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%Mare este Domnul,
\i foarte vrednic

de laud] !^
Psalmul 145:3



Tr]im vremuri 'n care avansul
tehnicii, progresul extraordinar de rapid
\i vast al descoperirilor \tiin[ifice,
folosirea acestora 'n domeniul vie[ii
cotidiene, ispitesc lumea s] spun]
%Mare este omul!^ Aceasta este lozinca
la ordinea zilei.

M`ndria omeneasc] e ast]zi la
culme, \i unii ve[i spune c] pe bun]
dreptate, m]rturie fiind centralele
electrice gigantice; zg`rie norii care
str]pung v]zduhul cu ascu[i\ul

antenelor imense 'nfipte pe fruntea lor;
sateli[ii \i sta[iile spa[iale, navele
cosmice \i rachetele 'nsp]im`nt]toare;
ciclotroanele \i sincofazotroanele prin
care omul pune pe fug] atomii 'ntr-o
goan] nebun] \i 'i despic] 'n explozii
infernale; precizia undelor laser m`nuite
cu dib]cie s] extirpeze tumorile, sau s]
ajusteze retina ochiului, sau s] sparg]
pietrele pe lun]; 'ntinsele fluvii de \osele
nev]zute ale Internetului pe care
informa[iile str]bat globul 'n secunde...
|i cine ar putea s] le cuprind] pe toate?

Ca niciodat], ast]zi lumea poate s]
strige %Al omului este p]m`ntul! Mare
este omul!^ |i, de fapt, strig]. Strig] 'n
pres], la radio, prin televiziune, 'n
discu[iile pe strad]. Lumea se prive\te
cu admira[ie 'n oglinda acestui Babel
modern, '\i ridic] \i ast]zi chipul de aur
'n Valea Dura aceasta r`nced] de
gr]zimea banilor, 'n T`rgul modern al
de\ert]ciunilor, nu 'ntr-un Epworth
provincial, ci 'n noua er] a globalismului
economic.

Dar noi, prin harul lui Dumnezeu,
avem o alt] strigare. Am cunosct pe Cel
care este singur mare cu adev]rat! La
congresul din Los Angeles motoul care
ne va uni 'ntr-o singur] sim[ire \i 'ntr-un
singur g`nd e altul, 'nv][at din c`ntarea
psalmistului: %Mare este Domnul \i

foarte vrednic de laud]!^
Omul? Sf`nta Scriptur] spune c]

%omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca
umbra care trece^. Un psalm spune:
%Da, omul umbl] ca o umbr], se
fr]m`nt] degeaba...^ Iar Moise spunea
c] %lucrul cu care se m`ndre\te omul în
timpul vie[ii lui nu este dec`t trud] \i
durere, c]ci trece iute, \i noi zbur]m^.

Nu al omului, ci %al Domnului este
p]m`ntul cu tot ce cuprinde el!^ Nu
omul, ci Domnul e mare \i foarte
vrednic de laud]! Iar un psalm spune pe
fa[] c] %omul prost nu cunoa\te lucrul
acesta, \i cel nebun nu ia seama la el!^

Cu o g`ndire scr`ntit], \i cu un
miros de putregai din boala terminal] a
p]catului, lumea "l sfideaz] pe
Dumnezeu, "i respinge harul, \i strig],
%Mare este omul!^ Dar noi am cunoscut
slava Domnului Isus Hristos, Salvatorul
sufletelor noastre, \i strig]m cu bucurie:
%Mare este Domnul \i foarte vrednic de
laud]!^

Ruga[i-v] ca \i Congresul al 89-lea
s] fie c]l]uzit de Duhul lui Dumnezeu.

Adresa Bisericii %Betania^ este:
1431 W. La Habra Blvd. La Habra,
California.

V] invit]m cu toat] dragostea,
%Veni[i la Conven[ie! Veni[i s] l]ud]m pe
Domnul 'mpreun]!^ (V.P.)
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de Petru Popovici

(Fragment din cartea sub tipar

%Salva[i sufletele noastre!^)

"n Evanghelia dup] Matei 21:28
este scris: %Fiule, du-te ast]zi de
lucreaz] 'n via mea!^ Dumnezeu are \i
El o vie \i ea trebuie lucrat]. E nevoie de
lucr]tori harnici. Fiecare membru al
familiei lui Dumnezeu, al Bisericii lui
Hristos Domnul, trebuie s] fie un harnic
lucr]tor. Prin Cuv`ntul sf`nt, Domnul
mi-a spus \i mie \i [ie: %Fiule, du-te
ast]zi de lucreaz] in via Mea ^. Eu L-am
ascultat, dar tu?

Cerin[a e dat] fiec]rui m`ntuit, dar
ascult] cei m`ntui[i de Domnul lor?
Apostolul Pavel a scris despre Domnul
Isus fra[ilor din Corint, \i e valabil \i
pentru noi: %EI a murit pentru to[i,
pentru ca cei ce tr]iesc, s] nu mai
tr]iasc] pentru ei 'n\i\i, ci pentru Cel ce
a murit \i a 'nviat pentru ei^(II Cor.

5:15). Adev]rul e c] cei mai mul[i
m`ntui[i tr]iesc 'nc] pentru ei 'n\i\i \i
nici nu se g`ndesc s] tr]iasc] altfel.
Cuvintele %Du-te de lucreaz] ast]zi 'n
via mea^, lor li se pare c] sunt doar
pentru o m`n] de predicatori. Dar aici nu
voi st]rui de neascult]tori, de cei ce nu
lucreaz], ci de cei ce lucreaz], pentru ei
am 'ntrebarea: Oare nu am putea face
rnai mult?

St]pânul care ne-a

r]scump]rat, ne vrea s] fim

harnici.

"n Evanghelia dup] Luca 19:11-26,
avem pilda polilor. Aici st]p`nul a
acordat la zece din robii s]i c`te o min]
sau un pol (o min] era egal] cu plata
pentru 100 de zile) la fiecare. Deci
investi[ia a fost egal]. Domnul ne d] \i
capitalul de har ca s] facem lucrarea Sa.
Robii din pild] 'ns] au fost mai harnici
unii dec`t al[ii. Unul a c`\tigat zece poli,
altul a c`\tigat numai cinci. De aceea \i
r]spl]tirea nu e egal], ci propor[ional]
cu c`\tigul.

"n lucrarea sf`nt] de salvare a

p]c]to\ilor unul poate c`\tig] un milion
de suflete, ca Moody, altul poate c`\tiga
o mie, altul o sut], altul zece, altul doar
unul \i mul[i nici unul. Pe c`[i ai c`\tigat
tu pentru Hristos Domnul? Oare nu ai fi
putut tu s] faci mult mai mult pentru
Domnul, s] c`\tigi mai mul[i? Timpul
t]u, puterea ta, banii t]i, iscusin[a ta,
le-ai folosit 'n cea mai mare parte doar
pentru tine, pentru binele t]u, pentru
confortul t]u, pentru a fi v]zut \i stimat
de al[ii. Domnului I-ai dat doar r]m]\i[e
de timp, de bani, de energie, de
iscusin[]. "ntreab]-te sincer 'n fa[a
Domnului: Oare nu puteam face mult
mai mult?

Toate acestea trec]toare le vei
p]r]si 'ntr-o zi, toate se vor face scrum \i
cenu\] la venirea Domnului. Casa
frumoas], rnobila excelent], ma\ina
scump], toate le vei vedea 'ntr-o zi c]
sunt de\ert]ciunea de\ert]ciunilor. Cum
zicea Iov: %Gol am ie\it din p`ntecele
mamei mele \i gol m] voi 'ntoarce 'n
s`nul p]m`ntului^ (Iov 1:21). Dac] ai fi
[inut cont de vremelnicia tuturor acestor
lucruri, oare nu ai fi f]cut tu mai mult
pentru Domnul?

Pe de alt] parte, Domnul Isus ne-a
spus: %C]uta[i mai 'ntâi 'mp]r][ia lui
Dumnezeu \i neprih]nirea Lui, \i toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra^
(Mat. 6:33). A [i se da pe deasupra
'nseamn] a prirni ceva f]r] plat]. De
exemplu, ai fost la pia[] \i ai cump]rat
de la un gr]dinar zece ardei pe care i-ai
pl]tit, dar 'nainte ca s] pleci, gr]dinarul
'[i mai d] unul pe deasupra, acesta e
gratuit.

A\a spune Domnul c] dac] noi
ne-am pune cu totul la dispozi[ia Lui,
cele vremelnice toate ni s-ar da pe
deasupra. Dac] ai fi ascultat 'n totul de
Domnul Isus oare nu ai fi c`\tigat mult
mai mul[i p]c]to\i pentru "mp]r][ia Sa
ve\nic]?

Sau s] privim dintr-un unghi
afacerist lucrarea de salvare a
p]c]to\ilor:
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Oare nu am putea lucra mai mult pentru Domnul \i
pentru salvarea p]c]to\ilor?

C]r]midari ascult] cuv`ntul Evangheliei \i primesc Biblii 'n Oltenia



Dac] Dumnezeu [i-ar pl]ti
pentru fiecare p]c]tos
salvat suma de 10.000
dolari, oare nu ai fi c]utat
tu s] câ\tigi mult mai
mul[i?

De fapt, aceasta arat] ce minte
lumeasc] 'nc] avem. E un fel de repro\
la via[a noastr] spiritual]. Nu ne place,
dar aceasta este realitate. Pentru 10.000
de dolari ai fi gata s] munce\ti \i ziua \i
noaptea \i ai c]uta s] c`\tigi c`t mai
multe suflete. Ce str]duin[e ai depune!
Cum ai v`na prilejurile! Cum ai alerga
tot transpirat 'ntru c]utarea p]c]to\ilor?
Dar Dumnezeu nu-[i pl]te\te 'n dolari.
R]splata Lui este mult, mult mai mare.
Pe cei $10.000 'i fur] ho[ii \i 'i mistuie
focul. Dumnezeu pl]te\te 'n valuta forte
a cerului, o r]spl]tire care e pentru veci
de veci.

Ori, dac] ai vedea doar
pentru câteva secunde
suferin[ele celor din iad,
oare nu ai face mai mult?

Oare ai mai fi tu tot a\a de
nep]s]tor? Doi s]teni se apropiau de
cas] \i veneau agale pe drum discutând.
"n fa[], la f`nt`na de la marginea satului,
era o mul[ime adunat]. Deodat] cineva
din mul[ime strig]: %Hei, Costic],
frate-t]u a c]zut 'n f`nt`n]!^ Cum a
auzit Costic], a rupt-o la fug] spre
fântân]. Fratele lui era 'n pericol de 'nec.
Noi citim despre 'nsp]im`nt]toarea
stare din iad, dar nu o prea credem. Dac]
am vedea zv`rcolirile celor de acolo,
dac] am auzi gemetele, [ipetele celor din
infern, acestea ar spulbera toat]
nep]sarea noastr]. Noi 'ns] suntem
chema[i s] tr]im prin credin[], nu prin
vedere.

Un cet][ean din Portland, Thomas
Welch, era ajutor de mecanic pe o
locomotiv] de cale ferat] ce transporta
bu\teni la fabrica de cherestea.
Desc]rc`nd odat] bu\teni 'n lacul de
acumulare, c`[iva 'n loc s] mearg] spre
conveior, s-au a\ezat de-a curmezi\ul \i
au oprit \i pe al[ii s] mearg] bine. Atunci
mecanicul a oprit desc]rcarea \i l-a
trimis pe Tom s] mearg] s] 'ndrepte acei
bu\teni. El a pornit pe o punte 'nalt] \i a
c]zut 'n lac. S-a dat alarma, s-au oprit
fer]straiele \i au c]utat s]-l g]seasc].

Abia dup] 45 de minute a fost

pescuit \i tras la mal. "n acea perioad] de
timp, Tom m]rturise\te c] a ajuns la
marginea unui ocean de foc, cu v`lv]t]i
alb]strui. El nu era poc]it. A v]zut pe
cineva care a murit c`nd el era doar de
13 ani, a recunoscut pe un alt b]rbat cu
care a f]cut \coala. Dup] readucerea lui
la via[], el s-a poc]it, c]ci nu mai dorea
s] ajung] 'n acel loc teribil. %Scena era
at`t de groaznic] 'nc`t cuvintele nu o pot
descrie^, a notat el 'ntr-o bro\ur] ce a
scris-o dup] aceea. |i iar te 'ntreb: Dac]
ai vedea tu acele v`lv]t]i alb]strui de foc
\i pucioas], nu ai fi tu mai harnic 'n ce
prive\te salvarea p]c]to\ilor ce alearg]
nebune\te spre iad? Nu te-ai str]dui to s]
salvezi pe c`t mai mul[i?

"nc] un g`nd 'n ce prive\te lucrarea

de salvare a p]c]to\ilor cu care e\ti
'ns]rcinat:

Dac] ai vedea tu raiul lui
Dumnezeu, nu ai face mult
mai mult?

Dac] ai vedea 'n realitate cetatea cu
str]zi de aur, sc]ldat] 'n splendori de
lumin], dac] ai z]ri chiar numai pentru o
clip] mul[imea nenum]rat] 'n
s]rb]toare, ce strig]: %Vrednic este

Mielul, care a fost junghiat, s]
primeasc] puterea, bog][ia,
in[elepciunea, t]ria, cinstea, slava \i
lauda!^ - oare n-ai c]uta tu s] fi mai
activ, mai harnic 'n c]utarea sufletelor
p]c]toase s] le aduci la M]ntuitorul?

Dac] ai vedea doar pentru c`teva
clipe gloriile \i fericirea celor de sus,
oare nu ai st]rui cu lacrimi de to[i ai t]i
s] primeasc] m`ntuirea Domnului? |i
nu ai alerga ca un nebun pe str]zi spre a
ajuta pe c`t mai mul[i s] ajung] acolo?
Dar azi nu '[i este 'ng]duit s] le vezi, ci
tu trebuie s] crezi Cuv`ntul sf`nt.

|i dac] i-ai iubi mai mult pe
cei p]c]to\i, oare nu ai
c]uta tu s] salvezi pe mai

mul[i?

Sund at`[ia bolnavi cu boli
terminale, care \tiu c] trebuie
s] plece din lumea aceasta \i
se 'ngrozesc. Nu ai putea s]
treci pe la patul lor de
suferin[], s] le dai vestea
bun], ca 'n ultima clip], ca

t`lharul poc]it de pe cruce, s] primeasc]
m`ntuirea, s] se predea Domnului, \i
astfel s] poat] pleca 'n ve\nicie cu
fruntea senin] \i plini de bucurie?

Un predicator a stat de vorb] cu un
b]tr`n de 90 de ani. Timp de 70 de ani a
fost ateu notoriu. Acum '\i d]dea seama
c] e aproape de plecare, \i c] 'n via[] a
fost du\man de moarte al lui Hristos. Era
'nc] bine, nu folosea nici m]c]r un
baston, era lucid, avea o minte
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Pe l`ng] vestea Bun] a Evangheliei, credincio\ii duc ajutoare celor s]raci \i neputincio\i

Dac] ai vedea doar pentru c`teva clipe
gloriile \i fericirea celor de sus, oare
nu ai st]rui cu lacrimi de to[i ai t]i s]
primeasc] m`ntuirea Domnului?



sclipitoare, dar tocmai aceasta, cu at`t
mai mult, pe cale de ra[iune, 'l f]cea s]
sufere. Ra[iunea 'i spunea c] trebuie s]
fie o alt] via[] dup] moarte, c] trebuie s]
existe Dumnezeu. |i el se vedea cu totul
nepreg]tit \i pentru 'nt`lnirea cu
Dumnezeu \i pentru via[a viitoare. "n
timp ce lacrimile-i curgeau \iroaie pe
obraji, el a 'ntrebat pe fratele, ce ar putea
face s] fie mintuit?

