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%M`ng]ia[i,
m`ng]ia[i pe

poporul Meu, zice
Domnul!^

Isaia 40:1



(Continuare din num]rul trecut)

"nsu\i Domnul Isus, 'n pasajul de la
Matei capitolul 9 spune:

%Se pot jeli nunta\ii c`t] vreme Mirele
este cu ei?^ (Vorbea despre prezen[a Lui
trupeasc], 'n calitatea de Mire cu ei \i
printre ei). %Dar vor veni zilele c`nd Mirele
va fi luat de la ei \i atunci vor posti!^
(9:15).

Cei ce sunt 'mpotriva postului iau numai
prima parte din textul acesta \i uit] de
partea a doua, unde Domnul "nsu\i
arat] c] trebuie s] postim!

Avem argumente puternice 'n
Cuv`ntul lui Dumnezeu c] trebuie s]
postim! |i cine a postit mai mult dec`t
Fiul Omului? Dac] El a postit, oare noi
suntem mai scuti[i s] nu postim? Nu
cumva, prin nepostire, ne 'ndep]rt]m
de spiritul hristisc, de voia lui
Dumnezeu?

Isaia 58 este capitolul 'n care ni se
arat] %postul pl]cut Domnului^.
Dumnezeu vorbe\te, prin Isaia, despre
postul care are numai o 'nf][i\area
exterioar], f]r] ca s] existe o realitate
interioar] care motiveaz] postul.
Dumnezeu strig] prin prooroc, spre a-i
trezi pe oamen: Degeaba [ine[i zile de
post, dac] 'n mijlocul vostru e mult]
nedreptate! Degeaba [ine[i zile de post,
'n timp ce 'n mijlocul vostru e m`nie,
miciun], f]r]delege, - fapt ce face ca

Dumnezeu, Iehova-Savaot, s] fie pus
al]turea de idolii popoarelor! Nu! Nu!
Nu! Un a\a post este o ur`ciune 'naintea
lui Dumnezeu! |i Domnul descoper]

poporului S]u adev]ratul post! Dac]
voi[i post, atunci:

%Iat] postul pl]cut Mie: Dezleag] lan[urile
r]ut][ii, deznoad] leg]turile robiei, d]
drumul celor asupri[i \i rupe orice fel de jug;
'mparte p`inea cu cel fl]m`nd \i adu 'n
casa ta pe nenoroci[ii f]r] ad]post; dac]
vezi pe un om gol, acoper]-l, \i nu 'ntoarce
spatele semenului t]u. Atunci lumina ta va
r]s]ri ca zorile \i vindecarea ta va 'ncol[i
repede; neprih]nirea ta '[i va merge 'nainte
\i slava Domnului te va 'nso[i. Atunci, tu
vei chema \i Domnul va r]spunde; vei
striga \i El va zice: %Iat]-M]!^ Dac] vei
'ndep]rta jugul din mijlocul t]u,
amenin[]rile cu degetul \i vorbele de ocar],
dac] vei da m`ncarea ta celui fl]m`nd,
dac] vei s]tura sufletul lipsit, atunci
lumina ta v] r]s]ri peste 'ntunecime \i
'ntunerecul t]u va fi ca ziua 'n n]meaza
mare! Domnul te va c]l]uzi ne'ncetat, '[i
va s]tura sufletul chiar 'n locuri f]r] ap] \i
va da din nou putere m]dularelor tale; vei fi
o gr]din] bine udat], un izvor ale c]rui ape
nu seac]. Ai t]i vor zidi iar]\i pe
d]r`m]turile de mai 'nainte; vei ridica din
nou temeliile str]bune; vei fi numit
%dreg]tor de sp]rturi^, %cel ce drege
drumurile \i face [ara cu putin[] de locuit^
(Isaia 58: 6-12).

Fra[i iubi[i, v] chem, 'n Numele
Domnului \i spre Slava Sa, s] ne relu]m
lucrarea \i s] ne purt]m cu adev]rat
numele de oameni care rezidesc
sp]rturile! |i la noi exist] una, 'n mod
sigur: lipsa postului! S] ne 'ntoarcem la
dregerea zidurilor! S] relu]m
practicarea postului adev]rat, postul
pl]cut Domnului! S] fie acesta iar]\i o
realitate 'n disciplina vie[ii noastre, mai

ales c] ne str`nge laolat], ne une\te, ne
'ncheag] tot mai mult \i pe unii cu al[ii \i
pe to[i cu Domnul \i M`ntuitorul nostru
iubit, Isus Hristos!

Iat] ce ne mai zice Domnul prin
Isaia. Postul este legat de o c]utare a voii
lui Dumnezeu, de dorin[a noastr] s]
facem pl]cere Domnului:

%Dac] '[i vei opri piciorul 'n ziua
Sabatului, ca s] nu-[i faci gusturile tale 'n

ziua mea cea sf`nt]; dac] Sabatul va
fi desf]tarea ta, ca s] sfin[e\ti pe

Domnul, sl]vindu-L, \i dac]-L
vei cinsti, neurm`nd c]ile tale,

ne'ndeletnicindu-te cu
treburile tale \i ned`ndu-te
la flec]rii, atunci te vei putea

desf]ta 'n Domnul \i Eu te voi
sui pe 'n]l[imile []rii, te voi face

s] te bucuri de mo\tenirea tat]lui
t]u Iacov, c]ci gura Domnului a vorbit!^

(Isaia 58:13-14).
Nu v] aminti[i c] alt] dat] nici

m]car ziarul nu era cump]rat de
str]bunii no\tri duminica? Nu se g]tea
m`ncare, surorile av`nd grij] ca totul s]
fie f]cut din ziua precedent]: de
s`mb]ta, pentru ca Duminica s] fie ^zi
sf`nt] Domnului^! S] cinstim \i noi,
iar]\i, pe Domnul, cu [inerea acestei
zile, cu post \i cu rug]ciune \i cu
re[inere de la celelalte lucruri, care - 'n
majoritatea lor - ne preocup] sau
cople\esc, chiar, s]pt]m`na 'ntreag]!

Ce minunat ni se spune:
%Dac] ziua aceasta va fi desf]tarea ta, ca
s] sfin[e\ti pe Domnul, sl]vindu-L, \i
dac]-L vei cinsti, neurm`nd c]ile tale,
ne'ndeletnicindu-te cu treburile tale \i
ned`ndu-te la flec]rii.... (Auzi[i? Chiar
nici flec]rii sau vorbe u\oare, necugetate,
de\arte; nici vorb] despre b`rfe sau altele \i
mai grele!), ...atunci te vei putea desf]ta 'n
Domnul!^

Dar ast]zi mul[i zic: %Numai duminica e
liber] \i atunci trebuie f]cute ba una ba
alta: s] t]iem iarba, s] s]p]m florile, s]
ne odihnim trupe\te^, etc, etc. Nimeni
nu spune nimic 'mpotriva odihnei, dar
s]-[i faci %pl]cerile tale^ 'n ziua de post e
o ur`ciune 'naintea Domnului.

Postul, deci, este o realitate
exterioar], care se vede, dar trebuie s]
existe %ceva^ interior \i deosebit, care s]
valideze aceasta!

Domnul Isus "nsu\i a cerut postul
sau a indicat postul, atunci c`nd zice:
%C`nd posti[i...^, %|i tu, c`nd poste\ti^
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Un salut de Ziua Mamei, din partea mamei
evanghelistului Billy Graham

de Morrow Coffee Graham

Articol publicat pentru prima oar] pe 28 aprilie,
1958. Morrow Coffee Graham a trecut la cele ve\nice

la 14 august 1981.

Cre\tinismul este o via[] de biruin[] pentru c] este o

via[] tr]it] 'n Hristos cel 'nviat. Este important s] ne

amintim c] fiec]rui cre\tin n]scut din nou, Dumnezeu

i-a preg]tit un destin glorios: s] fie transformat 'n

asem]narea Fiului S]u, s] fie o

piatr] vie 'n zidirea aceea

m]rea[] care va veni %ca o

mireas] preg]tit] pentru mirele

ei.^

Putem noi oare s] 'n[elegem

ce se va 'nt`mpla atunci c`nd

vom sta 'naintea 'ntregii o\tiri

cere\ti? Fie ca Duhul Sf`nt s]

sigileze aceste adev]ruri 'n

inima mea \i 'n inima ta, cu

ocazia acestei s]rb]tori de ziua

mamei.

M`ntuitorul pentru

care nu s-a g]sit loc

Este 'nc] adev]rat c]

%neprih]nirea 'nal[] un popor,

dar p]catul este ru\inea

popoarelor^ (Prov. 14:34). Sunt

dou] mii de ani de c`nd Fiul lui

Dumnezeu a umblat pe

p]m`ntul acesta, propov]duind

tuturor o cale de ie\ire din

lan[uri. La na\terea Sa, 'ngerii

au c`ntat: %Slav] lui Dumnezeu 'n locurile prea 'nalte, \i

pace pe p]m`nt 'ntre oamenii pl]cu[i Lui.^ Dar oamenii

de pe p]m`nt au r]spuns: %Nu este loc pentru El 'n casa

de poposire.^ Atitudinea lor nu s-a schimbat nici mai

t`rziu, c`nd citim 'n Ioan 1:11 %A venit la ai S]i, \i ai s]i

nu L-au primit.^ Ce afirmare trist], dar c`t de adev]rat]

pentru zilele noastre! %Fra[ilor, dorin[a mea \i

rug]ciunea mea c]tre Dumnezeu pentru israeli[i este ca

s] fie m`ntui[i. Cuvintele acestea, rostite de apostolul

Pavel 'n urm] cu aproape dou] mii de ani, ar trebui s] fie

pe buzele cre\tinilor din zilele noastre. Sim[ind starea

de confuzie at`t pe scar] na[ional] c`t \i la nivel

interna[ional, cre\tinii ar trebui s] fie 'n rug]ciune

continu] pentru salvarea celor care nu-L cunosc 'nc] pe

Hristos ca Domn \i M`ntuitor.

Mame 'n familie

Mamele cre\tine nu doresc ca Ziua Mamei s] fie

doar o simpl] ocazie de

auto-felicitare. Este o zi de

cercetare a inimii, \i o 'noire a

'n[elegerii rolului pe care

Dumnezeu ni l-a dat 'n familiile

noastre, 'n vie[ile copiilor no\tri,

\i 'n via[a na[iunii noastre.

Resursele unei mame cre\tine

'\i g]sesc originea 'n dragostea

\i harul lui Dumnezeu. Doar la

Dumnezeu apeleaz] ea, at`t

pentru ajutorul zilnic, c`t \i

pentru binecuv`ntare asupra

copiilor ei. Prin rug]ciune,

ajungem la 'n[elepciune \i har.

|i atunci c`nd copiii no\tri simt

c] tr]im vie[i de rug]ciune, sunt

\i ei 'ndemna[i la o via[] de

p]rt]\ie cu Tat]l Ceresc.

Biblia ne este ghidul

des]v`r\it. De c`te ori, 'n

clipele de t]cere \i veghere a

nop[ii promisiunile pre[ioase ale

Cuv`ntului ne sunt m`ng`iere!

De la mamele lor, copiii 'nva[]

c] omul nu tr]ie\te doar cu p`ine. Numai atunci c`nd

d]m locul de cinste lui Dumnezeu \i Cuv`ntului S]u,

putem spune ca mame, c] ne-am 'ndeplinit datoria pe

care Dumnezeu ne-a 'ncredin[at-o. Atunci, \i numai

atunci putem privi la copiii no\tri \i la viitorul lor cu

'ncredere.
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(Mt. 6: 16-17). Deci, Domnul cere postul
de la Biserica Sa.

