înceta să mai existe, adică  
Dumnezeu ar opri orghestra, s-ar opri  

vibraţia cosmică, şi totul ar intra în haos  
veşnic aliluia. 

Când vom ajunge să vedem cu ochii minţii  
cine este Dumnezeu şi să vedem colosala Lui  

putere, precis ne vom comporta şi noi ca dumnezeii 
 şi îngerii din ceruri, aruncându-ne la pământ în faţa 
 Marelui Dumnezeu, Dumnezeu care are putere de 

 viaţă şi de moarte asupra ta, indiferent cine 
 ai fi tu. Aici se poate pune o întrebare...  

"De ce atunci satana cunoscân- 
du-L pe Atotputernicul  

Dumnezeu, a îndrăznit să  
nu facă voia Sa?" Răspunsul la  

această întrebare nu-l prea ştim, dar 
 ştim că Dumnezeu l-a făcut(nu născut: să  

nu confundăm făcut cu născut, deoarece Născut  
este numai Fiul Său Isus Hristos; Dumnezeu l-a făcut  

pe satana(sau Lucifer-după strălucirea minţii lui nu că ar  
fi Fiul Luminii, cum eronat se zice), l-a făcut pentru alte sco- 

puri cunoscute numai de Dumnezeu). Şi avem descrierea naş- 
terii lui Lucifer, veselia cerurilor în acea vreme, şi apoi tristeţea 

 lui Dumnezeu care nu s-a aşteptat la aşa ceva de la acest Lucifer, 
care Lucifer vroia să fie mai presus decât Dumnezeu creatorul său. 
Ceva asemănător se întâmplă şi cu omul, dacă observaţi, căci omul 
nici nu şi-a văzut bine mucii de la nas, şi doreşte să fie mai presus  

de Dumnezeu, doreşte a găsi particula lui Dumnezeu prin care 
particulă se pare că Dumnezeu a creat lumea materială şi uni- 

versul acesta; doreşte să afle Numele lui Dumnezeu şi în 
 momentul în care îi poate rosti Numele, să fie el Dum- 

nezeu şi tot ce mişcă să execute pe loc cuvintele ros- 
tite de el omul; şi multe lucruri adevărate doreş- 

te omul să le stăpânească, deoarece nu este  
prost omul nostru, ci are în gândirea lui 

 ca om, gândirea lui... Lucifer, asta  
este. Aşadar, să fiţi fără frică fra- 

te, că omul nu v-a ajunge mai  
presus de Dumnezeu, şi nici Lucifer 

 folosindu-se de naivitatea omului (ultima 
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 lui speranţă), nu va ajunge nici el mai presus de 
 Dumnezeu, că nu poate frate, e împosibil aşa ceva, este  

precum ai vrea tu să ghiceşti la loto 6 din 49, cele şase numere, 
extrase de un milion la rând, fără să greşeşti o singură dată,  

şi nu poţi... NU POŢI, omule, satano, sau cine oi fi tu,  
pentru că Dumnezeu este Cel care le extrage şi  

le ştie de... infinit ori... Vă mulţumesc  
şi vă mai aştept! 9 Ianoarie  

2011. lupteopa  
*** 

Cine este anticristul ? 
de dulgherul » 20 Ian 2011, 18:20  

Nu urăsc pe nimeni. Am indicat doar nişte 
 oameni care au făcut mult rău. Despre univers  

am spus acelaşi lucru. Scoţi bila (pămîntul) şi se crează  
haosul. Acum fă comparaţie între oameni indicaţi de mine, 
 şi mai sînt şi alţi, care au scos bila şi sa creat haos în ţară. 

Ai văzut astea? http://www.youtube.com/watch?v= 
fwGR1owO ... re=related Dacă nu le-ai  

văzut, uităte şi mai discutăm. 
*** 

Cine este anticristul ? 
de lupteopa » 20 Ian 2011, 18:44  

Da, frate "dulgherul", dar tot la fel este  
şi Petre Roman, adică scoţi bila aceasta con- 

siderată de tine neagră, şi tot aşa se prăbuşeşte 
 totul şi devine haos. Pe scurt, pot să-ţi spun că este 

 rău cu rău, dar este şi mai rău fără de rău. Lasă-i pe cei  
răi să fie răi, căci fiind ei răi, suntem noi buni, iar nefiind ei 

 răi, noi devenim mai răi decât acşti răi. Ştie deci, Dumnezeu  
ce face, şi este în puterea Lui să judece lucrurile toate. De  

exemplu, Domnul Hristos a fost întrebat cine a păcă- 
tuit din familia lui, şi acum este orb acel om? Şi  

Domnul a spus că nu a păcătuit nimeni, ci 
 s-a născut aşa pentru a se împlini Îm- 

părăţia lui Dumnezeu. Iată aşadar 
 prietene bila neagră ce noi o  

vedem neavenită, şi care 
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 este dată de Dumnezeu pentru împlinire 
 nu pentru a fi ceva aşa fără de sens. Şi să-ţi  

mai dau un exemplu şi mai şi... de bilă neagră,  
pe Iuda vânzătorul, căci fără această bilă neagră  

ştiută de Domnul Hristos că este neagră(vezi, prin- 
tre voi este un drac), fără acest Iuda care să-L vân- 

dă pe Domnul spre a fi prins şi... răstignit, NU  
S-AR FI ÎMPLINIT PROOROCIA FĂCUTĂ. 

Te mai aştept la discuţii, şi mai aştept  
nerăbdător şi pe alţi fraţi şi surori. 

... 
Cine este anticristul ? 

de dulgherul » 20 Ian 2011, 19:11  
Da de chestia asta ce zici? Se pomeneşte 

 pe acolo şi de tatăl lui Petre Roman. 
http://zzv.ro/video-37630- 
Holocaustul-e ... nilor.html 

Cam aşa s-au comportat 
 evrei şi cu Iisus. 

*** 
Cine este anticristul ? 

de lupteopa » 21 Ian 2011, 00:16  
Foarte interesant materialul. Bine este de 

 mine că nu fac politică, nu că nu aş cunoaşte, dar 
 nu vreau şi bine fac. Ce face defapt politica. Politica înainte 

 de a face ceva doreşte puterea. Şi când spun puterea, mă refer la 
controlul economic al acelui popor, popor care dacă este înge- 

nunchiat şi devine sclav în propia-i patrie, poate fi foarte 
 uşor manevrat spre îmbogăţirea lor nu al statului res- 

pectiv. Cu alte cuvinte, conducătorul ascuns şi dor- 
nic de putere asupra altora, nu este altul decât 
 satana, o satană nemiloasă care nu are milă  

nici de tine cel înrobit şi vai de capul tău,  
şi nici de tine cel ce te-ai închinat lui 
 în dorinţa ta de averi fabuloase, şi  

pe care nu le vei avea niciodată  
veşnice aşa cum îţi dăruieşte 

 Dumnezeu dacă-L iubeşti  
şi păstrezi poruncile Lui. 
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Dacă doriţi totuşi să vă explic "putin" 

 pe linie şi directivă politică, vă voi 
 povesti adevărul despre evrei, căci 

 fiind blestemaţi de acum mai 
 bine de 2000 de ani(sângele  
Lui să cadă pe capul nostru, 

 al copiilor noştri şi al copiilor  
copiilor noştri), o răzbunare a lui  

satana dealtfel, ei bine după acest bles- 
tem, evreii au plecat în lume asemănător 

 melcului cu casa în spate. Se ştie faptul că au 
 sosit şi pe meleagurile noastre evrei precum Apos- 

tolul Andrei care a adus Creştinismul pe aceste melea- 
guri, dar au sosit şi prin alte locuri, unde, credincioşi fiind,  

au făcut mulţi copii pe care i-au iubit; deasemeni nu furau, nu 
ucideau, nu aveau dorinţa satanică de a se îmbogăţi exploatând 
semenul(exploatarea omului de către om), şi ca atare, ce credeţi 

că au făcut alte popoare cu ei ca vinitici, bozgori(oameni fără 
patrie), şi credincioşi în acest... Iehova şi mai puţin... Isus 

Hristos? Nu intru în detalii de ce nici la ora aceasta iudaismul nu 
crede că Domnul Isus Hristos a fost şi este Fiul lui 

Dumnezeu(vezi Pavel Coruţ şi alţii), ci doresc să vă explic latura 
cealaltă a politicii majoritare a vremuri- 

lor trecute, când evreii, care s-au înmulţit rapid şi existau peste  
tot pe pământ(supravieţuiau şi ei cum puteau, nu alta), aceşti 

 evrei cinstiţi fiind din tată-n fiu, au fost puşi, de mai marii  
acelor vremuri, să gestioneze averile altora. Şi evreii au  
fost şi sunt vestiţi până în zilele noastre, ca fiind foar- 

te corecţi, îţi restituia până şi ultimul bănuţ când 
 cumpărai ceva(nu te fura la cântar, etc), şi în 

 felul acesta au îmbogăţit pe foarte mulţi 
 sătănei din aceştia, iar satana condu- 

cătorul ce face: îi lasă ce îi lasă se  
se îmbogăţească, apoi îi asmu- 

te unul împotriva altuia, iar 
 ei în nefiinţa lor, se sfâşie 

 între ei precum luptele acelea cu câini, 
 care nu cedează nici unul nici celălalt, până nu 

 mor amândoi şi sunt azvârliţi şi îngropaţi de stăpâni.  
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Exact aşa este dacă doriţi, în fâşia Gaza aceasta,  
unde este război, unde se doreşte avere, petrol, etc:  

interese economice satanice. Exact aşa este şi în 
 războiul rece declanşat de ani şi ani de 

 zile şi în care cel care rânjeşte  
mai tare şi este mai fioros  

guvernează, şi aşa va fi  
pe acest pământ atât 

 timp cât va fi două pă- 
turi sociale: unii prea 

 bogaţi, şi alţii prea săraci.  
Aici aş dori să căutaţi domnia  

voastră pilda Domnului Nostru 
 cu bogatul, bogat care, a întrebat şi 

 el pe Domnul Hristos cum să procedeze  
şi să intre şi el în împărăţia lui Dumnezeu  

deoarece este putred de bogat şi se zice că nu- 
mai cei săraci vor vedea împărăţia Aceasta veş- 
nică(deci fiind bogat se gândea acum ca magnat 

 să trăiască şi veşnic bând şi mâncând ca pe... pă- 
mânt), şi Domnul Hristos care cunoştea pe fie- 

care în parte prin puterea de la Tatăl Ceresc,  
i-a spus să-şi vândă... tot, dar tot, tot, nu  

aşa(vezi decesul celor doi, soţ şi soţie,  
care au vândut o moşie şi au as- 

cuns jumătate din bani cre- 
zând că se vor mân- 

tui şi vor mai avea şi bani păcălindu-L pe Dumnezeu),  
să vândă tot, spuneam, şi la care bogatul asemănător zilelor 

 noastre, a plecat îngândurat de spusele Domnului, căci... AVEA 
MULTE BOGĂŢII, aşa ne spune Biblia. 

Şi revenind la evreiii care au contribuit la bunăstarea multora, şi 
neavând o patrie a lor, ce credeţi că au făcut politic foarte mulţi? 

 Aţi ghicit: i-au pus la conducerea cea mai de sus, la guverna- 
rea nu a lor, ci a altora dornici în continuare de a se îm- 

bogăţi. Şi vedem pe unii "haiţ" şi pe alţii "cea", adi- 
că unii s-au gândit să-i extermine pe aceşti 

 evrei care pot deveni periculoşi prin 
 loialitatea lor şi credinţa lor 
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 în Dumnezeu, şi pe alţii care i-au 
 apărat şi încă îi mai apără, chiar dacă 

 mai cred sau nu mai cred unii şi în Isus Hristos  
şi au altă religie. Şi am să pun punct intervenţiei mele 

 care v-am spus că nu-mi place politica dar nevoit 
 trebuie să vă explic politic cum stau 

 lucrurile în această lume, pun 
 punct intervenţiei mele 

  spuneam, să vă reamin- 
tesc Litera Scripturii, în care,  

înainte de venirea a doua oară a 
 Domnului Hristos pe pământ, evreii 

 îşi vor face patria lor aşa cum au avut-o 
 înainte de Hristos, şi unde satana nu se lasă,  

aduce teroarea, aduce acuzaţii de tip holocaust 
 împotriva evreilor de peste tot în lume, adică, sata- 

na, doreşte încă odată să mai asmută câinii lui unul îm- 
potriva altuia, până nu este prea târziu: şi câinii aceştia 

 luptători între ei, se convertesc toţi la creştinism, se închi- 
nă unui singur Dumnezeu(Isus Hristosu), după cum şi spu- 
ne Scriptura, şi ca închinători Celui ce a făcut cerurile şi pă- 

mântul, nu vor mai lupta unul împotriva altuia, realizând 
 faptul că ei sunt... fraţi, şi satana, stăpânul sângeros, va  

pieri frate, va PIERI, deoarece hrana lui este sângele: 
 energia negativă este întreţinută în viaţă de o sur- 

să de energie negativă, nu de energia pozitivă  
care este Dumnezeu. Şi avem drept dova- 

dă spusele din Scriptură, când se spu- 
ne clar, că diavolul a fost aruncat 

 pe pământ împreună cu înge- 
rii lui, deoarece ştie frate,  

ştie că nu mai are mult de trăit, adică dispare dacă nu mai  
are această sursă de alimentare cu energie negativă. 

O seară bună vă doresc tuturora, în speranţa că  
v-am determinat să vă iubiţi semenul, chiar 

 dacă îl consideraţi duşman, şi în felul  
acesta slăbind puterea lui satana,  

până la dispariţia lui defini- 
tivă din viaţa noastră 
 a tuturora. Amin. 
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lupteopa  
*** 

Cine este anticristul ? 
de enohabel » 19 Feb 2011, 07:50  

La acest subiect s-au adus comentarii deosebit 
 de interesante pe forum crestin.com si m-am gandit 

 sa fac o mica recapitulare 
1. Ioan in epistola sa zice;  

Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum  
aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum 

 s'au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta 
 cunoaştem că este ceasul de pe urmă. 

concluzie;Ioan aminteste de anti- 
cristul de la urma insa mentio- 

neaza ca deja atunci s-au 
 ridicat unii anticristi, 

adica duhuri de 
 amagire prin 

 frati min- 
cinosi 

2.Anticrist este un om, un personaj,  
Pavel il numeste;Omul faradelegii deci nu  

este doar un duh de ratacire si cand se arata face 
 semne si minuni 

concluzie= in apocalipsa fiara care iese din pamant 
 are,2 coarne ca de miel(coarnele reprezinta 

 autoritate, faptul ca are 2 inseamna  
ca are si putere politica si reli- 

gioasa si face semne si mi- 
nuni)... deci el este 

 Omul farade- 
legii"sau  

 Anti- 
 cris- 

tul 
3. Care este factorul de retinere?  

adica cine il opreste sa nu se poata arata? 
pai numai biserica, crestinii autentici il pot demasca, 
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asta inseamna ca Anticrist se poate arata  
doar dupa rapirea bisericii. In acest sens avem 

 si alt argument;Pavel spune ca aceasta lucrare de 
 ratacire prin Anticrist este pentru cei pe calea pier- 

zarii care n-au primit dragostea adevarului 
concluzie; crestinii de pe calea ingusta vor avea 
 parte de rapire iar crestini(ramasi dupa rapi- 

re)i de pe calea pierzarii (calea larga)  
vor fi amagiti de falsul mesia. 

Anticrist va insela deopo- 
triva si pe cei din bi- 

serica Apostata 
 si 2/3 din 

 Is-rael 
alte sugestii? 