Fratele i-a spus c] Biblia cere
p]c]tosului doar dou] condi[i: s] se
poc]iasc] cu adev]rat de toate p]catele
lui, s-o rup] cu p]catele, \i s] cread] c]
Hristos Domnul a murit \i 'n locul s]u.
El a acceptat termenii \i au 'ngenunchiat
am`ndoi.

Omul care mai avea
doar drojdia vie[ii, cu o
inim] zdrobit] \i cu
sf`\iere 'n glas, a spus:
%Da, 'mi pare r]u de
toate p]catele mele, de
felul cum L-am t]g]duit
pe Hristos \i mi-am b]tut joc de El, \i
cred c] Hristos a murit \i pentru mine.
|tiu c] nu merit nimic \i nu am ce s]-I
dau, dec`t m] dau pe mine 'nsumi.
Doamne, ai mil] de mine!^ |i s-a rugat \i
fratele pentru el. Apoi s-au ridicat de pe
genunchi, \i omul avea fa[a 'nseninat].
Dup] acea clip], b]tr`nul a mai tr]it 'nc]
o vreme, dar acum spunea tuturor c]
Dumnezeu a avut mil] de el \i pe to[i 'i
'ndemna s] fac] ce a f]cut el, s] se
predea Domnului.

Oare nu ai putea \i tu s] aju[i pe
mul[i bolnavi \i b]tr`ni s] primeasc]
m`ntuirea lui Dumnezeu? Oare nu ai
putea tu salva pe mai mul[i dac] ai avea
mai mult] dragoste?

"n ascultare de Domnul, tu
trebuie s] pleci, s] alergi 'n
c]utarea celor pierdu[i \i s]
faci mult mai mult pentru
Domnul.

Noi tr]im prin credin[]. Trebuie s]
credem tot ce a spus Domnul despre rai
\i despre iad, chiar dac] noi nu le vedem
ast]zi. |i trebuie s] crezi c] Domnul e
gata s]-[i dea sfinte puteri prin Duhul
Sf`nt, s] te fac] p]rta\ la mare har, ca
niciodat], ca s] smulgi mai mul[i \i s]
devii cople\it de bucuria salv]rii altora,
'nc`t s] spui: %Paharul meu este plin de
d] peste el!^ Po[i tu s] pricepi bucuria ce

o avea apostolul Pavel c`nd a scris: %"mi
salt] inima de bucurie 'n toate necazurile
noastre^? (2 Cor. 7:4). Sau c`nd din
'nchisoarea Mamertin] din Roma a scris
epistola bucuriei fra[ilor din Filipi: %|i
chiar dac] va trebui s] fiu turnat ca o
jertf] de b]utura peste jertfa \i slujba
credin[ei voastre, eu m] bucur \i m]
bucur cu voi cu to[i. Tot a\a \i voi,
bucura[i-v] 'mpreun] cu mine!^ (Fi1.
2:17,18).

|i 'n fa[a ta este pus] 'nainte o
bucurie pe care o vei gusta din plin, dac]
vei fi gata s] faci lucrarea de salvare a
altora. |i din nou 'ntrebarea: Oare nu ai
putea tu s] lucrezi mult mai mult pentru
Domnul \i pentru salvarea p]cato\ilor?

Gipsy Smith, copil de [igan, la vreo

12 ani, a fost g]sit de Moody \i Sankey
la corturile p]rin[ilor ce au poposit 'n
p]durea Epping. Moody a tras la
corturile lor s] le vorbeasc] \i lor de
m`ntuire. C`nd au dat s] plece mai
departe, b]iatul s-a oferit s]-i conduc]
p`n] la liziera p]durii. Acolo Moody \i
Sankey au cerut copilului s] 'ngenunche
\i s-au rugat pentru el. |i Gipsy Smith a
devenit un bun c`\tig]tor de suflete 'nc]
din copil]rie.

Primul c]ruia i-a vorbit a fost
unchiul s]u. Dar acesta n-a fost gata s]-l
asculte. V]z`nd aceasta, b]iatut nu i-a
mai vorbit, dar s-a rugat mult pentru el.
F]cea ce f]cea \i iar mergea,
'ngenunchea \i se ruga pentru m`ntuirea
unchiului s]u. "ntr-o zi unchiul s]u l-a
v]zut cu pantalonii rup[i 'n genunchi \i
l-a certat c] \i-a rupt pantalonii. Copilul
a izbucnit 'n pl`ns \i i-a spus c] a
'ngenunchiat mereu \i s-a rugat pentru
sufletul lui, a\a s-au rupt pantalonii 'n
genunchi. |i unchiul a fost c`\tigat
pentru Hristos Domnul.

Bucuria poc]in[ei unchiului s]u, l-a
f]cut s] se av`nte tot mai mult 'n
lucrarea de salvare a p]c]to\ilor. |i
dintr-un copil de [igan, ce n-a f]cut nici o
\coal], \i s] citeasc] a 'nv][at dup] un
dic[ionar, Dumnezeu l-a binecuvintat
f]c`ndu-l un mare evanghelist, iar la
predicle lui s-au poc]it ingineri, medici
\i avoca[i. Celor ce sunt gata s]-L
asculte, Dumnezeu le d] mare har \i
sfinte bucurii necunoscute de al[ii.

Vrei \i tu s] fii la 'ndem`na Duhului
Sf`nt? Vrei s] ostene\ti mai mult 'n
ascultare de Donmul spre salvarea altor
p]c]to\i? "ncepe chiar de acum \i te vei
bucura toat] eternitatea. �
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� Casa de rug]ciune 'n construc[ie a
bisericii din Ardud, jude[ul Satu Mare

|i 'n fa[a ta este pus] 'nainte o bucurie
pe care o vei gusta din plin, dac] vei fi
gata s] faci lucrarea de salvare a altora.



De c`[iva ani 'ncoace, numele
acesta a 'nsemnat %Tab]ra de var]”
pentru noi, tinerii din Asocia[ie. La
'nceputul lunii iulie, timp de o
s]pt]m`n] ne adun]m la una din
taberele din pitore\tii Mun[i St`nco\i.
Scopul nostru este s] avem p]rt]\ie
cre\tin], s] 'nv][]m din Scripturi, s] ne
relax]m \i s] ne
cunoa\tem mai bine unii
pe al[ii.

Colorado a fost ales
din dou] motive: pentru
frumuse[ea crea[iei lui
Dumnezeu 'n acest stat,
\i pentru faptul c] este la
jum]tate dintre vest \i est. "n felul
acesta, cel pu[in odat] pe an, tinerii de pe
ambele coaste pot s] petreac] o
s]pt]m`n] 'mpreun] 'n jurul Cuv`ntului
lui Dumnezeu.

Anul acesta la Tab]ra tinerilor mari
au fost peste 160 de participan[i \i
studiul biblic a fost [inut de fratele Liviu
Percy. La tab]ra de adolescen[i au fost
peste 60 de participan[i \i unii \i-au
predat via[a Domnului acolo. La ambele
tabere prezen[a celor de pe coasta de

vest a fost profund sim[it], \i multumim
Domnului \i organizatorilor pentru tot
efortul lor. V] rug]m s] p]stra[i 'n
rug]ciune pe cei care au auzit Cuv`ntul
cu aceast] ocazie!

Mai mult de at`t, anul acesta
p]rt]\ia noastr] a fost 'mbog][it] de
noua biseric] rom`n] din Denver,

Colorado. Fra[ii gazde ne-au 'mbucurat
inimile prin ospitalitatea d`n\ilor dar
mai mult pentru r`vna pe care o au
pentru Evanghelie. Primul weekend am
avut p]rt]\ie cu d`n\ii \i ne-au g]zduit
'n casele lor pe to[i 50 care am ajuns mai
repede la Tab]r]. Urm]toarea joi un
grup de tineri, 'mpreun] cu un grup
dintre localnici au mers \i au vizitat
c`teva familii de rom`ni nepoc]i[i din
zon], invit`ndu-i la serviciul special pe
care l-am avut 'n al doilea weekend.
Dumnezeu ne-a ajutat \i c`teva familii

au r]spuns invita[iei noastre.
Ruga[i-v] ca dragostea lui

Dumnezeu s]-i urm]reasc] pe cei
necredincio\i \i s]-i 'nt]reasc] pe cei
care acum sunt la 'nceput de lucrare.
U\a bisericii din Denver este deschis]
pentru to[i vizitatorii. Deci, dac]
Domnul v] pune pe inim], face[i-le o
vizit], \i s-ar putea s] v] plac] apa de
Denver.

Sebastian Vaduva

Privind Sfin[enia Domnului

de D.L. Moody
C`nd observ]m sfin[enia lui

Dumnezeu, nu putem dec`t s]-L
ador]m \i s]-L pream]rim. Moise a
'nv][at lec[ia aceasta. Dumnezeu i-a
spus s]-\i scoat] 'nc]l[]mintele, fiindc]
locul unde st]tea era sf`nt. C`nd 'i
vedem pe unii c] fac mare caz de
sfin[enia lor, sau 'i auzim c] vorbesc
despre sfin[enia lor, \tim deja c] nu le
pas] de sfin[enia lui Dumnezeu. Noi s]
vorbim nu de sfin[enia noastr] ci de
sfin[enia lui Dumnezeu.!

Uita[i-v] la Petru, c`nd Domnul
Isus S-a descoperit 'naintea ochilor lui 'n
puterea Sa divin]. Petru s-a rugat:
%Doamne, pleac] de la mine c]ci sunt un
om p]c]tos!^ Ajunge o singur] privire
asupra Domnului Isus, ca s] vedem ce
sf`nt e El, \i c`t de ne-sfin[i suntem noi.

Iov, \i el a avut de 'nv][at aceast]
lec[ie. El spune: „Iat], eu sunt prea mic,
Ce s]-{i r]spund? "mi pun m`na la
gur]...^

|i noi, %s] aducem astfel lui
Dumnezeu o 'nchinare pl]cut], cu
evlavie \i cu fric], fiindc] Dumnezeul
nostru este un foc mistuitor!^ �
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C O L O R A D O

Adresa misiunii din Denver, unde se adun]

fra[ii no\tri la 'nchin]ciune 'n fiecare

s`mb]t] seara \i duminic] dup] masa, este:

Riverside Baptist Church, 2401 Alcott Street,

Denver, Colorado 80211.



de Alistair Begg

"n timp ce m`na lui Dumnezeu era
la c`rma vie[ii lui Iosif pentru 'mplinirea
planurilor Lui suverane, caracterul lui
Iosif este lustruit asemenea unui diamant
care str]luce\te indiferent de unghiul din
care este admirat.

Una din perspectivele din care via[a
lui Iosif str]luce\te 'n lumina prezen[ei
lui Dumnezeu este capacitatea lui de a
ar]ta fra[ilor lui o iertare sincer]. Ce
crede[i c] se a\teptau ei s] aud] din gura
lui Iosif dup] cuvintele %Eu sunt Iosif!^
(Geneza 45:3)? Scriptura ne spune c] ei
au r]mas 'ncremeni[i. Mai mult ca sigur
c] nu se a\teptau ca urm]toarele cuvinte
s] fie %Nu v] 'ntrista[i \i nu fi[i m`hni[i
c] m-a[i v`ndut!^ (v.5).

O afirma[ie ca aceasta i-a f]cut pe
fra[ii lui s] r]m`n] 'ncremeni[i. Dac]
suntem sinceri, probabil c] ne uime\te \i
pe noi. La urma urmei, oare nu este
normal ca oameni ca ace\tia, care au
p]c]tuit 'n mod at`t de groaznic s] fie
'n\tiin[a[i de p]catul lor, iar apoi s] li se
dea timp de c]in[] pentru faptele lor?
Oare putem spune c] Iosif pur \i simplu
trece cu vederea evenimentele care se
'nt`mplaser] 'n urm] cu dou]zeci \i doi
de ani? Sau le spune el %L]sa[i, c] nu
conteaz] trecutul?^

1. NEVOIA DE IERTARE

Desigur c] Iosif nu trece cu vederea
trecutul. Iosif a fost martor la atitudinea
de c]in[] a fra[ilor lui (Geneza 42:21),
un proces evident din faptul c] \i-au
recunoscut gre\elile. Cu ocazia aceea,
Iosif a pl`ns, probabil pentru c] a v]zut
cum fra[ii lui au ajuns la o recunoa\tere a
p]catului lor. El se purtase 'n mod sever
cu ei 'nainte de a vedea semne de c]in[],
pentru ca fra[ii lui s] fie trezi[i la
realitatea st]rii lor. Tot a\a, legea lui
Dumnezeu ne este vestit] pentru a ne
aduce la punctul unde ne vedem starea
de p]cat \i vin], ca s] putem fi cerceta[i

\i 'ndemna[i la poc]in[] \i credin[].
"n cazul lui Iosif, atunci c`nd el '\i

d] seama c] fra[ii lui au fost smeri[i, \i
au 'n[eles c] sunt vinova[i, el este atent
s] nu fac] abuz de m`hnirea lor. Crima
comis] de ei nu a fost prea mare pentru
iertarea lui Dumnezeu, sau a lui Iosif.
Este important s] 'n[elegem c]
Dumnezeu poate ierta orice p]cat pe
care-l aducem cu c]in[] 'n fa[a Lui.
Adev]rul este c] de multe ori ne este mai
u\or s] iert]m gre\elile altora dec`t s]

credem c] durerea pe care am pricinuit-o
noi poate fi iertat].

De multe ori, 'n sfaturile pe care le
dau 'n calitate de p]stor, trebuie s] le
amintesc oamenilor de cuvintele lui
Dumnezeu de la Ieremia 31:34: %Le voi
ierta nelegiuirea \i nu-Mi voi mai aduce
aminte de p]catul lor.^ |i ceea ce vrea
Dumnezeu s] spun] prin cuvintele
acestea este exact ceea ce citim –

iertarea lui Dumnezeu este deplin] \i
real].

Iosif nu creeaz] o cale de sc]pare
pentru fra[ii s]i, astfel 'nc`t ei s] nu mai
trebuiasc] s] dea socoteal] pentru ura \i
pentru gelozia lor. Ci, v]z`nd poc]in[a
lor, Iosif nu dore\te s]-i vad] 'ngropa[i
'ntr-o durere f]r] rost.

Dup] ce i-a iertat, Iosif s-a aruncat
'n bra[ele lui Beniamin \i a pl`ns.
Beniamin a pl`ns \i el (Gen. 45:15).
Motivul este u\or de 'n[eles: Beniamin
nu a fost implicat 'n planurile fra[ilor s]i
'mpotriva lui Iosif. Dar apoi, Iosif \i-a
deschis bra[ele \i i-a 'mbr][i\at pe to[i
fra[ii lui, pl`ng`nd. A s]rutat pe acei
oameni care 'l vroiau mort, iar acum
erau la dispozi[ia lui. Spre deosebire de
s]rutul lui Iuda de mai t`rziu, s]rutul lui
Iosif este un s]rut al iert]rii depline.

"ntrebarea cu care suntem
confrunta[i 'n acest moment este: Oare
suntem noi 'n stare s] 'mbr][i\]m \i s]
iert]m 'n acela\i fel pe fra[ii no\tri, nu
numai pe cei de s`nge, ci \i pe fra[ii 'n
Hristos? Sau mai degrab] [inem
sup]rarea chiar din cauza unor lucruri
minuscule 'n compara[ie cu ceea ce i s-a
'nt`mplat lui Iosif? Atunci poate nu
'n[elegem adev]rata 'nsemn]tate a
iert]rii. Sau poate am ales s] ne
'ndep]rt]m noi 'n\ine de calea
neprih]nirii \i suntem 'mpotmoli[i. Dac]
p]str]m resentimente pentru al[ii, destul
de cur`nd ne vom da seama c]
'nchinarea sau m]rturia noastr] au de
suferit, iar m]sura 'n care Dumnezeu
poate s] se foloseasc] de noi va sc]dea.

