
Am sa va povestesc cum s-a indurat Dumnezeu de mine si mi-a mai vorbit inca o data, 

spre pocainta si spre salavare.  

 

In urma cu o luna am primit pe e-mail (impreuna cu alti membrii ai bisericii) un manifest 

scris de fr. Paul Dan impotriva apostaziei Bisericii. Este cel mai bun material crestin pe 

care am avut binecuvantarea sa il citesc, dupa Biblie! E plin de adevar, e foarte practic si 

nici macar un cuvant nu e scris pentru umplutura. E scris cu autoritate, iar pacatele atat de 

prezente in Biserica sunt condamnate fara nici un menajament. Am citit foarte multe carti 

si materiale crestine, dar prin nici unul Dumnezeu nu mi-a vorbit atat de direct, pe 

intelesul meu si fara sa imi lase loc de comentarii si scuze. Sunt cateva pagini de mustrari 

si condamnari, si ce multa nevoie aveam sa imi spuna cineva: Uite: aici ai o problema, 

aici si aici! Lucrul asta si asta din viata ta e pacat, te desparte de Dumnezeu! Asta e 

sursa problemelor din viata ta si a bisericii in care esti parte. Pocaieste-te!!! 

 

Cum mi-a vorbit? Mi-a vorbit pentru ca eram una din acei crestini care se confrunta cu 

aceleasi probleme si crize ca si cei din lume si eram chiar mai deznadajduita decat unii 

dintre ei. Si mi-am dat seama, meditand la ce am citit, ca acest lucru se datoreaza faptului 

ca nu am o viata crestina curatita de tot ce e lumesc, ca amestec ce e sfant cu ce e lumesc! 

Un exemplu este ca la biserica ma bucuram de cantarile comune cantate in stil clasic, dar 

acasa si in masina ascultam si muzica necrestina, in care este preamarit omul sau Satana. 

Sunt constienta ca atunci cand ascultam muzica necrestina nu Il puteam auzi pe 

Dumnezeu vorbindu-mi si nici nu indrazneam sa ii vorbesc. Totusi, nu stiu daca ati 

observat ca exista aceasta moda printre crestini, de a asculta muzica necrestina “buna”, de 

calitate. Mai ales printre tineri este prezenta mentalitatea ca necrestinii fac muzica si 

filme mai bune si mai destepte decat crestinii. Acest amestec cu lumea mi-a adus multa 

multa amaraciune dar nu realizam de unde vine.  

 

Ii multumesc Domnului meu ca a avut rabdare cu mine si m-a iubit atat de mult incat mi-

a mai spus inca o data, tare si clar, prin acest manifest, ca aceste lucruri sunt pacat si 

trebuie sa ma pocaiesc rapid! M-am pocait pe loc, pe masura ce citeam si am renuntat 

chiar din acel moment sa mai ascult muzica necrestina, sau “crestina” rock si pop rock, si 

am devenit selectiva in ce priveste mesajul cantecelor crestine. La cateva zile o prietena 

m-a intrebat daca am vazut filmul Inception (stiind ca sunt amatoare de filme noi) si i-am 

zis ca nu ma mai uit la filme. Si ii multumesc inca o data Domnului ca mi-a dat aceasta 

intelegere in inima mea, asa incat nici nu ma mai simt tentata sa ma uit la filme. Stiu ca 

filmele sunt o arma mascata a celui rau.  

 

Dumnezeu mi-a mai aratat ca imi irosesc timpul pe internet, chat-uind cu prietenii lucruri 

de nimic, neavand curaj sa vorbesc despre Dumnezeu lucruri sfinte, pentru ca stiam ca ele 

nu sunt o realitate in viata mea. De multe ori observam la altii un pacat dar nu puteam sa 

le spun si sa contribui la pocainta lor pentru ca mi-ar fi aratat acelasi pacat sau altul 

asemanator in viata mea. Si stiu ca cu cat voi trai mai curat Dumnezeu ma va putea folosi 

mai mult si mai mult pentru ca altii vor vedea o viata curata, il vor vedea pe Dumnezeu 

prezent si, eu voi avea curajul sa vorbesc. Mi-am limitat si timpul petrecut pe internet. 

Fiind o tanara mama mi-am propus sa petrec maxim 30 minute pe zi in fata 

calculatorului. Daca veti decide sa va puneti o limita la timpul petrecut pe internet veti fi 



motivat sa folositi acel timp pentru lucrurile care va intereseaza cu adevarat si veti fi mult 

mai selectivi in privinta lucrurilor pe care le cautati si le cititi/vizionati/ascultati. Eu am 

acum mai mult timp sa imi petrec cu bebelusul, sa ii cant despre Domnul Isus, sa 

constriuesc in el un caracter frumos si sa invat de la el sinceritate si bucurie pentru 

lucrurile marunte.  

 

Pe de alta parte manifestul acesta m-a ajutat sa imi apreciez mai mult sotul, sa ii apreciez 

principiile si sa ii multumesc Domnului ca m-a pus langa un smerit copil al Lui. Eram 

frustrata ca sotul meu nu vroia sa se uite la filme cu mine, mi se parea lipsit de 

romantism. La fel de frustrata eram si ca nu cunostea macar “marii artisti” ai muzicii 

necrestine contemporane. Dar ce multumitoare sunt acum ca nu si-a umplut mintea cu 

aceste gunoaie ale lumii. Inteleg acum de ce el doarme atat de bine iar eu am cosmaruri. 

Doamne ai mila de mine in continuare si ajuta-ma sa ma pocaiesc de absolut tot ce e rau 

si sa meditez doar la Cuvantul Tau!!! Atunci voi adormi in pace…(Ps 4:8) 

 

Un frate din biserica, care a citit si el manifestul impreuna cu familia spunea ca “acum ca 

stim suntem si mai vinovati daca nu facem”. L-am dat si eu sotului sa il citeasca. Asta e 

unul din motivele pentru care pretuiesc acest document: pentru ca il poti oferi prietenilor, 

familiior de care iti pasa dar iti este rusine sa le vorbesti despre pacatele lor, iti este 

incomod sa deschizi astfel de subiecte pentru ca stii ca parerile sunt impartite, ei nu vad 

nimic rau in muzica rock crestina (de exemplu) si tu poate nu ai reusi sa prezinti pe loc un 

contra-argument convingator sau discutia ar devia si nu ai mai reusi sa ajungi sa le 

prezinti nevoia de pocainta; nu mai zic de faptul ca exista unele diferente intre noi care ne 

impiedica sa argumentam: de exemplu, o femeie nu poate sa mearga sa mustre un barbat, 

un crestin din biserica nu indrazneste sa atraga atentia asupra unui frate aflat in conducere 

sau in comitetul administrativ al bisericii  etc. Dar avand acest manifest eu personal l-am 

trimis mai multor frati, chiar daca erau in conducerea unor biserici ca un material 

folositor, si cred ca asa Dumnezeu le poate vorbi prin el nespus mai mult decat as sti eu 

sa vorbesc sau sa prezint aceste probleme.  

 

Dumnezeu isi aratat mila si bunavointa fata de noi, cei care avem ocazia sa citim acest 

manifest, dandu-ne sansa sa ne pocaim, noi cei din biserica! 

 

Irina Nistor - Arad  