 Comentarii... enohabel  
*** 

Cine este anticristul ? 
de lupteopa » 19 Feb 2011, 09:50  

Dragă "enohabel", fiecare gândeşte în felul  
său despre Anticrist, şi pe vremea Apostolilor se 

 credea că a venit sfârşitul; a venit Anticristul să înşele 
 chiar şi pe cei aleşi(cei peste care s-a pogorât din ceruri Du- 

hul Sfânt ce a fost vizibil văzut la început pentru a se întări cre- 
dinţa în Dumnezeu), deci toate acestea au mai fost, au murit, şi 
iarăşi va să vină. Oare, cunoaşteţi domnia voastră sintagma a- 

ceasta? Cunoaşteţi, sau mai bine zis... re,cunoaşteţi, cuvin- 
tele acestea despre Fiara care ESTE, nu mai ESTE, şi  

va VENI? Iată deci o proorocie împlinită sută la 
 sută(căci la Dumnezeu nu merge cu jumătă- 

ţi, sferturi, presupuneri, teorii, etc.), iar  
Anticristul care a fost şi nu a mai 

 fost deoarece a fost învins de 
 Domnul Isus Hristos pe 
 Golgota, vine, da, VINE 

 iarăşi(căci ştie că nu mai are 
 mult de trăit), dar nu el personal  

vine, ci: Icoana lui vine frate scump; 
 Icoana lui, deoarece el nu mai este: este 

 mort frate scump: Domnul Hristos l-a omorât,  
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şi avem adeverită moartea lui, când încă Domnul nu  
se urcase pe Cruce să moară pentru păcatele oamenilor  
de pretutindeni, şi când viu fiind, le-a spus ucenicilor 

(care nu au putut ei să vadă fenomenul, mai 
 ales că nu existau observatoare astro- 

nomice), le-a spus clar, că a văzut 
 pe satana căzând ca un fulger,  

unde? către Apus, da, către 
 Apus nu Răsărit. Iată aşadar  

câte necunoscute, şi câtă neşti- 
inţă încă avem în capul nostru plin 

 cu de-alde "anticrişti" de tot felul, şi mai 
 puţin ce ne spune foarte clar Biblia: aşa cum 

 este ea tradusă, modificată, etc. Şi ar mai fi un as- 
pect la care doresc să zăbovesc puţin, aspectul RĂPI- 

RII, da, al răpirilor care vor veni din ceruri de pe norii  
Domnului Hristos, şi despre care, iarăşi mintea omului 
 nu gândeşte şi spune că ar fi vorba despre o răpire ca-n 
 filme, că vine Domnul Hristos şi ne răpeşte la ceruri cu 
 trup cu tot. Şi avem ca argument răpirea lui Ioan în Du- 
hul, o răpire autentică în care trupul a rămas aici unde 
 îi este locul pe pământ, şi el ca spirit, suflet, sau cum 
 doriţi să-i spuneţi, nu era pe pământ, ci era RĂPIT 
  în Duhul lui Dumnezeu care S-a deschis şi l-a în- 

ghiţit, şi de unde a avut posibilitatea de a des- 
crie... ce vede, ce i se vorbeşte, şi chiar să  

scrie aceste... vedenii, aparent, ireale.  
Oare, ştiţi domnia voastră cum 

 a scris Evanghelistul răpit  
Ioan Cartea numită  

Apocalipsa? Da, vă spun eu cum, şi vă rog să mă 
 credeţi pe cuvânt, căci şi eu am căzut în asemenea răpiri  
în Duhul prin anii 2002, 2005, şi spre exemplu am scris 
 poezii precum Apocalipsa 2, Judecata de apoi, etc, acolo 

 în ceruri unde vedeam şi descriam ce văd, după care 
 am zis eu că am visat ca orice vis, până într-o zi, 

 când din întâmplare sau nu, un pisoi pe nu- 
me "Pufuleţ", s-a căţărat el cum necum 

 sus pe un dulap, a dărâmat o vază în care  
aveam eu ascunse aceste poezii scrise cu 6(şase), 
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 luni în urmă, le-am citit când am vrut să strâng cioburile 
 şi să bat pe acel pisic neastâmpărat, şi bineînţeles că mi-am 
 adus aminte vedenia sau răpirea aceasta care a avut loc cu 
 adevărat, am plâns, am cerut iertare lui Dumnezeu pentru 

necredinţa mea în ce priveşte răpirile acestea, am 
 început să citesc Biblia, am citit şi Cartea  
Apocalipsa care m-a uimit pur şi simplu 

 prin faptul că eu am scris în versuri 
 lucruri despre care nu ştiam şi care 
 stau scrise de mii de ani acolo, şi ce  

să vă mai spun, că de atunci am devenit 
 alt om, un om care se luptă cu alţi oameni  

pentru ai determina să creadă cu... ADEVĂ- 
RAT, în Isus Hristos ca Fiu legitim al lui Dum- 

nezeu; chiar am scris şi voi mai scrie cărţi religi- 
oase care vor fi citite şi cunoştinţa multora va cre- 

şte; chiar până şi venirea mea pe acest forum se da- 
torează unei astfel de Răpiri stranii, răpiri despre  
care am scris eu pe undeva la inceput de an, şi da- 
că se va şterge, va fi groaznic: atât acea descriere  
despre care cineva a şi spus că... sunt cam dus; 
 dar şi aceste scrieri foarte importante pentru 
 alţi cititori ce încă nu au poposit şi pe acest 
 forum deosebit de atractiv. Şi aş putea spu- 

ne că, este tot o încercare a Anticristului 
(fie el şi prin clona(icoana), lui actuală),  

tot o încercare a lui... satan, de a şter- 
ge aceste scrieri pentru a nu ajunge  

la cunoştinţa multora, şi aceştia 
 să se întoarcă la credinţa ade- 
vărată în Hristos... Domnul- 

Slăvit să-i fie Numele- Amin. 19.02.2011 ora 09:40. 
Şi încă ceva: această zi este ziua naşterii mamei mele născută 

 în 1936, şi decedată pe 13 mai 1995, şi pe care am visat-o de trei 
 zile consecutiv, şi la care vis mă tot gândeam ce poate fi, până 

 în acest moment când iată ce poate fi, şi că mama mea  
este vie în ceruri şi îmi poartă de grijă ca orice  

mamă iubitoare de copilul ei. 
Oare, dacă mama are grija aceasta 

 deosebită, şi ştie ce se va întâmpla în viitor,  
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Tatăl Ceresc, nu ne poartă El de grijă, şi nu ne ştie  
El pe fiecare în parte: ce ne rezervă viitorul? 

Vă mulţumesc! lupteopa  
*** 

Cine este anticristul ? 
de dulgherul » 19 Feb 2011, 20:26  

enohabel scrie:La acest subiect s-au adus  
comentarii deosebit de interesante pe forum crestin. 

com si m-am gandit sa fac o mica recapitulare 
1. Ioan in epistola sa zice; Copilaşilor, este 

 ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum 
 aţi auzit că are să vină anticrist,  

să ştiţi că acum s'au ridicat 
 mulţi anticrişti:xxx 
Unde scrie că omul 

 fărădelegi vine după răpire?  
Adică Iisus vine de mai multe ori? 
 Ia citeşte mai atent 2 tesaloniceni. 

 Scrie acolo de răpire? 
*** 

 Cine este anticristul ? 
 de lupteopa » 20 Feb 2011, 05:33  

Stimate... "dulgherul", posibil să mă întrebaţi 
 pe mine lucrurile acestea, pe considerentul că am 

 vorbit mai sus despre răpirea în Duhul, şi ca atare mă 
 văd pus în situaţia de a vă răspunde. Ştiu din experienţa  

trecută prin care am mai trecut tot aşa prin discuţii aprinse  
pe teme religioase, că am fost şi am rămas considerat de mulţi 
tovarăşi de-ai mei, un anticrist care nici măcar nu este botezat 
(pocăit), în apa mântuirii, şi care vine să ne arate nouă că nu  

avem dreptate şi citim Biblia mecanic fără a înţelege esen- 
ţa mesajului transmis? Şi aşa am fost eu hulit şi gonit 

 de aceşti fraţi zis... "pocăiţi" şi eu ortodox şi închi- 
nător la cruci şi idoli precum icoana Sfintei Fe- 

cioare sau icoana Mântuitorului Isus Hri- 
stos, după care lăsându-i în Plata Dom- 
nului am ajuns aici(nu prin voia mea),  

aici unde nu vroiam iarăşi să fiu respins, dar  
unde mai atent fiind în cele Duhovniceşti, am pur- 

ces că e bine ce fac, întrucât nu cei sănătoşi au nevoie 
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 de Doctor, ci bolnavul are nevoie de Acest mare Doctor 
 vindecător. Şi iată ce boală cumplită ne loveşte pe toţi,  
astfel încât să se împlinească ce a spus Domnul Hris- 

tos, Domnul nostru scump, şi care a spus că nu  
va aduce pacea în sufletele noastre, ci Războ- 

iul. Şi este bine să ne războim între noi 
 frăţeşte, căci avem multe de învăţat  

Duhovniceşte. Acum să trec peste 
 această prezentare introductivă, 
 şi să vă spun domniei voastre,  

că am citit acest 2 Tesaloniceni... 
 la care faceţi referire, şi unde  
întradevăr: nu am găsit nimic 

 despre răpire; ba în această epis- 
tolă am descoperit multe îndemnuri 

 de iubire frăţească între noi, sfaturi, şi  
cam atât. Ori, răpirea despre care am vorbit 

 eu în anterioara alocuţiune, se referă la Cartea 
 numită Apocalipsa, unde ştiam eu din citirea anilor 

 2002-2005, că aşa scrie acolo pe undeva, adică Ioan care  
a scris această carte deosebită, nu a putut scrie această carte,  

până când nu a fost răpit în Duhul lui Dumnezeu. 
Până aici toate sunt înţelese, ba eu chiar am spus despre  

întreaga Biblie că este modificată, tradusă greşit, etc,  
şi iată-mă pus în situaţia să vă demonstrez acest  

lucru acum la capitolul acesta despre Răpi- 
rea în Duhul, unde eu tot căutând să 
 găsesc acel verset în Cartea Apoca- 

lipsa unde se spune clar că Ioan 
 s-a suit şi a fost răpit în Duhul, 
 ei bine... nu am găsit cuvântul 

 "răpit", pur şi simplu a fost scos 
 din scriere, spre pierzania celor ce 

 au îndrăznit a face aşa ceva, dar spre  
pierzania şi a noastră, care... iată că nu 
 înţelegem ce a vrut să zică un anume...  

"lupteopa"(poet paul în traducere), şi nici că 
 înţelegeam vreodată dacă Dumnezeu nu intervenea 

 acum prin acest mesaj al fratelui "dulgherul", şi căruia 
 am să-i explic unde scrie(deşi nu scrie), despre răpirea lui 
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 Ioan în Duhul. Da, scrie în altă Biblie mai veche şi de început  
a mea când prin 2002 am început pentru prima dată în viaţa 

 mea să citesc Biblia, la capitolul 4, versetul 2, unde scrie 
 exact aşa: "Numaidecît am*(steluţă avem aici-inte- 

resant, nu?), am* fost răpit în Duhul. Şi iată  
că în cer era pus un scaun**(două steluţe  

avem aici-şi lipsesc... ce semnificaţie au),  
scaun** de domnie, şi pe scau- 

nul acesta şedea Cineva."  
Acum am să citez din  

cea de a doua Bi- 
blie, o Biblie 
 pe care se 

 descifrează  
anul tipăririi 

 ca fiind la Dillemburg,  
West Germany 1989, 1990, este 

 cred eu o Biblie a celor ce se numesc  
"Martorii lui Iehova", şi care şi-au permis  

probabil să facă multe modificări în toată Scrip- 
tura, pe considerentul bine ştiut, că Numele lui Dum- 
nezeu este Iehova, iar închinarea lor nu este la Duhul  
Sfânt sau la Isus Hristos, ci doar acestui Iehova, pen- 
tru a respecta... zic ei, închinarea la un singur Dum- 

nezeu ca Persoană, şi nu închinarea la mai mulţi  
Dumnezei, fie Ei Duhul Sfânt sau Isus Hristos. 
Multe ar fi de explicat aici la capitolul închină- 

rii la un singur Dumnezeu, dar nu suntem 
 la tema aceasta, şi ştim(cei care gândim), 

 ştim că Domnul Isus a spus să ne bo- 
tezăm(pocăim-căci şi Martorii lui  

Iehova tot pocăiţi sunt), să ne 
 botezăm în numele Treimii,  
da, TREIMII, spune Dom- 

nul, şi explică zicând ce este Treimea: 
 în Numele Tatălui, al Fiului, şi al Sfântului  

Duh, spune Domnul, şi când Ioan a vrut să se 
 închine îngerului care îi arăta toate cele, îngerul 

 a spus să nu facă una ca asta, ci... lui Dumnezeu să i  
Se închine, şi numai Lui. Ori Dumnezeu este Treime, da,  



 
 

733 

TREIME, şi tu om fără cap şi Gândire te închini unui idol  
străvechi numit de sălbaticii timpului Iehova? 

Dar să trecem cu vederea acest aspect, şi să vă citez 
 spre a face comparaţie între versete. Apocalipsa 

 cap. 4 cu versetul 2 scrie: "Numaidecît am  
fost în Duh. Şi iată, un scaun de dom- 

nie era pus şi pe scaunul de domie 
 şedea Cineva"-am încheiat citatul. 

Şi am încheiat şi eu acum la ora  
05:21, azi 20.02.2011, acest  

comentariu ce ar putea  
fi foarte lung, şi la 

 care vă invit să  
discutăm, mai  

ales că vedeţi pe 
 pielea domniei voastre,  

cum că veţi dispărea de pe forum,  
dacă staţi nepăsători şi doar citiţi din 

 când în când ce a mai scris unul sau altul 
 înscrişi aici. La revedere! 

(****) 
Dragă iubit cititor, să fii om prevăzător, nu-i uşor. 

 Domnul spune să privim, cerurile, şi să ştim: dacă s-a  
înourat, şi vedem c-a fulgerat, cunoaştem că va ploua, şi 

 pământu-l va uda. Dacă s-a înseninat, după timp înourat,  
şi soarele trăluceşte, ce semn este? Este semn de pace, 

 grâul se va coace; semn să ne iubim, şi semnul să-l  
ştim, după-nfăţişare, după nor sau soare, vreme  

rea sau bună, după soare, lună, şi chiar după  
stele: ceru-i plin de ele; ca să ne vorbească, 

 semne prevestească. Dragă cititor iubit,  
o stea a călătorit, dinspre răsărit, şi 

 nu s-a oprit, decât la apus, la 
 Pruncul Isus, magilor vestească,  

locul să-l găsească, pentru că ştiau, steaua  
o vedeau, care strălucea, magilor vestea, cu adevărat,  

un Suflet Curat, care S-a născut, şi om S-a făcut. Ce-aş dori  
să zic, şi să vă explic... semnele, să le citim, şi din stele noi să 
ştim, dacă vremea e-nschimbare, este-nourat sau soare, şi se 
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pogoară de Sus, Fratele nostru Isus. Şi semnul care va fi, o Cruce 
se va numi 

(aviz celor ce consideră Crucea idol), o stea care străluceşte,  
probabil călătoreşte, şi mai multe nu prea ştim: mult 

 mai înţelepţi să fim. Şi nici Domnul n-a ştiut,  
sau probabil, nu a vrut, ca un hoţ Domnul 

 sosescă, pe pământ să ne vorbească,  
şi de unde să ştiu eu, cine este 
 Dumnezeu, când pământu-i 
 foarte mare, şi se roteşte sub  

soare? Aşadar, cerul privim, vedem 
 o Cruce, şi ştim, ştim, că Domnul a sosit,  

şi pământu-i pregătit, ca să fie judecat, de păcat.  
Bine-ar fi ca să veghem, vreme multă nu avem, pentru  

că, vedem: semnele, de pe pământ, rostite de Domnul Sfânt 
(veşti de războaie, secete, schimbări climaterice ciudate, boli  

despre care nu s-a mai auzit, cutremure de pământ mult  
mai multe şi mai violente ca niciodată, etc). Dar, să 

 trecem mai departe, terminăm această carte? 
 Terminăm: e terminată, mai trebuie com- 

pletată, o problemă nu prea grea, când 
 străluceşte o stea, şi steaua călătoreşte,  

pe unde pustiu mai este. Că, am completat  
mai mult, pagini scrise despre Cult, nu cred  

eu că am greşit, pentru voi, pentru citit. Aşa-s eu,  
când mă gândesc, vă scriu şi nu mă opresc, după care,  
desenez, forme ciudate pictez, zic eu... să fie frumos, şi 
 oamenilor de folos, căci: oamenii mă citesc, şi formele 
 le privesc. Şi-au văzut, pe cineva, o persoană undeva,  

căreia i-am dăruit, să citească gratuit, şi mi-a mul- 
ţumit, carte-a răsfoit, şi mirată s-a oprit, for- 

mele că le-a privit, şi i-a zis soţului care,  
pregătea ceva mâncare, să se uite ce  

frumos, am scris eu despre Hris- 
tos, adică, am desenat, cuvântul poetizat.  