Aminti[i-v] de cuvintele Domnului
Isus de pe cruce: %Tat], iart]-i c]ci nu
\tiu ce fac!^ (Luca 23:34). Oare putem
noi, cei c]rora ni s-a iertat toat] datoria
'naintea lui Dumnezeu, s]-i spunem lui
Dumnezeu c] pentru restul vie[ii noastre
refuz]m a-l ierta pe fratele nostru pentru
o gre\eal] mai ne'nsemnat]? Oameni
care iart] sunt cei care alc]tuiesc
Biserica. Nu este aceasta ceea ce ne
'nva[] Domnul Isus 'n rug]ciune? %Ne
iart] nou] gre\elile noastre, precum \i
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%"ntoarcerea fiului risipitor^ - fresc] din
capela Colegiului din Montreat, statul

Carolina de Nord.



noi iert]m gre\i[ilor no\tri.^ (Matei
6:12).

Dac] i-am 'ntreba pe oameni care
este cel mai greu lucru de spus altora, m]
g`ndesc c] poate mul[i ar spune unul din
urm]toarele dou] fraze: %"mi pare r]u,^
\i %Te iert.^ M`ndria noastr] este at`t de
mare, 'nc`t ne vine greu s] ne
recunoa\tem gre\ul. |i, poate \i mai
trist, ne vine tare greu s]-i iert]m pe cei
ce ne-au gre\it \i ne cer iertare.

Arhiepiscopul Temple a spus odat]:
%A 'ntoarce r]u pentru bine este un lucru
diabolic. A 'ntoarce bine pentru bine
este omene\te. Dar a 'ntoarce bine
pentru r]u este dumnezeie\te.^ Iertarea
nu este un aspect ne'nsemnat al
experien[ei cre\tine, ci st] la baza ei.
Evenimentele acestea din via[a lui Iosif
ne for[eaz] s] revizuim aceste implica[ii
'n via[a noastr].

2. EXPLICAREA IERT}RII

Iosif este o pild] minunat] a iert]rii
pe care o 'nv][]m de la M`ntuitorul.
G`ndi[i-v] pentru c`teva momente la
exemplul din Matei 18, unde Domnul

Isus 'i descrie lui Petru principiile
iert]rii.

Gre\eala moralit][ii
"n Evanghelia dup] Matei, Petru

g`nde\te ca un %moralist^ atunci c`nd 'l
'ntreab] pe Domnul Isus %Doamne, de
c`te ori s] iert pe fratele meu c`nd va
p]c]tui 'mpotriva mea? P]n] la \apte
ori?^ (Matei 18:21).

"ntrebarea este bun]. Putem s] ne
imagin]m c] Petru a fost destul de
m`ndru de 'ntrebarea lui. Poate se
a\tepta ca Domnul Isus s]-l laude pentru
hot]r`rea lui de a-\i ierta fratele, 'n
special c] Petru era gata s] fie at`t de
generos cu iertarea lui.

Dar ceea ce spune Petru, de fapt,
este %Doamne, \tiu c] trebuie s]-i iert pe
oameni de mai multe ori. Vreau s] le pun
numele pe o list], \i s] fac un semn l`ng]
numele lor de fiecare dat] c`nd 'i iert.
Dup] un anumit num]r de semne, pot
s]-i tai de pe list]. M] g`ndeam c] de
\apte ori probabil c] este destul.^

Unul din pericolele pe care le
'nt`mpin]m 'n studiul iert]rii este c]
oamenii sunt tenta[i s] r]spund]

mesajului biblic pun`nd accentul pe
etic]. "n zilele noastre, poate 'i vom auzi
pe unii spun`nd: %Ce exemplu minunat.
|tii, eu n-am prea avut de-a face cu
religia. Nu am tr]it dup] regula de aur.
Dar nu demult, m-am hot]r`t s] fiu
religios, \i a\ dori s] aflu ce trebuie s]
fac. Se pare c] tu-mi spui c] trebuie s]
fiu o persoan] iert]toare. Bine, o s]
'ncerc din r]sputeri s] fac lucrul acesta,
chiar din momentul acesta. Ca s] \tii
dac] voi reu\i, te voi [ine la curent.^
Aceasta este gre\eala celor care cred c]
religie 'nseamn] doar a tr]i dup] ni\te
reguli. Aceasta este doar o simpl]
'ncercare nereu\it] de reform]. Nu este
evanghelie. |i problema este c] mul[i
ascult] acest fel de 'nv][]tur] duminic]
de duminic], apoi se duc acas] \i
'ncearc] s]-\i tr]iasc] via[a dup]
puterile lor proprii.

O atitudine a inimii
Domnul Isus i-a r]spuns lui Petru:

%Eu nu-[i zic de \apte ori, ci p`n] la
\aptezeci de ori c`te \apte.^ (v.22)
Oricare ar fi num]rul exact la care se
refer] Domnul Isus, nu acest num]r este
important, pentru c] iertarea nu este o
problem] de matematic]. Este o
atitudine a inimii.

Tu nu-[i ier[i so[ia sau so[ul sau
copiii bazat pe un anumit num]r pe zi.
R]spunsul Domnului Isus ne 'ndreapt]
privirile 'nspre iertarea f]r] limite. Lui
Petru, El 'i spune: %Petre, dac] ai
'n[elege ce 'nseamn] s] ier[i, nu M-ai
'ntreba dac] trebuie s] limitezi iertarea
la \apte.^ Apoi, Domnul Isus i-a spus o
istorioar], pentru a-i explica lui Petru ce
'nseamn] iertarea 'n "mp]r][ia lui
Dumnezeu (vv. 23-35). Aceast] pild]
are de-a face cu un 'mp]rat care a vrut
s]-\i fac] socoteala afacerilor financiare
cu robii s]i. Un om care 'i datora o sum]
foarte mare de bani a fost adus 'n fa[a lui.
Datoria lui era at`t de mare, 'nc`t nu
putea s-o pl]teasc] cu nici un chip. De
aceea, dup] ce a cer\it mila 'mp]ratului,
omul acela a fost iertat de datoria lui.
Dar omul acesta, dup] ce a ie\it din fa[a
'mp]ratului, s-a dus \i a g]sit pe unul
dintre tovar]\ii lui care-i datora c`[iva
b]nu[i. C`nd a v]zut c] tovar]\ul lui nu
poate s]-\i pl]teasc] datoria, omul cel
dint`i l-a apucat de g`t, cer`ndu-i s]
pl]teasc], iar apoi l-a aruncat 'n
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Treceai... \i s`ngera 'n Tine
progoana crudelor sinedrii,
"n z]ri te a\teptau gigantici
cu crengi ocrotitoare, cedrii.

Iar eu p]ream c] merg 'n ceata
de ucenici \i ucenice,
|i sfar]m \i eu, pentru cin],
cu palmele-am`ndou], spice.

Eram, socot prea mult al lumii
\i prea pu[in al vrerii Tale;
C] p]m`nteana grij], Doamne,
m-a-nt`rziat, stingher, pe cale.

Pe-acela\i galben gr`u coboar]
acela\i glorios apus,
Dar n-aud vorbele-{i pe care
evangheli\tii nu le-au spus.

Trecur] veacuri, \i cu ele,
c] treci din nou mi s-a p]rut;
|i-[i caut umbra luminoas]
'n lutul moale, s-o s]rut...

Nichifor Crainic
fragment din %Iisus prin gr`u^



'nchisoare. Dar c`nd i s-a spus
'mp]ratului ce a f]cut omul acesta,
'mp]ratul l-a chemat 'naintea lui,
zic`ndu-i: %Rob viclean! Eu [i-am iertat
toat] datoria, fiindc] m-ai rugat. Oare nu
se c]dea s] ai \i tu mil] de tovar]\ul t]u
cum am avut eu mil] de tine?^ (v.32-33).
Apoi 'mp]ratul l-a aruncat 'n 'nchisoare
s] fie chinuit, pentru c] a refuzat s]
acorde iertare.

Lec[ii de iertare

Lec[ia din Matei 18 este aceasta:
Din recuno\tin[], p]c]to\ii ierta[i au
datoria de a ierta orice gre\eal], pentru a
face posibil] 'mp]carea.

Exist] mai mul[i factori care trebuie
lua[i 'n considerare \i sunt de ne'nlocuit
pentru 'n[elegerea iert]rii. "ntr-adev]r,
nu vom 'n[elege nici ce 'nseamn] s]
iert]m, nici ce 'nseamn] s] fim ierta[i
dac] nu 'n[elegem urm]toarele
adev]ruri.

1. Suntem cu to[ii datornici 'naintea
lui Dumnezeu. %C]ci to[i au p]c]tuit \i
sunt lipsi[i de slava lui Dumnezeu.^
(Romani 3:23) Cu to[ii am gre\it [inta, \i
n-am atins neprih]nirea lui Dumnezeu.
Dac] te 'ndoie\ti de acest adev]r, du-te
la cele zece porunci, \i 'ncearc] s] vezi
dac] po[i s] treci de porunca 'nt`i f]r] s]
recuno\ti c] ai 'nc]lcat-o.

2. Nu putem face nimic s] ne
achit]m de datoria pe care o avem.
Pavel spune la Romani 3:20: %Nimeni
nu va fi socotit neprih]nit 'naintea Lui
prin faptele Legii, deoarece prin Lege
vine cuno\tin[a deplin] a p]catului.^

De aceea, fiind doar o persoan]
cumsecade, nu este de ajuns. Religia
exterioar] duce oamenii la iad, pentru c]
ei cred c] f]c`nd lucruri bune, sunt 'n
stare s]-\i pl]teasc] datoria fa[] de
Dumnezeu. Dar aceasta este la fel de
absurd, ca pentru servitorul din pilda
Domnului Isus, care nu avea cu ce s]
pl]teasc].

3. Prin jertfa de isp]\ire a
Domnului Isus, datoria este pl]tit]
pentru to[i cei care cred 'n El. Prima
veste rea este c], 'nt`i, trebuie s]
'n[elegem c] suntem datori lui
Dumnezeu. Apoi, a doua veste \i mai
rea, este c] nu putem s] ne pl]tim datoria
singuri. Dar vestea bun] este c] Cineva a
f]cut posibil] transformarea noastr] \i
achitarea datoriei.

La Romani 3:24 ni se spune c]
%suntem socoti[i neprih]ni[i, f]r] plat],
prin r]scump]rarea care este 'n Hristos
Isus.^ C`nd a murit Domnul Isus pe
cruce, nu a fost doar pentru a ne oferi un
exemplu frumos de renun[are la sine, ci
El a pl]tit plata pentru p]catul nostru.
Aici e pericolul sentimentalismului: s-ar
putea ca oamenii s] fie mi\ca[i de
suferin[ele Domnului Isus, \i s] se
hot]reasc] s] fie mai buni. Dar nu
aceasta 'i duce 'n cer. Suntem 'ngropa[i
'n datorie fa[] de Dumnezeu \i singura
noastr] speran[], \i vestea cea bun], este
c] %Dumnezeu L-a f]cut p]cat pentru
noi, ca noi s] fim neprih]nirea lui
Dumnezeu.^ (II Corinteni 5:21) Aceasta
este evanghelia. Aceasta este ceea ce
trebuie s] accept]m \i s] credem pentru
a fi m`ntui[i \i pentru a avea datoria fa[]
de Dumnezeu iertat].

4. Trebuie s] iert]m pe cei care ne
sunt datori, pentru a avea siguran[a
iert]rii noastre. S] nu uit]m de ceea ce
spune Domnul Isus: %Ne iart] nou]
gre\elile noastre, precum \i noi iert]m
gre\i[ilor no\tri.^ (Matei 6:12)

Dar s] nu ne 'n\el]m: mul[i cred c]
aceasta 'nseamn] c] dac] iert]m
oamenilor gre\elile lor, \i Dumnezeu ne
va ierta datoria noastr]. Dar nu acest
lucru 'l are 'n vedere Domnul Isus. Ci
mai degrab], 'n faptul c] 'i iert]m pe
al[ii, dezv]luim faptul c] noi am fost
ierta[i de Dumnezeu. Acesta este
mesajul de la Matei 18. Slujitorul
nerecunosc]tor nu a 'n[eles iertarea. Nu
\i-a dat seama de datoria enorm] de care
a fost eliberat. Altfel, nu l-ar fi pedepsit
pe cel care 'i datora lui. Iosif nu a avut
toate aceste principii de doctrin] cu
privire la iertare. Dar comportamentul
lui arat] c] el a 'n[eles 'ntr-un mod foarte
ad`nc doctrina iert]rii.

5. Pentru cei care au fost ierta[i, nu
ar trebui s] fie at`t de dificil s] ierte la
r`ndul lor. Motivul este c] ceea ce i-am
datorat noi lui Dumnezeu este cu mult
mai mult dec`t orice datorie pe care
cineva poate s-o aib] fa[] de noi.

Dac] 'mi tr]iesc via[a g`ndindu-m]
c`t de bun sunt, \i ce mul[umit ar trebui
s] fie Dumnezeu c] m] are printre ai S]i,
dac] nu 'n[eleg c] din punct de vedere
spiritual sunt falimentar, atunci voi fi
plin de m`nie sau de sup]rare fa[] de
al[ii. Biblia spune c] nu voi putea s] m]
simt bun \i de valoare, p`n] nu 'n[eleg

mai 'nt`i c] trebuie s] m] v]d r]u \i 'n
nevoie de ajutor. Oridec`te ori nu iert,
este pentru c] nu-mi dau seama de
datoria pe care o am fa[] de Dumnezeul
cel viu.

6. Cel care nu iart], este destinat
pierz]rii ve\nice. Cum am spus mai
'nainte, numai cel iertat poate da dovad]
c]-i poate ierta pe al[ii.

7. |i cel care a ofensat \i cel care a
fost ofensat au datoria de a c]uta
'mp]carea. Dac] suntem cu adev]rat
oameni ierta[i, vom fi iert]tori fa[] de cei
din jur.

3. APLICAREA IERT}RII

Suntem confrunta[i cu dou]
'ntreb]ri simple 'n lumina a ceea ce am
'nv][at.

Prima 'ntrebare este aceasta: Ai
recunoscut tu p]catul t]u enorm, \i ai
r]spuns la invita[ia lui Dumnezeu de a
veni la El ca s] fii iertat? Ai recunoscut
starea ta de faliment 'naintea lui
Dumnezeu \i te-ai aruncat 'naintea milei
Lui?

A doua 'ntrebare: Dac] ai fost iertat
de Dumnezeu, iei tu 'n serios porunca
Domnului Isus de a-i ierta pe al[ii din
inim], f]r] nici o limitare? Domnul Isus
a spus: %Prin aceasta vor cunoa\te
oamenii c] sunte[i ucenicii Mei, dac] v]
iubi[i unul pe altul.^ (Ioan 13:35) C`nd
ne iubim unul pe altul, trebuie s] ne
iert]m unul pe altul. Iertarea este
ilustra[ia clasic] a iubirii adev]rate.

Iertarea trebuie s] vin] din inim].
Trebuie s] fie o iertare din ad`ncul
fiin[ei, care nu [ine seama de gre\elile \i
de p]rerile altora. Iar atunci c`nd
m]rturisim o gre\eal] unui frate sau unei
surori, \i c]ut]m iertare, trebuie s] [inem
seama c] nu este nevoie s] l]rgim
exagerat cercul m]rturisirii p]catelor,
sau s] 'ncepem s] descriem celor din
jurul nostru fiecare g`nd r]u pe care
l-am avut 'mpotriva altora, sau fiecare
imagina[ie p]c]toas] din minte. Lucrul
acesta ar da na\tere la probleme mai
grave. Dac] r]m`ne p]catul 'n minte,
s]-l m]rturisit 'naintea lui Dumnezeu.