Permite[i-mi, c`teva texte \i pu[ine
comentarii 'n leg]tur] necesitatea
postului; luate \i date toate cu dorin[a de
a vedea 'nsemn]tatea postului, cu
rug]ciuni 'nso[ite de re[inerea de la
m`ncare pentru o anumit] vreme.

1. "nt`i, postul poc]in[ei

"n cartea lui Iona, capitolul 3. Iona a
[inut o %predic]^ scurt] \i simpl] 'n
Ninive. Predica lui 'ncalc] toare regulile
moderne ale oratoriei. Ea anun[a o
hot]r`re aspr] a lui Dumnezeu, asupra
locuitorilor cet][ii Ninive: %"nc] patruzeci
de zile \i Ninive va fi nimicit]!^( Iona 3:4).
S] aud] to[i oamenii \i s] aud] \i curtea
'mp]ratului, cu 'mp]ratul 'nsu\i,
hot]r`rea lui Dumnezeu pentru ei! |i,
minune mare: oamenii din Ninive %au
auzit^ vestea \i au crezut-o! Iat] ce ni se
spune:

%Oamenii din Ninive au crezut 'n
Dumnezeu \i au vestit post \i s-au 'mbr]cat
cu saci, de la cei mai mari p`n] la cei mai
mici. Lucrul a ajuns la urechea 'mp]ratului
din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui
de domnie, \i-a scos mantia de pe el, s-a
acoperit cu sac \i a \ezut 'n cenu\]. |i a
trimis s] dea de \tire 'n Ninive., din
porunca 'mp]ratului \i mai marilor lui,
urm]toarele: %Oamenii \i vitele, boii \i oile,
s] nu guste nimic, s] nu pasc] \i s] nu bea
ap] deloc! Ci oamenii \i vitele s] se acopere
cu saci, s] strige cu putere c]tre Dumnezeu
\i s] se 'ntoarc] de la calea lor cea rea \i de
la faptele lor de asuprire, de care le sunt
pline m`inile! Cine \tie dac] nu se va
'ntoarce Dumnezeu \i Se va c]i, \i dac]
nu-|i va opri m`nia Lui aprins], ca s] nu
pierim!^(Iona 3: 5-8).

Auzi[i? Re[inere general] de la hran]: \i
pentru oameni \i pentru vite chiar! |i, 'n
aceste zile de post aspru \i general,
oamenii \i vitele toate s] strige c]tre
Dumnezeu, c]ci, cine \tie dac] nu se va
'ntoarce Dumnezeu din m`nia Sa? Nici
m`ncare, nici ap], numai poc]in[]
ad`nc] ^'n sac \i 'n cenu\]^!

Acesta este postul poc]in[ei! "l
consider]m mai 'nt`i, fiindc] f]r]
poc]in[] nu exist] post. "ntotdeauna
venim la Dumnezeu \i-I cerem harul, dar
niciodat] nu venim prin meritele
noastre, nici prin puterea noastr]! Ci
venim \i-I cerem numai "ndurarea, Mila,

Iertarea, Salvarea, datorit] Bun]t][ii \i
Iubirii Sale! Prin postul poc]in[ei ne
aducem aminte Cine este Dumnezeul
Cel Sf`nt \i cine suntem noi: []r`n],
praf, pulbere! Ne aducem aminte de
Dumnezeul 'naintea C]ruia \i serafimii
'\i acoper] fe[ele \i ne aducem aminte
cine suntem noi, oamenii, care %bem
nelegiuirea ca apa^! Da, prin postul
poc]in[ei,- cu toate c] fiecare post
trebuie s] fie un %post al poc]in[ei^, al
regretului, al c]in[ei.

S] ne 'ntoarcem fe[ele \i vie[ile spre
Dumnezeu, rup`nd-o definitiv cu
p]catul! Au f]cut-o chiar \i cei ce nu-L
cuno\teau pe Dumnezeu, ninivenii, \i au
c]p]tat salvarea. Mai t`rziu, Domnul
Isus i-a dat pe cei din Ninive ca exemplu
iudeilor din vremea Sa, iudei care erau \i
necredincio\i \i nepoc]i[i!

2. Postul smereniei.

"n Ezra capitolul 8 avem men[ionat
un post al smeririi, la versetul 21:

%Acolo, la r`ul Ahava, am vestit un post de
smerire, 'naintea Dumnezeului nostru, ca
s] cerem de la El o c]l]torie fericit] pentru
noi, pentru copiii no\tri \i pentru tot ce era
al nostru. Mi-era ru\ine s] cer 'mp]ratului
o oaste de 'nso[ire \i c]l]re[i, ca s] ne
ocroteasc] 'mpotriva vr]jma\ului pe drum,
c]ci spusesem 'mp]ratului: %M`na
Dumnezeului nostru este,- spre binele lor,-
peste to[i cei ce-L caut], dar Puterea \i
M`nia Lui sunt peste to[i cei ce-L p]r]sesc.
Pentru aceasta am postit \i am chemat pe
Dumnezeul nostru. |i El ne-a
ascultat.^(Ezra 8: 21-23).

Aici nu este un post 'n care Ezra
s]-\i pl`ng] p]catul \i s] cear] iertare
pentru p]cat; ci acesta este un post de
smerire, de recunoa\tere a neputin[elor
proprii, a sl]biciunilor \i de invocare de
ajutor din partea Domnului, 'ntr-o
c]l]torie sau 'ntr-un drum nesigur,
necunoscut \i primejdios; 'ntr-o lucrare
tot pentru Domnul \i prosl]virea
Numelui S]u cel mare \i atotputernic!
Ni se spune 'n Scriptur] c]: %Dumnezeu
este 'mpotriva celor m`ndri, dar celor
smeri[i le d] har^ (Iacov 4:6; I Petru 5:5,
cf. Isaia 57:15). |i aici, Ezra e pus 'n fa[a
unei situa[ii destul de dificil]: Ceruse
'mp]ratului voie s] plece la Ierusalim,
dar i-a fost ru\ine s]-i cear] \i o excort]
de 'nso[ire \i ap]rare, pentru c] venise
'naintea 'mp]ratului 'n Numele
Dumnezeului cerurilor; \i se g`ndea:
Dac] 'i cer 'mp]ratului s] ne p]zeasc],
s] ne dea o excort] de 'nso[ire \i

ap]rare, prin toate regiunile prin care va
trebui s] trecem \i prin care ne p`ndesc
at`tea pericole, ce o s] spun]
'mp]ratul? Nu cumva: %P]i, tu te 'ncrezi
'n Dumnezeul Cel Mare al cerurilor \i-mi
ceri mie ajutor ca s] te p]zesc?^ De
aceea, omul acesta, 'n[elept,
cump]ne\te \i spune: %Mergem 'naintea
Domnului!^ Dar nu putem merge
'naintea Lui a\a, ori \i cum! De aceea, s]
ne smerim cu to[ii! |i apoi s] cerem
ocrotirea Lui, 'n drumul acesta, pentru
to[i \i toate!

Acest post este un post al smeririi.
Postul trebuie s] aib] \i caracteristica
aceasta: smerenia noastr]!

C`nd Domnul Isus cheam] un
copila\ 'n mijlocul ucenicilor S]i, pentru
c] ei se fr]m`ntau \i se certau 'ntre ei,
pentru locul dint`i, El le spune
categoric: %Dac] nu sunte[i ca un
copila\, cu nici un chip nu pute[i intra 'n
"mp]r][ia cerurilor sau a lui Dumnezeu!^
(cf. Mt. 18:3, Mc. 1o:15 \i Lc.18:17). |i
c`nd vorbe\te despre copila\, El
vorbe\te despre smerenie, c]ci spune:
%Oricine se va smeri ca acest copila\, va
fi cel mai mare 'n "mp]r][ia cerurilor^
(Mt. 18:4). C`nd vorbim despre
%copila\^, ca etalon al nostru, ne g`ndim
la neprih]nire, nevinov][ie, sinceritate \i
dorin[] de a 'nv][a \i a 'n[elege c`t mai
multe, ne g`ndim la dorin[a \i nevoia
dup] ajutor \i dragoste! Dar 'nt`i de
toate, smerenie!

Dac] Domnul Isus subliniaz]
smerenia 'n mod dosebit, at`t prin
tr]irea Lui c`t \i prin cuv`ntul Lui, atunci
indiscutabil c] ea trebuie s] fie o calitate
a noastr], a tuturor celor ce se 'ncred 'n
El \i se denumesc urma\i al Lui.

V] m]rturisesc c], personal, m]
sup]r] c`nd v]d 'n unele biserici pe unii,
credincioase \i credincio\i plini de
m`ndrie; se numesc %credincio\i^, dar
nu le ajungi la nas nici cu scara de
pompieri. Sau, unora le curge rujul de
pe buze, fardul de pe obraz,
'mpopo[onate ca ni\te p]uni[e, mai r]u
ca 'n lume! Ca s] nu mai vorbim de
amprenta lumeasc] 'n port, de la cercei
p`n] la moda de\]n[at]. Mi se pare c]
prea u\or a intrat chipul veacului 'n
biserici. Pe cine 'ncerc]m s] imit]m?
Dup] cine ne lu]m? Pe cine vrem s]
impresion]m? Biblia spune: %Celor
smeri[i, El le d] har!^ Nu inversul! O,
dac] ne-am trezi! (V.P.)

• (Va urma)
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de Petru Popovici

Te-ai poc]it tu de p]catele tale, te-ai 'ntors tu la

Dumnezeu? To[i adev]ra[ii cre\tini au trecut prin

experien[a poc]in[ei. De 'ndat] ce un suflet prin lumina

Evangheliei '\i d] seama de p]c]to\enia sa, nu mai poate

sta nep]s]tor, ci se poc]ie\te, p]r]se\te calea p]catului \i

se 'ntoarce la Dumnezeu.

Evanghelistul Marcu ne spune c]

%dup] ce a fost 'nchis Ioan Botez]torul,

Isus a venit 'n Galilea \i propov]duia

Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea:

%S-a 'mplinit vremea \i "mp]r][ia lui

Dumnezeu este aproape. Poc]i[i-v] \i

crede[i 'n Evanghelie^ (Marcu

1:14,15). Deci, primul cuv`nt al

Evangheliei e %Poc]i[i-v]^.

Unii se 'ntreab]: %Ce este

poc]in[a?^ Ea nu e o religie, sau o

grupare la care s] aderi, ci e o

experien[] l]untric] ce se petrece 'n

inima p]c]tosului, luminat de Duhul

Sf`nt, prin Evanghelie. Atunci el se

vede vinovat 'naintea lui Dumnezeu \i

dore\te sc]parea de p]c]to\enia sa. E

un fel de trezire la realitate. "\i d] seama

c] p]catul nu l-a fericit, ci l-a 'n\elat, l-a nenorocit. "\i d]

seama c] vina lui e mare \i grav], c] merit] iadul, dar se

'nfioar] \i nu vrea s] ajung] acolo. "i pare r]u de toate

p]catele, pe obraji 'ncep s] curg] lacrimile poc]in[ei, se

c]ie\te \i 'n rug] 'n fa[a Domnului '\i recunoa\te vina, '\i

cere iertare \i p]r]se\te calea p]catului \i se 'ntoarce la

Dumnezeu, ca \i fiul risipitor din Evanghelie (Luca

15:11-24).