Şi soţului i-a plăcut, formele ce le-am făcut: 
 un lucru nemaivăzut, să rămâi uimit şi mut; mai 

 zicea frumos soţia, citindu-mă-n poezia... Renaşterea,  
un volum, aflat pe al vieţii drum, adică, îi tipărită, şi de citi- 
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tori citită. Şi de-atunci, încurajat, mare atenţie-am dat, şi am 
desenat, cuvântul poetizat, mai frumos, şi mai plăcut, ca la înce- 
put.  Şi formele ce le fac, în afară că vă plac, împortante ele sunt, 

asezate în cuvânt, pagina(aceasta ar fi pagina 733), exact să 
 fie, plină ochi, cu poezie. Aşadar, citiţi frumos, şi puteţi 

 privi şi-n jos, pentrucă, poate nu ştiţi, formele să le  
citiţi(glumesc), căci: nici eu nu am ştiut, for- 

mele când le-am făcut, să citiţi şi mai  
plăcut, şi să vă-ntrebaţi şi cât, 

 câte forme vă mai fac,  
paca-pac? Păi câte  

sunt necesare,  
şi chef... Pă- 
vălache, are,  

căci mai are doar 
 puţin, va zice cuvântul,  

Fin, şi-atunci cartea s-a sfârşit,  
paginile s-au citit, poate-număraţi  

bobocii, vă mănâncă iarăşi... ciocii, şi o 
 luaţi de la-nceput, dacă v-a plăcut, dacă nu,  

mai staţi, mai vă legănaţi, poate adormiţi, vă mai 
 amintiţi, de unul ca mine, care pentru tine: iubit cititor, 
 de mine cu dor; astăzi m-am jerfit, la voi m-am gândit,  

şi mă mai gândesc, frumos vă vorbesc, din a mea 
 voinţă, Domnului, dorinţă, eu, să o-mplinesc, 

 şi s-o tipăresc,  iar pe viitor, cu trupul  
când mor, voi, rămâne viu, şi din 

 cer vă scriu, să nu mă uitaţi, 
 şi să vă rugaţi: Domnul, 

 să vă dea, şi o altă  
stea, sau mai  
multe stele: 

 păcatul,  
să-l  

spele, 
 mergând  

mai... departe, 
   cum scrie la Carte.     
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Şi ce fac... acum, pe ultimul drum, când am  
depăşit, şi poate-am greşit; formele făcute, şi poate 

 plăcute, făcute în grabă, din pană şi... labă? Poate fac o  
oală, pe o albă coală, sau fac un arici, pogonici; sau fac un  

broscoi, mergând înnapoi; sau fac o pisică, una foarte mică; 
 sau un şoricel, un pui de căţel; nu ştiu ce-am să fac, paca-pac. 

Dragă iubit cititor, nu sunt mare gânditor, orişicine 
 poate scrie, cu rimă şi poezie. Important 

 e să voieşti, exersezi, te străduieşti; 
 şi cum eu să nu voiesc, când  
vă spun: că vă iubesc, pentru 

 voi mă străduiesc, cum? Poate  
nu toţi m-au iubit, când în versuri 

 m-au citit, şi motiv nu am avut, să devin 
 un om tăcut, să-i critic, înjur, jignesc, spunân- 

du,-i că nu-i iubesc. Dimpotrivă, i-am iubit, în carte 
 i-am tipărit(n-am zis cine i-a găsit), ca să rămână iubiţi,  

şi de cititori citiţi. Şi vă rog să îi iertaţi, căci degeaba raţa baţi, 
raţa de bătaie scapă, şi se duce tot la apă, se spală, se bălăceşte,  
maca-maca, măcăneşte, după care... stă la soare, stă la soare, se 
usucă, mâncărimea o apucă(are purici), şi iarăşi fuge la apă, se 

bălăceşte-ntr-o groapă: maca-mac, mă bălăcesc, de căldură 
 mă topesc, este vară, este cald, şi mă bălăcesc, mă scald,  

sunt... raţă, foarte frumoasă, măcăn, sunt gălăgioasă,  
ştiu că nu prea sunt iubită, şi pe varză sunt gătită, 

 şi mai ştiu că nu mă vreţi, de la apă mă băteţi;  
dar n-am ce să fac, vorbesc... maca-mac, 
 şi mă duc pe lac, asta fac. Dragă cititor  

iubit, pagina... mi s-a sfârşit, sunt 
 atent să o sfârşesc, şi să nu o 

 depăşesc: formele au fost 
 făcute, am trecut de 

 700, pagini, scrise, versuri, vise.  
Rămâne să mai citiţi(38 – Creaţii literare),  

vă culcaţi, vă odihniţi... dacă sunteţi obosiţi. Să trăiţi! 
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38)Creaţii literare. 
*** 

Mireasma ta 
 de isabel » 16 Oct 2010, 17:30  

Petale rupte dintro floare 
Aşa sînt ani ce-au trecut 

Tu ce mireasmă laşi în urmă 
De trandafir sau de cucut. 

 
Tu laşi o urmă pe cărare 

Cu pasul tău pe unde treci 
Ce creşte în urma vieţii tale? 

Sînt florii de crin sau umbre reci. 
 

Tu eşti parfumul vieţii sfinte? 
A celor ce-s născuţi din nou 

Sau doar o formă de credinţă? 
Laşi presărat pe drumul tău. 

 
Tu porţi în tine chipul jerfei 

A fîiului de Dumnezeu 
Sau eşti ca lumea în mulţime 
De da-i napoi la tot cei greu. 

 
Tu laşi iubirea casă curgă? 

Prin fapte, vorbe si dreptate 
Sau eşti ca Iuda plin de ură 

Mereu vinzi fraţii pentru plată. 
 

Tu eşti cuprins de bucuria? 
A sfinţilor umpluţi cu duhul 
Sau porţi în suflet răutate? 

Ce moartea în popor împarte. 
 

Tu plângi cu cei ce plâng în lume? 
Tu eşti aproape la orfan? 

Sau fugi de toţi cen lumes singuri 
Tea-scunzi în băuturi şi bani. 
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Tu eşti înscris la oastea sfântă? 
Tu lupţi ca bun şi brav creştin! 

Sau porţi doar haina de credinţă? 

Şi eşti în schimb plin de venin. 

 
Tu poţi să cânţi în limbi străine? 
Să proroceşti prin Duhul Sfânt! 

Sau tot ce spui să-audă alţi? 
E vorba firi moarte dînd. 

 
Tu la-şi petalele iubiri? 

Să cadă lin pe drumul vieţii. 
Sau strângi comoara vieţii tale? 
Din lucruri moarte pieritoare. 

 
Te chem acum la cercetare 

Pentru că timpul ţie prielnic 
Grăbeşte azi şi fă schimbare 
Pentro eternă sărbătoare. 

amin 
poezie a unui frate 

 de credinta, Alex. isabel  
*** 

Re: Mireasma ta 
de lupteopa » 01 Ian 2011, 22:18  

Întradevăr, mireasma ta este petală ruptă dintr-o "Floare" 
O "Floare" mirosind a Dumnezeu şi e nemuritoare, 

Lăsăm petal-aceasta-n urmă pe cărarea vieţii 
Şi ne-nălţăm spre veşnicia sacr'-a dimineţii. 

 
Fratele care-a scris această bucurie 

A înrămat-o şi numit-o poezie 
Să strălucească dimineţi de noi visate 

Şi seri de seri de cititori viu comentate. 
 

Astăzi te-am vizitat 
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Şi mult m-am bucurat 
Aş vrea în versuri să vă comentez 

Şi nu aş vrea nimic să eronez. 
 

Faptul că scriu în versuri poate fi frumos 
Scriu foarte multe lucruri Domnului Hristos 

Unii nu agreează felul meu de a iubi 
Şi-n versuri orişice... lor, povesti. 

 
Dacă şi voi aici vă supăraţi 

Şi bineînţeles mă şi invidiaţi 
Bine ar fi să-mi spuneţi deîndată 
Şi mă retrag, să nu fii, comentată. 

 
Aştept reacţia care o veţi avea 
Şi poate nu apune steaua mea: 

O stea care abia a răsărit 
Şi în Hristos, iubirea, a primit. 

Mulţumesc 01.01.2011 
lupteopa  

*** 
Ce frumos ce placut 

de Administrator » 24 Mai 2009, 21:08  
CE FRUMOS CE PLĂCUT E SĂ FII CREŞTIN  

SĂ TRĂIEŞTI PRIN CREDINŢĂ MEREU  
SĂ TE SIMŢI UN COPIL AL LUI DUMNEZEU  

CE PLĂCUT E SĂ FII CREŞTIN  
 

CÂND ERAM RĂTĂCIT ISUS M-A AFLAT  
DIN PĂCAT EL M-A RIDICAT  

VIAŢA EL MI-A SCHIMBAT EL M-A LUMINAT  
ISUS PRIETENUL MEU MINUNAT  

 
ZI DE ZI CEAS DE CEAS EU MĂ SIMT IUBIT  

AM ÎN SUFLETUL MEU PE ISUS  
EL E MÂNTUITORUL MEU DRAG ŞI SCUMP  

CE VEGHEAZĂ LA VIAŢA MEA  
 

NU MAI STA PE GÂNDURI TU SUFLET PIERDUT  
VIN LA ISUS AZI ROAGĂ-TE LUI  
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VIN LA VIAŢĂ CREŞTINĂ RIDICĂ-TE SUS  
FĂ UN SFÂNT LEGĂMÂNT CU ISUS 
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*** 
Re: Ce frumos ce placut 

de lupteopa » 01 Ian 2011, 23:05  
Foarte frumos este să fii creştin 

Este-o plăcere-aşa de-mfloritoare 
Încât, nu are-n lume-asemănare: 

Plăcere izvorâtă din divin. 
 

Şi eu am fost un rătăcit 
Mergeam pe drum şi nu ştiam ce sunt 

Şi când am dat penste Sfântul Cuvânt(Biblia) 
Pe Domnu-n suflet am primit. 

 
Sufletul este acum acela ce vă scrie 

Fără de suflet şi de Dumnezeu... 
Eşti rătăcit fără scăpare şi ateu, 
Şi nu poţi scrie-n rimă poezie. 

 
Doresc să ne iubim, să ne rugăm 

Doresc să ne luptăm lupta cea dreaptă 
Şi fratele, sau sora, ce răspuns aşteaptă: 

Imediat, prin comentarii, să le dăm. 
 

Numai aşa ne dovedim credinţa 
Numai aşa învingem supărarea, 

Numai aşa ne mai schimbăm firea şi starea 
Şi-mbrăţişăm, în suflet, pocăinţa. 

*** 
Mai Fă Un Pas 

de isabel » 16 Oct 2010, 17:21  
Mai fă un pas nainte 

Chiar de te simţi slăbit 
Mai fă un pas amice 
Un pas şi-ai biruit. 

 
Nu renunţa la luptă 

Cînd simţi că nu mai poţi 
Ridicăţi tu privirea 
Aproape e Hristos. 

Cînd simţi că încercarea 
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Loveşte în vasul tău 
Nu renunţa la cale 
Fi tare dragul meu. 

 
Mai fă un pas cu Domnul 

Pe drumul vieţii tale 
Primeşte undelemnul 
În candelă şi-n vas. 

 
Fă pasul în lumina 

Cuvântului scripturi 
Isus te întăreşte 

Să poţi să biruieşti. 
 

Mai fă un pas nainte 
Chiar dacă simţi că cazi 

Isus va fi alături 
Cu tine la necaz. 

 
Mai fă o rugăciune 

Chiar dacă nu mai speri 
Isus răspunde în dată 
Atunci cînd tu îl chemi. 

 
Mai cântă o cântare 

Chiar dacă nu înţălegi 
Prin laudă poţi astăzi 
Duşmani să biruieşti. 

 
Mai adu zeciuiala 
La casa Domnului 

Căci Domnul răsplăteşte 
Pe toţi copii Lui. 

 
Mai fă un bine astăzi 
Cînd ţise oferă şansa 

Căci Domnul ţine seama 
De tot efortul tău. 

... 
Mai fă un pas nainte 
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Chiar dacăi beznă azi 
Curînd Isus apare 

Întîmpinăl cu drag. 
amin 
*** 

Re: Mai Fă Un Pas 
de lupteopa » 01 Ian 2011, 22:44  
În viaţa mea, am mai făcut un pas 

Un pas pripit, dar înainte, 
Poate sunt prea grăbit în glas 

Şi folosesc multe cuvinte. 
 

Eu nu renunţ la luptă niciodată 
Ridic privirea-n sus către Hristos 
Şi-mi sare-n ajutor iubitul Tată 

Să pot să scriu în viers, ritmat, frumos. 
 

Am mai făcut un pas, şi îl mai fac 
Mai fac poate osută sau omie, 

Şi în credinţa Domnului Hristos de zac 
Am să v-aduc în suflet veselie. 

 
Aştept acum şi tu un pas să-mi faci 

Mai cântă-mi o cântare poezie, 
Şi te-aş ruga în rugăciuni să zaci 

Deoarece: Domnul te vede şi te ştie. 
*** 

 
Fiul! 

de isabel » 16 Oct 2010, 17:15  
Unui om bogat si fiului sãu le plãcea sã  

colectioneze opere de artã rare. Aveau de toate 
 în colecþia lor, în afarã de Picasso si Raphael. Adesea 

 se asezau si îsi admirau minunatele opere de artã. Când a 
 izbucnit conflictul din Vietnam, fiul a plecat la rãzboi. A fost  

foarte curajos si a murit în bãtãlie în timp ce îl salva pe un alt 
soldat. Tatãl a primit vestea si a plâns amar pentru moartea 

 fiului sãu. Peste aproximativ o lunã, chiar înainte de Crã- 
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ciun, cineva a bãtut la usa sa. Era un  
tânãr cu un pachet mare în mânã. El a spus: 

- Domnule, dumneavoastrã nu mã cunoasteti, însã  
eu sunt soldatul pentru care fiul dumneavoastrã si-a dat  

viata. El a salvat multe vieti în acea zi si în timp ce mã ducea 
 în brate cãtre un loc sigur, un glont l-a lovit în inimã si a murit 
 pe loc. Vorbea adesea despre dumneavoastrã si despre cât de 

mult iubiti arta. Tânãrul a întins pachetul: 
- Stiu cã nu este mare lucru. Nu sunt un artist mare, dar cred cã 

fiului dumneavoastrã i-ar fi plãcut sã aveti asta. Tatãl a des- 
chis pachetul. Era un portret al fiului sãu, pictat de acest 
 tânãr. A privit uimit la felul în care soldatul surprinse 

 în tablou personalitatea fiului. Ochii i s-au umplut 
 de lacrimi. I-a multumit tânãrului si s-a oferit  

sã plãteascã tabloul. 
  - O, nu, domnule, nu as putea niciodatã  

sã plãtesc ce a fãcut fiul dumneavoas- 
trã pentru mine. Este un cadou. 

Tatãl a agãtat portretul dea- 
supra semineului. De fie- 

care datã când avea  
musafiri, înainte  

de a le arãta 
 vreo operã 
 de artã din 
 colectia lui,  

le arãta întâi  
portretul fiului sãu. 

Peste câteva luni el a murit.  
S-a fãcut o mare licitatie pentru 

 picturile din colectia sa. S-au adunat  
multi oameni cu influentã, uimiti sã vadã  

minunatele tablouri si bucurosi sã aibã ocazia 
 de a cumpãra unul pentru colectia lor. Pe tribunã  

se afla tabloul fiului sãu.. 
  Cel care conducea licitatia a lovit cu ciocãnelul: 

-Vom începe cu acest tablou al fiului sãu. Cine 
 vrea sã liciteze? S-a fãcut liniste. Apoi o  

voce din spatele încãperii a strigat: 
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-Vrem sã vedem tablourile celebre.  
Sãriti peste acesta. Dar cel care  

conducea licitatia a insistat: 
-Vrea cineva sã liciteze 
 pentru acest tablou?  

Cine doreste sã 
 înceapã? 100 

 de dolari? 
 200? 

O altã voce a strigat furioasã: 
-Nu am venit aici ca sã vedem acest tablou. 