Biserica Domnului Isus Hristos este
o grupare de oameni cu imperfec[iuni,
deci este o grupare unde iertarea trebuie
s] fie la lucru 'ntre credincio\i. Iosif este
un exemplu minunat pentru o via[] de
iertare. �
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Multe salut]ri fr][e\ti \i calde 'n
Numele drag al Domnului nostru Isus
Hristos, pentru 'ntreaga fr][ietate din
SUA \i Canada \i multa binecuv`ntare
pentru lucrarea Domnului de acolo!

A\ dori 'n c`teva r`nduri s] v] fac
de cunoscut c`teva lucruri despre noi,
cei din Banatul s`rbesc.

Mai 'nt`i dorim, noi lucr]torii cu
Evangelia de aici, s] ne exprim]m toat]
aprecierea \i mul[umirea pentru c] ne
purta[i 'n rug]ciuni \i ne sus[ine[i
financiar 'n lucrare. Acesta 'nseamn]
foarte mult pentru noi, 'ntruc`t 'n acest
mod de parteneriat noi suntem
'ncuraja[i, motiva[i \i echipa[i pentru

lucrare. Dumnezeu s-a folosit de
dumneavoastr] mul[i ani la r`nd 'n
Bisericile Rom`ne din Serbia. De aceea
\i noi "l rug]m ca 'n mod deosebit s]-|i
binecuvinteze %unealta^ de care S-a
folosit \i se folose\te mereu.

Noi, 'mpreun] cu to[i credincio\ii
evangelici din Serbia (Yugoslavia), am
putea spune c] trecem printr-o perioad]
de discriminre din partea noului guvern
%democrat^, care este sub influen[a
ultra-conservativ] a Bisericii ortodoxe
s`rbe. "n \coli se introduce religia, 'ns]
numai din punc de vedere al
ortodoc\ilor, musulmanilor \i
catolicilor. Cultele evanghelice sunt

considerate secte. Noi am ridicat glasul
nostru at`t 'n rug]ciuni Domnului, c`t \i
noului guvern. Apreciam mult \i
rug]ciunile dumneavoastr] 'n aceast]
privin[].

Am putea spune c] \i financiar
lucrarea baptist] rom`n] de aici, 'nc]
depindem de voi, fra[ii no\tri rom`ni din
SUA \i Canada. Adic], dup] cele cinci
r]zboaie 'n cei zece ani, (cel din urm]
sub bombardamentele trupelor NATO),
starea economic] a []rii este distrus].
Peste 40 la sut] din popula[ie sunt
\omeri. Dac] noul guvern n-ar primi
ajutor din lume, cred c] ar bancruta
cumplit.

Totul s-a scumpit. Benzina este
aporoape un dolar la litru, iar media
salariilor este 'ntre 80 \i 90 de dolari pe
lun]. F]r] ma\ini este cu neputin[]
duminica s] vizit]m bisericile, pentru c]
autobuze, \i altfel de transport nu exist].
Deci, cu mul[umire \i recunoa\tere
apel]m la congesul Asocia[iei din
Septembrie s] face[i tot posibilul \i s]
continua[i cu ajutorul pentru lucrarea
din Banatul s`rbesc.

Unele Case de 'nchinare, cum ar fi
'n Sredi\tea Mic] \i 'n Ecica sunt 'n faza
de pr]bu\ire. Noi am adunat p`n] acum
circa 200 de dolari \i am mai primit de
la biserica %Harul^ din Australia ceva
peste 300 de dolari pentru acest scop.
Dar aceasta nu ajunge nici pentru
jum]tate, ca s] amenaj]m aceste
cl]diri. Dac] din partea Asocia[iei s-ar
putea face un ajutor de cel pu[in 500 de
dolari, atunci prin credin[] ne-am
apuca s] rezolv]m aceast] problem].

Fratele Gheoghe Sc`ntee, din
Re\i[a, mi-a zis c] nu mai are fonduri
pentru a veni ca s] ajute 'n lucrare \i
m-a rugat s] fac eu apel la
dumneavoastr] pentru astfel de fonduri.
Fratele venea regulat \i cu r`vn] vizita
bisericile. Problema este 'ns], c] foarte
mult trebuie s] pl]tesc] asigurarea
ma\inii la vam] (c`te 70 dolari pe lun]).

Pe aceast] cale a\ mai dori s]
mul[umesc mult fratelui Pitt Popovici
pentru c]r[ile recent trimise: %Oameni
cu totul deosebi[i^ \i %"ntronarea voii
lui Dumnezeu 'n via[a cre\tin]^. Sunt
c]r[i pre[ioase \i de mare 'nv][]tur]. "i
exprim]m mul[umire \i recuno\tin[].

Cu mult] dragoste 'n Hristos
Domnul,

Avram Dega, jr.
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Casa de rug]ciune a bisericii baptiste din Jamul Mic



M]rturie 'n fa[a unei lumi care se
uit] la noi...

Aniversarea de 25
de ani a misiunii
%Prison Fellowship^

de Chuck Colson

"n urm] cu dou]zeci \i \apte de ani,
am trecut de la unul dintre serviciile cele
mai puternice din lume, acela de
consilier al pre\edintelui Statelor Unite
ale Americii, la 'nchisoare, unde am
lucrat 'n sp]l]toria de rufe. Nu a\ fi putut
atunci s]-mi imaginez c]rarea pe care
Dumnezeu a deschis-o 'naintea mea,
cre\tin nou fiind, sau c] acesta ar fi fost
'nceputul unei misiuni printre de[inu[i.

Ast]zi, aceast] lucrare – Prison
Fellowship (P]rt]\ia din 'nchisoare)
– s]rb]tore\te a 25-a aniversare de la
'nfiin[area ei. Misiunea aceasta s-a
r]sp`ndit, p`n] 'n prezent, 'n 88 de
[]ri. Imagina[i-v]! Am fost un
organizator politic destul de bun
odinioar], dar n-a\ fi putut niciodat]
s] orchestrez minunea pe care
Dumnezeu a f]cut-o 'n urma scandalului
cunoscut sub numele de %Watergate.^

Totul a 'nceput 'ntr-o diminea[],
dup] eliberarea mea din 'nchisoare, 'n
1975. Tocmai m] ridicasem din pat \i
eram 'nc] pu[in adormit. Dar deodat], 'n
mintea mea au 'nceput s] se perinde
imagini ale de[inu[ilor, pe fe[ele c]rora
se vedea o raz] de speran[], 'n timp ce
citeau Biblia \i se rugau 'mpreun] 'n
spatele zidurilor 'nchisorii. Am 'n[eles
atunci c] Dumnezeu a vrut s] schimbe
experien[a mea din 'nchisoare 'ntr-o
misiune la cei 'nchi\i. Ideea era de a-i
preg]ti pe unii de[inu[i din 'nchisoare,
a-i trece printr-o perioad] de ucenicie, ca

apoi ace\tia s] se poat] 'ntoarce ca
misionari printre cei de dup] gratii.
Ideea mi s-a p]rut excelent]. Problema
era c] era mai u\or de zis dec`t de f]cut.

Am avut, apoi, o 'nt`lnire cu Norm
Carlson, Directorul Biroului Federal al
"nchisorilor. M-a primit cu destul]
polite[e, cel pu[in la 'nceput. Dar pe
m]sur] ce 'i 'mp]rt]\eam viziunea mea
\i cum vreau s]-i scot pe de[inu[i din
'nchisoare, atitudinea lui s-a schimbat.
Mi-am dat seama imediat c] nu avea de
g`nd s] aprobe cererea mea.

Dar atunci, Dumnezeu a lucrat 'n
mod cu totul nea\teptat. Carlson mi-a
povestit despre una dintre vizitele lui la
o 'nchisoare de stat 'naninte cu o
s]pt]m`n]. Duminic] fusese la capel] \i
a r]mas foarte surprins c`nd unul dintre
de[inu[i s-a rugat pentru el, pentru Norm

Carlson. Apoi 'ndrept`ndu-se 'nspre
mine, m-a 'ntrebat: %De ce s-a rugat
de[inutul acela pentru mine? Oare nu
sunt eu cel care-l [ine 'nchis?^

Atunci i-am r]spuns: %Domnule
Carlson, el s-a rugat pentru
dumneavoastr] pentru c] este cre\tin.
Cre\tinii sunt 'nv][a[i s] se roage pentru
autorit][i.^ Carlson m-a privit, iar apoi
cu un z`mbet pe fa[] a ad]ugat: %Bine,
domnule Colson, am s] semnez ordinul.
O s] deschidem 'nchisorile pentru
programul dumneavoastr].^

Nu-mi venea s] cred. Dar din ziua
aceea, 'n urm] cu 25 de ani, am fost
martor la acela\i episod 'n mod repetat.
Dumnezeu ia lucrurile slabe ale acestei

lumi, pentru a-\i 'ndeplini planul S]u
ve\nic. Imagina[i-v]! Dumnezeu a
folosit rug]ciunea unui de[inut
necunoscut \i ne'nsemnat, s] ating]
inima unui om care avea puterea s]
deschid] u\ile 'nchisorii \i s] fac]
posibil] misiunea aceasta. |i acela\i
lucru s-a 'nt`mplat de-a lungul ultimilor
25 de ani.

De la 'nceput, Dumnezeu ne-a
condus prin situa[ii nea\teptate \i de
necrezut. El S-a folosit de oameni pe
care lumea nu-i credea 'n stare, s] ating]
milioane de vie[i \i s]-|i 'ntind]
"mp]r][ia pe p]m`nt. Ast]zi, misiunea
Prison Fellowship lucreaz] cu cincizeci
de mii de voluntari, care duc Evanghelia
la cei din spatele gratiilor. La
s]r]b]toarea Cr]ciunului, aproximativ o
sut] de mii de cre\tini particip] la

ajutorarea a \ase sute de mii de copii ai
de[inu[ilor.

Privind 'n urm] la ace\ti 25 de ani,
doresc s] mul[umesc tuturor celor care
au lucrat cu noi 'n mod voluntar, care
s-au rugat pentru noi \i care ne-au ajutat
cu resurse financiare. Ace\tia au fost
uneltele prin care Dumnezeu a f]cut
aceast] minune, atr]g`nd astfel zeci de
mii de b]rba[i \i de femei la Sine.
Mul[umesc tuturor celor care au ajutat \i
mai ajut], pentru c] astfel facem
"mp]r][ia lui Dumnezeu cunoscut] unei
lumi care ne prive\te.

(Articol tradus \i tip]rit cu
aprobarea autorului)
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...C]ci am fost fl]m`nd, \i Mi-a[i dat de m`ncat; Mi-a fost sete, \i
Mi-a[i dat de b]ut; am fost str]in, \i M-a[i primit; am fost gol, \i M-a[i
'mbr]cat; am fost bolnav, \i a[i venit s] M] vede[i; am fost 'n temni[], \i
a[i venit pe la Mine !



O nou] misiune

'n Florida
"n partea de sud-vest a Floridei 'ntr-o zon] pitoreasc]

pe malul golfului Mexic se afl] ora\ul Naples. "n acest ora\
palmierii, pomii \i 'ns]\i cl]dirile 'nfloresc peste noapte
aduc`ndu-ne aminte c`t de minunat a
creat Dumnezeu p]m`ntul cu
tot ce este pe el. Ora\ul
Naples fiind 'n plin]
ascensiune a atras pe
mul[i rom`ni la lucru.
Bine'nteles c] 'n zon]
nefiind nici o biseric]
rom`n] c`[iva fra[i au pus
bazele unui nou 'nceput 'n lucrarea Domnului, promotori
fiind fra[ii Vasile \i Sandu Brisc. Anul acesta, mut`ndu-se
'n acea zon] mai multe familii, fra[ii \i surorile au trecut la
treab] \i au 'nchiriat un loc unde s] se poat] 'nchina
Domnului, \i 'n luna Martie 2001, un grup de fra[i \i surori
de la Biserica Betel din Hollywood 'mpreuna cu fr. p]stor
Florin Vancea au [inut primul serviciu evanghelic.

Cum Dumnezeu nu dispre[uie\te 'nceputurile slabe,
fra[ii chiar fiind mai pu[ini nu au dat 'napoi \i au continuat
s] se 'nchine Domnului 'n fiecare duminic] av`nd adeseori
foarte mul[i ascult]tori \i prieteni.

La data de 15 Aprilie, de Pa\ti, un grup de tineri din
Biserica %Harul^ din Hollywood 'mpreun] cu fr. Petru
Matc]u, au f]cut bucurie cerului \i celor din loc sl]vind
"nvierea Domnului din mor[i prin c`nt]ri, poezii, \i vestirea
Cuv`ntului. Amintim c] aceast] grupare este misiunea
bisericii %Betel^ din Hollywood, p]storit] de fr. Florin
Vancea, iar de bunul mers al lucrarii din Naples se ocup]
fratele Cornel Tuns.

"ndemn]m fra[ii \i surorile care '\i petrec concediile pe
plajele Golfului Mexic s] nu uite c] \i aici este un loc unde
se pot 'nt`lni cu Domnul, dar cu at`t mai mult 'ndemn]m
fra[ii \i 'n mod special tinerii din Hollywood, Florida, s]
sus[in] 'n rug]ciune \i 'n misiune lucrarea nou 'nceput].

Pentru cei interesa[i, adresa bisericii este:
*** 1055 Pine Ridge, Naples, Florida.
Se poate lua legatura cu fra[ii:
*** Cornel Tuns, la telefonul (941) 248-4282; Vasile

Brisc, la telefonul (941) 253-6266.
Dorim ca Dumnezeu s] 'nt]reasc] lucrarea nou

'nceput] \i s] ajute pe fra[i \i surori s] creasc] tot mai mult
'n statura plin]t][ii Domnului Isus Hristos.

Cornel Hane\

Serviciu de dedicare \i ordinare la
biserica %Maranatha^

din New York
Anun[]m cu bucurie c] pe data de 17 iunie a.c., 'n

cadrul serviciului de diminea[], Biserica Baptist] Rom`n]
%Maranatha^ din New York a dedicat 'n slujba lui
Dumnezeu cl]direa de cur`nd cump]rat]. Localizat] 'ntr-o
comunitate de rom`ni foarte numeroas] \i dens], cl]direa
bisericii %Maranatha^ este un loca\ de 'nchinare 'n care
sper]m c] mul[i co-na[ionali s] aud] o prezentare clar] \i
cald] a Evangheliei Domnului Isus Hristos \i s] aib] \ansa
s] r]spund] chem]rii harului lui Dumnezeu.

Cei 58 de membri ai bisericii, ca \i mul[i vizitatori, au
ridicat glasurile lor c]tre Dumnezeu \i au 'ncredin[at 'n
slujba Lui cl]direa bisericii. Con\tien[i c] biserica sunt
oamenii, nu
zidurile, ne-am dat
pe noi 'n\ine mai
'nt`i lui Dumnezeu
\i ne-am pus la
dispozi[ia Lui ca
pietre vii 'ntr-o
cl]dire mult mai
important] dec`t
una din lemn \i din
piatr], \i anume
cl]direa spiritual] a
Bisericii Domnului
Isus.

La serviciul de
dedicare au
participat fra[i de la
Metropolitan New

York Baptist

Association, North
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American Mission Board, precum \i fra[ii p]stori Aurel
Popescu \i Pitt Popovici.

"n cadrul serviciului de dup] amiaz], biserica
%Maranatha^ a dedicat 'n slujba de diacon pe fratele Aurel
Macovei. |i la acest serviciu am fost binecuv`nta[i cu mul[i
oaspe[i precum cei de la locul de munc] al fratelui
Macovei, American Bible Society, de la national Bible
Association, oaspe[i din Atlanta, Portland \i multe alte
p]r[i. Ca \i serviciul de diminea[], fra[ii p]stori Popovici \i
Popescu au avut mesajele principale.