A\a a f]cut 'mp]ratul David. "n Psalmul 38:4, 'n

rug]ciune, el a zis: %F]r]delegile mele se ridic]
deasupra capului meu; ca o povar] grea, sunt prea
grele pentru mine^. Tu ai sim[it vreodat] povara

p]catelor tale? Iar 'n versetul 18 el a zis: %"mi
m]rturisesc f]r]delegea, m] doare pentru p]catul
meu^. "n Ps.51.1-4, care la fel e un psalm de poc]in[], el

a zis: %Ai mil] de mine, Dumnezeule, 'n bun]tatea Ta!
Dup] 'ndurarea Ta cea mare, \terge f]r]delegile mele!
Spal]-m] cu des]v`r\ire de nelegiuirea mea \i
cur][e\te-m] de p]catul meu! C]ci 'mi cunosc bine
f]r]delegile \i p]catul meu st] necurmat 'naintea mea.

"mpotriva Ta, numai 'mpotriva Ta am p]c]tuit \i am
f]cut ce este r]u 'naintea Ta...^ "n Psalmul 32:3-5, tot

David m]rturise\te starea de fr]m`ntare ce a avut-o c`nd

\i-a dat seama de p]c]to\enia sa. Iat] cuvintele lui:

%C`t] vreme am t]cut, mi se topeau oasele de gemetele
mele necurmate. C]ci zi \i noapte m`na Ta ap]sa
asupra mea; mi se usca vlaga cum se usuc] p]m`ntul de

seceta verii. Atunci [i-am m]rturisit
p]catul meu \i nu mi-am ascuns
f]r]delegea. Am zis: %"mi voi m]rturisi
Domnului f]r]delegile! ^ \i Tu ai iertat
vina p]catului meu^. La David

constat]m recunoa\terea p]catului,

zbuciumul din cauza p]catului, durerea

sau c]in[a sa pentru p]cat, m]rturisirea

p]catului 'n fa[a Domnului, nu

preotului, \i cererea de iertare. Aceasta

e poc]in[a.

Un alt caz izbitor de poc]in[] g]sim la

locuitorii din Ninive. Acolo s-a petrecut

poc]in[a 'n mas]. C`nd profetul Iona a

fost trimis a doua oar] la Ninive cu

rostirea sentin[ei divine c] %'nc] 40 de

zile \i Ninive va fi nimicit]^ (Iona 3:4),

oamenii au crezut mesajul, s-au

'ngrozit, au vestit un post, 'mp]ratul a

cobor't de pe tron, \i-a scos mantia de 'mp]rat, s-a

'mbr]cat 'n sac, a \ezut 'n cenu\] \i a dat urm]toarea

porunc]: %Oamenii \i vitele, boii \i oile s] nu guste
nimic, s] nu pasc] \i s] nu bea ap] deloc! Ci oamenii \i
vitele s] se acopere cu saci ('mbr]carea cu sac era
expresia unei dureri profunde), s] strige cu putere c]tre
Dumnezeu \i s] se 'ntoarc] de la calea lor cea rea \i de
la faptele de asuprire de care le sunt pline m`inile^.

Poc]in[a celor din Ninive a fost 'n urma vestirii

sentin[ei divine de c]tre proorocul Iona. Atunci ei \i-au

v]zut p]c]to\enia, s-au cutremurat de os`nda divin],

s-au smerit cu post \i cu rug]ciune \i au strigat cu putere

c]tre Domnul dup] iertare. C`nd se ajunge la

recunoa\terea p]catului, la unii se petrece un fel de criz]

spiritual], un strig]t la disperare dup] via[]. E o

rev]rsare 'n pl`ns a durerii pentru p]cat, o rupere cu

trecutul, cu toate faptele lui \i o real] 'ntoarcere la

Dumnezeu. Aceasta e poc]in[a. |i Domnul le-a dat

iertarea. Ninive nu a fost nimicit], ci a r]mas 'n existen[]

'nc] o sut] de ani.
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Men[ionez aceste dou] cazuri de poc]in[]: unul de

poc]in[] individual], altul de poc]in[] colectiv], c]ci

arat] bine poc]in[a 'n elementele ei. Ea e o experien[]

\ocant] ce se petrece 'n urma auzirii sau a citirii

Evangheliei. Duhul Sf`nt folose\te cuv`ntul

Evangheliei spre a ne ar]ta cum ne vede Dumnezeu pe

noi \i atunci omul care se credea bun, se vede tic]los, un

mare vinovat 'n fa[a lui Dumnezeu, '\i d] bine seama c]

nu a tr]it cum au tr]it cre\tinii de la 'nceput, el \tie c] a

min[it, a 'njurat, a vorbit de r]u, a du\m]nit, a f]cut rele,

a tr]it 'n pl]ceri \i p]cate; \tie c] nu a [inut cont de voia

lui Dumnezeu, nu L-a ascultat, ci s-a mul[umit c] a avut

o religie, c] s-a numit cre\tin, de\i traiul lui era 'n totul

ca al p]g`nilor. Atunci se petrece poc]in[a.

1. Poc]in[a fiec]ruia este cerut] 'n

Biblie

a. Poc]in[a a fost predicat] de Ioan Botez]torul,

chiar 'nainte de Hristos Domnul, iar pe cei ce se poc]iau,

'i boteza. El a mustrat aspru pe unii care ar fi vrut s] fie

boteza[i, f]r] s] se poc]iasc]. %Pui de n]p`rci, - le-a zis
el - cine v-a 'nv][at s] fugi[i de m`nia viitoare? Face[i
dar roade vrednice de poc]in[a voastr]^ (Matei 3:7,8).

Iar celor ce se bizuiau pe ereditate - ca \i multi din cei de

azi care zic c] s-au n]scut cre\tini - Ioan le-a zis: %S] nu
crede[i c] pute[i zice: %Avem ca tat] pe Avraam! ^ C]ci

v] spun c] Dumnezeu din pietrele acestea poate s] ridice

fii lui Avraam^. Deci, el le cerea s] nu se bizuiasc] pe

ereditate, ci s] se poc]iasc] cu adev]rat.

b. Poc]in[a a fost cerut] de Hristos Domnul chiar

la 'nceputul misiunii Sale, Evreilor care considerau

p]c]to\i doar pe cei peste care au venit unele nenorociri,

iar ei se credeau bine, El le-a zis: %Crede[i voi c] ace\ti
Galileeni au fost mai p]c]to\i dec`t to[i ceilal[i
Galileeni pentru c] au p][it astfel? Eu v] spun nu; ci
dac] nu v] poc]i[i, to[i ve[i pieri la fel^ (Luca 13:2,3).

De asemenea a mustrat aspru cet][ile Horazin, Betsaida

\i Capernaum pentru c] nu s-au poc]it (Matei 11:20-24).

Dup] 'nviere, Domnul Isus a zis ucenicilor: %A\a este
scris \i a\a trebuia s] p]timeasc] Hristos \i s] 'nvieze a
treia zi dintre cei mor[i. |i s] se propov]duiasc] tuturor
neamurilor - deci \i rom`nilor - 'n Numele Lui poc]in[a
\i iertarea p]catelor, 'ncep`nd de la Ierusalim^ (Luca

24:46,47).

c. Poc]in[a a fost predicat] de apostolii

Domnului, deci \i de apostolul Andrei care a ajuns pe

meleagurile Rom`niei. "n ziua de Rusalii, c`nd prin

Duhul Sf`nt s-a format Biserica cre\tin] \i la predica lui

Petru \i a celorlal[i, oamenii \i-au v]zut p]c]to\enia \i

au 'ntrebat: %Fra[ilor, ce s] facem? ^ %Poc]i[i-v]^ le-a zis

Petru, \i 'n ziua aceea aproape trei mii s-au poc]it \i au

fost boteza[i. Dar ei au fost boteza[i 'n urma poc]in[ei

(Fapte 2:37-41). A\a a fost la primii cre\tini.

Dup] vindecarea ologului de la poarta %Frumoas]^,

c`nd s-a adunat mult] lume s] vad] minunea, apostolul

Petru le-a zis: %Poc]i[i-v] dar \i 'ntoarce[i-v] la
Dumnezeu pentru ca s] vi se \tearg] p]catele^ (Fapte

3:10). Iar 'n a doua sa epistol], apostolul Petru a scris:

%Dumnezeu nu 'nt`rzie 'n 'mplinirea f]g]duin[elor
Sale, cum cred unii, ci are o 'ndelung] r]bdare pentru
voi \i dore\te ca niciunul s] nu piar], ci to[i s] vin] la
poc]in[]^ (II Petru 3:9).

Apostolul Pavel a predicat poc]in[a. C`nd a ajuns la

Atena \i 'nv][a[ii greci l-au dus la Areopag, printre altele

el le-a zis: %Dumnezeu nu [ine seama de vremurile de
ne\tiin[], \i porunce\te acum tuturor oamenilor de
pretutindeni s] se poc]iasc]; pentru c] a r`nduit o zi 'n
care va judeca lumea dup] dreptate prin Omul pe care
L-a r`nduit pentru aceasta \i despre care a dat tuturor
oamenilor o dovad] net]g]duit] prin faptul c] L-a
'nviat din mor[i^ (Fapte 17:30,31). |i 'n ziua aceea s-au

poc]it senatorul Dionisie Areopagitul, o femeie Damaris

\i al[ii din Atena.

Celor din Roma apostolul Pavel le-a scris: %A\a dar,
omule, oricine ai fi tu, ...Nu vezi tu c] bun]tatea lui
Dumnezeu te 'ndeamn] la poc]in[]?^ (Romani 2:1,4)

2. Istoria cre\tinilor din primele veacuri

dovede\te c] ei au fost oameni care

s-au poc]it

Iat] doar c`teva citate din scrieri din veacul doi \i

trei care m]rturisesc aceasta.

a. IUSTIN MARTIRUL, 'n cartea sa Dialogul cu

Iudeul Trifon, zice: %Afirm c]... nepoc]indu-se 'nainte

de moarte, nu se pot m`ntui 'ntru nimic... c]ci bun]tatea

\i iubirea de oameni a lui Dumnezeu \i nem]surarea

bog][iei Lui, socote\te pe cel ce se poc]ie\te de p]cate,

dup] cum se spune 'n Iezechiel, ca drept \i f]r] de p]cat^

(Ezech.33:12-20). Iar pu[in mai t`rziu scrie: %C]ci dac]

poc]indu-v] de p]catele pe care le-a[i f]cut \i cunosc`nd

c] El este Hristos... ve[i avea iertarea p]catelor^.

b. HERMAS 'n scrierea %P]storul^, spune: %\i

(P]storul) mi-a r]spuns zic`nd: %To[i c`[i se poc]iesc

din toat] inima \i se cur][esc de toat] r]utatea de mai

'nainte \i nu mai adaug] alte p]cate din cele de

odinioar], vor primi de la Domnul o vindecare pentru

p]catele trecutului^.

c. TERTULIAN 'n tratatul s]u %Despre poc]in[]^,

care a fost scris prin anul 203, spune: %Dac] este

poc]in[], 'n baza ei, iertarea va fi acordat] pentru fiecare
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p]cat, fie c] a fost s]v`r\it 'n trup sau 'n spirit, fie 'n

fapt] sau dorin[], de acela\i Dumnezeu, care de altfel

determin] pedepsirea lor la judecat]. C]ci e foarte

inconsistent s] a\tep[i iertarea p]catelor, 'n timp ce tu

evi[i s] te poc]ie\ti. . . Aceasta e ca \i c`nd 'ntinzi m`na

s] prime\ti cump]r]tura, f]r] s] fii pl]tit pre[ul. Poc]in[a

e pre[ul pe care 'l cere Domnul, ca s]-[i poat] da iertarea.