 Am venit sã vedem picturi de-ale lui Van Gogh, 
 Rembrandt. Sã trecem la valorile adevãrate. 
Dar cel care conducea licitatia a continuat: 

- Fiul! Fiul! Cine îl va lua pe fiu? În cele  
din urmã s-a auzit o voce din spate- 

le încãperii. Era grãdinarul ca- 
re lucrase mult... timp, pen- 

tru... stãpân si fiul sãu. 
- Voi da 10 dolari pen- 

tru acest... tablou. 
Fiind sãrac, era 
 tot... ce-si pu- 
tea permite. 
- Avem 10  

dolari.  
Cine  

oferã 20? 
- Dati-i-l cu 10 

 dolari. Sã trecem la genii. 
- S-au oferit 10 dolari. Nu vrea ni- 

meni sã dea 20? Multimea de oameni a  
devenit tot mai furioasã. Nu vroiau tabloul  

cu fiul. Doreau picturile mai valoroase din colec- 
tie. Cel care conducea licitatia a lovit cu ciocãnelul:  
-S-a vândut cu 10 dolari. O per-soanã din al doilea 
rând a strigat: - Sã mergem mai departe! Dar cel 

 care conducea licitatia si-a pus jos ciocãnelul: 
- Îmi pare rãu, dar licitatia s-a încheiat. 
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-Cum adica s-a incheiat domnule, noi am 
venit aici degeaba? Si ce facem cu tablourile celelalte! 

- Îmi pare rãu. Când am fost chemat sã conduc aceasta 
 licitatie, mi s-a spus despre o stipulatie care existã în tes- 
tament. Nu am avut voie sã o destãinui pânã în momentul  

de fatã. Numai tabloul cu fiul este scos la licitatie. Cine 
 il cumpãrã va mosteni întreaga avere, inclusiv 

 tablourile. Omul care a luat tabloul cu  
fiul va primi totul. 

În urmã cu 2000 de ani Dum- 
nezeu L-a dat pe Fiul Sãu  

pe cruce. Ca si licita- 
torul, mesajul  

Sãu zice: 
- Fiul, Fiul, cine vrea sã îl ia pe Fiu? 

Cãci, dupã cum vezi, cine Îl ia pe 
 Fiul primeste totul. isabel  

*** 
Re: Fiul! 

de lupteopa » 02 Ian 2011, 17:54  
Foarte frumos Isabela, foarte frumos ai  

exprimat păcătoşenia omului modern, o păcă- 
toşenie în care(sunt stan păţitul), spre exemplu sunt  

apreciaţi şi iubiţi numai cei ce au valoare în sensul că au şcoli 
 înalte, facultăţi şi masterate în teologie, iar de unul ca mine fără  
pic de valoare în ochii lor pe motiv că nu posed decât un 8 clase 
elementare după... posibilitatea materială precară a părinţilor,  

ei bine, de mine nici nu vor să audă ceva, ba dacă le spun 
 că le scriu poeziile religioase toate prin puterea cre- 

dinţei pe care o am în mine, şi prin faptul că teo- 
logul cel mai mare şi numit Isus Hristos locu- 

ieşte în mine, iau foc de mânie, şi nici nu 
 vor să mai audă de mine şi poeziile  

mele pe nici un site de pe net.  
Isabela, să ştii că sunt ti- 

mid şi pe acest... sait  
pe care l-am des- 

coperit printr- 
un "vis" în  
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prima zi din an, când după trecerea anului  
noi m-am culcat singur fiind, şi când să mă scol, 

 m-a apucat o tuse nemaiîntâlnită, am mai tuşit eu  
şi înainte de schimbarea anului nou când fica mea fiind  

prezentă a râs de mine zicând... "Ho, măi taţi nu vomita prin 
 casă, şi nu muri, să apuci şi tu anul nou, ce naiba..." Şi de vomitat 

nu am vomitat la ghiuvetă, dar mi-a fost rău, cu toate că eu nu 
beau pic de... alcool(nici şampania nu am deschis-o de anul nou), 

şi mai apoi nu am mai tuşit sau ceva greţuri, până când v-am 
spus că  

m-am trezit iarăşi cu starea aceasta misterioasă. Din întâm- 
plare cunosc fenomenul acesta de ani de zile, când da- 

torită stresului foarte mare, mă apucă tusea aceas- 
ta, iar când deschid Biblia şi mă rog citind un 

 minut două ceva la... întâmplare, imediat  
îmi trece, şi multă vreme uit de aceas- 

tă stare, şi deduc faptul că Dumne- 
zeu m-a atenţionat cu privire la  

un lucru rău ce mi se poate 
 întâmpla, şi rugându-mă,  

am închis portiţa celui  
rău să intre în mine 

 şi să fac voia lui  
nu a lui Dumnezeu. 

Aşa am ajuns eu pe acest 
 site unde să vă spun drept nu vroiam 

 să postez nimic deoarece abia am scăpat teafăr  
şi nevătămat de pe site Resurse Creştine, unde ca Ortodox  

nu sunt agreat de aceşti aşazişi pocăiţi, şi pentru a scăpa de tuse, 
 m-am dus totuşi pe acest site, şi am făcut un comentariu unui 
poet şi fost duşman de-al meu numit Duverna..., dar tusea a 

revenit, şi mi-am dat seama că altceva doreşte Dumnezeu de la 
mine. Am 

 să mă duc la poezia în cauză să văd dacă poetul Duverna 
 mi-a acceptat comentarii: căci mai nou autorul res- 

pectiv trebuie să te accepte, şi dacă nu, o am 
 selectată şi am să o prezint, ca nu cumva 

 să zică un autor de aici, că mint ceea 
 ce vă spun, căci până nu mi-am  
făcut cont aici, nu a fost chip  
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să-mi treacă tusea aceas- 
ta misterioasă, şi iată-mă acum la 

 2 zile de la eveniment, sănătos tun  
şi fără pic de tuse sau ceva. Poate 

 v-am impresionat, şi fac acum 
 o pauză, caut poezia lui Du- 

verna cu respectivul co- 
mentariu dat, după 

 care revin aici 
 să vă mai 

 spun 
 câte ceva. Amin. 

lupteopa  
*** 

Re: Fiul! 
 de lupteopa » 02 Ian 2011, 19:00  

(Continuare explicaţii despre Duverna) 
De anul Nou 

 
De anul nou, străbate-un ecou 
Din anul vechi; parcă-n urechi 
Un glas răsună c-o veste bună, 
E-o veste care, prin glasul tare 
Ea dulce chiamă, ca şi o mamă 
Pe-ai săi copii, cu paşi zglobii. 

 
Şi cine-o ascultă, şi n-o insultă 
Prin neascultare, şi în umblare 

Paşii-ndreaptă pe calea dreaptă, 
Şi se convinge că poate-nvinge 
În drumul vieţii veşmântul ceţii 
Nutrind credinţă, spre biruinţă. 

 
Şi încă un an, mult mai diafan 
Ne vine în faţă, şi el ne învaţă 
Să încercăm, să ne schimbăm, 
Să fim mai buni, şi din cărbuni 
Avem menirea ca-ntreagă firea 
Să se prezinte în albe veşminte. 
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De anul nou, să fie un alt ecou, 
Să-l ducă vântul, tot pământul 

Ca model al Iubirii, şi-al înfrăţirii! 
Să fim toţi una, şi-ntotdeauna 
Iubirea să fie, ca o albă mantie 
Ce umple totul, şi stinge focul. 

 
Acum să zidim şi să propăşim 
La templul sfânt, prin Cuvânt, 
Caci el cere mereu să prospere, 
Să fim pietre vii având bucurii 
Şi vestea-nnoirii, şi a pregătirii 
S-o ducem la alţii, la toţi fraţii! 

 
Spre slava divină, pură, senină 
Să fie cântare, în zi de serbare, 
Toţi să cântăm, să ne bucurăm! 
Inimile noastre-n zările albastre 
Să nădăjduiască, să cunoască, 
Marile minuni de peste genuni! 

 
Flavius Laurian Duverna 

31 decembrie 2010 
*** 

Comentarii: 
La mulţi ani întru Domnul!  

Frumoase exprimări, expuse în cântări; 
 să fie cum aţi spus, iubindu-L pe Isus: să fim  

printre cei vii, ai Domnului Copii; spre slava cea divină, 
 să propăşim Lumină; pe Domnul să-L cântăm, şi să ne bucu- 
răm; El este-a noastră Mamă, ne strigă şi ne Cheamă; strigă la 
 noi mai tare, este un an schimbare: Sabatu-adevărat, sâmbăta 
 noi l-am schimbat, să îl sărbătorim, şi credincioşi să fim. La  

mulţi ani şi putere de muncă şi lămurire doresc să ne dea  
Domnul anul acesta, deoarece abia acum după mai 

 bine de 2000 de ani, începem să înţelegem  
importanţa ţinerii Sabatului sâmbăta,  

şi că duminica este de fapt prima 
 zi a săptămânii următoare,  
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ziua când Domnul a înviat şi  
mai apoi la Tatăl ceresc S-a înălţat. 

Mulţumesc editorilor şi administratorilor  
acestui site pentru urările transmise, şi promit  

că voi fi mult mai credincios anul acesta, postând poezii 
 şi predici, care le doresc acceptate, spre binele nostru, şi spre  

slava lui Dumnezeu, amin. Adaugat in 01/01/2011... (poetpaul) 
Răspuns la urare...  

Mă bucur pentru schimbare şi noua atitudine adoptată în 
 creaţie... Poate au fost necesare şi chiar benefice obser- 

vaţiile critice făcute din iubire, pe tot parcursul anu- 
lui care a trecut. Totuşi, numai Domnul lucrea- 

ză la inma noastră! Dacă facem ceva pen- 
tru slava şi gloria lui Dumnezeu şi  

pentru salvarea semenilor  
noştrii, şi mă refer 

 aici şi la cre- 
aţia poetică, 
 lucrul acesta  

trebuie făcut cu 
 toata puterea capacităţii 

 energiei noastre creatoare, dăruită  
de El. Gândurile noastre trebuiesc exprimate 

 şi scrise corect din punct de vedere gramatical, al limbii 
 române. Mulţumesc pentru urare! Vă doresc sănătate şi 
înţelepciune din belşug în noul an şi multe binecuvântări  

de la Dumnezeu!  
Cu privire la poziţia adoptată a bisericii ortodoxe din 

 punct de vedere calendaristic, ca Duminica să fie 
 socotită ca prima zi a săptămânii, aceasta este 

 o reabilitare a Sabatului biblic, şi anume,  
că el este ziua a şaptea de odihnă, 

 aşa cum ne-a lăsat-o Dum- 
nezeu de la creaţiune.  

Adaugat in 02/01/2011 de  
  Flavius Laurian Duverna... 

(***) 
Dragă Isabela, se pare că  

Duverna acesta a mai uitat de 
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confruntările noastre trecute,  
şi probabil a fost foarte satisfăcut, căci 

 din cauza lui şi a multora ca el, am fost şters cu 
 poezii cu tot, nu odată, ci de trei ori, şi ulterior nu am 

 mai postat poezii pe acest site, şi nici predici, unde nici pe 
 acolo nu sunt agreeat dacă le scriu predici şi în versuri, şi zic 
răspicat, că există secţiune de poezie, şi ca atare acolo să fac 

 predici în versuri, nu aici la noi. Am căutat ceva concret 
 şi am găsit ceva despre Duverna: 

2009-08-29 - Flavius Laurian Duverna []  
a scris Despre poezie  

,,Trebuie să cumpăneşti de o sută  
de ori o scriere până o dai pu- 

blicităţii." M. Eminescu 
... 

2009-08-29 - poetpaul [] a scris Bine  
Bine Eminescule, cumpăneşte tu acum şi pentru  

mine dacă ai fost atât de deştept de nu mai ai nimic ce  
citi la pagina mea, amin. 

Am găsit ceva despre Duverna spuneam, dar am găsit ceva  
şi din partea altora care m-au ameninţat atunci că mă reduc 

 iarăşi la tăcere dacă nu mă astâmpăr şi îi comentez în versuri 
ritmate, iar acum după ce am mai fost şters cu poezii cu tot,  

realizez eu, că au avut şi au o influienţă foarte mare pe 
 acest site unde Dumnezeu nu doreşte să mă mai  

duc, posibil să fie editori care controlează 
(sau controla, că acum poetul este cel  

ce te acceptă sau nu), şi care abu- 
ză de puterea pe care o au, 

 şi elimină imediat pe 
 alţii care văd ei 
 că-i pot întrece 
 în versuri scrise 

 ritmat şi frumos întru 
 Domnul. Iată exemplu concret  

mai jos selectat şi arătat după promisiunea 
 făcută: 

*** 
2009-09-10 - Ana [] a scris  
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intreaba-te daca ar zidi pe cineva ce scri,  
si intreaba un profesor de greseli,  

sau daca scrii corect, fara  
suparare, iar o iei  

de la inceput. 
Şi uitându-mă la data la care mi s-au  

şters a treia oară toate poeziile scrise pe acest site,  
acum am realizat ce a vrut să spună această "Ană şi Caiafă",  
adică am luat-o iarăşi de la început, dar am lăsat-o ceva mai  
moale, ca nu cumva să mă şteargă şi a patra oară. Iată acum 

 ce ziceau alţii despre mine, jignire pe faţă, că sunt nebun  
de le pot scrie acele comentarii în zeci şi sute de ver- 

suri, la care eu le spuneam că îi iubesc foarte  
mult, şi doresc să se pocăiască cu adevă- 

rat, căci adevăratul pocăit nu proce- 
dează în felul acesta cu fratele 

 său, şi lovind în mine: un 
 cel mai neînsemnat  

întru Domnul, 
 lovesc de 
 fapt în: 

 Domnul Hristos după cum bine  
ştim din pildele Sale pline de iubire: 

... 
2009-09-11 - sorin [] a scris -  

frate Paul, ce zici sa le pui pe note versurile astea ,  
ar fi un oratoriu superb cu titlul ,,Oratoriul XXL ,,  

de Preda Paul. Scuza-mi gluma dar eu zic  
sa mergi la pastor la consiliere  

si rugaciune ca ai  
ceva probleme. 

Ceva probleme nu am mai avut cu aceşti poeţi 
 ce zic "Doamn-Doamne", şi nu sunt, iar acum rămâne 

 să văd ce probleme pot avea eu aici unde m-a mânat Duhul 
 lui Dumnezeu să vin, căci nu cei sănătoşi au nevoie de Doctor,  
ci de Doctor au nevoie cei Bolnavi şi cu tuse, şi după cum stă 
 treaba, sunt destui Bolnavi şi pe aici pe unde Atotputernicul 
 a dorit să vin, şi prin acţiunile pe care le voi întreprinde aici,  

se vor pocăi cu adevărat, căci a te pocăi, nu înseamnă a te 
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 scălda şi gata, ci înseamnă  
să faci şi voia lui Dumnezeu, ducân- 

du-ţi Crucea vieţii până la sfârşit, amin. 
... 

Alţi comentatori 
de Mirona Simcea » 03 Ian 2011, 15:55  

ca una care scrie poezii pot spune ca ai talent, gasesti 
 rime ... ; ultimile poezii sunt mai ... poezii, dar cu tinerea 

sabatului ... scuza-ma ! nu sunt critic literar si nici nu am drep- 
tul sa te judec, dar daca scri pe forum, iti dau un sfat : nu e cazul 
 sa ne spui chiar tot, anume ca ai vomitat si unde anume ai facut 

 asta ! sau chestia cu tusea, chiar crezi ca asta a fost un semn ? 
incredintarea care o ai, uneori e mai bine sa o ti pentru tine, 

 ca unii isi cam bat joc si nu stiu daca ei sunt mai vinovati 
 decat tine, caci din Biblie am inteles ca "este mai VAI  

de cel prin care vine prilejul de pacatuire", deci si 
 in vorbire trebuie sa fim atenti sa nu dam cui- 

va prilejul sa pacatuiasca in urma la ce a  
auzit de la noi ... in cazul de fata, noi 
 scriem si altii citesc ce scriem noi ... 