Chem]m pe to[i fra[ii no\tri s] se roage ca Dumnezeu
s] dea binecuv`ntare peste biserica %Maranatha^ \i s] o
fac] o bun] m]rturie pentru "mp]r][ia lui Dumnezeu.
Ruga[i-v] \i pentru fratele Macovei ca Dumnezeu s]-i dea
putere 'n lucrarea la care a fost chemat. De asemenea
invit]m pe to[i cei care viziteaz] New Yor-ul s] ne fie
oaspe[i. Adresa noastr] este: 61-16 68th Avenue,
Ridgewood, New York 11385. Nu ezita[i s] ne contacta[i
dac] cunoa\te[i rom`ni 'n zona noastr] care ne-ar primi s]
le spunem despre M`ntuitorul \i Domnul nostru. Noi
credem c] fiecare rom`n ar trebui s] aud] Evanghelia
Domnului Isus cel pu[in o dat] 'n via[] \i s] aib] \ansa s]
r]spund] la chemarea harului divin.

%Fra[ilor, ruga[i-v] pentru noi!^ (I Tes. 5:25).
Teofil Ciortuz, p]stor
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Botez la Akron

"n duminica de 24 iunie a.c. a avut loc 'n Biserica
Baptist] Rom`n] din Akron, Ohio, un botez cu dou] suflete.
Cu aceast] ocazie au venit fra[i \i surori din mai multe
ora\e: Chicago, Nashville, Cleveland, Youngstown, Dayton,
Alliance, \i altele. Cu o sear] 'nainte, s`mb]t] 23 iunie, a
avut loc un serviciu de evanghelizare cu fratele Valentin
Popovici, iar duminic] dup] programul de c`nt]ri \i poezii,
predica ocazional] a fost [inut] tot de fratele Popovici.
Botezul a fost oficiat de fratele p]stor Viorel Clintoc, pentru
a c]rui lucrare mul[umim lui Dumnezeu. Fie harul lui
Dumnezeu rev]rsat peste cei ce au 'ncheiat leg]m`nt 'n apa
botezului \i peste noi to[i.

Casa de rug]ciune a Bisericii Baptiste %Sf`nta Treime^ din Baia
Mare, construit] cu sacrificii mari 'n vremuri grele; a fost

inaugurat] 'n toamna anului 1987, c`nd biserica avea ca p]stor
pe fratele Ioan Rusu.



Bucuria Domnului,
t]ria noastr]!

%...\i dac] se 'nt`mpl] s-o g]seasc], adev]rat v] spun, c] are
mai mult] bucurie de ea, dec`t de cele nouzeci \i nou] care nu

se r]t]ciser]...^ (Matei 18:13).

Domnul Isus ne-a prezentat 'n pildele Sale imaginea

iubirii Tat]lui ceresc fa[] de noi. Aceast] iubire e

cuprinz]toare, ne atrage pe to[i la ea, nu respinge pe

nimeni, coboar] p`n] la cei mai de jos ca s]-i aduc] la

s`nul lui Dumnezeu. E o dragoste necondi[ionat], nu

depinde de meritele pe care le avem sau de josnicia

p]catelor noastre; e o dragoste care se d]ruie pe sine ca s]

ne r]scumpere cu orice pre[. Ca o 'ncununare de slav] a

atributelor dumnezeie\ti, a faptului c] Dumnezeu este

Atotputernic, Infinit, Atoate\tiutor, este faptul c] Dumnezeu

'i iube\te pe oameni, chiar atunci c`nd sunt r]t]ci[i, 'n

p]cate \i r]zvr]tire. Dumnezeu Se bucur] de poc]in[a

noastr], de 'ntoarcerea noastr] la El, mai mult dec`t orice.

Daniel Poling, un predicator din Massachusets, se

'ntorcea acas] 'ntr-un or]\el pe coasta Atlanticului. Fiind

plecat de c`teva zile, a 'ntrebat pe \oferul autobusului, ce

mai e nou. Acesta f]r] s] \tie cu cine vorbe\te i-a spus:

%Ieri a fost mare como[ie pe plaj] fiindc] doi copii s-au

pierdut 'n valuri^ |tii cumva cine erau copiii aceia?^

%Unul din ei,^ i-a spus \oferul, %era din familia Poling.^ A

fost ca un tr]znet pentru predicator. N-a mai avut lini\te \i

pace. S] fie adev]rat? Unul din copiii lui s-a 'necat?

Dintr-odat] toate g`ndurile lui s-au 'ntunecat, vroia s]

zboare s] ajung] acas]. C`nd, 'n sf`r\it, a ajuns acas], cei

doi copii ai s]i au fugit s]-l 'nt`mpine plini de bucurie.

deodat] s-a u\urat. A aflat atunci c] cei doi copii fuseser]

salva[i de la 'nec, \i c] 'ntr-adev]r, unul din ei fusese fiul

lui mai mic. Ce bucurie! Ce sentiment de u\urare! Fiul lui,

care pentru c`teva minute a crezut c] e mort, iat]-l c]

tr]ie\te!

A\a se bucur] \i Dumnezeu de poc]in[a noastr]. Iat]

de ce, pentru un singur p]c]tos care vine la Dumnezeu cu

poc]in[], cerul 'ntreg tresalt] de bucurie 'mpreun] cu Tat]l

ceresc.

Astfel a fost \i bucuria noastr], 'n Biserica Baptist]

Rom`n] din Chicago, cu ocazia botezului din duminca de

Pa\te, 15 aprilie a.c. A fost un botez cu \apte suflete.

Harul lui Dumnezeu a fost rev]rsat prin mesajele aduse din

Cuv`ntul Domnului, prin c`nt]rile corului tineretului \i ale

fanfarei, prin poezii, soluri \i duete. Cei care au 'ncheiat

leg]m`nt cu Domnul 'n apa botezului au fost: Maria Nec\,

Mihaela Tripon, Iulia Ursan, Luci Pietreanu, Andra

Drago\, Valentin Drago\, Paul Petre.

Fie Duhul lui Dumnezeu la lucru 'n via[a acestora \i 'n

via[a bisericii Lui, ca s] aducem road] pentru slava

Numelui S]u cel mare! .�
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Imagine de la serviciul divin de sear], c`nt] corul tineretului
'nainte de actul botezului.

Din Uzbekistan

Fratele Costel \i s. Mia Oglice, fiind 'n Ucraina, au

transmis un mesaj despre nevoile de acolo \i despre st]rile

care se 'n]spresc 'n fostele Republici ale Uniunii Sovietice.

Iat] c`teva r`nduri:

%Azi am primit \tiri de la Serghei c] a fost arestat

'mpreun] cu p]storul lor \i 'nc] alte opt persoane, to[i care

fac parte din grupul %Precept^ 'n biseric], duminic] 'n

timpul serviciului la Ta\kent, Uzbekistan. Opt oameni

'narma[i au dat buzna, au refuzat s] se identifice, au

alungat toat] adunarea dar au arestat pe capi. Cei zece au

fost for[a[i s] intre 'n ma\ini \i du\i la mili[ie. P]storului

i-au spus c] vor s]-l condamne la cinci ani pu\c]rie pentru

adunare ilegal]. P]storul a f]cut de doi ani cerere pentru

'nregistrare la toate instan[ele posibile, dar guvernul i-a

refuzat dreptul de func[ionare. Ruga[i-v] pentru rezolvarea

acestei probleme \i eliberarea celor interoga[i...^



S]rb]toare la Bucure\ti:
"n duminica de 8 iulie, la invita[ia insistent] a fratelui

Dr. Vasile Talpo\, am fost la Bucure\ti, la serbarea de
aniversare a Seminarului \i Institutului Teologic. M-am
bucurat s] fiu din nou 'n [ar], a doua oar] 'n 34 de ani.

Serbarea Institutului s-a [inut anul acesta la biserica
%Golgota^ din Bucure\ti (Basarab). Studen[ii de la Institut
'n hainele ceremoniale de absolven[i au intrat 'ntr-o sal]
arhiplin] 'nc] de la ora 9:30 diminea[a. Chiar \i curtea
bisericii a fost plin] de lume. Au venit fra[i \i surori din
toat] [ara. La amvon s-au perindat timp de mai bine de 4
ore fra[i predicatori \i profesori care au adus saluturi \i
cuvinte inspirative, \i au dat slav] Domnului c] p`n] aici

El a p]strat 'n fiin[] Seminarul din Bucure\ti, care de 10
ani a devenit Institut de Grad Universitar, afiliat la
Universitatea din Bucure\ti. Dup] terminarea serviciului
divin masa pentru musafirii veni[i din provincie s-a dat 'n
curtea Seminarului, unde au luat parte circa 250 de
oaspe[i.

Duminica seara fra[ii p]stori de la %Golgota^, Daniel
Mari\ \i Trandafir Popovici, m-au rugat s] r]m`n la ei \i s]
predic. M-am bucurat de harul acesta.

A doua zi, luni, 9 iulie, la Universitatea din Bucure\ti a
avut loc ceremonia decern]rii titlului Doctor Honoris Causa
unui bun prieten al rom`nilor, Dr. Lewis Drummond,
profesor de evanghelism la mai multe Seminarii 'n Statele
Unite. Cu ocazia aceasta, mi s-a dat cinstea s] m] 'nt`lnesc

cu Dr. Ioan Mih]ilescu, rectorul Universit][ii, \i s] am o
convorbire intim] cu acest om deosbit de sensibil la
lucrurile privitoare la credin[].

"n duminica de 15 iulie am fost la Phoenix, Arizona,
unde fratele Geabou Pascu a preluat pastoratul bisericii
%Pacea^. Al[i p]stori care au luat parte au fost: Iosif S]rac,
Vasile Br`nzei, \i Daniel Br`nzei. Mi s-a dat ocazia s]
vestesc Cuv`ntul Domnului. M-am bucurat de c]ldura
fr][iet][ii la acest 'nceput de drum.

De pretutindeni, fra[ii ne trimit salut]ri, se bucur] de
leg]tura care ne leag], \i se roag] pentru noi \i 'naintarea
"mp]r][iei lui Dumnezeu! (Valentin Popovici)

Fratele
Gavriliuc
Victor -
chemat 'n
lucrare

Oakland, CA.:

"n ziua de 27 mai
2001 a avut loc
ordinarea fratelui
Gavriliuc Victor 'n
lucrarea de p]storire.
Ordinarea a avut loc
'n biserica East Bay
Bible Church. Fratele
Gavriliuc Victor
urmeaz] s] plece 'n

misiune 'n Rom`nia pentru \ase luni. Lucrarea de p]storire
o va desf]\ura 'n ora\ul T`rgu Neam[ \i 'mprejurimi.
Biserica East Bay Bible Church are 'n cadrul proiectelor de
misiune \i lucrarea din Rom`nia. Prin fratele Gavriliuc
aceast] biseric] inten[ioneaz] s] deschid] puncte noi de
misiune 'n jude[ul Neam[, s] zideasc] o cas] de rug]ciune,
s] dea ajutoare celor s]raci din T`rgu Neam[ \i s] deschid]
o cantin] pentru b]tr`ni.

"n aula Universit][ii de Bucure\ti, la ceremonia decern]rii titlului
Doctor Honoris Causa profesorului Lewis Drummond

Mul[imea adunat] la ceremonia sf`r\itului de an universitar

Corul Institului Teologic Baptist din Bucure\ti
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%Tu, Doamne, ai scos laude din

gura pruncilor,” zice Psalmistul. La
Florida, Domnul a scos laude \i din
instrumentele de fanfar] la care au
c`ntat copiii.

Domnul ne-a dat harul s] vedem o
nou] genera[ie de muzican[i c`nt`ndu-I
laudele la Prima Biseric] Baptist]
Rom`n] din Hollywood, Florida, unde
'n duminica de 3 iunie, Duminica
Rusaliilor, la servicul divin de sear], a
debutat %Fanfara "ncep]torilor^.
Debutul lor a 'ncununat harul rev]rsat
peste noi diminea[a prin predica fratelui
Valentin Popovici, pre\edintele
Asocia[iei Bisericilor Baptiste Rom`ne
din SUA \i Canada, \i prin c`nt]rile
corului %Soli Deo Gloria^, un ansamblu
coral cu tineri din bisericile Asocia[iei,

at`t din Statele Unite c`t \i din Canada.
Fratele Florea Burc], pe care

Domnul l-a adus aici la Florida la
momentul potrivit, lucreaz] cu o d]ruire
sf`nt]. Pentru el, ca dirijor, lucrarea
muzical] e important] nu numai pentru
descoperirea \i formarea muzical] a
genera[iei noi, dar \i pentru formarea lor
spiritual], 'n a-L cunoa\te pe Domnul.

Domnul s] binecuvinteze lucrarea
Evangheliei, lucrarea muzical] 'n toate
bisericile Lui din Asocia[ie, \i pe noii
fanfari\ti de aici cu mult talent \i
cre\tere 'n har.

George Dancea, Pastor
Prima Biseric] Baptist] Rom`n] din

Hollywood, Florida
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Un debut binecuv`ntat C`nd te cheam] Domnul

C`nd te cheam] Domnul
Ca s] vii la El,
Tu-L ascult]-n tain]
C`nd stai singurel.

Nu-ntreba pe oameni,
C`nd El [i-a gr]it;
Ci prive\te numai
Spre Cel r]stignit.

N-alerga la prieteni,
Nu le cere sfat,
C`nd la Sine tainic,
Domnul te-a chemat.

Fra[i, p]rin[i sau rude,
Dac] te-ar chema
Ca s]-L la\i pe Domnul,
O, nu-i asculta.

Chiar c`nd te vor bate
|i te-or chinui,
Pl`ngi, 'ns] de Domnul
Nu te desp]r[i!

Roag]-te, iube\te-i,
Dar r]m`i supus,
|i urmeaz] numai
Domnului Isus!

Vino, suflete pribeag!

Vino, suflete pribeag,
De dureri r]pus!
Pe-al vie[ii tale prag
Te-a\teapt] Isus.

Vrea s]-[i dea al p]cii har,
Vrea s] nu mai pl`ngi,
|i pe inima de jar
Capul s] [i-l str`ngi.

Vino, azi 'ncrez]tor,
Cu povara ta,
Domnul Cel 'ndur]tor
Te va ajuta.

El '[i iart]-al t]u p]cat,
|i te-alin] bl`nd
Iar trecutu-mpov]rat
Nu-l mai sim[i nicic`nd.

Vino, s] fi fericit,
Vecii f]r_ apus,
Vino, suflete iubit,
Te-a\teapt] Isus.



Scrisoare de la:
%Ajutorul Cre\tin din Rom`nia^

Strada 22 Decembrie nr 20
Beiu\, jud Bihor 3600

Tel (059)321-296

Scumpi fra[i \i surori!
Multe salut]ri 'n Numele Domnului

\i M`ntuitorului nostru Isus Hristos!
Iat] c] v] scriem din nou, chiar

acum c`nd seceri\ul 'n Rom`nia este 'n
toi. Le dorim fra[ilor de la sate un seceri\
bogat at`t pe Ogorul Evangheliei c`t \i
pe ogorul fizic. Am privit holdele pline
de rod \i am v]zut rev]rs]rile de
binecuv`nt]ri \i peste p]m`ntul
Rom`niei, Dumnezeu a avut mil] de noi
\i tot poporul rom`n ar trebui s] mai
strige o dat], ca la Revolu[ie, din toat]
inima %Dumnezeu este cu noi!” \i s] mai
adauge: %|i noi suntem cu Dumnezeu!^

Domnul Isus le-a spus ucenicilor
%Mare este seceri\ul, dar pu[in sunt
lucr]torii!^ A\a se vede c] anul acesta
ogoarele sunt gata, pline de rod, 'n
contrast cu seceta cumplit] de anul
trecut. Pentru mul[i 'ns] iarna trecut] a
fost grea cu multe greut][i \i mare
s]r]cie. "n toamna anului trecut mi s-a
spus c] speciali\tii au prev]zut c] 'n anul
2001 va fi o secet] \i mai cumplit]. Dar,
spre bucuria noastr], \tiin[a a dat gre\,
acum ca \i alt] dat]. Dumnezeu schimb]
vremurile \i 'mprejur]rile (Daniel 2:21),
\i El a hot]r`t altfel dec`t oamenii de
\tiin[]. Ce minunat este Planul Lui!