Compensarea prin poc]in[] e ceea ce El '[i propune ca s]

fii sc]pat de pedeaps].^

d. CLEMENT DIN ROMA 'n scrisoarea sa c]tre

cre\tinii din Corint, scrisoare ce a fost scris] 'ntre anii

96-98 d.Hr., spune printre altele: %S] ne fix]m privirea

noastr] asupra s`ngelui lui Hristos \i s] ne d]m seama ce

pre[ios este el 'naintea Tat]lui S]u, c]ci a fost v]rsat

pentru m`ntuirea noastr] \i aduce harul poc]in[ei

'ntregei lumi. S] cercet]m toate genera[iile \i s] 'nv][]m

c] genera[ie dup] genera[ie, Domnul %a dat oportunitate

pentru poc]in[]^ celor ce vor s] se 'ntoarc] la El. Noe a

predicat poc]in[a \i cei ce au luat seama, au fost m`ntui[i

(Gen.7:1). Iona a proclamat iminenta distrugere

Ninivitenilor, dar ei s-au poc]it de p]catele lor. Slujitorii

harului lui Dumnezeu, prin Duhul Sf`nt, vorbesc despre

poc]in[]. "ntr-adev]r St]p`nul Universului, El 'nsu\i, cu

jur]m`nt a vorbit despre poc]in[] c`nd a zis: %pe via[a

mea, zice Domnul, c] nu doresc moartea p]c]tosului, ci

poc]in[a lui. Poc]ie\te-te, o, casa lui Israel de

nelegiuirea ta! ^

e. CLEMENT DIN ROMA 'n scrisoarea a doua

spune: %S] ne poc]im c`t timp suntem pe p]m`nt... S] ne

poc]im cu toat] inima noastr] de orice am f]cut aici 'n

trup, ca s] putem fi m`ntui[i de Domnul., c`t] vreme

avem 'nc] oportunitatea s] ne poc]im. C]ci dup] ce am

plecat din lumea aceasta nu vom mai fi 'n stare s] ne

poc]im...(Luca 16:19-31).... C`t] vreme avem ocazia s]

fim vindeca[i, s] ne 'ncredin[]m lui Dumnezeu,

Medicul, \i s]-I pl]tim taxa ce o cere. Ce tax]? Poc]in[a

dintr-o inim] sincer], c]ci El cunoa\te mai dinainte toate

lucrurile \i \tie \i ce este 'n inimile noastre^.

Poc]in[a a fost condi[ia de baz] ca cineva s] devin]

cre\tin. "n primele veacuri to[i 'nt`i s-au poc]it \i astfel

au devenit cre\tini. Dovezile istorice sunt cu sutele, dar

m] rezum la acestea.

3. Realitatea de azi

Marea majoritate a celor ce se numesc cre\tini nici

nu \tiu ce e poc]in[a. Ei nu au avut niciodat] experien[a

aceasta binecuv`ntat], ci se complac 'n p]catele lor. De

aceea te 'ntreb: e\ti tu sigur c] e\ti cre\tin? E bine s] te

verifici 'n lumina Evangheliei. Altfel, grozav] va fi

constatarea ta 'n clipa mor[ii c] te vei pomeni ajuns 'n

iad, fiindc] tu ai mers pe calea spre iad. Hristos Domnul

a spus clar: %Intra[i pe poarta cea str`mt]. C]ci larg] este

poarta \i lat] este calea care duce la pierzare, \i mul[i

sunt cei ce intr] pe ea.^ (Ev.Matei 7:13)

Tata Cristea Gheorghe a fost cantor 'n stran] la

biserica ortodox] \i mereu a c`ntat: %Aflat-am Izvorul

Vie[ii \i u\a raiului prin calea poc]in[ei^. Dar 'ntr-o zi,

prin Evanghelie, el \i-a dat seama c] a\a ca mul[i al[ii, el

c`nta o minciun]. El tr]ia o via[] 'n p]cate c]ci nu aflase

Izvorul Vie[ii \i nu apucase calea poc]in[ei spre u\a

raiului. Dar a avut o clip] binecuv`ntat] de trezire.

Odat] se afla cu al[i s]teni la vorb] pe o lavi[] la strad],

al[ii st]teau pe dunga \an[ului \i un trec]tor din satul

vecin s-a oprit cu ei la vorb]. Dup] c`teva clipe, str]inul

i-a 'ntrebat dac] ar vrea s] le citeasc] ceva din

Evanghelie, \i fiindc] to[i au consim[it, el a scos din

buzunar un Noul Testament \i le-a citit mai multe

versete din Evanghelie. Atunci, Domnul a f]cut ca el

s]-\i vad] starea lui ca p]c]tos, s] lase calea p]catului \i

s] apuce calea poc]in[ei. Atunci a aflat Izvorul Vie[ii 'n

Hristos Domnul, \i prin El, a g]sit u\a raiului.

Au fost chiar preo[i, care au slujit ani de zile 'n altar,

dar nu au fost poc]i[i p`n] 'ntr-o zi c`nd au fost lumina[i

de Duhul Sf`nt. A\a a fost preotul ortodox Tudor

Popescu, ce a slujit la biserica %Cuibul cu barz]^ de pe

|tirbei Vod] din Bucure\ti.. A\a a fost preotul Vasile

Ouatu, preotul Iosif Trifa din Sibiu, preotul Dumitru

Cornilescu, care a tradus Biblia 'n limba rom`n]. El '\i

istorise\te poc]in[a sa 'ntr-o bro\ur] intitulat]: %Cum

m-am 'ntors la Dumnezeu \i cum am spus \i altora^.El

spune cum 'n timp ce f]cea traducerea Bibliei, a ajuns

s]-\i dea seama c] e p]c]tos \i c] trebuie s] se poc]iasc].

El s-a poc]it, de\i a avut s] 'ndure consecin[e pentru

aceasta. A\a e calea poc]in[ei.

Poc]in[a e porunc] dumnezeiasc] \i ea te prive\te \i

pe tine. Dac] vrei s] fii cu adev]rat cre\tin, ascult]-L pe

Dumnezeu, nu pe mine. El '[i cere s] te poc]ie\ti.. Eu

sunt doar un nevrednic slujitor 'n glorioasa Lui slujire \i

am 'ndatorirea s]-[i spun aceasta. Poc]in[a nu e mare

filozofie, ci e o recunoa\tere a vinov][iei 'n fa[a

Domnului, o p]rere de r]u pentru trecut \i o cerere de

iertare. "n textul din limba greac] pentru cuv`ntul

poc]in[] este folosit termenul %metanoia^, care

'nseamn] \i schimbarea min[ii. Da, poc]in[a schimb]

'ntreaga g`ndire cu privire la Dumnezeu, cu privire la

p]cat \i cu privire la ve\nicie. De aceea, adev]ra[ii

poc]i[i caut] s] tr]iasc] voia lui Dumnezeu, le este

sc`rb] de p]cat, nu-l mai iubesc, ci se feresc de el \i prin

puterea Duhului Sf`nt caut] s] tr]iasc] 'n toat] cur][ia.

Vrei \i tu s] te poc]ie\ti? Dac] da, chiar 'n locul 'n care

te afli acum, spune \i tu ruga vame\ului: %Dumnezeule,
ai mil] de mine p]c]tosul! ^ (Luca 18:13). Apoi tr]ie\te
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de acum via[a de adev]rat cre\tin.

Dac] te poc]ie\ti, s-ar putea s] fii batjocorit, s] [i se

spun] c] te-ai r]t]cit. Nu te speria, pe aici au trecut to[i

adev]ra[ii cre\tini. Lumea p]c]toas] iube\te ce e al ei,

dar c`nd cineva p]r]se\te calea lumii \i 'ncepe s]

mearg] pe calea Domnului, a\a cum e scris 'n

Evanghelie, e huiduit. Da, e\ti r]t]cit, c] 'n loc s]

nimere\ti u\a c`rciumei, nimere\ti u\a bisericii; 'n loc

s]-L 'njuri pe Dumnezeu, acum "l lauzi; 'n loc s] ai iad 'n

cas], acum 'ncepe s] 'nfloreasc] un col[ de rai. Fa[] de

to[i p]c]to\ii e r]t]cire c]ci nu mai mergi pe calea lor.

Dar bucur]-te \i de batjocur] \i mul[ume\te Domnului

c] te ajut] s] mergi pe calea Lui. E minunat] aceast]

r]t]cire! Slav] Domnului pentru ea.

Inaugurarea noii cl]diri

a Bisericii Baptiste din

Portland

Cei ce ajung pe drumurile Portlandului, pot g]si un

loca\ de 'nchin]ciune frumos \i atr]g]tor. "ncep`nd cu

11 Februarie 2001, Biserica Baptist] din acest ora\ are

un nou loc de adunare, aflat 'n partea de sud-est a

ora\ului, la adresa 10115 S.E. Stanley Ave.

Ziua inaugur]rii a fost binecuv`ntat] de Domnul cu

un timp frumos de prim]var]. Serviciul a 'nceput la ora 9

a.m. cu t]ierea panglicii de c]tre cel mai 'n v`rst]

membru al bisericii, fratele George Dr]ghici. Dup]

intrarea 'n noua cl]dire, au fost aduse multe rug]ciuni de

mul[umire lui Dumnezeu, Cel care a f]cut posibil]

ducerea la 'ndeplinire a acestei lucr]ri. P]storul

Bisericii, fratele Ioan Brisc, a prezentat apoi adun]rii pe

fra[ii musafiri din alte biserici din zona

Portland-Vancouver-Beaverton, care au adus c`te un

mesaj de salut din partea fr][iet][ii pe care o reprezentau.

Asocia[ia Bisericilor Baptiste din Statele Unite \i

Canada a fost reprezentat] de fratele Valentin Popovici,

'n calitate de pre\edinte \i p]stor la Biserica din

Chicago. Mesajul fratelui Valentin a descris

caracteristicile bisericii primare, caracteristici at`t de

necesare ast]zi ca s] avem progresul \i bucuria mare

care-i caracteriza pe primii cre\tini.

Serviciul divin, at`t diminea[a c`t \i seara, a fost

'mpodobit de c`nt]rile corului, ale orchestrei, ale

grupului de tineri, c`t \i ale altor participan[i. Ne-am

bucurat mult de musafirii bisericii veni[i din alte state \i

din Rom`nia.

Fie ca noul loca\ de adunare s] devin] un loc unde

c`[i mai mul[i s] poat] ajunge la cunoa\terea \i la

credin[a 'n Domnul nostru Isus Hristos.
(Beniamin G]d]lean)
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La 17 februarie 2001, ca urmare a
unei complica[ii respiratorii, a trecut la
Domnul fratele Richard Wurmbrand,
dup] sl]biciuni trupe\ti care l-au [inut la
pat ultimii cinci ani ai vie[ii sale, cauzate
de neuropatia avansat] a picioarelor,
urmare a suferin[elor din 'nchisoare, timp
de trei ani petrecu[i 'n celul] singuratic],
obligat s] stea mai mult 'n picioare \i
lipsit de hran] consistent].

Serviciul de priveghiu a
avut loc vineri seara, 23
februarie, la Capela din
cimitirul Rose Hills, Los
Angeles. De\i era timp ploios,
circa 500 persoane au
participat la acest serviciu,
'nceput cu preludiu de org] \i
solo vioar] al lui Alex
Wurmbrand, nepotul fr.
Richard, dup] care s-a c`ntat
cu tot poporul: %O
frunte-ns`ngerat]^ , c`ntarea
preferat] a fr. Wurmbrand. A
urmat introducerea f]cut] de
Mihai Wurmbrand, fiul fr.
Richard, care a prezentat
aspecte din via[a tat]lui s]u,
ar]t`nd c] el a tr]it prin exemplul vie[ii
sale, ca un bun model de via[] pentru
familie \i cei din jurul s]u.