Apoi chestia cu cititul Bibliei  
doua minute la intamplare  

ca sa te calmeze (pe tine 
 sau tusea ta) ... iar nu este 
 o metoda crestineasca ; ma 

 faci sa inteleg ca tu il compari  
pe Dumnezeu cu o umbrela, adica 

 daca ploua, iei umbrela cu tine, iar daca 
 e soare, o lasi acasa uitata intr-un colt ... iar 

    Biblia o citesti doar putin ca sa depasesti criza ... 
Te las cu aceste sfaturi pe care as vrea sa le 

 primesti ca din partea unui crestin ; ti- 
am scris in dorinta de a te ajuta sa te  
corectezi ca sa nu mai fi judecat de 
 altii sau criticat. Uneori noi sun- 

tem cauza, iar daca nu e cazul,  
atunci da-I slava Domnului,  

inseamna ca ai suferit o- 
cara si dispretul pe ne- 



 
 

754 

drept si Domnul va ajuta astea toate la  
coroana de margaritare si pietre scumpe  

pe care o vei primi ca rasplata a credinciosiei 
 tale la sfarsitul calatoriei pe pamantul acesta !  

Fii sanatos si multa pace ! Mirona Simcea  
... 

Mesaje: 85 
Membru din: 02 Mar 2010, 06:28  

Prenumele: Mirona  
Religia: crestina  

Sex: Femeie 
*** 

de lupteopa » 04 Ian 2011, 06:31  
Da, în primul rând îţi mulţumesc pentru comentariu,  
şi poate că ai dreptate: nu trebuie eu să mă spovedesc  
către voi sau către alţii şi să vă spun unele secrete ale 

 mele cu Dumnezeu, totuşi am citit pe undeva prin 
 Sfânta Scriptură, descrieri ale unora care se zice 

 că aveau o relaţie fiu-Tată cu Dumnezeu, 
 şi Dumnezeu a ales anumite căi de 

 comunicare între ei, astfel încât 
 Tatăl, să-l anunţe pe fiul mic  
şi neputincios, că i se poate  
întâmpla ceva rău, că nişte  
forţe ale întunericului sunt  
prezente lângă el şi el nu le 

 poate vedea, etc. Posibil să-mi 
 pară rău că v-am povestit aşa ceva, 

 sau să fie un lucru bun, căci de exemplu,  
dacă noi nu am fi avut Biblia ca factor de comu- 

nicare zilnică între om şi Dumnezeu, Dumnezeu ar  
fi găsit altă metodă de conversaţie cu tine, spre exemplu  

acel rug vorbitor care ardea şi nu se mai mistuia, sau poate  
că voi adăuga aici la voi poezia cu Ilie proorocul, prooroc 

 ce a vorbit cu Dumnezeu prin alte metode, adeseori 
 mentale... dacă mă înţelegeţi.Voi reveni şi voi 

 afişa poezia cu acest Ilie, la care te voi 
 invita să o citeşti şi să o comen- 

tezi. La revedere! 
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(****) 
Iată, dragă cititor, cum comentatorii mor,  

şi fiind descurajaţi, de... profesori, urechiaţi, vor 
 tace, se cuminţesc, ne-ntrebaţi nu mai vorbesc, supăraţi 

 se duc acasa, şi poate se pun la masă, şi poate au adormit, la 
 şcoală n-au mai venit, de frică, şi de bătaie, de faptul că,-n clasă... 
ploaie(bănăţenii aşa zic, când... plouă, pică un pic), şi că miorlăie 

pisica, nu există... căldurica, sufletească, faină, şi o scumpă... 
Haină, ce trebuie s-o purtăm, şi nicicum, s-o aruncăm, să o 

rupem de pe noi(aşa făceau: preoţii, când se sfădeau, hainele şi le 
rupeau, şi-atunci oamenii fugeau, că ştiau: este nervos, se 

dezbracă 
 pân' la... os, şi te poate omorî, te loveşte şi târî... cu  

pietre să te omoare, fără nicio... apărare – vezi 
 curva, scăpată de la moarte, de aceşti săl- 

batici, de Domnul Isus), să o rupem 
 de pe noi, devenind nebuni şi 

 goi?... Dragă cititor iubit, 
 peste multe am sărit, şi pe-aici  

n-am mai venit. Totuşi, a rămas să scriu, 
 să vă demonstrez pe viu, căci fără a mea prezenţă, 

 adică a mea absenţă; fără a mai comenta, şi scrieri a cerceta; 
 totul rămâne pustiu, despre Hristos, Domnul, Fiu. Oare, de ce răi 
suntem, şi-adevărul nu-l vedem?... Pentru că, avem păcat; Dum- 
nezeu ne-a aratat, dar degeaba, und' te duci, şi încotr-o o apuci, 
nimeni nu te înţelege, într-o omenească lege, în care nu ne iu- 

bim, cât mai egoişti să fim; iar când suntem criticaţi, şi în 
 versuri comentaţi, ne... aprindem şi luăm foc, luăm cer- 

neală, luăm şi toc, şi îi scriem noi, să creadă, şi pe 
 satana să vadă?... Oare-acum, unde mă duc,  

şi încotr-o o apuc? Iată de ce am ales, şi  
scrieri eu am cules, pentru a le ară- 

ta, şi voi, cititorii mei, a le jude- 
ca. Dacă şi voi mă-njuraţi, 

 şi de rău mă judecaţi,  
înseamnă că am 

 greşit, carte-aceasta  
de citit, pe care v-o dăruiesc, 

 şi prin care, vă iubesc. Mulţumesc.  
18.12.2011 
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39)Epilog 
*** 

Re: Fiul! 
de lupteopa » 16 Dec 2011, 22:03  

Dragii mei, v-am vizitat, căci de mult n-am 
 comentat. Se pare că e pustiu, avem treabă, nici  

nu ştiu; şi totuşi, surprinzător, pot să fiu comentator,  
adică înregistrat, căci parola am uitat. Aş dori să rechemăm, 

credincioşi; să comentăm. Vă rog să veniţi, luptaţi, citiţi saitul, 
comentaţi; puteţi orişice a scrie, puteţi face poezie; fiţi utili şi 

activaţi, pe satana atacaţi: dacă staţi şi nu vorbiţi, mai sun- 
teţi voi pocăiţi? Dacă da, şedeţi acasă, cu porcul tăiat  

pe masă; mâine anul se-nnoieşte, Vestea Bună 
 se vesteşte... singură, că nu veniţi, Vestea 

 Bună să vestiţi. Vestea Bună-a fost 
 vestită, şi trebuie amintită; alcumva, 

 este uitată, este o curcă plouată, care stă  
ca proasta-n ploaie, penele i se înmoaie; pe când 

 coteţul, e gol, şi puii îi dau ocol. Iar amuu, dac-am 
 trecut, comentariu am făcut; la mulţi ani eu vă urez,  

probabil vă vizitez; sau probabil mă înclin, pe aici 
 n-am să mai vin. Totul depinde de voi, mai puţin 
 de alde noi: care ortodoxi suntem, şi putere nu 

 avem, să venim, să comentăm, de satana să  
scăpăm: căci, satana, nu te lasă, şi de tine 

 nu îi pasă, dacă vii ceva să scrii, fie  
predici, poezii; sau nu vii. Ce zi- 

ceţi, oare, veniţi, sau tre- 
ceţi şi doar citiţi? Sun- 

tem mulţi în România, şi ne place poezia:  
dacă ai o poezie, oare, nu-ţi doreşti să fie, şi aici, 

 şi comentată, şi frumos reprezentată? Poate zici... că 
 nu-i citită, comentată şi primită; sau poate te mai gândeşti, 
 şi pe Domnul îl iubeşti: căci Domnul vine, citeşte, omului îi 

mulţumesc; te doare ceva să scrii, niscai versuri, poezii, 
 Domnului să-I mulţumeşti, şi să-I spui că Îl iubeşti?  

Arată-I că te numeşti, pocăit; şi, Îl, IUBEŞTI!  
Mulţumesc. (16.Dec. 2011.) 

Fin. 
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40)Sabatul 
Dragă cititor iubit, nu am somn şi m-am trezit,  

ceva să vă povestesc, pentrucă, eu vă iubesc. Şi-am 
 să-ncep a povesti, despre ce astăzi privi, am privit la... po- 

căiţi(tv Speranţa), despre oameni chinuiţi, care au făcut... bulău, 
crezându-mă nătărău. De ce? Căci dreptate nu le dau, pentrucă 
nu au... intelect, înţelepciune, cum Domnul Hristos ne spune. Şi 

am scris, da, pe caiet, şi nu vreau să mă repet: veţi citi ce le  
vorbesc, şi n-aş vrea să viersuiesc, iarăşi să pălă- 

vrăgesc(cam 10 pagini am scris). Vorbeau ei,  
de închisoare, puşcărie frăţioare, pe care 

 ei au avut-o, şi pe care au făcut-o... la 
 canal, la diribau, pe unde îi trimiteau, 

 pe motiv că nu muncesc, stau, se roagă, 
 trândăvesc, sâmbăta, ca pocăiţi, şi conside- 

  raţi zmintiţi. Şi dreptate eu le dau, să mai facă...  
diribau, dacă-s proşti, nu au gândire, ce înseamnă 

 mântuire. Şi probabil veţi citi, judeca, adeveri, dacă  
am s-au nu dreptate, despre cele relatate. Vă spun ca să  
ştiţi de-acum, desprea-l vieţii noastre drum, căci nu este 

 cum gândim, şi de multe ori citim, că satana, pocăiţii, comu- 
niştii s-au zmintiţii, au făcut atâtea rele, aflându-se la putere. 
 Au făcut, da, şi mai fac, că au... drac, aşa eu zic, şi tac, nu mai  
spun nimic. Nu vedeam, dar s-a-ntâmplat, cartea am verificat,  
şi-am găsit... că nu aveam, o strofă, când o-negream, la înţelep- 
ciune(am subliniat-o s-o vedeţi), unde Paul(adică eu), spune, 
 Geo Saizescu, înţelept, om cu cap şi om deştept; iar eu: caută, 

găseşte, şi caiete le citeşte, căci ştiam, ştiam precis, pe caiet 
 versuri am scris, căci e greu şi complicat, să le scrii imedi- 

at, şi orizontal, dar şi vertical. Şi-am găsit, într-un sfâr- 
şit, am citit, modificat, şi-am scăpat: cartea e gata,  

am sters ruşinea şi pata; mă pun să mă... odih- 
nesc la televizor privesc, şi treceam neob- 

servat, când deodată, am aflat, ce fă- 
ceau prin puşcării(mai făceau şi  

poezii, precum Traian Dorz,  
dar la... pocăiţii de la Oastea Domnului, care 

 vin şi pe la Ortodoxi, pupă icoane, pe Iisus, adică exact 
 ce ar trebui făcut), şi se... încăpăţânau, sâmbăta(aventişti de ziua 



 
 

758 

 a şaptea), şi nu munceau. Motivul,  
Mântuitorul, care mântuie Poporul, la sânge,  

dacă respectă, o lume dusă: defectă. Şi, mai zic de 
 un moşneag(gardian credincios şi el?), noaptea, le veneau 

 în prag, şi se rugau în genunchi, el afară, ei... mănunchi. Şi stând  
eu şi tot gândind, şi mai multe auzind, odată, m-am ridicat, am 

căzut, împiedicat(probabil nu M-a lăsat, direct dus la comentat),  
şi-atunci am realizat, să nu scriu, aici pe viu(o pană de curent 

ceva, şi gata eşti pe calculator), ci pe un caiet să scriu, pentru că, 
un lucru scris, se păstrează, şi precis, am să-l caut, să-l găsesc, şi 
am să îl tipăresc. Şi aşa... când m-am uitat, m-am şi speriat(peste  

10 pagini), cât am comentat, şi cât am ţipat, să-i  
Trezesc pe... pocăiţi, de satana călăriţi. Şi 

 n-aveam nimic cu ei, dacă n-ar fi...  
prosticei, pântr-acolo că m-au  

şters, repede, aşa... din mers,  
nici n-au stat să mai discute,  

să vadă cine te... are, cu adevărat, 
 nu... ca un... ratat, cum am fost consi- 

derat. Dar, să trecem mai departe, şi să vă 
 explic în carte, despre-nţelepciune, cum Dom- 

nul ne spune, şi cum noi L-am înţeles, şi din Biblie 
 cules. Munca, munca de sabat, care este un păcat, când 

 munceşti tu obligat: la stat, nu particular, călare pe un... mă 
gar, să ari, faci agricultură, şi să nu te rogi din gură. Păi dacă eşti 

obligat, să munceşti şi de Sabat(sâmbăta), la stat, nu particular, pe 
tractor sau pe măgar; cine-ţi spune că-i păcat, să munceşti şi de 
Sabat? Şi Domnul Iisus Hristos, cu ucenicii pe jos, a rupt spice,  

a mâncat, chiar în ziua de Sabat. Şi a fost păcat? Nicidem, 
 ne-a arătat, căci în ziua de Sabat, dacă eşti îmfometat,  

de satana obligat(foamea vine de la satana, căci aici  
este tărâmul groazei lui satana, nu al lui Dumne- 

zeu să trăieşti fără să munceşti, cum au trăit 
 pe timpul lui Moise, când hainele nu li 

 s-au tocit – 40 de ani nu o lună; şi  
când hrană au dorit, le-au dat 

 exact, nu mai mult, prin  
credinţă şi prin Cult),  

şi ziceam, că nu-i 
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păcat, de Sabat, dacă... eşti la stat, şi  
eşti... OBLIGAT, nu aşa de capul tău, să te  

duci ca... Bălălău, să munceşti, şi te-mbogăţeşti,  
chiar în ziua de Sabat, când este mare păcat, aşa cum 

 ţi-a explicat, Domnul, care a mâncat, şi n-a fost păcat, pen- 
trucă, El, te-a iertat, pe cruce – Sacrificat, adică... eliberat, Dom- 

nu,-i Domn şi de Sabat, iar omul... un necurat, necurat fără 
gândire, chinuit, dă în primire, adică a decedat, pentru că el a 

lucrat, obligat, chiar în ziua de Sabat? Este ceva complicat? Dar 
Dumninica, ce făceau, la muncă dacă-i scoteau? Nu munceau? 

Stăteau? Şi 
 nu se rugau? ... Şase zile să lucrezi, şi-a şeaptea  

să încetezi... ă, cum e? Păi staţi să vă povestesc,  
cum munceam şi eu firesc, Duminica, obligat,  

de organele de stat. Şi veneam, munceam,  
strungar eu eram, şi nu comentam, căci 
 noi exportam(în Cuba macarale de 125  
tone forţă – Uzina Bucureşti lângă gara 

 Progresu – spre Giurgiu), bănişori făceam,  
ţara o salvam, de la datorii, miliarde, mii... de 

 dolari, ce îi aveam, şi la bănci le datoram, nu? Şi 
 atunci, dacă ziceai, e Sabat, şi nu munceai, n-o păţeai? 