Acum, de seceri\, dar de pe alt ogor,
avem ve\ti bune \i la Beiu\ la
Orfelinatul Cre\tin %Iosif^. Domnul Isus
a ar]tat limpede c] %dup] roadele lor 'i
ve[i cunoa\te^. Ca rod al muncii
orfelinatului, s`mb]t], 21 iulie 2001, la
biserica baptista %Maranata^, din Beius,
a avut loc cununia religioas] a fratelui
Dezsi Tolas cu sora Cornelia
Amarghiloaiei 'ntr-o sear] pl]cut], dupa
o ploaie toren[ial] care a adus o
atmosfer] prospat]t] \i r]coare 'n luna
lui cuptor, \i biserica frumos 'mpodobit]
at`t 'n afar] c`t \i 'nl]untru, cu multe
flori. Programul de asemenea a fost
frumos. Florian Pap, tot de la Orfelinatul
nostru, dar ast]zi profesor de geografie

'n Arad, \i un absolvent de la
Universitatea Cluj, a c`ntat c`ntarea
%M]-ncred 'n El orice s-ar 'nt`mpla^. Iar
Barna Varga, care a crescut cu ceila[i la
acest Orfelinat dar ast]zi este student la
Medicin], la Universitatea Arad, a
acompaniat la chitar]. Mai bine de 30 de
americani au participat cu c`nt]ri \i
mesaje la acest eveniment deosebit. De

asemenea, din Beiu\ \i 'mprejurimi,
personal de la Orfelinatului %Iosif^,
directoarea Ioana Moga, ea 'ns]\i \efa
de promo[ie la Facultarea de Medicin]
din Oradea; de asemenea, directoarea
gr]dini[ei Beiu\ \i personalul de la
Orfelinatul de Stat ne-au onorat cu
prezen[a.

Este a treia oar] c`nd avem o astfel
de c]s]torie a unor tineri proveni[i de la
Orfelinatul din Beiu\. Le dorim tinerei
familii un Drum bun 'n via[a de familie!

"n urm] cu doi ani, o alt] c]s]torie,
tot la Biserica din Beiu\, \i tot doi tineri
de la Orfelinatul nostru, fratele Nicu
Varga cu sora Iuliana {el (el a terminat
Colegiul din Beiu\ \i ea Facultatea de
medicina din Oradea). Ce r`uri de
binecuv`nt]ri!

Ace\tia au un viitor, au o n]dejde, \i

exist] un plan conform cu Cuv`ntul
Domnului. Fratele Petru Lucaciu a avut
mesajul 'n limba rom`n] \i fratele Rick
Iglesias 'n limba englez]. %C]ci Eu \tiu
g`ndurile pe care le am cu privire la voi,
zice Domnul, g`nduri de pace \i nu de
nenorocire, ca s] v] dau un viitor \i o
n]dejde.Voi m] ve[i c]uta, \i M] ve[i
g]si dac] M] ve[i c]uta cu toat] inima!^

(Ieremia 29:11-13).
%Ori de c`te ori a[i f]cut aceste

lucruri celor mai ne'nsemna[i fra[i ai
Mei, Mie Mi le-a[i f]cut,^ spune
Domnul. Statisticile arat] c] dup] mai
bine de 10 ani de la Revolu[ie de munc]
'n orfelinate, este extrem de greu ca cei
crescu[i 'n orfelinate s] fie integra[i 'n
societate. Se \tie c] majoritatea nu se vor
integra niciodat], ci vor alege drumul
cer\itului, al delincven[ei, a pu\c]riilor.
Dup] mai bine de 10 ani de munc] 'n
orfelinate, c`nd s-au pompat milioane de
dolari \i condi[iile sunt total diferite,
c`nd se asigur] haine, alimente \i tot
felul de planuri \i programe, rezultatele
'n foarte multe cazuri sunt catastrofale,
\i mul[i dintre ei, care n-au lucrat
niciodat], vor fi total dependen[i de
societate toat] via[a, pornind cu acest

Un viitor \i o n]dejde

La nunta fratelui Dezsi Tolas cu sora Cornelia Armaghiloaiei
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imens handicap. Este limpede c] a
investi numai bani \i lucruri materiale
f]r] a schimba mentalitatea lor,
adres`ndu-ne doar nevoilor trupului f]r]
o investi[ie spiritual] este un mare esec.
A lucra cu ace\ti copii presupune un
efort enorm cu multe sacrificii.

Ce s-a 'nt`mplat la Orfelinatul
%Iosif^ din Beiu\ arat] c] statisticile pot
fi r]sturnate, c] poate fi \i belsug acolo
unde s-a prezis secet], c] 'n mijlocul
lipsurilor \i mizeriei poate fi abunden[]
\i via[] din bel\ug. "n ultimii ani am
v]zut cum copiii care erau abandona[i \i
p]reau f]r] n]dejde \i f]r] viitor, ast]zi
sunt 'n familii binecuv`ntate. Pentru
orfanii din Moldova, Dobrogea, ori
Transilvania, rom`ni, maghiari, [igani,
performan[ele de p`n] acum arat] c]
exist] un viitor \i o n]dejde.

Acum 'ns] au fost adu\i la noi la
Orfelinat al[i copii, abandona[i, p]r]si[i
sau orfani, copii f]r] \anse, dar c]rora
Dumnezeu vrea s] le spun] c] El este
Tat]l orfanului. Vestea bun] este c] 'n
ciuda mediului din care au provenit
ace\ti copii, aproape to[i din prima
genera[ie de la Orfelinatul nostru au
absovit o facultate \i ast]zi au un viitor.
A doua genera[ie de copii de acum deja
sunt integra[i 'n familii, iar acum a venit
a treia genera[ie.

V] cer s] v] ruga[i pentru cei de la
Orfelinatul %Iosif^, ca acesta s] fie un far
care s] 'ndrumeze pe mul[i la via[] \i s]
aduc] la lumin] pe mul[i orfani ai
Rom`niei.

Cu toat] dragostea fr][easc],
Dr. Peter Lucaciu
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Recenzie

Cartea
%Rug]ciunea
lui Iaebe[^ cere
o analiz]
bine
'ntemeiat] 'n
Cuv`nt
de C. Carrigan

%Iaebe[ a chemat pe Dumnezeul lui Israel \i i-a zis: «O, dac] m] vei

binecuv`nta \i-mi vei 'ntinde hotarele, dac] M`na Ta va fi cu mine \i dac] m]

vei feri de nenorocire, a\a 'nc`t s] nu fiu 'n suferin[]! . . .» |i Dumnezeu i-a dat

ce ceruse.^ - 1 Cronici 4:10.

Cartea %Rug]ciunea lui Iaebe[,^ scris] de Bruce Wilkinson, este o carte ingenioas],

chiar dac] este mai scurt]. Bruce Wilkinson este directorul \i fondatorul misiunii Walk

Thru the Bible. Cartea lui este un 'ndemn puternic la o via[] binecuv`ntat] 'n Hristos,

prin rug]ciune. Rug]ciunea lui Iaebe[, 'ns], prezint] \i pericolul de a-l 'ndruma pe cititor

'ntr-o direc[ie gre\it].

"n m]sura 'n care cartea aceasta este o motiva[ie pentru cititor de a 'ncerca lucruri

mari pentru Dumnezeu \i a a\tepta lucr]ri m]re[e de la El, Rug]ciunea lui Iaebe[ este un

'ndreptar 'nspre o via[] din bel\ug 'n Hristos. Dar dac] Wilkinson face promisiuni mai

%absolute^ dec`t Dumnezeu "nsu\i, cartea aceasta prezint] un pericol mare – acela de a-l

'ndemna pe cititor s] foloseasc] rug]ciunea lui Iaebe[ ca pe o %mantra cre\tin],^ ca s]-L

determine pe Dumnezeu s] r]spund]. |i pe c`t de folositor, mesajul c]r[ii lui Wilkinson

poate fi tot at`t de d]un]tor.

Cartea %Rug]ciunea lui Iaebe[^ este de folos pentru cre\tinii care au tendin[a s] uite

de rug]ciune, sau care tr]iesc cu o atitudine de pesimism. Este o dojan] pentru cei care se

ocup] de lucruri ne'nsemnate, uit`nd de lucr]rile m]re[e la care ar putea aspira. Bruce

Wilkinson 'i 'ndeamn] pe credincio\i s] se roage: s] se roage mai mult, s] se roage mai

des \i s] se roage cu credin[]. Le face provocarea cre\tinilor s] fie mai optimi\ti cu privire

la viitor, pentru c] Dumnezeul nostru conduce universul. Din aceste privin[e, cartea lui

Wilkinson este un mijloc de 'mb]rb]tare pentru cre\tin]tate.

Ceea ce scriu, nu scriu cu inten[ia de a pune la 'ndoial] caracterul, sinceritatea,

motiva[ia, sau m`ntuirea lui Wilkinson. Cum am spus, m] bucur de dorin[a care-l

'nsufle[e\te pe Wilkinson, de a ar]ta credincio\ilor o cale 'nspre o via[] mai binecuv`ntat]

prin rug]ciune. Dar, cu toate acestea, sunt c`teva aspecte care m] 'ngrijoreaz], cu privire

la interpretarea \i aplicarea rug]ciunii lui Iaebe[.

"n primul r`nd, m] 'ngrijoreaz] faptul c] Wilkinson, 'n cartea sa, promite mai mult

dec`t promite Dumnezeu, "nsu\i. %Absolutismul^ cu privire la ceea ce %va face^

Dumnezeu pentru credinciosul care se roag] rug]ciunea lui Iaebe[, mi se pare c] spune

mai mult dec`t a spus Dumnezeu. De exemplu, 'n prefa[a lucr]rii sale, Wilkinson face

Luceaf]r sf`nt

Luceaf]r sf`nt, Luceaf]r bun,

Printre nori,

C`nd toate pier, c`nd toate-apun,

Tu cobori.

Luceaf]r viu, Isuse drag,

C`nd r]sari,

|irag de m`ng]ieri, \irag

Tu ne dai.

Luceaf]r alb, Luceaf]r plin,

Vino-acum!

Spre noi din cerul cristalin

Tu f]-{i drum!
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afirma[ia: %Vreau s] v] 'nv][ cum s] face[i o rug]ciune 'ndr]znea[], pe care Dumnezeu o

ascult] 'ntotdeauna.^ (pg. 7) Oare exist] vreun text biblic care s] sprijine afirma[ia c]

Dumnezeu 'ntotdeauna va binecuv`nta pe credinciosul care roste\te rug]ciunea aceasta,

sau c] Dumnezeu 'i va l]rgi hotarele, sau 'l va feri 'ntotdeauna de r]u? Una este s] spui,

cum spune Scriptura, c] Dumnezeu i-a dat lui Iaebe[ ceea ce ceruse, dar este cu totul

altceva s] afirmi c] Dumnezeu va r]spunde 'ntotdeauna la cererea aceasta, fiec]rui

credincios care se roag] aceste cuvinte.

De asemenea, este un pericol 'n faptul c] Wilkinson se d] exemplu pe sine \i

experien[ele sale, c`t \i experien[ele unor prieteni de-ai lui, ca argument 'n sprijinul

afirma[iei c] Dumnezeu va asculta 'ntotdeauna rug]ciunea f]cut] dup] modelul

%rug]ciunii lui Iaebe[,^ 'n loc s] aduc] exemple din Scriptur] ca sprijin al argumentului

s]u. El spune: %Cum pot s] \tiu c] aceast] rug]ciune va produce o schimbare 'n via[a ta?

Datorit] experien[ei mele, personale, \i a altora din lumea 'ntreag], cu care am 'mp]rt]\it

aceste principii.^ (pg.11, 25) A\ fi preferat ca Wilkinson s] 'nlocuiasc] unele afirma[ii ca

%Dumnezeu va interveni 'ntotdeauna \i va r]spunde rug]ciunii lui Iaebe[,^ cu o afima[ie

cum ar fi %Dumnezeu intervine, dup] voia Sa \i 'n acord cu scopurile Lui 'n via[a ta.^

Un al doilea lucru care m] 'ngrijoreaz], este acela c] 'nv][]tura lui Wilkinson cu

privire la rug]ciune poate, foarte lesne, s] caracterizeze 'n mod gre\it suveranitatea lui

Dumnezeu. Nu am nici un motiv s] cred c] autorul are inten[ia aceasta, dar descrierea lui

Dumnezeu 'n mod gre\it pare s] fie una dintre consecin[ele acestei c]r[i. "n repetate

r`nduri, Wilkinson sugereaz] c] planul \i puterea lui Dumnezeu de a-l binecuv`nta pe

credincios, sunt limitate de c]tre 'nsu\i credinciosul care se roag]. "n timp ce idei cum ar fi

%binecuv`nt]ri necerute^ (pg.17) sau poten[ialul neatins al sfin[ilor, par s] fie 'n acord cu

Scriptura, nu cred c] puterea sau planul lui Dumnezeu de a binecuv`nta pot s] fie

controlate de fiin[a uman]. Wilkinson scrie: %Puterea lui Dumnezeu de a realiza lucruri

mari, deodat] nu mai 'nt`mpin] nici o piedic] 'n tine. Tu mergi 'n aceea\i direc[ie cu El.

Te rogi pentru acela\i lucru pe care Dumnezeu "l dore\te de la tine. Acum, puterea

nelimitat] a cerului poate s] 'nceap] a 'ndeplini voia des]v`r\it] a lui Dumnezeu, prin

tine.^ (pg.25) El mai scrie: %Printr-o singur] rug]ciune, tu po[i s]-[i schimbi viitorul.

Po[i schimba ceea ce se va 'nt`mpla peste un minut^ (pg. 29). M] 'ngrijoreaz] crezul c]

omul este causa, sau con-cauza unei vie[i binecuv`ntate. Wilkinson spune: %Vei \ti,

dincolo de orice umbr] de 'ndoial], c] Dumnezeu a deschis z]gazurile cerurilor, pentru

c] te-ai rugat^ (pg. 84). Poate un aspect \i mai periculos pentru credin[a 'n suveranitatea

lui Dumnezeu, este afirma[ia lui Wilkinson c] Dumnezeu %devine m]re[ prin tine.^ (pg.

49) "mi place s] cred c] Wilkinson nu dore\te s] spun] c] Dumnezeu nu este deja mare,

dar felul 'n care trateaz] el rug]ciunea, pare s] minimalizeze suveranitatea \i

atotputernicia lui Dumenzeu.

"n al treilea r`nd, nu mi se pare corect] sugestia c] a c]uta via[a binecuv`ntat] este

%actul suprem de 'nchinare.^ (p.49) Felul acesta de 'nchinare este 'mp]rt]\it de mi\carea

neo-penticostal], 'mpreun] cu alte tradi[ii religioase, 'n a c]ror 'nchinare, fiin[a \i nevoia

uman] sunt centrale. Nu \tiu dac] Wilkinson accentueaz] fiin[a \i nevoia uman] ca focar

al 'nchin]rii, dar afima[iile lui sugereaz] acest lucru.