Pastorul James Poersche, de la
Biserica Luteran] Mount Olive, unde
Richard Wurmbrand a fost membru, a
men[ionat via[a de victorie a celui ce a fost
Richard \i so[ia lui Sabina, prin puterea
dat] lor de Domnul Isus. Salutul dr.P.P.
Job din India, directorul general al
organiza[iei Love 'n Action, fondat] de fr.
Richard, a cuprins amintiri \i evoc]ri ale
activit][ii fr.Wurmbrand timp de 30 de
ani, timp 'n care –a spus dr. Job- fr.
Richard a fost ca tat]l meu \i activitatea
lui 'n India prosper] \i ast]zi. Dr. Job a
prezentat condolean[e familiei 'n numele
organiza[iei ce o conduce. A urmat
mesajul fr. Aurel Popescu, tradus 'n l.
englez], care a spus c] se consider] un
copil spiritual al fr. Richard \i
mul[ume\te Domnului pentru oameni ca
el, care a f]cut at`t de mult pentru noi to[i,

cei ce dorim s] c]lc]m pe urmele lui.
Suntem 'ncuraja[i de credin[a, n]dejdea
fr. Richard -a spus fr. Popescu- \i vreau s]
v] relatez doar un singur exemplu din
vremea prigoanei din Rom`nia, c`nd el a
fost chemat din 'nchisoare ca s] i se ofere
o eliberare imediat] pentru a veni 'n
America ca s] vorbeasc] \i s] refac]
imaginea Rom`niei 'n lumea vestic].
Richard a cerut s] i se dea o zi, timp s] se

g`ndeasc].
A doua zi a spus celor 'n cauz]:

%merit o b]taie pentru c] v] spun ast]zi
ceea ce trebuia s] v] spun ieri. Nu
primesc oferta!^ M]rturia lui va r]m`ne
c`t va dura Biserica pe p]m`nt. Amin.
Mihai Wurmbrand, care a condus
programul serviciului de priveghiu, a
anun[at c] sunt dou] surori din Oastea
Domnului din Rom`nia, care vor c`nta o
c`ntare cu aceast] ocazie: % O cre\te-mi
Iubirea 'n inima mea^. A urmat Paul
Gustafson, din Bordul de Directori ai
misiunii Vocea Martirilor, fondat] de
Richard Wurmbrand, care a adus salutul
misiunilor din jurul lumii unde activitatea
fondatorului, de predicare, vorbire \i
c]l]torie 'n scopuri misionare esteprogres
\i se distribuie biblii, c]r[i, ajutoare 'n
toat] lumea \i 'n special 'n []rile unde
cre\tinii sunt perse 'n cuta[i. S-a c`ntat al
doilea verset al c`nt]rii %O
frunte-ns`ngerat]^ apoi Mihai
Wurmbrand a prezentat aspecte din via[a

tat]lui s]u \i a citit Pilda robului
nemilostiv din Ev. Matei 18:21-35 legat
de mesajul invariabil al fr. Richard :
%Copila\ilor, s] ne iubim unii pe al[ii^.
Iosif Bondarenko, fost conduc]tor al
bapti\tior din Uniune Sovietic], p]storul
bisericii %Slavic Evangelical Church^ din
Anaheim, California, a adus salutul
credincio\ilor din bisericile persecutate
din timpul comuni\tilor, ar]t`nd c`t de

apropiat a fost Richard
Wurmbrand de familia sa,
dragostea lui pentru cei ce
sufereau 'n []rile comuniste.
Directorul Gwen Carpenter,
de la Carpenter Christian
Bookstore din Torrance,
California, a evocat aspecte
din munca de tip]rire \i
difuzare a c]r[ilor scrise de fr.
Richard, apoi au urmat
m]rturii personale ale celor
apropia[i de familia
Wurmbrand \i salutul fostei
directoare a Vocei Martirilor
din Noua Zeeland], Bianca
Adler. Rug]ciunea de
'ncheiere a serviciului a fost

rostit] de fr. Daniel Br`nzei.
Serviciul de 'nmorm`ntare de

s`mb]t] dup] amiaz] a fost 'n timpul unei
ploi care nu se mai oprea \i care ar fi fost o
piedic] pentru participarea la acest
servicu. Cu toate acestea, participarea a
fost impresionant], sala de aproape 500
locuri era plin] \i balcoanele laterale
'n[esate de asisten[a dornic] s]-\i ia la
revedere de la iubitul frate Richard.
Laud] Domnului a adus cu vocea sora
Simona Tomule[iu, apoi Tom White,
directorul general al organiza[iei Vocea
Martirilor, fondat] de R.Wurmbrand a
amintit complexitatea personalit][ii lui
Richard Wurmbrand care a influentat
prin exemplul s]u, popoarele din toat]
lumea \i prin dragostea lui, pe to[i cei ce
sufer] pentru Christos. Sabina \i Richard
au l]sat o amintire de neuitat 'n inimile
credincio\ilor din China, Iran, Sudan,
India \i toate []rile din lumea unde
credincio\ii sufer] persecu[ii. Ar]t`nd
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asisten[ei c]r[ile pentru copii tip]rite 'n
limba din Laos \i alte []ri, el a men[ionat
c] aceste c]r[i nu au fost v]zute tip]rite de
so[ii Wurmbrand, rodul dragostei lor
ar]t`ndu-se \i dup] moartea lor.

Nepotul fratelui Richard, Alex
Wurmbrand, a avut un scurt cuv`nt,
tradus 'n rom`ne\te de tat]l s]u Mihai,
spun`nd c] el nu este calificat s]
vorbeasc] despre bunicii s]i, c] nu \tie
rom`ne\te dec`t pu[in, dar -a spus el-
c`nd m] g`ndesc la personalit][i, m] uit
s] v]d cum s-au purtat 'n familie \i
bunicul meu, c`nd preg]tea predici, avea
timp s] se intereseze \i de via[a mea
personal]. Bunicul meu f]cea sacrificii \i
gloria lui Isus Christos se reflecta 'n via[a
acestor doi oameni 'n v`rst], Sabina \i
Richard. "n ciuda suferin[ei, a fost 'n stare
s] c`nte \i 'n suferin[], 'n pu\c]rie, cu
ajutorul lan[urilor. "n ciuda bolilor, a fost
'ns]n]to\it de multe ori 'n timpul celot 14
ani de pu\c]rie, a 'nfiin[at misiuni 'n toat]
lumea. Dac] cineva i-ar fi spus 'nainte ce
se va 'nt`mpla, cum va suferi, va veni 'n
USA s] fac] misiune, el ar fi spus; %numai
printr-o minune^. Faptul c] to[i suntem
aici, e o minune, dar uneori nu le vedem.
Sunt impresionat s] v]d aici nu numai
prieteni mai 'n v`rst] ai bunicului meu,
dar \i at`ta tineret. O persoan] m-a
'ntrebat odat]: %ce [i-a spus?^ \i eu i-am
repetat ce mi-a spus bunicu \i persoana
mi-a zis: %acela\ lucru l-a spus la
oricare^. Nu pot termina f]r] s] spun:
Aleluia, Sl]vit s] fie Domnul.

A urmat un c`ntec 'n rom`ne\te
compus de Nicolae Moldoveanu care a
petrecut \apte ani cu Richard
Wurmbrand 'n aceea\i celul], c`ntat de
Jessica Alfaro, care a adus astfel un mesaj
personal de la fr. N. Moldoveanu. A urmat

mesajul directorului HMW din Germania,
o ramur] a organiza[iei fondat] de
Richard Wurmbrand, tradus din limba
german], care a ar]tat activitatea Richard
Wurmbrand 'n Germania \i a mul[umit
Domnului pentru activitatea sa.
Compozitorul de muzic] cre\tin] dintre
credincio\ii evrei, Marty Getz, a venit s]
aduc] omagiul s]u la 'nmorm`ntarea
pastorului Richard Wurmbrand care
aprecia \i avea pl]cere s] asculte
compozi[iile lui Marty, care a c`ntat solo
voce compozi[ia sa numit] Psalnul 23. A
urmat cuv`ntul lui Hans Martin Braun,
co-fondator cu Richard Wurmbrand al
organiza[iei HMW din Germania, urmat
de Myrus Knutson, fost pastor al bisericii
Luterane Americane din Oslo, Norvegia,
care a spus c] este onorat s] fie prezent la
aceast] celebrare a plec]rii lui Richard
Wurmbrand la Domnul, ar]t`nd c] a fost
impresionat mult 'n 1965 c`nd familia
Wurmbrand a intrat 'n biserica ce o
p]storea, s-a interesat de \coala
Duminical] \i a spus c] de 14 ani nu a mai
v]zut o biseric]. L-am pus s] vorbeasc], a
venit 'n America \i la un meeting \i-a rupt
c]ma\a ca s] dovedeasc] realitatea
comunist] prin cicatricele de pe corpul
s]u.

Mul[umiri fie aduse Domnului
pentru a\a credincio\i. Merv Knight,
director al organiza[iei Vocea Martirilor
din Australia a men[ionat 'n cuv`ntul s]u
c] avem nevoie pe persoane ca Richard
Wurmbrand ca s] ne 'mboldeasc] s]
facem ceva pentru Domnul. Aceast]
capel] e plin] de persoane venite din
toat] lumea ca s] se 'nt`lneasc] cu
Richard Wurmbrand pentru ultima dat].
Richard Wurmbrand nu a obosit s]
lucreaze, s] transmit] Evanghelia prin
c]r[i \i prin radio. El a adus un minunat
spirit de lucru neobosit pentru Domnul.
Sunt mul[umitor Domnului pentru
Richard \i Sabina. Prin rug]ciunea sa, cu
care s-a 'ncheiat serviciul la Capel], fr.
Merv a mu[umit Domnului pentru via[a lui
Richard, pentru credin[a sa, pentru
dragostea sa, 'n[elepciunea sa, pentru
pasiunea de a aduce suflete la Domnul. El
s] fie l]udat! "n timp ce asisten[a trecea
prin fa[a celui ce a fost fr. Richard,
nepotul Alex cu vioara \i orga acompaniau
duios atmosfera de desp]r[ire p`n] la
revederea 'n glorie.

(Mitic] Ghitea)

O c]l]torie 'n
Banatul S`rbesc

de Dwight Severin Barrows

Apostolul Pavel a avut o

vedenie: Un om din Macedonia sta

'n picioare \i i-a f]cut urm]toarea

rug]minte: %Treci 'n Macedonia \i
ajut]-ne!^. "n ianuarie \i februarie,

anul curent, mi s-a 'mplinit dorin[a

ce o aveam de zeci de ani, s] ajung

cu Evanghelia 'n Banatul Iugoslav,

'n satele rom`ne\ti din zona ora\ului

V`r\e[. "n fiecare zi, timp de dou]

s]pt]m`ni, am avut studii biblice \i

evangheliz]ri. A fost un program

extrem de 'nc]rcat \i obositor, dar

binecuv`ntat. "n prima duminic], am

predicat evanghelia de cinci ori 'n

patru sate: la 6 diminea[a la sta[ia de

radio din V`r\e[, serviciul de

diminea[] \i sear] la Vladimirov][,

dup] mas] 'n Satul Nou \i Alibunari.

"n fiecare zi am avut unul sau dou]

studii biblice, iar seara servicii de

evanghelizare. Programul care mi-a

fost f]cut de fra[ii p]stori din cercul

baptist rom`n din Banatul Iugoslav a

cuprins fiecare zi a s]pt]m`nii.

Am predicat 'n limba rom`n] \i

'n V`r\e[, am fost tradus 'n limba

s`rb] de fratele p]stor Avram Dega

Jr. Cea mai mare biseric] baptist]

rom`n] 'ns] este Vladimirov][, cu

aproximativ 70-80 de membri.