 Că o păţeai, puşcăria o-nfundai. Şi-am fost tare chinuit, am 
 fost harnic, am muncit, pentrucă, a fost un drept, şi cu mintea 

înţelept, nu am fost ca alţii care, cum luau banii, fiecare, săptămâ- 
ni îi căutai, şi degeaba, nu-i găseai; banii când îi terminau, se-ntor- 
ceau, şi munceau. Şi-i ameninţau, şi îi speriau, aplecaţi şedeau, că- 
ci recunoşteau, se duceau şi beau, fete... ce prindeau, călăreau, şi... 

păcătuiau! Apoi să vă zic, despre mine mic, tatăl vitreg, o bă- 
tea, pe mama, şi-o chinuia, şi mergeam ca să muncim, la  

sapă, şi să trăim(el lucra la târnăcop, şi făcea naveta  
la Maşini Unelte în Bucureşti, şi ne aducea cât de  

cât bani să trăim), şi munceam, munceam, de  
mic eu dădeam, cu sapa, ba în picior... pen- 

tru viitor, să trăiesc, nu mor, căci dacă  
muream, nu vă mai scriam, nu? Şi  

să vezi ce-i drăcuia, şi pe mama  
n-o lăsa(era membră de par- 

tid, când i s-a dat şi ei de 
 la stat, loc de casă, să- 
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şi facă o casă că era văduvă), uite-i pe  
ăştia – fură! Şi dăi drăcuieli şi-njură. Până 

 într-o zi, când se potoli, căci s-a enervat, trei 
 cuţite-a luat... vă omor, zbiera, şi îi drăcuia... pen- 

tru mama mea, care a scăpat, la şedinţă de partid a stat,  
nu că trebuia, şi înţelegea(căci nu prea ştia, nici să scrie, 

 apreciată să fie – două clase a făcut, şi atât, m-ai 
 multe nu s-a putut: 7 fraţi, chinuiţi şi  

nemâncaţi), dar că obligat, ea s-a 
 prezentat, să fie, să se găsească, 

 mai puţin să le vorbească, despre 
 plan, şi-alte minuni, caiete întregi s-a- 

duni. Şi atunci, el, înarmat, cu cuţite, supă- 
rat, peste ei că au intrat, mama, a şi leşinat(zi- 

cea, pe ea s-a...  pipi), şi l-a arestat, l-a bătut, as- 
tâmpărat. Şi poate avea dreptate, nu aveam şi liber- 

tate, obligat, forţat, munceam, şi-un ştiulete de furam, 
 puşcăria(o lună de zile pentru un ştiulete de porumb furat), 

puşcăria 0-nfundam. Şi nu furam, furau ei şi îi lăsam... lasă-i  
omule să fure, pe ogoare şi-n pădure, că-i judecă Dum- 
nezeu, şi nu vor trăi mereu, îi ia dracul într-o zi, şi-or 
muri. Dar el nu, nimic, mă duc să le zic... păi ce, am luptat,  

pe front; şi-am scăpat(trei ani cu armată, până-n Munţii 
Tatra)pentru ăştia să fure?... şi-ncepea să îi înjure. Şi 

 aşa s-a potolit, adică s-a pocăit, şi la fermă a mun- 
cit; dar şi-acolo, iar aşa, pe oameni îi înjura: pu- 

turoşilor, iar stati, spuneţi bancuri(se mai 
 şedea în coada sapei, ceva, mai o glu- 

mă, banc, prostie, să râzi, să faci  
băşcălie,  timpul ca să treacă,  

seară să se facă, după care, 
 îmbarcarea, că te prinde 

 înserarea, cu remorca  
şi tractorul, în care 

 te lua fiorul, pentrucă, s-a întâmplat,  
remorca s-a răsturnat, şi... accidentat – mama 

 a scăpat), vă distraţi; puturoşilor, veniţi, daţi cu sapa  
şi munciţi! Şi să-l vezi că nu şedea, apa după el curgea, şi săpa:  
dăi, şi prăşeste, şi nu te mai odihneşte. Şi-n trei ore, termina, şi 

pe 
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 mama... o lăsa, şi pleca; venea acasă, supărat,  
pus la o masă, singur mâncare-şi făcea, şi-o bătea;  
dădea ca-n câine, arunca oala, mâncare, pâine: voi 

 nimic să nu mâncaţi, ca să ştiţi să vă purtaţi(aducea din 
 Bucureşti, pâine albă să trăieşti, căci pâinea din sat era, 

 neagră, şi cel care nu lucra, de cuseară se-aşeza, la  
rând, pentru-o pâine, dată ca la câine, din  

maşină azvârlită, dacă o aveai plătită).  
Aşa dragoste avea, şi ne înjura. Şi  
m-am dus, l-am părăsit, prin Ba- 

nat, alimănit, şi-am muncit, cinstit,  
chiar şi de Sabat(duminica la Ortodoxi), 

 obligat la stat; şi n-am comentat, nu m-au 
 arestat, şi am rezistat, nu? Vă las, să citiţi, şi 

 acum să ştiţi, despre ce vorbesc, şi vă viersuiesc, 
 iar dacă rămâne, spaţiu, vă voi spune; ca să com- 

pletez, şi să comentez, ce-mi trece prin minte, şi sfin- 
te Cuvinte; mâine e Ajunul, poimâine Crăciunul, şi nu 

 mă grăbesc, oamenii iubesc, c-aţi văzut, că m-am grăbit,  
am căzut şi m-am... lovit(Cineva mi-a pus piedică, nu?), şi  
mintea la cap că... mi-a venit, nu? Păi da, pentrucă, scriam, 

 şi scrierea o pierdeam, şi-o păţeam, o căutam, şi probabil, re- 
nunţam... dă-i... naibi de pocăiţi, şi de oameni prăpădiţi, 
care-n loc să se gândească, obligat ca să muncească, ei 
 se duc şi fac... bulău, se ceartă cu... bălălău; aşa cred că 

 eu gândeam, şi să scriu că renunţam. N-au nici pic de-nţelepciu- 
ne, citesc, ce Domnul le spune, şi merg ca..., calu-nainte, citesc  
din Scripturi Cuvinte; dar ceva ca să priceapă... apă, de ploaie, 
 bine-nţeles, apă de ploaie-au cules; şi să-i vezi ce sar la mine,  
să-mi spună că nu e bine, că-s satana, necuratul, sperie ţara, 

Banatul, căci mai mult pe-aici: sunt şi... pocăiţi, şi oameni  
cinstiţi; mai sunt şi, ţigniţi; pentrucă, ei, nu-s iubiţi, şi-i  
normal, că-s înrăiţi, fură, sparge şi omoară, la pământ 

 că te doboară... pentru ce, pentru avere? pentru-o  
prună, două mere? Lasă omul, c-a poftit, a luat,  

nu te-a sărăcit. Dar ei nu, îl tai cu coasa, a  
venit, şi mi-a... spart casa; m-a furat,  

m-a sărăcit, pentru prune am 
 muncit, le-am stropit, le- 
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am îngrijit, nu? Măi omule, Dumnezeu,  
ne dă hrana tot mereu; c-am rămnit, m-am 

 aplecat, o prună, un măr, am luat; mă omori, să 
 faci păcat? Aşa-i omul – animal, are gândire de... cal,  

sau de viţel, m-ai puţin minte de... Miel, care-i spune: fii 
 deştept, fii milos şi omul drept, dacă o palmă ţi-a dat, tu pe  

el te-ai enervat? n-ai auzit de iertat? Gândeşte-te mai 
 odat', dacă tu nu l-ai iertat, eşti un necurat,  

păi, nu? Comuniştii te-nchideau, ba,  
cu bâta te loveau, şi te omorau, 
 drumul nu-ţi dădeau, de tine  

râdeau, şi drept... că aveau, căci 
 alţii... munceau, şi alţii... şedeau?  

Bine vă făceau, poate vă Trezeau, dar 
 nu v-aţi Trezit, bolnavi, şi-aţi murit! Ia 

 să fi trăit, Biblia citit, oamenii iubit, şi... pro- 
pă-vă... duit! adică ziceaţi, şi o predicaţi, lume adu- 

naţi, şi voi îi... Salvaţi, nu? Păi, ăla, a murit, ăla... pră- 
pădit: nu ştie a explica, Biblia a predica; şi cu cine... doar 

 cu mine? Păi şi eu mă duc, mă fac pui de cuc, mă... despocă- 
iesc, şi păcătuiesc, nu? Ia să fi gândit, şi să fi muncit, terminai 
armata, vedeai mama, tata, adunai suflarea, chemai adunarea,  
puţin de la... mine, mai şi de la tine... mulţi te ascultau, drep- 

tate îţi dau, şi veneau, se pocăiau(vezi Faptele Apostolilor,  
şi în special Pavel, care a scăpat cu viaţă şi a propăvădu- 

it Evanghelia în continuare, în situaţii mult mai vitre- 
ge decât acest... comunism, nimica toată), nu cur- 

veau, alcool nu beau, nu? Păi dacă eşti... pros- 
tănac, ai pe drac! Şi dracul lucrează, la cap 

 nu te Luminează... alo, te-ai sculat;  
de satana ai scăpat? Şi te vede  

adormit, degeaba te-ai... pocă- 
it, îţi trebuie şi Lumină, Înţelepciune Divină,  

cu-ntuneric n-ai să poţi, explica... chiar şi la hoţi: să  
vină să se căiască, să se spovedească, pocăiască... nu? Veţi 
 vedea cât am ţipat, am căzut... n-am înjurat... nu, nu, nu,  

m-am abţinut, după care... aţi văzut, mintea la cap 
 mi-a venit, şi m-am... pocăit. Altu-n loc, se 

 apuca, sfinţi... cristoşi.... că înjura.  
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Gândeşte-te, eşti ateu, există un 
 Dumnezeu, te ştie şi ce gândeşti,  
dar-mi-te... păcătuieşti. Eşti ateu,  

nu ai credinţă, aia nu e pocăinţă, pocăitu- 
adevărat, se abţine... la mâncat, nu fumează, 

 nu înjură, are o... îmbucătură, o bucată... mură- 
tură, o rupe,-njumătăţeşte, dă şi celui ce pofteşte;  
asta-nseamnă să iubeşti, să te mântuieşti: rabdă  

tu, dă-i la străin, dă-i şi lui câte puţin, căci 
 dacă eşti un zgârcit, nu prea eşti un 

 pocăit; eşti satana, prefăcut, de  
frate nu te-a durut, şi te duci... eşti 

 judecat, şi de Domnul întrebat... de  
ce Mi-e nu mi-ai dat, M-ai vândut  

cu-n sărutat? Cum aşa... Doamne, Ţi-am 
 dat, oamenilor Predicat, şi-am răbdat, Sabatul 

 l-am respectat; cum zici Tu... că ai răbdat, am fugit 
 şi Te-am lăsat... nemâncat, nevizitat? Şi Domnul ţi-a 

 explicat, despre oameni şi păcat, şi despre iertat. Iartă- 
mă ca să te iert. Ceartă-mă ca să te... cert, nu? Nu, ci 

 lasă,-l să te lovească; lasă-l să... păcătuiască, şi tu 
 fugi, scapă de el, Fii cuMinte ca un Miel, şi atun- 

ci eşti pocăit, şi de Domnul mântuit. 7:17 ora,  
azi... noapte albă... şi Iiubire-n Salbă: 23 

 Decembrie 2011. Şi rămâne când pot  
să scriu de pe caiet cuvântul de în- 

chidere, care nici nu îl doream,  
şi la el că mă gândeam, dar  

uite că s-a-ntâmplat, am căzut, m-am supărat,  
mi-a trecut, şi M-a iertat, şi pe voi V-a  

ajutat, să-L credeţi cu-adevărat,  
nu aşa... ca altădat, când  

vă scriu şi vă... Iiu- 
besc, şi lovit 
 că mă... tre- 

zesc, nu?  
Mulţu- 
  mesc.   

*  
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(Ce poate fi Înţelepciunea lui Dumnezeu?) 
Dragă cititor, sunt supărat, supărat cu-adevărat; şi vă  
spun motivul care, mă usucă şi mă doare. Sâmbătarii, 

 pocăiţii care-i ştim, şi pe care îi iubim; îi iubim că  
s-au jerfit, credinţă au dovedit, dar, înţelepciune 

 n-au, suferă şi zic pe... Au. Ori, Domnul Iisus  
Hristos, coborând din ceruri jos, a venit să  
ne Salveze, condiţii să ne creeze, să avem  

Mântuitor, să explice tuturor, căci fără înţelepciune,  
v-a-ncepe să tune; să vină furtună mare, chiar şi arestare;  
şi să suferim; alţii să murim; pentru ce, pentru credinţă, 

 pentru-a noastră neputinţă?... Nu, îndiferent ce-ar  
spune: nu avem Înţelepciune! Domnul nostru 

 S-a jerfit, pentru noi El a murit, să ne ierte  
Dumnezeu: când în lume nu putem:  

cu satana să luptăm şi să... câş- 
tigăm. Sâmbătarii, ce-au gândit, 
 despre actul: Mântuit; au gândit 

 că suferinţa, le aduce pocăinţa? Nu,  
este total greşit, Domnul nostru a venit: 

 El, să lupte cu păcatul(moartea), cu satana,  
necuratul; iar noi să fim fericiţi, înţelepţi şi mân- 

tuiţi. Da, în cazul expus şi care, mântuirea Sa Lucra- 
re: eşua, şi satana câştiga; atuncea da: să suferim, cu bice 

 să ne lovim, mergem la-nchisoare, ne cerem iertare... postim,  
nu muncim... sâmbăta; ne chinuim, etc. Fraţilor, credinţa este, 

pentru cel care gândeşte, şi având înţelepciune, de la Dumnezeu  
va spune... ce trebuie să făcem, şi puntea... PUNTEA(fă-te frate  
cu dracul până treci Puntea), să o trecem! Fraţilor, satana-i ma- 
re, siretlicuri multe are; dacă nu ar fi aşa: Războiul am câştiga; 
 dar Războiul este dur, tu nu eşti un suflet pur, adică suflet cu- 

rat, să te Lupţi cu Necurat; tu eşti suflet păcătos, urmând pe 
 Iisus Hristos, mai puţin prin suferinţă, pentru-a noastră 
 pocăinţă: pentru noi a suferit, şi pe cruce a murit, Dum- 
nezeu, când a venit... El, a luptat cu păcatul, cu satana,  
necuratul; iar noi să fim fericiţi, înţelepţi şi mântuiţi.  

Iată, fără-nţelepciune, cât de multă-nchinăciune:  
dăm satanei, să trăiască, suflete să prăpădeas- 

că, nu? Fraţilor, NE-AM, mântuit, Dumne- 
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zeu a... REUŞIT, neputinţele ne-a luat,  
şi apoi nea-ncurajat: să RĂBDĂM, nu să Lup- 

tăm; până la a Sa Venire: asta-i mântuire! Dar 
 noi nu, ne chinuim, dăm în noi şi ne lovim. Fiţi fraţilor 
 înţelepţi, noi suntem Curaţi şi Drepţi; trebuie doar să  

răbdam, RĂB-Dăm; şi din gură să urlăm: că  
vine, Domnul Iisus, se va pogorî de Sus;  

satana NU mai trăieşte! Omul şi-l închi- 
puieşte! Şi omul îl Re... învie, prin 
 Icoana lui cea vie, vie: care să ne- 

atace, să n-aducă-n lume pace; să ne 
 Răz,BOI,im, puţinăm, murim! Murim: 

 credincioşii ce mai sunt, pe acest pământ, 
 când începe... goarna, sune, să vestim a Sa venire, 

 şi a noastră mântuire. Sâmbătarilor, greşiţi! Degeaba  
vă chinuiţi: că muriţi! Fiţi cu zâmbetul pe buze, lăsaţi-l să  

vă acuze: vă pierdeţi înţelepciunea, şi minunea... că-i minune 
 că trăim, pe pământ mai vieţuim, cu satana, pe pământ, doar cu 
Biblia... Cuvânt. Şi atunci... ne întrebăm, pe pământ, cât mai răb- 
dăm... până la a Sa venire, şi a noastră mântuire, cât? Nu vă lup- 

taţi cu satana! Luptaţi-vă cu Icoana! Icoana să o stârpim, 
mântuirea dobindim. Căci satana: a murit! Dumnezeu: 
 l-a biruit! Şi acum Icoana este! Şi Icoasa lui... trăieş- 

te! Icoana să o stârpim, şi mai înţelepţi să fim. Fără  
de... înţelepciune, nu mergem la iertăciune! Mer- 

gem ca, BOUL, la moarte! Nu-nţelegem Sfân- 
ta Carte. Adică, suntem pierduţi! Şi de  

satana... fu... dui! Fraţilor, să vă Tre- 
ziţi; nu trebuie să Citiţi, şi să vă  

zmintiţi. Zmintiţii sunt prin- 
tre vii: când murim prin  

puşcării; cu satana ne  
luptăm, şi putere 

 mare-i dăm – să nu luăm în noi Lumină,  
când va fi Domnul să vină, să coboare pe pământ 

 împlinind Sfântul Cuvânt. Fraţilor, vă chiuiţi, oamenii  
SUNT mântuiţi; trebuie doar să răbdăm, pe Iisus să-L aştep- 

tăm, şi atât, doar atât, neştiind pe... Cât: cât vom mai răbda,  
şi-L vom aştepta. Luaţi vă rog înţelepciune! Domnul Sfânt aşa  
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ne spune. Domnul Sfânt este Iisus!  
Este Dumnezeu de Sus. Domnul Sfânt 

 este-nţelept! Este Dumnezeul Drept. Fără  
de înţelepciune, Domnul Sfânt nu îţi va spune,  

şi te pierzi, eşti animal; eşti precum ar fi un cal, n-ai 
 gândire să gândeşti, şi munceşti – la puşcărie, eşti căluţ 

 de călărie; un căluţ ascultător, de Iisus mântuitor, şi când  
Domnul zice... hai... prin toate gropile dai: şi n-ajungi în 
 Rai! Uită-te pe al tău drum, este ceaţă, este fum, stai 

 pe loc, te mai gândeşte, GROPILE, le ocoleşte, nu fi  
prost în gropi să dai, şi să nu ajungi în Rai. Când  

îţi zice să zmuceşti, şi sâmbăta... să munceşti,  
nu zmuci, fă ca el şi zi: satano, zmucesc,  

sâmbăta, muncesc, dar sunt cam  
bătrâîîn, mănânc numai fân,  

nu prea am putere, bani, 
 aur, avere; sunt tare 

    sărac, şi-mi ordoni... 
 şi fac, fac, mă străduiesc,  

sunt căluţ, zmucesc, milă ai  
de mine: sunt idem ca tine; sunt 

 suflet şi eu, există Un Dumnezeu, ne 
 spune să ne iubim, pentru gură să muncim, 

 şi muncim: avem credinţă; muncim: este cu pu- 
tinţă – numai pentru bunăstare, pentru apă şi mân- 

care, pe care noi o cerem: zilnic s-o avem; şi atunci pu- 
tem, puternici să fim, sâmbăta muncim, dar şi chiuim, 
chiuim de bucurie, pentru-a noastră Românie, pe ca- 

re... n-o ridicăm: dacă stăm; dar nu stăm, rugăm, 
 chiuim, muncim: şi sâmbăta; că nu murim!   