Un ultim aspect care 'mi d] de g`ndit, are de-a face cu felul 'n care adep[ii mi\c]rii

Word of Faith (Cuv`ntul Credin[ei) folosesc, sau abuzeaz] de cartea Rug]ciunea lui
Iaebe[ (adep[ii acestei mi\c]ri religioase consider] c], pentru a ob[ine un lucru de la

Dumnezeu, trebuie doar s] crezi \i-l vei avea). "l felicit pe Wilkinson pentru felul 'n care

caut] s] se distan[eze de mi\carea Word of Faith (pg.24), dar nu cred c] o face cu prea

mult succes, pentru c] folose\te expresii folosite 'n mi\carea Word of Faith (cum ar fi

%rev]rsarea binecuv`nt]rilor lui Dumnezeu^).

"n concluzie, sfatul meu pentru cititorii cre\tini este s] citeasc] Rug]ciunea lui Iaebe[
dar s] p]streze o atitudine \i o cunoa\tere corect] fa[] de promisiunile lui Dumnezeu, fa[]

de suveranitatea lui Dumnezeu \i 'nchinarea al c]rui centru este 'ntotdeauna Dumnezeu,

nu omul.

S-ar prea putea ca s] fi 'n[eles gre\it inten[iile lucr]rii lui Wilkinson, dar dac] am

'n[eles gre\it Rug]ciunea lui Iaebe[, chiar 'n ciuda studiilor pe care le-am f]cut 'n

interpretarea literar] a teologiei cre\tine, se prea poate c] \i al[ii s] 'n[eleag] gre\it aceast]

carte. |i atunci, 'n loc s] fie condu\i 'nspre o via[] binecuv`ntat], ace\tia vor fi 'ndep]rta[i

de criterii gre\ite. Ce trist ar fi lucrul aceasta! �

La o margine de drum

Roger Simms se 'ntorcea acas] din armat].

Tr]gea din greu valiza. Era obosit \i pierduse

deja speran[a c] va mai opri cineva care s]-l ia

din drum, ca s] ajung] mai repede acas]. Dar o

ma\in] s-a oprit l`ng] el. |i-a pus geamantanul

pe scaunul din spate \i s-a a\ezat l`ng] \ofer,

un domn bine 'mbr]cat, care imediat 'i spuse:

- Mergi acas], tinere?

- Da, \i v] mul[umesc c] a[i oprit.

- Ai noroc dac] mergi la Chicago.

- Nu, domnule, nu merg a\a departe.

Locui[i 'n Chicago?

- Da, am acolo o companie. M] numesc

Hanover. Pe tine?

- Roger.

"n mintea lui Roger se adunau versete din

Biblie cu care se g`ndea s] 'nceap] dicu[ia

despre M`ntuitorul. Dar cum s] vorbeasc] el

unui om a\a bogat, proprietar de companie,

tocmai el, un soldat care '\i terminase termenul

de instruc[ie? Pu[in 'nainte de a ajunge la

destina[ie, '\i lu] inima-n din[i \i spuse:

- Domnule Hanover, a\ dori s] v] spun

un lucru foarte important.

Cu team] la 'nceput, \i apoi plin de curaj,

Roger L-a m]rturisit pe Domnul Isus. La

urm], spuse aprins:

- N-a[i vrea s]-L primi[i pe Domnul Isus

'n inim]?

Spre mirarea lui, Hanover a tras ma\ina

pe margine, \i a oprit motorul. Apoi au avut o

rug]ciune 'n care Hanover \i-a predat via[a

Domnului. La desp]r[ire, Hanover 'i spuse:

- Acesta e lucrul cel mai extraordinar care

mi s-a 'nt`mplat 'n via[].

Cinci ani mai t`rziu, Roger a avut drum

'n Chicago. S-a g`ndit s]-l caute pe Hanover.

S-a dus la dresa de pe cartea de vizit] pe care o

primise, la %Hanover Enterprises^.

- "l cunosc pe domnul Hanover, \i a\ dori

s] vorbesc cu d`nsul.

Recep[ionista s-a uitat lung la el \i 'l

conduse 'ntr-un birou. Acolo era o doamn]

cam la cincizeci de ani:

- L-a[i cunscut pe so[ul meu?

Roger 'i povesti 'nt`mplarea pestrecut]

cu cinci ani 'nainte, cum Hanover s-a poc]it la

o margine de drum.

- Ce dat] era?

- Era 7 mai, ziua c`nd am fost eliberat din

armat]. Nu uit ziua aceea niciodat].

Femeia 'i spuse emo[ionat]:.

- Domnule! Pu[in dup] ce v-a[i desp]r[it,

so[ul meu a avut un accident \i a murit.

Apoi 'ncepu s] pl`ng] 'n hohote:

- ...N-a mai ajuns acas]. Dar azi mi-ai

spus ceva ce nu \tiam. C`t tr]ia, m-am rugat ca

Domnul s]-i 'ntoarc] inima la poc]in[]. |i

c`nd a murit, credeam c] Dumnezeu nu m-a

ascultat. De cinci ani m] lupt cu 'ndoiala. |i de

fapt Dumnezeu mi-a ascultat rug]ciunea!



de Dumitru Buhai

Am citit mii de c]r[i \i am r]mas
impresionat de munca extraordinar] a
mul[imii de autori care \i-au dezv]luit
sufletul lor, descoperind secrete de via[],
pentru a le transmite pe calea scrisului,
folosind mijloacele cele mai diverse ale
limbii, cu scopul de a comunica idei \i
adev]ruri, 'n cele mai diverse \i mai
frumoase forme. Dintre aceste c]r[i care
mi-au bucurat sufletul \i mi-au
'mbog][it mintea, Biblia a r]mas unic],
cartea care m-a 'nso[it pe parcursul
'ntregii vie[i, d`ndu-mi sensul drumului
de urmat \i 'nc]lzindu-mi sufletul pentru
lucrurile ce merit] osteneal] 'n via[].

"nc] pe c`nd eram un copilandru,
cineva mi-a dat o Biblie. C`nd am
'nceput s-o citesc, mi se p]rea c] nu voi
ajunge niciodat] la ultima pagin], pentru
c] nu reu\eam s] gust bog][ia
con[inutului \i nici mesajul sf`nt ce
emana din fiecare pagin] a acestei c]r[i
sfinte, nici s] descifrez frumuse[ea
limbii 'n care mi se dezv]luia scrisoarea
lui Dumnezeu c]tre sufletul meu. Abia
'n anii studen[iei, la Universitate, la un
curs de literatur] veche, un profesor
evreu mi-a dezv]luit frumuse[ea
limbajului poetic 'n c]r[ile Vechiului
Testament. De atunci am fost fascinat de
muzicalitatea cuvintelor \i de 'mbin]rile
lor armonioase 'n versurile a\ezate 'n
r`nduial] pe paginile acestei c]r[i
minunate \i sfinte, care sunau a\a
frumos 'n limba original], dar 'i g]seam
frumuse[ea \i 'n textul scris 'n limba
rom`n]. Din acele zile am p]truns 'n
sanctuarul biblic \i mi-am hr]nit sufletul
\i mintea, gust`nd din acest izvor de
'n[elepciune duhovniceasc], descifr`nd
frumuse[ile estetice ale acestei
capodopere sfinte. "n aceste cercet]ri
mi-au fost de folos limba ebraic], dar
mai ales limba greac] veche, pe care am
\i predat-o la Seminarul Teologic,
perioad] de care se leag] \i preocuparea
mea de aspectul poetic al textului biblic.
Biblia este o colec[ie de c]r[i

recunoscute de biserica cre\tin] \i
folosite ca un document inspirat de
Dumnezeu, pentru a se revela pe Sine \i
voia Sa pentru omenire. Denumirea
%Biblie^ este luat] din limba greac],
biblios, care 'nseamn] %carte.^ C`nd ne
g`ndim la aceast] carte ne referim la o
scriere inspirat] de Duhul Sf`nt, care
transmite mesajul 'ntr-o form] unic].
Scris] de-a lungul a peste 1400 de ani,
din timpurile lui Moise, p`n] la sf`r\itul

primului secol dup] Hristos, Biblia
con[ine 66 de c]r[i, 39 'n Vechiul
Testament \i 27 'n Noul Testament.
Aceste c]r[i impresioneaz] prin armonia
lor 'n con[inutul de idei, fapte \i mesaje
prezentate, dar \i prin forma unic] \i
original], redat] prin limbajul lor de o
coloratur] poetic] f]r] egal 'n literatur].

Scrierea studiului privind %Poezia
Bibliei^ mi-a fost inspirat de cererea ce
mi s-a f]cut la Waldorf School, unde
func[ionam ca profesor de limbi str]ine,
de a scrie un text de inspira[ie divin] 'n
limba greac], pentru a fi pus pe muzic]
\i a fi folosit la exerci[iile euritmice

zilnice. Am prezentat un text pe baza
Evangheliei dup] Ioan. Era perioada
c`nd, la lec[iile de greac], studiam cu
elevii mai mari %Iliada^ scris] de
Homer, care mi-a adus inspira[ia
hexametrilor din poezia greac] \i mi-a
re'mprosp]tat frumuse[ea %prozei
poetice^ pe care am g]sit-o 'n formele ei
originale 'n Scriptur] \i pe care a\ dori
s]-l rog pe cititor s] le g]seasc], s] le
aprecieze \i s] se bucure de ele, ca s]
poate s] 'n[eleag] \i s] simt] mai
profund mesajul lui Dumnezeu 'n
Cuv`ntul S]u, transmis 'ntr-o proz]
poetic], care se adreseaz] min[ii, dar \i
inimii cititorului.

Consider]m poezie o oper] literar]
'n care mesajul artistic este transmis %cu
ajutorul imaginilor expresive ale unui
limbaj concentrat, al afectivit][ii, al
rimei, al ritmului^ (Dic[ionarul Limbii
Rom`ne). Dac] mesajul \i emo[ia
artistic] este corelat] intrinsec cu forma,
avem de a face cu versul poetic. "n cazul
'n care forma este legat] de con[inutul
crea[iei literare \i de %izvorul subteran^
al esteticului, prezent prin imagini
concrete ce emo[ioneaz] \i bucur]
suflete\te, consider]m c] avem de a face
cu proza poetic], sau cu o %poezie 'n
proz].^ Termenii ace\tia se 'ntrep]trund,
\i de cele mai multe ori r]m`n la
latitudinea cititorului sau a esteticienilor
sau a criticilor literari s] sugereze sau s]
considere dac] o crea[ie artistic] este
poezie sau proz].

"n ce prive\te subiectul 'n discu[ie,
poezia biblic] trebuie relatat] la
specificul concep[iei grece\ti despre
poezie, care se deosebea radical de cea
ebraic]; \i am`ndou] de cea
contemporan]. De aceea este nevoie ca,
de la 'nceput, s] subliniez necesitatea de
a scoate 'n eviden[] c] Biblia ne
vorbe\te, c`nd o citim, min[ii, dar \i
inimii, fiind Cuv`ntul lui Dumnezeu
transmis, prin inspira[ia Duhului Sf`nt,
prin patriarhi, profe[i, apostoli \i
evangheli\ti, care au folosit mijloace
lingvistice diverse pentru a transmite
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realit][i, st]ri suflete\ti, sau imagini care
redau mesajul 'n mod clar \i
conving]tor. Aspectul formei \i crearea
de structuri lingvistice, prin care s] fie
redat cu fidelitate con[inutul original, i-a
preocupat \i pe traduc]torii Cuv`ntului
lui Dumnezeu 'n limba rom`n] din
limba ebraic] sau greac], creind forme
stilistice noi, care au ajutat la
dezvoltarea \i 'mbog][irea limbii
rom`ne scrise \i vorbite. Ideia sugerat]
de cuv`ntul %poet^ 'n limba greac], care
'nseamn] %creator,^ m] face s] cred c]
forma mesajului divin transmis
oamenilor '\i are originalitatea tocmai 'n
alegerea cuvintelor cu o greutate
stilistic] specific] doar inspira[iei
divine. De aceea, c`nd m] cufund 'n
citirea Bibliei \i descifrez mesajul
dumnezeiesc 'n Cartea Sf`nt], "l
descop]r pe Dumnezeu, Creatorul
universului \i P]rintele ve\niciilor, ca pe
un poet care a pus 'n fiecare cuv`nt
folosit o greutate de sens \i o frumuse[e
de form] pe care doar El o putea face, ca
s] ne cheme la bucuria \i fericirea
ve\nic], prin acele canale umane care au
fost scriitorii sau traduc]torii textului
original 'n limbile na[ionale, deci \i a
acelora ce-au muncit cu migal] ca s] ne
dea Biblia 'n limba rom`n].

Poezia Bibliei a fost evitat] de
traduc]torii Scripturilor din
necunoa\terea 'n detalii a frumuse[ii
estetice, 'n greutatea ei poetic], sau de
teama de a nu pierde mesajul 'n forma
lui de relevare de doctrine, f]r] a se
eviden[ia poezia originalului. |i aceasta,
pentru c] forma poeziei ebraice este
diferit] 'n cele mai multe aspecte de cea
din limba rom`n] sau din greac]. Prin
studiu comparat, se vede c] traduc]torii
au dat aten[ie deosebit] transmiterii
fidele a informa[iilor, neput`nd
'ntotdeauna s] preia cu aceea\i
veridicitate \i aspectul stilistic aflat 'n
forma original] a poeziei sacre aflat] la
fiecare pas 'n Biblie.

Pentru a ne da seama mai clar de
ideia pe care o subliniez, amintesc faptul
c] poezia ebraic] este marcat] prin
folosirea unui vocabular \i a unei sintaxe
('mbinarea cuvintelor 'n propozi[ii \i a
acestora 'n fraze) distinctive, iar unele
cuvinte \i 'mbin]ri frazeologice 'i sunt
specifice. Apoi, ritmul ebraic nu are
reguli specifice, pe c`nd 'n limba greac]

acesta se bazeaz] pe lungimea vocalelor,
iar 'n limba rom`n] pe accent.

Dup] ce am f]cut pe scurt aceste
divaga[ii, ca s] vedem concret de ce este
nevoie s] d]m importan[] cuvenit]
formei 'n care este scris] Biblia \i s]
sim[im 'n suflet bucuria descoperirii
mesajului sf`nt \i fericirea emanat] din
curcubeul unui limbaj de comunicare ce
se adreseaz] direct inimii %ca un susur
bl`nd \i ca o adiere de v`nt,^ este nimerit

s] scoatem 'n eviden[] adev]rul c]
%proza^ care abund] 'n Scriptur] se
'mplete\te fericit cu %proza poetic]^ \i
cu o poezie plin] de muzica adresat]
sufletului. La ultimele dou], \i mai ales
la poezia Bibliei vreau s] m] refer mai
jos.

Proza poetic] este 'nt`lnit] la
fiecare pas pe paginile Sfintei Scripturi
\i o apreciem ca atare, dac] urm]rim \i
analiz]m aspectele \i 'nc]rc]tura poetic]
a cuvintelor 'n relatarea unor
evenimente \i st]ri, 'n descrieri de scene
de natur] sau de oameni. Exemple de
proz] poetic]: Geneza 1-3, Matei
25:31-46, 1 Corinteni 13, etc.