P]storul de acolo este fratele Barbu.

"n satele S]lci[a \i Straja, lucrarea

este condus] de fratele p]stor

Tiberiu Savu, care \i-a f]cut studiile

la Institului Emanuel din Oradea.

Este un t`n]r bine preg]tit \i cu

r`vn] pentru lucrarea Domnului de

acolo.

"n Jamul Mic, de asemenea

avem o biseric] baptist] p]storit] de

fratele Mihai Laz]r. Ei au depus o

munc] colosal] timp de trei ani,
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pentru a-\i construi noua cl]dire a

bisericii. Este o cas] de rug]ciune

simpl], dar frumoas] \i 'nc]p]toare.

Am r]mas uimit s] v]d la d`n\ii un

num]r frumos de copii \i tineri

(poate 'n aceast] privin[] de[ine

primul loc 'n Banatul iugoslav).

Poten[ialul lor este sus[inut de fratele

p]stor Laz]r, care le acord] aten[ia

cuvenit]. Nepo[ii d`nsului, Mihail \i

Amalia, 'nvioreaz] adunarea prin

c`nt]ri.

"n Jablanka este p]stor fratele

Nicolae Covaci. Ceea ce m-a

impresionat 'n aceast] biseric] este

faptul c] au vreo 18-20 de copii, to[i

din familii de necredincio\i din sat.

Dar prin harul Domnului, sunt

dornici s] 'nve[e lucruri privitoare la

Dumnezeu, Biblie \i m`ntuire.

La Mesici, biserica este p]storit]

de fratele Avram Dega Sr., un frate

cunoscut \i cu influen[] 'n Banatul

Iugoslav. D`nsul este pre\edintele

cercului baptist rom`n din Banatul

Iugoslav, \i tat]l fratelui Avram

Dega Jr., secretarul Uniunii Baptiste

pe 'ntreaga Iugoslavie \i p]storul

bisericii din V`r\e[.

Mai sunt alte sate unde lucrarea

s-a stins din lips] de p]stori, cum ar

fi Satul Nou, Alibunari, Seleu\,

Ecika. "n unele sate nu este nici o

misiune, cum ar fi Torac (o localitate

cu 4000 de rom`ni). La Nicolin[i este

o biseric] destul de mare, dar f]r]

p]stor. Un grup de surori se adun] la

casa Domnului.

Am fost surprins s] v]d num]rul

frumos de ascult]tori care au venit s]

asculte Evanghelia sear] de sear] \i

uneori la studiile biblice de peste zi.

Oamenii sunt gata \i deschi\i pentru

Evanghelie. Apelez, prin aceste

r`nduri, la fiecare care le cite\te,

pentru rug]ciunile dumneavoastr],

pentru ca Dumnezeu s] deschid] o

u\] dincolo de Macedonia.

A Domnului Dumnezeului

nostru s] fie toat] gloria. Ruga[i-v]

pentru Banatul Iugoslav!
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Veronica Covaciu (Manea)

1930-2001

La exact o lun] dup] ce biserica
noastr] a primit vestea plec]rii din via[] a
fratelui Romic] Pantea, 'n diminea[a zilei
de 22 martie 2001, am primit o alt] veste
trist], anume c] sora Veronica Covaciu a
plecat la Domnul. Dup] mai multe luni de
suferin[], Dumnezeu a chemat-o la odihna
ve\nic]. S-au dus lunile de suferin[],
nop[ile de veghe, lacrimile de durere.

Sora Veronica a fost cunoscut] \i
iubit], at`t 'n biserica din Troy, Michigan,
unde a petrecut ultimii zece ani din via[],
c`t \i 'n Chicago, unde a locuit de la
sosirea 'n Statele Unite. De fapt, peste tot
'n Statele Unite, 'n bisericile noastre,
surorile au avut-o pe sora Veronica 'n
rug]cinile lor. De la cei mai tineri copii,
p`n] la surori \i fra[i 'n v`rst], toat]
biserica din Troy a mijlocit la Domnul
pentru sora Veronica. De aceea, vestea
plec]rii d`nsei ne-a 'ntristat pe to[i.

Sora Veronica s-a n]scut la 27
februarie 1930, 'n G`rbe\tii Mari,
Rom`nia. De mic copil, a 'nv][at s]-L
iubeasc] pe Domnul, \i n-a 'ncetat s]-L
iubeasc] p`n] 'n ultima clip] a vie[ii
d`nsei. A 'nv][at s] c`nte \i s] spun]
poezii, apoi s] compun] poezii, pe care
le-a recitat at`ta timp c`t a putut s] mai
fie 'n Casa Domnului.

A f]cut \coala la Oradea \i apoi la
Bucure\ti, la Academia de |tiin[e
Economice. Prin anul 1955 s-a c]s]torit
cu fratele |tefan Manea \i Dumnezeu i-a
binecuv`ntat cu doi copii: Gabriel \i
Dana. "mpreun] cu familia, a emigrat 'n
Statele Unite 'n 1972. La Chicago, ori Los
Angeles, unde a locuit pentru o scurt]
perioad] de timp, \i apoi la Detroit, dup]
pensionare, sora Veronica a participat cu
credincio\ie la 'nchinarea bisericii c`t \i
la slujirea ei. A c`ntat 'n cor, a spus
poezii, a predat \coala duminical] pentru

copiii bisericilor. Sora Veronica a sf]tuit
pe cei ce aveau nevoie de sfat, a ajutat pe
cei care aveau nevoie de ajutor.

Serviciul de priveghiu, ca \i
'nmorm`ntarea au avut loc la Chicago.
Fratele Petric] Ordeanu \i fratele Ioan
|tef au avut cuvinte de 'mb]rb]tare
pentru familie \i pentru cei prezen[i la
priveghiu. Nepoata d`nsei, Rachel
Manea, a c`ntat un solo, iar prietena sorei
Veronica, sora Podea, a c`ntat \i a evocat
prietenia special] care le-a legat. La
serviciul de 'nmorm`ntare, fratele Buni
Cocar, Petric] Ordeanu \i Beniamin
Cocar au vestit Cuv`ntul lui Dumnezeu.
To[i cei care au vestit Cuv`ntul au
'ncurajat pe cei prezen[i s] se 'ncread] 'n
Domnul vie[ii, care ne-a asigurat c]
moartea nu mai are st]p`nire asupra
noastr].

"n urma sorei Veronica r]m`ne
familia b]iatului d`nsei: Manea Gabriel,
Veronica, Rachel, Loren, Andrew; fiica
Dana; sora Florica, cumnat] \i Doru,
nepot; familiile Bunda, George, Elena \i
Luci, Traian, Maria, Lucian.

Ne rug]m ca Dumnezeu s] ridice alte
suflete care s] urmeze exemplul sorei
Veronica. Domnul tuturor m`ng`ierilor s]
fie peste to[i cei r]ma\i cu speran[a
revederii pe malul cel]lalt 'n gloria
ve\nic].

(Beniamin Cocar)

Nicu Melca

1924-2001

%Ferice de acum 'ncolo de mor[ii care

mor 'n Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor

odihni de ostenelile lor, c]ci faptele lor 'i

urmeaz].^

Dup] o lung] \i grea suferin[], cel
care a fost fratele Nicu Melca a trecut la
cele ve\nice, 'n dup] amiaza zilei de 5
aprilie 2001. Odat] cu plecare dintre noi

'n glorie a fratelui Nicu Melca, am putut,
din nou, s] vedem c`t de trec]tori suntem
pe acest p]m`nt. Desp]r[irea aceasta a
fost destul de grea pentru prieteni, fra[i,
dar mai mult pentru familia celui care a
plecat dintre noi.

Fratele Nicu Melca s-a n]scut 'n
comuna Nicolinci, din Banatul Iugoslav,
la data de 17 decembrie 1924. "n anul
1946 s-a c]s]torit cu Ana Ocan \i Domnul
le-a d]ruit doi copii. "n anul 1963, la fel
ca multe familii din Banatul Iugoslav,
fratele Nicu a p]r]sit meleagurile natale
\i a plecat spre necunoscut. Dup] ce a stat
un timp 'n Italia, a emigrat 'n Canada \i
s-a stabilit 'n Montreal, pentru un timp
scurt. Din Montreal, s-a mutat la
Kitchener, unde a r]mas p`n] c`nd
Domnul l-a chemat acas].

"n anul 1972, sora Ana, so[ia fratelui
Nicu, 'mpreun] cu fratele d`nsei, fratele
Kent] \i sora Lena, so[ia fratelui Kent]
l-au primit pe Domnul 'n via[a lor ca
Domn \i M`ntuitor. To[i ace\tia au fost
boteza[i la acela\i botez de fratele
Lucaciu, 'n Biserica Baptist] de pe strada
Benton. C`nd sora Ana a luat hot]r`rea
s]-L urmeze pe Domnul Isus cu toat] via[a
ei, fratele Nicu s-a sup]rat foarte tare, dar
rug]ciunile sorei \i a bisericii au biruit, \i
'n cele din urm], la 13 decembrie 1987,
fratele Nicu Melca a luat decizia suprem]
'n via[a sa, de a-L urma pe Hristos. Actul
botezului a fost 'mplinit de fratele Ioan
P]sui.

Fratele Nicu a fost un mare iubitor de
muzic], astfel c] imediat dup] botez a
'nceput s] c`nte 'n fanfara bisericii. A
c`ntat p`n] s-a 'mboln]vit, asfel c] din
cauza bolii nu a mai putut veni la biseric].
"n luna Ianuarie a fost internat 'n spital,
de unde nu s-a mai 'ntors acas], c]ci
Domnul 'l chemase la o cas] mai bun].

Serviciul de priveghi a avut loc
Vineri, 6 aprilie. A c`ntat corul bisericii
noastre, iar Cuv`ntul Domnului a fost
vestit de c]tre fratele Ionel P]sui.
Serviciul de 'nmorm`ntare a avut loc
s`mb]t], 7 aprilie. A fost un program cu
c`nt]ri, poezii \i Cuv`ntul Domnului,
vestit de c]tre fratele Valentin Popovici
din Chicago. La cimitir, fanfara 'n care
alt]dat] fratele Nicu a c`ntat cu drag, a
sl]vit pe Domnul cu trei c`nt]ri.

Fratele a l]sat 'n urm] familia
'ndurerat] \i rudenii. Domnul s]-i
m`ng`ie pentru desp]r[irea aceasta.

(Constantin Burghelea)
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Aniversare la Phoenix – 50 de ani de c]snicie
Mul[umim Domnului

pentru cei 50 de ani de
c]snicie fericit] a fra[ilor
Vichen[ie \i Elena
Hobafcovici. Familia s-a
'nt`lnit cu aceast] ocazie
la Phoenix, Arizona, unde
pe data de 21 Ianuarie
2001, 'mpreun] cu
Biserica Baptist] Rom`n]
p]storit] de fra[ii Octavian
Dobo\ \i Florian Matei au
avut un serviciu de mul[umire. Mul[umim Domnului pentru
exemplul bun pe care fra[ii l-au dat copiilor lor \i prin harul
Domnului to[i sunt credincio\i. Ne rug]m ca Domnul s]-i
ocroteasc] \i 'n continuare \i le dorim %Mul[i ani ferici[i!^

(Mark Hobafcovici)

Cuget]ri din
Cuv`nt

� %S] nu p]r]sim adunarea noastr] cum au unii obicei; ci s]

ne 'ndemn]m unii pe al[ii^ (Evrei 10:25).