Şi dacă eşti înţelept, ai o minte, eşti deştept, 
 nu te-nchini pe la Icoana, reprezentând  

pe satana. Fraţilor, mă acuzaţi, ne- 
bun mă consideraţi, ce face cur- 
ca în ploaie, sau berbecul, sau 

 o oaie, când vine mare furtună 
 şi n-are... înţelepciune? Vă spun 

 eu, fără gândire, şi pe cer fără privire, 
 nu văd norii ce se-adună, iar când fulgeră 
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şi tună, e târziu, foarte târziu, pentru că, 
 eşti în pustiu, eşti afară, eşti departe: nu ajungi 

 la Sfânta Carte; şi te prinde... uraganul: împlineşti 
 satanei planul; acela de a fugi, şi-a muri: eşti fricos, eşti  

mic, mucos; cine a mai auzit, când satana te-a trăznit, atunci,  
să te uiţi în Sus, rugându-te lui Iisus? Clar, Iisus Domnu ne 

spune, când norii-ncep să se-adune, să fugi, să te-adăposteşti – 
chiar şi sâmbăta munceşti! Şi să stai adăpostit, până când s-a 

liniş- 
tit, ploaia, uraganul: plăcerea şi banul; şi-ai scăpat cu via- 

ţă, ai Soare în faţă, ai Stele pe cer; nu-i mare mister –  
viaţa-aceata dată, de Duh, Fiu şi Tată; adică 

 de Dumnezeu: dacă înţelegi mai greu.  
Am scris pe caiet, nu am scris încet, am scris c-am grăbit,  

despre mântuit, şi-l aşez la-nţelepciune, unde Dumnezeu ne  
spune, că-nţelept dacă nu eşti: nu trăieşti! Şi ştim ce i-a spus, 
 satan lui Iisus, când L-a dus, pe casă L-a pus: la-nălţime sus;  
şi i-a spus – că nu moare, dacă sare, că poate să zboare(pus la 

încercare)adică L-a ispitit, să vadă al Său gândit, şi să luăm 
Învăţătură, căci avem minte şi gură, să ne apărăm, replica  

să-i dăm; nu, să-l ascultăm, în gol ne-aruncăm, adică 
 sărim, şi murim. Nu, ci să trăieşti; mort, NU, mai  
vorbeşti, să te mântuieşti. Sâmbătarii, au răbdat,  

de credinţă s-au lăsat: unii, care au murit,  
şi-nchisori s-au chinuit. Trebuia ca să 

 trăieşti, Biblia, să o Vesteşti, să scapi  
de la puşcărie, să aduni cu bucurie,  
credincioşi, cât mai mulţi, cu-nţe- 
lepciune şi Culţi; pe când tu... în 
 puşcărie, n-ai Scriptură, poezie,  

eşţi scuipat, batjocorit, scos la mun- 
că şi muncit; adică, tu, n-ai văzut, Iisus  

Domnul ce-a făcut, când satana L-a lovit, 
 ispitit, şi El, Domnul, n-a sărit, Şi-a trăit, nu 

 a murit; adic-a: supra- vie-ţuit, îngerii L-au în- 
grijit; căci nu este: Închinare; pentru cel ce moare,  
minte n-are; zicând că s-a mântuit, pocăit – puscă- 

rie, chinuit! Nu, căci: Domnul a pierdut, la pâr- 
naie ai zăcut; pe când dacă... şi gândeai, şi- 
nţelept, tu, că erai, scăpai, şi... pro-pă- 
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vă-du-iai, Evanghelia – la mulţi! Foarte  
mulţi şi Culţi! Şi prin rugăciune, încep să se-adune,  

credincioşi, şi pocăiţi, ortodoxi, neisprăviţi... vin să audă 
Scriptura, şi să nu-ţi închidă gura: cu-nchisoare, puşcărie, 

lumânări, idolatrie... nu. Poate că mă contrazici, necurat 
 că sunt îmi zici, dar: fiind la închisoare, mai puţin 

 liber sub soare; la tine... cine-a venit?... un 
 bătrân?... un prăpădit?... bătrân  

ce a auzit... auzit, Sfânta Scriptu- 
ră... de la pocăit: din gură? Păi  
satana l-a trimes; şi bătrânul a 

 purces, a purces să se aşeze, noap- 
tea, să vă viziteze, să îngenuncheze, şi 

 să vă încur'ajeze: ce? Să mai răbdaţi, şi să  
staţi: la puşcărie, osută de ani: omie!...  Bătaie  

de joc, pe faţă!... eşti nimic, eşti o paiaţă!... scapă-te 
 de chin şi foc, lasă-l... pe satan: în loc!... şi tu vino, să 

 trăieşti, Biblia să o Vesteşti; că... te-a-nchis pentru Scrip- 
tură?... ai creer în cap, şi gură!... minte-l!... că nu e păcat,  
prin minciună... te-ai scăpat!... păcat este când... curveşti, 
 când minţi să te-mbogăţeşti!... bani, avere... nemuncită!... 
păcătoasă dobândită!...  Vine Anticristul, iară, face o... 

 Icoană, Fiară; iarăşi oamenii să piară... motivul: nu 
 ne-chinăm, cu cardul să cumpărăm!... şi mer- 

gem la puşcărie!... nimeni nu ne mai învie!... ai 
 murit... la revedere!... sufletul din tine piere!...  

pe când dacă tu trăiai, şi gândire tu aveai, 
 n-o mierleai, puşcărie nu... făceai, iar  

satana... moare!... Icoana-i dis- 
pare!... adică, tu, ai gândit!... 

 ai RĂBDAT şi împlinit!...  
vremea!... când Mântuitorul, vine!... Salvează  
Poporul; se-nalţă cu El la cer, şi dispare-acel 
 mister... să nu ştim, viaţa, ce este, şi de ce,  

omul, trăieşte. Da, trăieşte... Trăiţi 
 Bine!... să Trăiţi!... Înţelepţi de 

 azi... să fiţi! 23 Decembrie 
 2011 (ora 1:33) 

* 
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Dragă cititor iubit, s-a sfârşit,  
dorinţa mea s-a împlinit, şi sunt fericit.  

Multe ar mai fi de spus, despre Domnul meu 
 Isus(nu contează cu sau fără doi de Ii, căci am 

 folosit această stratagemă în poezie şi-n scrieri, 
 pentru înţelepciunea noastră), dar şi Domnul 

 Dumnezeu Hristos, pentru oamenii de jos,  
care poate aţi văzut, ne-nţelepţi ce mi- 

au făcut, pe mine s-au supărat, pen- 
trucă, i-am comentat, şi pe viu, 

 le-am arătat, căci fără înţe- 
lepciune, cum Isus Domnul  

ne spune; urlăm la Uşă, bătem,  
şi ca oameni nu putem, Uşa să o 

 deschidem, adică, noi, să trecem,  
dincolo, la Dumnezeu, unde îmi do- 

resc şi eu, dar nu singur singurel, ci doresc 
 a fi cu El, şi cei care au credinţă, şi care nu au 

 putinţă, făr-acestă-nţelepciune, despre care ni se 
 spune, că bătem, bătem, bătem, şi să trecem nu putem.  

Şi-i păcat, cum v-am mai spus, să crezi în Domnul Isus, să 
 crezi în Domnul Hristos, să faci mătănii pe jos, şi ajuns după 

 deces, în ceruri: să n-ai acces. Putem spune, Dumnezeu, a făcut 
accesul greu, căci dacă era uşor, şi acces al tuturor, Hristosul n-ar 
 fi venit, pe... cruce, S-ar fi jerfit, foarte, foarte, chinuit. Prin acest  

chin, pricepem, greu, accesul ce-l avem, nu că Tatăl nu-i milos, 
scăpându-se de... hristos(de noi aidică), dimpotrivă, ne iubeş- 

te, de satana ne fereşte, căci satana(Lucifer, denumire dată  
după inteligenţa sclipitoare pe care el o are, şi o foloseşte  
cu brio, împotriva celor care au credinţă în Dumnezeu,  

dar n-au în ei scânteia dragostei numită înţelepciu- 
ne), căci satana, ziceam – nu se lasă, şi de tine 

 nici că-i pasă, şi vedem pe credincioşi, pe  
micuţii Lui hristoşi, cum sclipirea min- 

ţii n-au, şi-n satana zic, ei, dau, şi 
 nu dau, că se fereşte, omul nu  

îl nimereşte, bumerangul se 
 întoarce, energia, să-şi 

 încarce, şi în noi, în 
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 noi loveşte, sufletul că ni-l răneşte, 
 şi fără suflet nu poţi, să iubeşti pe răi şi hoţi,  

dai în ei, dar dai în tine, lui satana îi convine, ştie  
că a câştigat, adică te-ai închinat, lui, şi i-ai slujit,  

până ai murit. Dragii mei, sunt mulţi Părinţi:  
înţelepţii noştrii sfinţi; Părinţi care 

 s-au jerfit, pe Domnul că au iubit,  
dar ne-au şi vorbit, de înţelepciune!... cum Domnul 
 ne spune; căci satana are minte, se strecoară prin 

 Cuvinte, suntem mici, nepricepuţi, suntem  
mititei, micuţi, nu putem să ne Luptăm,  

dar putem... să-L aşteptăm, să-L ru- 
găm, să-I cerem, şi vom avea, şi  
atunci ne vom salva; altcumva,  

NU VOM PUTEA(vezi pilda înţe- 
leaptă: Copilaşi, până acum nu  

Mi-aţi cerut nimic... se referă la înţe- 
lepciune; dar de acum să Îmi cereţi, căci  

este bine că Eu mă întorc la Tatăl, căci dacă  
nu M-as întoarce, muriţi; şi Eu voi ruga pe Tatăl, 

 şi Tatăl vă va da un alt... Apărător al vostru: Duhul  
Sfânt, care să vă apere, şi unde... Sunt Eu, să fiţi şi voi, 

 iubiţii mei neputincioşi fără de înţelepciune; să vă puteţi 
Lupta şi învinge pe acest Lucifer, sau satana cum îi spune- 
ţi voi - am mai fabulat eu puţin, sau poate că exact aşa a zis, dar sa- 
tana l-a făcut pe om să uite exact cum a zis Domnul, şi să scrie ce  

şi-a mai adus aminte). Şi aţi văzut eu dacă pe Domnul am ru- 
gat, şi sincer vă spun, că am uitat, Domnul însă nu-i uituc, 
 şi fără Domnul eşti cuc, mort, nu ai înţelepciune, să vezi  

lucrurile Bune, şi să-l vezi pe... Lucifer, cu demonii lui  
cum pier, şi devii un suflet sfânt, acum, pe acest pă- 
mânt, pentru că, după deces, ne-nţelept, nu ai ac- 

ces, cu Domnul Isus să fii, chiar de faci, tu, po- 
ezii, rugăciuni, cântări frumoase, credincio- 

şi şi credinciose, să se-adune, să te-as- 
culte, lăudându-te la Culte. Nu, e 
 greu, milos este Dumnezeu, sa- 

tana este-n ateu, dar culmea, 
 şi-n credincios, care crede 
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 în Cristos, şi acolo îi satana,  
care-ţi răscoleşte rana, şi te doare,  

n-o tratezi, te uiţi la rană, o vezi, şi o laşi,  
laşi netratată, şi dacă nu-i bandajată, se va  

infecta, precis, vei avea suflet ucis, şi-i păcat,  
mare păcat, rana să nu-ţi fi tratat, e păcat.  
Dragii mei, eu vă vorbesc, şi să-nţelegeţi 

 doresc, poate am un dar aparte, Citesc Sfânta 
 noastră Carte(Biblia), şi citind, mereu citind, atent 

 la Scrieri fiind, înţeleg poate mai bine, decât tine, şi atuci,  
voi să nu ştiţi, gândurile să-mi citiţi? Şi-aţi văzut, pe credincioşi,  

pe micuţii Lui hristoşi, cum m-acuză pe nedrept,  
satanei că-i sunt adept. Şi greu, greu, îi voi  

convinge, şi Domnul Isus v-anvinge.  
Singur singurel, nu pot, scriu, şi 
 dau şi eu mai tot, şi-mi trebuie  
ajutor: hristoşii de prin Popor; 

 fără ei, fără credinţă, înţelepciune, voinţă, rămân şi eu  
frunză-n vânt, oase, putred, în pământ. Rugaţi-i pe pocăiţi,  

ca să devenim uniţi: unde-i unul nu-i putere, nu eşti frate, eşti  
un... vere; unde-i doi, puterea creşte, şi duşmanul, satana, nu 
sporeşte, şi nu reuşeşte, planul ce l-a plănuit, să-l ducă la bun 

sfârşit. Planul său, e dejucat, noi hristoşii, l-am aflat: când 
 fratele te loveşte, şi în suflet te răneşte, tu te rog, îi  

mulţumeste, altcumva, satana, îţi provoacă 
 rana, despre care-am amintit, şi mai sus 

 că v-am vorbit. Un alt plan, este 
 credinţa, negândirea ta,  
fiinţa, căci ne-ascundem, 

 nu Luptăm, zicând că... aşa 
 răbdăm: deţinuţi prin puşcărie,  

adică, o nebunie(pilda fecioarelor  
nebune), să nu scapi, să dezertezi, suflete  

să Luminezi; ci să stai prin puşcărie, într-o veselie,  
căci, vesel este satana, când se infectează rana, şi-ai murit,  

la groapă dus, nicidecum, la Domn Isus.  Vă rog să nu repetaţi,  
cu satana, nu Luptaţi. Luptaţi cu înţelepciune, cum Domnul Isus  
ne spune, prin, zeci, pildă, scrisă, cu temă precisă: Înţelepciune,  

IN-ŢE-LEP-CIUNE! Tot la fel ca pocăiţii, au fost pustnicii,  
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iubiţii, credincioşi ce au Luptat, şi apoi 
 au renunţat,  prin peşteri s-au izolat, şi poate  

că s-au rugat, dar Domnul, a câştigat? Nicidecum,  
Domnul nostru a pierdut, de alţii nu te-a durut, te-a durut 
 numai de tine, mai puţin de mine, care dacă, tu, veneai, cu  
Dragoste îmi vorbeai, mă-ntorceai... de la păcat, iubindu-l  

pe necurat. Şi pusnicul, ziceţi voi, că se află printre 
 noi, printre noi cei Vii, Domnului Copii; dar 

 NU: zace săracul în iad, unde necuraţii  
cad, şi atunci, nu e păcat, pentru- 

acest suflet curat? Poate 
 plângeţi, plâng şi eu,  
ne iubeşte Dumnezeu,  

este mare suferinţă, de- 
geaba, tu, ai credinţă, fără 

 de înţelepciune, cum Isus Domnul ne spune,  
vom muri, precis, sufletu-i ucis, şi mergem în iad, 

 unde... dracii(ăia care sparg, fac crime şi nu se duc 
 să-i ierte Dumnezeu), cad; nu noi: cei ce ne 

 sfinţim, pocăim sau spovedim. Doresc 
 foarte clar să fie, fiinţa care e vie 

(la închinarea moaştelor,  
icoanelor reprezentând 
 pe Fecioara Maria, pe  

Domnul Hristos, etc), NU  
ESTE IDOL'A'TRIE. Ar mai fi,  

precum am spus, puţintel mai sus, că- 
lugării, depărtaţi, departe, înstrăinaţi, prin  

păduri îndepărtate, unde sufletul nu poate, sau  
el poate foarte greu, s-ajungă la Dumnezeu. De ce  

fugim, de satana, şi nu-mbrăţişăm sutana, de ce? Şi  
iată că Dumnezeu, pedepseşte pe ateu, dar nici tu  
nu eşti scăpat, mergi, şi fi-vei judecat, mai bine  

nu te făceai... călugăr, şi ascundeai: cur- 
vele şi păcătoşii, criminalii, mincinoşii, ca- 

re se vor spovedi, credincioşi vor  
deveni, vor fi de Domnul primiţi, 

 curăţaţi şi primeniţi, dar voi  
NU, căci aţi fugit, pe Dom- 
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nul nu L-aţi vestit, şi pedeapsa 
(mai bine era de voi, de nu vă năşteaţi,  

le-a zis Domnul preoţilor neînţelepţi, care doar 
 pentru ei şi iertarea păcatelor lor se rugau, iar pentru  

enoriaşi, doar să le ia banii şi nimic mai mult), v-aţi primit. 
 Lui satana îi convine, nimeni nu vine la tine: eşti în vârful  

muntelui, cu sufletul... alilui. Coboară-te om, mai jos, gândeşte 
precum Hristos, suntem hristoşii Lui mici, avem jos, aici, servici; 

aici, tu să te gândeşti, mănăstiri să construieşti, la oameni să le 
vorbeşti. Acum, dacă ai făcut, construit cum ai putut 

(prostul, şi mai mult aleargă, aţii în uma-i să 
 meargă), fă un drum: autostradă, cre- 

dinciosul să te vadă; spală-te de-acest 
 păcat, ca să scapi de necurat: că 
 satana te-a mânat, pe satan 

 l-ai ascultat, să fii... pusnic,  
depărtat, de oraşe şi de sat.  