Revenind la poezia Bibliei, este
nevoie s] remarc faptul c] nu se \tie
precis cum suna poezia ebraic] veche,
deoarece se cunoa\te c] ritmul ei poetic
este bazat pe silabele tonale, care includ
lungimea \i accentul sonor, sistem care a
fost adoptat mult mai t`rziu, probabil 'n

jurul mileniului 'nt`i dup] Hristos. De
aceea este nevoie s] analiz]m concret
textul biblic \i s] vedem frumuse[ea lui
poetic] real], acolo unde 'nt`lnim versul
original ebraic, amintindu-ne c] acesta
putea s] aib] 4 p`n] la 8 accente.
Versurile erau grupate 'n strofe. Dau un
singur exemplu: II Samuel 1:17-27.
Rima (repetarea sunetelor finale 'n dou]
sau mai multe versuri, 'ncep`nd cu
ultima silab] accentuat]) era 'nt`lnit] rar
'n originalul ebraic, dar sunt texte
poetice 'n care apare \i are efecte
fericite. A se citi: Geneza 4:23, 12:1-3,
Judec]tori 16:23-24, Iov 10:8-11, 16:12,
Psalmul 105, Isaia 27:3-5. De\i
traducerea rom`neasc] nu are rima
originalului, observa[i lirismul tragic
redat 'ntr-o proz] poetic] remarcabil]:
%Adu-[i aminte c] Tu m-ai lucrat ca
lutul; \i vrei din nou s] m] prefaci 'n
[]r`n]?^ (Iov 10:9)

Alte procedee poetice, aflate 'n
original, ne 'nc`nt] prin tehnicitate, dar
\i prin arta de a emo[iona \i a convinge
prin atingerea corzilor sensibile
suflete\ti. Printre aceste procedee
poetice enum]r: alitera[ia (Ps. 6:8),
asonan[a (Gen. 49:17, Ex. 14:14, Deut.
3:2), refrenul (Ps. 107, 136). Observa[i
traducerea rom`neasc] 'n Psalmul 136,
'n care textul este mai fidel originalului,
ca mesaj, dar \i ca form] de exprimare
poetic]. Apoi, este paralelismul versului
ebraic, redat uneori cu mult] acurate[e \i
de c]tre traduc]torul 'n limba noastr] pe
care o citim \i ne-am obi\nuit cu ea.
"nt`lnim paralelismul sinonimic (Ps.
15:1, 24:1-3, I Sam. 18:7), cel antitetic
(Ps. 37:9, Prov. 10:1, 11:3), cel sintetic
(Ps. 19:8-9). Acrtostihurile (poezii cu
strofe 'n care literele ini[iale ale
versurilor alc]tuiesc un cuv`nt sau o
propozi[ie) se 'nt`lnesc destul de des 'n
Vechiul Testament (Ps. 9:10, 34, 37,
Prov. 31:10-31, Pl`ngeri 1-4), iar 'n Ps.
119, toate versurile fiec]rei strofe de 8
versuri 'ncep cu literele alfabetului
ebraic.

Tema discutat] este ampl] iar
spa[iul nu ne permite de aceast] dat] s]
fim prea detaila[i, de aceea vom
enumera cele mai poetice c]r[i ale
Bibliei, ca s] ne d]m seama de enorma
cantitate de material epico-liric aflat 'n
aceast] scrisoare a lui Dumnezeu c]tre
oameni \i s] ne 'ncurajeze s] le d]m
aten[ie, bucur`ndu-ne de c]ldura
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muzicii lor adresat]
sufletului nostru. Cei 150 de
Psalmi formau cartea de

c`nt]ri folosit] la
'nchin]ciune
con[in`nd \i

poeme
istorice \i

didactice. Cartea
Proverbelor este o
colec[ie de poeme
didactice sau lec[ii de
'nv][]tur]. C`ntarea

C`nt]rilor este cartea
poeziilor lirice de dragoste
spiritual], alegoria fiind
forma poetic] preferat] a
autorului 'n prezentarea

acestui sentiment de origine
divin]. Cartea lui Iov este un poem
dramatic, o chirurgie a durerii 'n formele
ei cele mai grave, este confruntarea
dintre tragedie \i triumf, dintre bine \i
r]u. A\ considera cel mai emo[ionant
moment al %poemului durerii^ pe cel

aflat 'n cuvintele lui Dumnezeu adresate
lui Iov 'n capitolul 38:41: %Cine
preg]te\te corbului hrana, c`nd puii lui
strig] spre Dumnezeu, c`nd umbl]
r]t]ci[i \i fl]m`nzi?^

Eclesiastul (sau Propov]duitorul)
este cartea poeziei didactice 'mbinat]
armonios cu proza. Cartea lui Isaia este
un exemplu de poezie \i proz] poetic].
Ieremia este o carte de proz] istoric]
combinat] cu poezia durerii \i a revoltei.
Poezie frumoas] g]sim 'n mai to[i
profe[ii mici, 'n frumoasa rug]ciune a lui
Iona (Iona 2:2-9). Pl`ngerile lui Ieremia
este cartea durerii suflete\ti \i a
dezn]dejdii, cu lic]riri de speran[e 'n
viitor. Punctul culminant al dramei 'l
g]sesc 'n capitolul 1:20: %Doamne,
uit]-te la necazul meu. L]untrul meu
fierbe, mi s-a stors inima 'n mine, c]ci
am fost neascult]tor.^ "n Zaharia g]sim
o poezie epic], 'n 9:1-11, 3:17, 13:7-9.
"n Daniel sunt p]r[i poetice (2:20-23),
parte numit] \i %psalmul pream]ririi lui
Dumnezeu,^ apoi 6:26-27, 7:9-10, 12,

13, 14, 23-27. "n Ezechiel abund]
'mbinarea prozei \i a poeziei.

Poeme scurte 'nt`lnim 'n C]r[ile
Istorice 'n multe locuri. Amintesc
c`teva; Gen. 2:23, 3:14-19, 4:23-24,
14:19-20, 27:39-40. "n alte c]r[i, g]sim
crea[ii poetice remarcabile. S] ne
amintim de %C`ntecul biruin[ei^ din Ex.
15:1-21, numit \i %C`ntarea de laud] a
Domnului^. Imaginile poetice sunt prea
numeroase, aproape 'n toate c]r[ile
Vechiului \i Noului Testament ca s] le
putem reliefa. Cred c] exemplele date
sunt suficiente pentru a ne convinge c]
este o bucurie a sufletului cititorului s]
descopere la fiecare pas frumuse[i de
imagini poetice \i se minuneze de
m]iestria cu care sunt redate adev]rurile
sfinte ale lui Dumnezeu date pentru noi.

Noul Testament este bogat 'n
imagini poetice, iar unele poeme sunt
adapt]ri dup] texte din Vechiul
Testament. A\a de pild], %C`ntarea
Mariei^ (Luca 1:46-55) este adaptat]
dup] %C`ntarea Anei^ (1 Sam. 2:1-10).
Exemplele pot fi aduse 'n mare num]r,
dar la latitudinea \i interesul cititorului
s] fie preocupat de g]sirea lor c`nd
cite\te Biblia.

Mai pomenesc, din Noul
Testament, imaginile extraordinar de
frumoase \i cu o poezie lirico-epic] ce
mi-a produs 'n suflt o delectare spritual]
\i estetic] enorm], atunci c`nd am
r]sfoit paginile Bibliei pentru a-mi g]si
exemplele cele mai frumoase pentru
subiectul acestei lucr]ri. A\a, m-am
v]zut 'n fa[a recunoa\terii, 'n Noul
Testament, \i mai ales 'n epistole, cu
poezia ebraic] din Vechiul Testament,
'n imnologia cre\tin]. Exemple: Efes.
5:14, 1 Tim. 1:17, 3:16, II Tim 4:18.
Pavel se remarc] 'n epistola c]tre
Romani ca un poet elocvent. Scrisoarea
lui Iacov este de un lirism cuceritor.

Special am l]sat pentru final
reliefarea limbajului celui mai frumos
din punctul de vedere al stilului \i al
imaginilor poetice, folosit de c]tre Fiul
lui Dumnezeu, Domnul Isus. Limba
Domnului Isus este o poezie adev]rat],
care ne d] orizontul frumuse[ii
Cuv`ntului lui Dumnezeu. Poezia
Bibliei este imnul bucuriei sufletului 'n
reg]sirea lui Dumnezeu 'n scrisoarea
Lui c]tre noi oamenii. S] citim Biblia \i
s]-i vedem frumuse[ea \i bog][ia 'n
con[inut, dar \i forma ei poetic]. �
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Dup] dou]zeci de ani...
Acum dou]zeci de ani,Robyn Bowen a refuzat s] avorteze copilul, cu riscul vie[ii,
de\i doctorii i-au spus c] via[a ei era 'n pericol dac] va continua sarcina. Anul
acesta, 'n luna mai, Robyn a avut un transplant de rinichi. Cel care a donat rinichiul
a fost chiar fiul ei, acum 'n v`rst] de dou]zeci de ani.

Robyn era 'n luna a treia c`nd doctorii de la Mayo Clinic, 'n Rochester,
Minnessota, i-au adus vestea trist] c] sarcina va fi foarte grea, 'i va suge to[i
nutrien[ii vitali din corp \i va solicita un efort prea mare pentru rinichii ei care erau
'n proces de deteriorare. Robyn a refuzat s]-i asculte. Dup] \ase luni, \i dup] o
opera[ie grea, a supravie[uit \i a n]scut un fiu.

Dup] dou]zeci de ani, fiul acesta i-a salvat ei via[a!

Micul Johny s-a cumin[it
Predicatorul Dave Charlton poveste\te 'nt`mplarea:

Dup] un serviciu divin 'n prima Biseric] Baptist] din Newcastle, Kentucky, o
mam] cu un copil zburdalnic l`ng] ea, mi-a spus la u\]:

- Vre[i s] \ti[i cum l-am f]cut pe micul Johny s] se ast`mpere 'n timpul
predicii?

Bine_n[eles eram foarte curios.
- Cam pe la mijlocul predicii i-am spus: %Fii cuminte, te rog, fiindc] altfel

predicatorul uit] ce a spus, \i 'ncepe predica de la 'nceput!^ S-a cumin[it imediat.

%"mi pare bine s] v] mai aud...^
Un profesor a dat studen[ilor mult material de citit pentru examenul final. La
examen, studen[ii erau agita[i \i tensiunea era la culme; avuseser] prea mult de citit
\i prea multe de 'nv][at. "n s]pt]m`na urm]toare, 'mp]r[ind examenele corectate,
profesorul spuse clasei:

- Dumnezeu mi-a vorbit \i mi-a spus: %Trebuie s]-[i mul[umesc pentru ultimul
examen pe care l-ai dat studen[ilor t]i. P`n] atunci, unii din ei nu mai vorbiser] cu
Mine de ani de zile...^



La 16 Martie a.c. a plecat la Domnul

fr. MARCU PUI, dirijor al fanfarei \i
corului b]rb]tesc din Biserica
%Speran[a,^ din Arad. Fratele Pui, un
iubitor al muzicii din fraged] tinere[e,
membru al Societ][ii Muzicale %FORTE
FORTISSIMO,^ a lucrat cu mult]
pricepere \i zel la cre\terea calit][ii
muzicii c`ntate 'n bisericile Baptiste din
Rom`nia, descoperind \i form`nd mul[i
muzican[i.

Una din dovezile c] a fost iubit de

mult popor \i c] a avut o influen[]
pozitiv] asupra multora a fost num]rul
celor prezen[i la serviciul divin de 'n
morm`ntare: aproximativ trei mii de
oameni. O alt] dovad] c] a fost iubit de
Domnul, a fost \i faptul c] Dumnezeu i-a
'mplinit o dorin[] de pe patul mor[ii:
aceea ca eu, Florea Burc], s] fiu prezent
la 'nmorm`ntare. Felul cum am ajuns 'n
Rom`nia, din Hollywood, Florida, prin
New York, ob[in`nd bilet de avion, 'n
zbor (\i la propriu \i la figurat), a fost o

experien[] demn] de c]l]uzirea divin] a
Tat]lui din cer. Emo[iile cople\itoare pe
care le-am sim[it c`nd am intrat 'n
biserica %Speran[a^ joia seara, la
serviciul de priveghi, nu pot fi cuprinse
'n cuvinte. Corul Filarmonicii din Arad
c`ntase miercuri seara, iar Joi seara unii
din popor au r]mas 'n priveghere p`n]
'n spre diminea[].

Serviciul divin de 'nmorm`ntare a
avut loc vineri. Au c`ntat corurile
combinate dirijate de fr. Nelu Redi\,
directorul liceului cre\tin din Arad, Nicu
Hanc (Speran[a), Petric] Frunz]u
(Mic]laca), \i eu, sosit din America.
Deasemenea, fanfarele combinate au
c`ntat dirijate de Nicu Ro[cu (Curtici),
Ghi[] Mo[ (Ungaria), Daniel |oimo\an
(Cov]s`n[), \i eu, Florea Burc].

Au vestit Cuv`ntul Domnului spre
m`ng]ierea familiei, a fr][iet][ii, spre
'ntoarcerea altora la Domnul, fra[ii
p]stori Romic] Iuga, Viorel Iuga (fratele
Viorel Iuga a predicat prin telefon, din
Florida, USA), Onisim Mladin Ioan
Zaharia, Petru Bozian, \i I. Magu.

Domnul s] m`ng]ie familia 'n
doliat], so[ia, SILVIA, cei doi copii,
DANIEL \i STELIAN, \i s] ne ajute
nou] tuturor s] urm]m credin[a \i r`vna
pentru lucrarea Domnului pe care a
avut-o fr. Marcu Pui.

Florea Burc], Hollywood, Florida
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Corul B]rb]tesc c`nt] la serviciul de 'nmorm`ntare a fratelui Marcu Pui.

Fratele Marcu Pui a plecat la Domnul

Libertatea religioas] 'n Rusia
%Keston Institute^ cu sediul 'n Anglia, a publicat rezultatele sondajelor pe care le-au f]cut 'n leg]tur] cu libertatea

religioas] 'n Rusia. A trecut un an de c`nd Vladimir Putin e la c`rma []rii, \i libertatea religioas] a regresat mult.
Concluziile Institutului Keston sunt c] experien[a pe care \i-a acumulat-o Vladimir Putin 'n fostul Minister de Interne
sovietic l-au format at`t de rigid 'nc`t acum ia instinctiv pozi[ia 'mpotriva libert][ilor religioase, folosind metodele
vechi ale regulamentelor oprimatorii, suspiciunilor 'n dorin[a sa de a seculariza societatea din Rusia.

La numai c`teva s]pt]m`ni dup] instalarea sa la conducerea Rusiei, Putin a f]cut declara[ii de acuzare la adresa
misionarilor ca fiind agen[i ai intereselor \i guvernelor str]ine, care r]sp`ndesc 'n interiorul []rii %un sentiment
anti-rusesc^. Politica guvernului de un an de zile este ca toate organiza[iile religioase care func[ioneaz] pe teritoriul
Rusiei s] fie 'nregistrate \i autorizate de guvern. Multe organiza[ii, chiar f]r] s] aib] vreo afilia[ie la Societ][ile
misionare str]ine, au fost obligate s]-\i desfiin[eze lucr]rile \i s]-\i lichideze propriet][ile.

Studiul Institutului Keston arat] c] Vladimir Putin urmeaz] politica veche prin care guvernul tinde s] controleze
toate activit][ile religioase \i dirijeaz] lucr]rile Consiliului Preziden[ial al Religiilor. Sub Iel[`n, acest Consiliu era
format din reprezentan[ii diferitelor culte, dar Putin l-a reformat introduc`nd 'n el oamenii de interes secular \i politic.
Din ceea ce fusese la 'nceput, adic] un organ de reprezentare al cultelor religioase, din popor c]tre guvern, acum
Consiliul reprezint] interesele \i supravegherea guvernului asupra bisericilor. Institutul Keston afirm] c] toate acestea
sunt doar prima faz], de preg]tire a restric[iilor guvernamentale a activit][ilor religioase.

Institutul Keston a recunoscut aceea\i linie 'n majoritatea fostelor republici sovietice. Majoritatea acestora au legi
prin care se cere autorizarea de c]tre guvern a oric]ror activit][i religioase. Ca \i 'n trecut, %bisericile ne'nregistrate^
sunt 'nchise, conduc]torii acestora sunt urm]ri[i penal \i aresta[i, iar propriet][ile lor sunt sechestrate.
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%{ar], {ar], {ar]!
Ascult] glasul Domnului !^

(Ieremia 22:29)