Pastorul Phillips a f]cut o vizit] unui fost pu\c]ria\,
membru din biserica lui. Era o sear] friguroas]. Vizita
pastorului l-a surprins pe om, acesta fiind singur acas],
'nc]lzindu-se la focul din camin. Dup] multe minute de t]cere
pastorul a luat cle\tele de c]rbuni \i a scos un c]rbune din foc.
"ntre timp fostul pu\c]ria\ a ie\it afar]. Predicatorul a luat
c]rbunele \i l-a pus din nou 'n foc. Imediat c]rbunele a 'nceput
s] radieze. "n timp ce pastorul ie\ea s] plece omul acela i-a
spus: %Mul[umesc pentru vizita dumneavoastr] \i 'n special
pentru predica 'nfl]c]rat]... Voi veni la biseric] duminic]^!

Este credin[a ta 'n proces de 'nghe[? Dumnezeu folose\te
credin[a altora s] te p]streze fierbinte. Vino la Casa Domnului \i
las]-l pe Dumnezeu s] pun] 'nc] un c]rbune pe foc!

� %Ca unii care \ti[i c] 'ncercarea credin[ei voastre lucreaz]

r]bdare^ (Iacov 1:3-4).

"n perioada interbelic] tr]ia 'n Germania un b]ie[a\ evreu.
"ntr-o zi l-au atacat o ga\c] de golani. B]iatul a reu\it s]-i
'nduplece s] nu-l bat], astfel c] l-au l]sat 'n pace. Talentul lui
Heinz i-a folosit mai t'rziu c`nd s-a stabilit 'n America \i a intrat
'n politic]. Devenise un bun negociator de pace, fiind folosit 'n
multe locuri 'n lume. Numele lui este cunoscut ast]zi 'n Statele
unite ca Henry Kissinger, \i a contribuit ca agent de pace 'n
lumea modern].

E\ti frustrat de problemele vie[ii? Nu te pl'nge mereu. Ele
sunt \coala lui Dumnezeu pentru maturitate spititual]. Cere-i
Lui 'n[elepciune \i El te va 'nv][a. Aplic`nd-o \i 'nv]['nd-o vei
'nainta 'n fa[a clasei.

� %Nici un cuv'nt stricat s] nu v] ias] din gur]; ci unul bun

pentru zidire, dup] cum e nevoie, ca s] dea har celor ce-l

aud^ (Efeseni 4:29)

Johnny era un copil problem] la \coal]. Tat]l s]u a fost
chemat de profesor care i-a spus: %Mul[umesc c] ai venit. Am
vrut s] auzi ce am de spus^. Tat]l, oarecum iritat, asculta cu
m`inile 'ncruci\ate. Profesorul a continuat s] enumere zece
afirma[ii pozitive despre acel copil %problem]^. C`nd acesta a
terminat ce a avut de spus, tat]l copilului a 'ntrebat: %|i altceva?
S] auzim \i ce e r]u acum^! %Asta-i tot^, a r]spuns profesorul. "n
seara aceea, acas], tat]l i-a redat copilului s]u conversa[ia avut]
la \coal]. Peste noapte comportarea copilului s-a 'mbun]t][it.

Oare cuvintele nostre au influen[] edificatoare s-au
d]r'm]? Bibia ne spune s] evit]m vorbele de ocar], din contr],
s] ne zidim unii pe al[ii.

� %A-[i v]zut ce am f]cut Egiptului, \i cum v-am purtat pe

aripi de vultur \i v-am adus aici la Mine^ (Exod 19:4).

Vulturii-mam] sunt cele mai grijulii p]s]ri. c`nd puiul de
vultur cre\te mama 'ncepe lec[iile de zbor cu el. "l apuc] de g't
cu ciocul ei, 'l ridic] foarte sus, apoi 'i d] drumul 'n gol. Abia 'n
ultimul moment, cu aten[ia [int] asupra puiului, aceasta 'l
prinde de dedesupt \i-l ridic] din nou c't se poate de de sus,
repet'nd aceea\i lec[ie p'n] puiul 'nva[] s] zboare.

Te sim[i c]zut din cuib? Nu te teme. Dumnezeu te va prinde
'n bra[e 'nainte s] te pr]bu\e\ti la p]m'nt. El vrea s] cre\ti \i s]
'nve[i s] tr]ie\ti prin credin[]! Cur'nd vei zbura \i tu ca un
vultur.

� %Binecuv'ntat s] fie Dumnezeul oric]rei m'ng'ieri, care ne

m'ng'ie 'n toate necazurile noastre, pentru ca prin

m'ng'ierea cu care noi 'n\ine s'ntem m'ng'ia[i de Dumnezeu,

s] putem m'ng'ia pe ceice sunt 'n vreun necaz^ (2 Corinteni

1:3-4)

Jane '\i pierduse so[ul printr-o boal] nea\teptat]. "n fiecare
zi, ea aducea flori la morm'ntul lui. Ajunsese depresionat]. A
mers la doctor \i i-a 'mp]rt]\it obiceiul pe care-l avea. Doctorul,
cu bl`nde[e i-a sugerat s] aduc] flori la spital pentru o
s]pt]m'n]. %Am doi pacien[i care s-ar bucura de ni\te flori
proaspete^, a zis el. Jane a ascultat sfatul doctorului. Durerea
din inima ei se transforma zi de zi 'n bucurie c] putea da altora
curaj \i ajutor la nevoie.

Te sim[i cumva pierdut \i singur? 'ncearc] s] m'ng'i
sufletul la cineva care este 'n necaz! Aceasta poate fi 'nceperea
vindec]rii tale personale. c`nd e vorba de m'ng'ierea lui
Dumnezeu, este destul] ca s] ajung] pentru to[i.

� %M] culc, adorm \i m] de\tept iar]\i, c]ci Domnul este

sprijinul meu^ ( Psalmul 3:5).

"n fiecare sear] o mam] cu b]ie[elul ei 'ngenunchiau
'npreun] ca el s]-\i rosteasc] rug]ciunea. "ntr-o noapte, plictisit
de acelea\i vorbe, b]ie[elul a zis: %sunt micu[ul b]ie[el, '[i dau
al meu sufle[el, dac] mor p'n’n m] trezesc... putem lua micul
dejun 'mpreun]?^

C`nd a fost ultima oar] c`nd ai dormit ca un pui? Nu-[i l]sa
'ngrijor]rile s]-[i fure somnul necesar. Dumnezeu vrea s]
adormi 'n pace!

(Culese \i traduse de R.A.)
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ROMAN PANTEA

5 Ianuarie 1939 – 21 Februarie 2001

"n diminea[a de 21 Februarie,
comunitatea cre\tin] din Detroit \i
Windsor a fost trezit] de trista veste a
'ncet]rii din via[] a fratelui Roman
Pantea, cunoscut nou] ca %fratele
Romic].^ At`t la Windsor c`t \i 'n Troy,
fratele Pantea a c`ntat 'n cor, a c`ntat
duete, solo-uri, a fost 'nv][]tor la \coala
duminical], a servit 'n comitetul bisericii.
Avea un entuziasm care-l c]l]uzea 'n tot
ce f]cea. Un student neobosit al
Cuv`ntului lui Dumnezeu, cerceta mereu
ceea ce spune Domnul prin Cuv`nt. Acum
c`tva timp s-a 'mboln]vit, iar doctorii I-au
spus c] nu mai are mari \anse. Era
con\tient c] boala pe care o avea putea
oric`nd s]-i cauzeze moartea, dar acest
lucru nu l-a oprit s] fie \i mai departe
activ, \i s]-L laude pe Domnul. Fratele
Romic] ne spunea c] este foarte aproape
de plecarea 'n ve\nicie, ne asigura c] este
gata, dar nici unul dintre noi nu am crezut
c] va pleca a\a de repede. Domnul ne-a
trimis tuturor o telegram] prin acest
eveniment, s] vedem c`t suntem de
trec]tori \i c`t de aproape este clipa
plec]rii de pe acest p]m`nt.

Fratele Pantea s-a n]scut 'n
Bucure\ti. Acolo a cunoscut pe Domnul,
'n biserica din Mihai Bravu. Fratele
Damian Pantea, fratele mai t`n]r al
fratelui Romic], '\i aduce aminte de
vreme c`nd fratele Valentin Popovici era

%Povestitorul^ din piesa %Fiul Risipitor,^
iar fratele Romic] era %fiul risipitor.^
Sl]vim pe Domnul c] fratele Romic] a
r]spuns chem]rii lui Dumnezeu \i s-a
poc]it la vremea potrivit].

La 5 ianuarie 1966, fratele Romic]
s-a c]s]torit cu sora Mariana, iar la 5
ianuarie 1978 au emigrat 'n Canada. "n
familia lor s-au n]scut cinci copii:
Daniela, care acum este c]s]torit] cu
Roger; Valentin, care este c]s]torit cu
Esther; Adrian, Lavinia \i Lydia. Copiii
erau mereu 'n rug]cinile fratelui Pantea.
Cu doar dou] duminici 'nainte de
plecarea 'n ve\nicie, fratele Romic] a
c`ntat 'n biseric] %Dincol_ de zare e-o
diminea[]!^ Acum este dincolo de z]ri, 'n
locul unde a\teapt] ziua marei 'nvieri.
Dorin[a fratelui Romic] era ca toat]
familia d`nsului, to[i colegii \i to[i
prietenii s] ajung] pe calea Domnului.

De\i sora Mariana r]m`ne singur],
golul l]sat de fratele Romic] nu-l poate
umple dec`t Domnul Isus. Copiii d`nsei 'i
vor fi bucuria \i sprijinul, c`t \i fratele
Damian Pantea, cu sora M]riuca, cu
Cristian \i Alin. Locuind 'n Windsor, ei
vor fi al]turi de sora Mariana.

At`l la serviciul de priveghi c`t \i la
'nmorm`ntare, a fost prezent un public
numeros. P]storii Ioachim {unea din
Windsor \i Ioan |tef din Detroit au vestit
Cuv`ntul lui Dumnezeu la serviciul de
priveghi. Nepo[ii fratelui Pantea din
Kitchener, fra[ii Br`ncoveanu, au c`ntat
at`t la priveghi c`t \i la 'nmorm`ntare.
Corul bisericii din Troy a c`ntat la ambele
servicii, \i a fost dirijat de fra[ii Mircea
Cure \i Lucian R]dulescu. Fanfara a fost
prezent] la serviciul de 'nmorm`ntare.
Pastorul Coci\ a deschis serviciul de
'nmorm`ntare cu rug]ciune, iar Beniamin
Cocar a predicat din Psalmul 116:15:
%Scump] este 'naintea Domnului moartea
celor iubi[i de El.^

Ne rug]m ca Domnul s] m`ng`ie
familia r]mas] 'n urm], cu speran[a
revederii \i M`na Lui bun] s]-i conduc]
prin aceast] vale a umbrei mor[ii.
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� Calea spre o cunoa\tere mai ad`nc] a lui Dumnezeu trece prin v]ile singuratice ale

s]r]ciei sufletului \i ale renun[]rii la toate lucrurile. Ferici[ii aceia care au

"mp]r][ia sunt cei care au respins toate lucrurile exterioare \i au dezr]d]cinat din

inima lor toate dorin[ele de posedare. Ace\tia sunt %s]racii 'n duh^. Ei se asem]nau

pe din]untru cu ce se vedea pe dinafar] 'n cer\etorii din Ierusalim. Iat] ce 'nseamn]

%s]rac^ a\a cum a 'n[eles Hristos Domnul. Ace\tia sunt ferici[ii care nu mai sunt

'nrobi[i de tirania lucrurilor. (A.W. Tozer)

Pentru tineri

Un apel pentru 'ntoarcerea tineretului la

un trai frumos 'n lumina Evangheliei

CONTRASTE
"NTRE GENERA{II

de Victor Kloes

� %Nu-[i aduce aminte de greselile din

tinere[ea mea^ (Psalm 25:7)

Ultimele genera[ii de tineri au fost
n]scute 'n condi[iuni sociale cu totul
diferite de genera[iile anteriore. Tinerii
n]scu[i dup] cel de-al doilea r]zboi
mondial, s-au n]scut din mame tinere
care au stat acas] s] creasc] copii, \i
ace\ti copii au fost crescu[i 'n familie
cu p]rin[ii lor, %tata \i mama^.