Iată, Lucifer şi omul, rădăcina 
 lui, şi pomul... fără roadă în gândire,  

egoist, fără iubire, cu iubire de faţada, fără 
 gură, fără spadă, ce se crede c-a scăpat, de satana 

 necurat. N-ai scăpat, eşti ne-nţelept, Dumnezeu e bun 
 şi drept, şi PE TOŢI, El, ne iubeşte, ne salvează, mântuieşte;  

da, pe toţi, şi pe curve, criminali sau hoţi, dacă vin, se spove- 
desc, de păcat se lecuiesc. Şi cine îi vinovat, păcătoşi, c-au 
decedat?... tu, Călugăr, sau Păstor, că n-ai fost convingător, ai 
 fost laş, şi ai fugit, de gândit nu ai gândit, şi pedeapsa ţi-o pri- 
meşti: chiar în credinţă de eşti! Dumnezeu e bunătate, şi 
judecă(virgulă)cu dreptate; virgula dacă n-ar fi: satana nu ar 

 muri! Dumnezeu ţine cu noi, suntem şi capre şi oi, oile se 
 rătăcesc, caprele se... călăresc, şi păstorul ce păzeşte?  

Nu se culcă, leneveşte? Călugăre, credincios, nu  
ţi-a spus Domnul Hristos, să nu fugi, te lene- 

veşti, oile să le... găseşti? Ţi-a spus, dar  
n-ai auzit, te-ai culcat... şi adormit, 

 oile s-au rătăcit, ciobanul(că  
păstor nu eşti), le-a pără- 

sit, şi rămân, da, pă- 
răsite, la satana  
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rătăcite, de satana călărite, bătute şi chinuite,  
şi tu mergi la judecată, te judecă Sfântul Tată, ai 

 fost un copil cuminte, dar fără de minte!... adică 
 nu ai gândit, oile s-au rătăcit, pentru că... nu au Iiubit, Iiubitul, 
dacă era, oaia nu se rătăcea! Şi eşti vinovat, ai pe necurat, numai  

cei curaţi, fără necuraţi, merg la-Mpărăţie, că se ştie! Aşadar, 
Domnul, e drept, un răspuns eu că aştept, răspunsul să  

ne iubim, şi-nţelepţi noi toţi să fim, că murim!... şi 
 e păcat, să te duci la necurat(oile la dreapta 

 Tatălui, şi caprele la stânga, în focul  
veşnic), e păcat: mare păcat!  

V-am sărutat! Of, ceva  
că am uitat: pe cine 

 am comentat, şi omu- 
lui demonstrat, cu adevărat,  

că avem pe... necurat, care-n noi 
 s-a strecurat, să Murim, nu să, Trăim: 

*** 
Moş crăciun sau ISUS CRISTOS? 
(Vă relatez doar un pasaj din predică) 

 Iar acum, întrebarea esenţială:  
Pe cine sărbătoreşti la 25 De- 

cembrie? Pe Domnul Isus,  
pe moş crăciun, sau 
 pe tine însuţi şi pe  
semenii tăi? Da- 

că  cerceta cu  
atenţie, vei  

observa  
că, după  

toate  
probabilităţile, 

 naşterea Domnului  
nu a avut loc iarna. Oricum,  

Biblia nu spune nimic despre aceasta. 
*** 

Iată şi comentariul meu: şi acum, de Crăciun, 
 în aşteptare, şi peste care, s-a sărit, nota 4 eu i-am dăruit,  

şi mai sunt de el(de necuratul din el, că dacă ar gândi, ar recu- 
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noaşte şi m-ar iubi) iubit? 
*** 

Comentariul dvs. asteapta aprobarea autorului.  
Degeaba, nu sunteţi înţelepţi să vă răspund la întrebare  
şi să mă înţelegeţi. Păcat de voi, care sunteţi fecioarele 

credincioase, dar care fecioare nu vor fi primite de 
 Domnul, care vă va zice... Nu vă cunosc, ple- 

caţi de la Mine!... pe motiv că nu au fost  
şi înţelepte în aşteptarea venirii Mân- 

tuitorului. Şi Mântuitorul vine  
acum pentru fiecare, la deces.  
Spui că nu era iarnă la Cră- 

ciun? Scrii cu literă mică  
acest cuvânt? Scrie, ver- 

dictul este acelaş: vei  
merge în iad, chiar 
 dacă ai avut cre- 

dinţă până la Dum- 
nezeu şi o palmă mai 

 Sus... până la Domnul Iisus.  
Doreşti a şti mai odată motivul?  

Nu ai luat cu tine şi undelemnul în 
 aşteptarea ta, sau ai luat puţin, gân- 

dind că Domnul vine imediat.  
Şi da, Domnul vine imediat,  

dar nu vine El la tine,  
că a venit odată, şi ţi- 

a explicat lucruri 
 înţelepte de 
 la Dumne- 

zeu; ci acum 
 te duci tu, la 

 Domnul Iisus, după 
 cum ţi-am spus, puţintel mai  

sus. Păcat de voi, voi care vă ziceţi  
pocăiţi şi nu sunteţi, sau sunteţi, dacă 

 aţi avea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 
 Dumnezeu a fost, este, şi va rămâne înţelept, va rămâne 

credincios şi drept. Voi în schimb, rămâneţi cu credinţa voastră  
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de pocăiţi, şi atât. Păcat. Putea-ţi prin credinţa pe care o aveţi,  
şi care nu este mică... în comparaţie cu a altor confesiuni  

precum ortodoxi; putea-ţi spuneam, prin colosal 
 de mare această credinţă în voi, pocăiţii 

 toţi, să cereţi, şi să aveţi sanse mari 
 să vi se dea şi înţelepciunea... ne- 

cesară vieţi, cunoaşterii pe  
Dumnezeu, pe Moş Crăciun, 
 sau pe Cine vreţi voi dintre  

Cei Vii. Răspunsul meu  
ar fi printr-o întreba- 

re, micuţă nu ma- 
re: oare, anul 

 nou, nu se 
 începea 

 pe 1 Septembrie când  
era călduţ nu iarnă? Mulţumesc.  

Adaugat in 24/12/2011 de poetpaul  
*** 

DUMNEZEU SA TE BINECUVANTEZE,  
Adaugat in 24/12/2011 de dragomir2 

*** 
Crăciun fericit.  

Adaugat in 25/12/2011 de poetpaul  
(****) 

Dragă cititor iubit, carte-aceasta s-a sfârşit,  
nu mai aveţi de citit, decât ce vedeţi mai jos, cu 

 privire la... cristos, care, nu ştim cine este, şi dacă el 
 mai trăieşte, poate s-a căsătorit, sau poate că a murit, nu ştim,  
dar aflăm, dacă ascultăm, paşii ne purtăm, tot pe-aproape, pe 
aici, pe la noi: hristoşii mici. Crăciun fericit în continuare(mai 

este şi mâine, a doua zi, tot Crăciun, iar cei ce sărbătoresc pe stil 
ve- 

chi, şi lor le urez sărbători fericite, la mulţi ani 2012,  
şi să ne vedem Sănătoşi cu toţii în Rai... (mânca- 

var Raiul de Copii deştepţi şi cuMinţi). 
25 Decembrie 2011 ora 22:57 

*** 
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Astăzi s-a născut Cristos! 
Autor: Nănău Adinuţa. Resursa  
adaugata de 1954adina.9mai in  

24/12/2011 Media 10 din 3 voturi  
 

O Doamne! Îţi mulţumesc 
Te laud şi Te preamăresc 

Într-o zi asem'nătoare 
Printr-o, adiere ca o boare 
Ne-ai trimis nouă o ştire 
S-aşteptăm a Ta venire! 

 

Şi toţi cei care-au crezut 
Mare, bucurie au avut 
Toţi, au făcut cunoscut 

,,Un Copil ni s-a născut" 
Cu putere, sau mai sfios 
Spuneau cu glas bucuros 

,,Astăzi s-a născut Cristos"! 
 

Toţi s-au încur'iozit 
Şi magii de la răsărit 

Cu daruri s-au încărcat 
Să-L caute pe Împărat 

Şi un astru luminos 
Îi ducea către Cristos! 

 

Pe unde ei ajungeau 
Şi cu care se-ntâlneau 
Întrebau cu nerăbdare 

Dacă ştie orşicare 
De-au auzit sau au ştiut 
Cristos astăzi s-a născut! 

 

Într-o iesle la Betleem! 
Mergem şi noi să vedem! 

Lângă El să-ngenunchem! 
Laudă să-I aducem! 

Mâinile le-mpreunăm! 
În rugăciune să stăm! 
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Doamne! noi Îţi mulţumim 
Şi în veci Te proslăvim! 
Tu eşti veşnic Împărat! 
Stăpân drag şi adorat! 

Ce-ai lăsat slava cerească 
Şi-ai venit în viaţa noastră. 

 
Pentru toate-Ţi mulţumim 

Viaţa noastră-Ţi dăruim 
Glasu-nălţăm bucuros 

Astăzi s-a născut Cristos! 
Cu drag Doamne Te primim! 

Numele Ţi-L preamărim! 
 

Amin 
24.12.2011 Firenze  

*** 
Iată comentariile 
 până la această oră: 

Maine, S-a Nascut Cristos!  
Adaugat in 24/12/2011 de poetpaul  

*** 
greşit frate poet.  

Mâine se sărbătoreşte 
 Naşterea Domnului, de năs- 

cut era mai în urmă cu ceva timp.  
Adaugat in 24/12/2011 de 1954adina.9mai  

(***) 
Adinuţa, ştiţi domnia voastră câţi Cristos Isus,  
s-au născut... unii poate au murit, alţii nu; pe  

acest pământ? Probabil foarte mulţi, şi 
 încă se vor mai naşte oameni cu a- 

cest nume Isus Cristos. Şi, da,  
aţi răspuns corect, mâine 

 sărbătorim Naşterea 
 DOMNULUI Isus Cristos, 

 nu al... păcătosului pe unde o fi el, 
 cu numele acesta de Isus Cristos. Mulţumesc.  

Adaugat in 24/12/2011 de poetpaul  
*** 



 
 

779 

Crăciun fericit!  
Adaugat in 25/12/2011 de poetpaul  

*** 
mulţumesc frate poetpaul. La fel îţi urez şi eu. 

 Fie ca această sărbătoare să ne umple inimile de  
bucurie şi în bucurie(şi nu numai) să Îl slăvim pe 

 Domnul. Fii binecuvântat. 
Adaugat in 25/12/2011 de 1954adina.9mai  

(***) 
Şi eu îţi mulţumesc scumpa mea Adinuţa, 

 şi să ştii că m-am rugat Domnului pe 
 lângă marea credinţă pe care o  

ai, să-ţi dăruiască şi înţelep- 
ciunea fără de care nu 
 poţi face faţă provo- 
cărilor diavolui, căci 

 sunteţi printre puţinii 
 înţelepţi, înţelepte, care  

nu tace, când fratele, sora, 
 doreşte să comunice spre sla- 

va... DOMNULUI Cristos, nu... sim- 
plu... Cristos. Adinuţa, este precum ai spune  

bunicului tău... Bă, şi nu-i dai acea iubire părinteas- 
că să poată şi el la rândul tău să te iubească; şi fără acest 

 respect al tău pentru Părintele care ţi-a dat viaţă şi ţi-a creat  
toate condiţiile să trăieşti cât de cât decent într-o lume lipsită de 

bunul simţ, fără acest respect, Domnul, te va găsi fecioara 
nebună, neînţeleaptă, care pe lângă bunătate şi credin- 

ţă în Dumnezeu, nu a fost şi înţeleaptă să-şi ia un 
 plus de precauţie, cum spune pilda fecioarelor 

 pe care sper să o ştii, şi este păcat pentru  
Adinuţa precum şi pentru nu mulţi,  

EXTREM, de mulţi credincioşi  
de pe acest sait minunat, să 

 nu li se deschidă Uşa, pe care 
 Domnul Hristos o va închide pentru 

 fecioarele NE,înţelepte, adică vei muri Adi- 
nuţa mea scumpă, vei muri dacă pe lângă credinţă  

nu ai şi picul de înţelepciune necesar trecerii la viaţa veşnică, 
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 şi te vei chinui veşnic, Adinuţa,  
şi este păcat pentru credinţa de pocăinţă pe 

 care o ai în... DOMNUL Hristos, să nu mă asculţi,  
să-mi închizi Uşa în nas, şi să-mi zici că sunt satana,  
am ceva cu voi... pocăiţii, şi mă răzbun pe voi pentru 
 ştergerea repetată a Resurselor mele. Nu, Adinuţa,  

dimpotrivă, vă iubesc, şi nu vă las diavolului să  
pieriţi neavând înţelepciunea despre care 

 vorbeam. Şi să ştii Adinuţa, că am a- 
dăugat acest comentariu astăzi 
 de Ziua Domnului Cristos, 
 la cuvântul de închidere pe  
care l-am făcut la volumul  
care va apare anul ce vine  

imediat, va apare să-l puteţi  
citi şi virtual, şi atunci vei avea 

 posibilitatea să te documentezi şi să 
 mă citeşti mai atent ce-ţi... ce VĂ spun,  

căci mă adresez multora, nu numai ţie personal. Fii înţeleaptă şi 
binecuvântată de DOMNUL Isus, Adinuţa, căci Un Singur 

 Domn există viu în vecii vecilor(domnul celălalt, satana, 
 e mort), Domnul Hristos Isus, şi numai Lui, va  

trebui să ne închinăm toţi, nu unii hăiţ, şi al- 
ţii cea. La revedere. Crăciun fericit. Amin.  

Adaugat in 25/12/2011 de poetpaul  
*** 

Da, Hristos Domnul S-a năs- 
cut. A venit să ne elibereze 

 de moarte şi să ne facă 
 un popor binecuvân- 

tat al lui Dumne- 
zeu. Lăudat, 
 preamărit 
  şi bine- 

cuvântat să fie în veci Numele Său! 
Foarte bune gânduri, idei ai expus şi versuri 

 foarte frumoase. Multă pace, sănătate, bucurie şi 
 binecuvântare! Adaugat in 25/12/2011 de Ioanhapca  

The End! 
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