Genera[iile n]scute dup] primul
r]zboi mondial n-au avut mult]
educa[ie intelectual], c]ci cu diploma
de liceu se putea g]si o slujb] destul
de bun] pentru a-\i asigura o via[] mai
bun], pe c`nd tinerii din ultimele
genera[ii, 'n majoritate au educa[ie
superioar], devenind mai preten[io\i \i
nemul[umi[i. Ultimele genera[ii de tineri
'n majoritate s-au n]scut din mame
care erau angajate s] lucreze la
'ntreprinderi, \i majoritatea din ace\ti
tineri au fost crescu[i de p]rin[i
divor[a[i, adic] de c]tre un singur
p]rinte, %mam]^ sau %tat]^.

Pe timpul c`nd autorul a fost
t`n]r, exista lozinca %Meseria este
br][ar] de aur^, \i p]rin[ii '\i 'ndemnau
copiii la c`te o meserie, \i a\a s-au
creat meseria\ii mae\tri. "n genera[iile
de azi, nimeni nu mai vorbe\te de
munc], ci to[i vor s] fie domni, \i
adev]ra[ii meseria\i au disp]rut, d`nd
na\tere la o genera[ie de meseria\i
improviza[i, a c]ror produse sunt de
slab] calitate \i nu rezist].

Vechiile genera[ii preferau s]
asculte mai mult de p]rin[i, dec`t de
prieteni, 'n ceea ce prive\te: cheltuirea
banilor, b]utura alcoolic], sex \i boli
venerice. Genera[iile tinere nu ascult]
de nimeni dup] lozinca: %Nimeni s]
nu-mi spun] ce am de f]cut^.
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Tinerele genera[ii sunt genera[ii
de conflicte sociale. Este greu de vorbit
despre religie acestei genera[ii care se
'mpotrive\te la orice absolut. Mintea
tinerei genera[ii este preocupat] cel
mai mult de succes, \i nu de moral].
Cei care 'nva[] mai bine sunt optimi\ti,
pe c`nd cei mai slabi la 'nv][]tur]
devin pesimi\ti \i descuraja[i.

O caracteristic] a tinetului modern
este %ner]bdarea^, c]ci conform cu
lozinca %trage din via[] tot ce po[i^ ei
vor %acum^, satisfacerea oric]rei
dorin[e sau pofte. Dac] dorin[a nu se
realizeaz], atunci ei devin iritabili \i
nemul[umi[i, \i 'n final ajung la
consumul de alcool sau droguri, \i
mul[i sf`r\esc prin sinucidere. Acesta
este rezultatul dureros al vie[ii tr]ite
%dup] sim[uri^, conform cu lozinca %f]
ce-[i place^.

Pentru satisfacerea %acum^ a
oric]rei dorin[e sau pofte, tinerii comit
tot felul de gre\eli, pentru care vor
suferi \i pl]ti toat] via[a. Solu[ia este
%a\teapt] \i la maturitate totul se
rezolv]^.

Un alt contrast prin care
genera[iile trecute se deosebesc de
genera[iile existente , mai este faptul
c] vechiile genera[ii au fost crescute \i
educate 'nc] sub influen[a bisericii
cre\tine, respectiv cu temere de
Dumnezeu; pe c`nd ultimele genera[ii
de tineri au fost crescute \i educate
sub influen[a 'nv][]turilor ateiste,
%umanist-existen[ialiste^, adic] f]r]
Dumnezeu. Datorit] acestor influen[e
am]gitoare \i 'n\el]toare, ace\ti tineri
au devenit egoi\ti, tr]ind cu singurul
scop, s] prind] din via[] tot ce pot
pentru a se sim[i bine. Cu aceast]
concep[ie materialist], ei nu au nici o
g`ndire spiritual] privind ve\nicia
sufletului, de\i tinerele genera[ii sunt
mult mai ambi[ioase 'n atingerea
scopului lor, dec`t vechiile genera[ii.

"n contrast cu vechiile genera[ii
care '\i 'ntemeiau via[a pe familie,
noile genra[ii nu au nevoie de familie.
C]s]toria este acceptat] numai dac]
ajut] la atingerea unui scop material 'n
profesia lor. T`n]ra genera[ie vrea s]
fie liber] \i independent], cu scopul de
a-\i putea satisface poftele f]r] vreo
interdic[ie.

Datorit] educa[iei umaniste,
t`n]ra genera[ie este confuz] 'n
materie de religie \i absolut. Este vina
vechii genera[ii care a acceptat ca
tinerii s] fie 'nv][a[i c] religia nu este

ceva important 'n via[], ci este ceva
facultativ. "n []rile comuniste religia,
fiind cu totul oprimat], numai statul are
dreptul de educare. "n S.U.A, 'n anul
1970, 7 la sut] din popula[ie tr]ia 'n
concubinaj, adic] tr]ia 'mpreun] f]r]
s] fie c]s]tori[i; iar 'n anul 1993, 30%
din popula[ie tr]ia 'n concubinaj, iar
ast]zi procentul este \i mai mare.
Marele procent de familii care
divor[eaz] ast]zi, produc mul[ime de
copii desp]r[i[i de un p]rinte. Pentru a
fi iubi[i de ace\ti copii, fiecare p]rinte
'ncearc] s] satisfac] dorin[ele
copilului, astfel copilul lipsit de o
educa[ie unitar], speculeaz] situa[ia \i
cere fiec]rui p]rinte 'n parte lucruri
care de fapt nu se cuvin pentru v`rsta
lui. A\a ace\ti copii devin r]sf][a[i,
devin mincino\i, lene\i \i
nerespectuo\i.

Un scriitor din anii trecu[i,
considera divor[ul ca o procesiune
funerar] prin care, %to[i au pierdut ceva
drag, \i to[i au de pl`ns^. Perioada cea
mai periculoas] din via[a tinerilor de
azi este perioada de la terminarea
orelor de \coal] \i p`n] la 'ntoarcerea
p]rin[ilor de la locul de munc]. "n
aceast] perioad] tinerii '\i pot permite
orice pentru satisfacerea poftelor lor,
'ndeosebi rela[ia sexual].

"n trecut, vecinii se ajutau unii pe
al[ii \i '\i supravegheau copiii 'n
comun. Ast]zi vecinii nici nu se mai
cunosc, \i nici vorb] de ajutor sau
colaborare, astfel tinerii tr]iesc dup]
placul lor f]r] respect pentru nimeni.
Nu respect pentru Dumnezeu \i nu
respect pentru p]rin[i \i familie.

"n trecut fetele se educau cu
scopul s] fie so[ii \i mame bune, dar
ast]zi fetele 'n general vor s] aibe o
carier], c]ci v]z`nd multele divor[uri
nu vor s] depind] de un b]rbat.

Vechiile genera[ii de tineri tr]iau
pe l`ng] adul[i pentru ca s] 'nve[e
via[a \i o profesie, pe c`nd tinerii de azi
nu au nevoie de adul[i, consider`ndu-i
'nvechi[i \i 'napoia[i.

Un alt contrast al tinerei genera[ii
este %rebeliunea^. Pe c`nd vechiile
genera[ii au fost crescute \i educate cu
respect pentru cei mai 'n v`rst], \i prin
respect vine %ascultarea^ de sfaturile
celor 'n v`rst]; ast]zi tinerele genera[ii
se 'mpotrivesc la tot ce este autoritate,
nemaiav`nd respect pentru nimeni,
nici de om nici de Dumnezeu.

Din pricina pornirilor violente ale
tinerei genera[ii, tinerii sunt ca o

bomb] cu 'nt`rziere, pentru c]
niciodat] nu \ti c`nd va exploda.
Genera[ia tineretului de azi mai este
numit] ca %genera[ia violen[ei^. Faptul
c] legile dau tinerilor drepturi, dar f]r]
responsabilit][i, \i cum tinerii se
consider] mai educa[i ca p]rin[ii lor, \i
pentru satisfacerea vreunui scop al
vie[ii lor, tinerii '\i permit orice act de
violen[]. La o \coal] din statul
Colorado, doi tineri 'narma[i cu arme
automate intr] 'n \coal] \i trec la
ac[iune, omor`nd 13 elevi \i un
profesor. Ie\ind pe coridor 'nt`lnesc o
coleg] care 'ncerca s] fug] de ei, \i
fiind oprit] unul din ei o 'ntreab]:
%Crezi 'n Dumnezeu^, \i fata
r]spunde: %Da^, \i o 'mpu\c] pe loc.

Un an mai 'nainte, la o alt]
\coal], un grup de elevi erau str`n\i 'n
jurul steagului din curtea \colii, pentru
clipe de rug]ciune 'nainte de
'nceperea cursurilor. Atunci din nou,
un t`n]r cu arm] automat] trage 'n ei,
omor`nd \apte.

Psihologii pretind c] s]r]cia
provoac] pe tineri la violen[]. "ntr-un
sens este 'n parte adev]rat, c] dac]
un t`n]r dore\te ceva, dar nu '\i poate
permite a-l ob[ine, atunci recurge la
violen[] pentru satisfacerea dorin[ei.
De exemplu: %Un t`n]r r]ne\te pe o
t]n]r] pentru c] nu i-a dat l]n[i\orul
de aur de la g`t; sau un altul, omoar]
pe o vecin] care 'l critica pentru
muzica nebun] ce o asculta^.

Din cazurile descrise mai 'nainte,
g]sim 'ns] c] cei ce au 'mpu\cat nu
au fost din familii s]race, ci din familii
'nst]rite. Deci nu s]r]cia i-a provocat
s] fie violen[i.

O 'nv][]tur] din aceste tragedii
este concluzia c] educa[ia
materialist], f]r] moral], nu face pe
tineri mai buni, ci din contr] 'i face mai
r]i. Teoreticienii materiali\ti sus[in c]
omul este r]u pentru c] nu a fost
educat, dar ace\ti tineri care au
omor`t, au fost educa[i, dar nu au
devenit mai buni ci au devenit violen[i.

"n trecut, familia era locul unde
tineretul '\i restabilea echilibrul moral,
dar ast]zi prin divor[ \i prin
destr]marea familiei, familia a devenit
produc]toare de tensiune 'n via[a
tineretului. Din nefericire, influen[a
bun] a familiei scade din ce 'n ce spre
r]u \i 'n detrimentul tinerei genera[ii.

(Din cartea %Tineri pierdu[i^ de
Victor Kloes)
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Imagini din misiunea fratelui Valentin \i a sorei Carmen Popovici 'n Australia 'ntre

15 martie \i 3 aprilie a.c.. Sus: Biserica din Endeavor Hills, Melbourne; Familia

Dorel Br`nda\, p]stor la Brisbane. La mijloc: 'mpreun] cu fr. Belciu Busuioc,

p]storul bisericii din Endeavor Hills, Mebourne; Grup din biserica din Brisbane dup]

serviciul de 'nchin]ciune. Jos: "mpreun] cu fr. Ovidiu Oprea, p]stor la Sydney;

'mpreun] cu familia Alois Schneider, p]stor la Adelaide.


