
Frate drag ! 
 
Frate drag, vezi s] nu te doboare 
Vorba spus] de oamenii r]i! 
Tu 'nva[] ceva de la soare, 
Ca s] umbli pe dreptele c]i. 
 
Nu-i dator soarele s] asculte 
Tot ce al[ii vorbesc despre el; 
Pot s] fie \i mii de insulte, 
El se-nal[] pe cer singurel. 
 
|i nici luna, c`nd al[ii o-njur], 
Sau o latr] to[i c`inii din sat; 
Nu coboar] nici ea din tr]sur], 
Ci r]m`ne pe drumul trasat. 
 
|i n-aud o m`hnire-ntre stele, 
Dac] e cineva pe p]m`nt 
Care scuip] sau r`de de ele; 
Ele-apar \i sclipesc r`nd pe r`nd. 
 
Poate-auzi ce se spune de tine, 
C] te iau al[ii peste picior, 
|i-n cuvintele lor de ru\ine, 
Te m`njesc 'n batjocura lor... 
 
N-a\tepta cei ce v`ntur] spinii 
S] vorbeasc] de tine frumos; 
Tu te leag] de fii luminii, 
Vino-n tab]ra lor bucuros. 
 
Este scris 'n cuv`ntul Scripturii 
S] te bucuri c`nd e\ti prigonit; 
Dau 'n tine cu pietrele urii? 
Tu r]m`i 'n Hristos neclintit. 
 
Nu l]sa pe c]rarea vie[ii, 
Vreaun du\man s] te trag] _napoi; 
Ai ajuns azi 'n r`nd cu profe[ii 
Ce-au r]bdat 'nainte de noi. 
 
O r]splat] e-acum preg]tit], 
Luminoas] cum nici n-ai visat; 
Cu Isus mergi spre {ara sl]vit], 
|i acolo vei fi-ncoronat!  (V.P.)  

 La 7 aprilie Prima Biseric] Baptist] din 
Dallas a inaugurat noul ei complex de cl]diri 
din centrul ora\ului Dallas. Ceremoniile au 
fost conduse de p]storul bisericii, Robert 
Jeffress, cu o larg] participare de demnitari \i 
predicatori, printre care Rick Perry, 
guvernatorul statului Texas, \i David 
Jeremiah, p]stor al bisericii Shadow Mountain 
Community Church. Complexul de cl]diri al 
Primei Biserici Baptiste din Dallas a costat 
suma de 130 milioane de dolari, fiind proiectul 
cel mai costisitor din cl]dirile bisericilor 
baptiste din toat] lumea. 
 Biserica aceasta a avut 'n istoria ei la 
amvon \i 'n conducere predicatori vesti[i ca 
George W. Truett \i W.A. Criswell, iar acum 
'l are pe dr. Jeffress, un str]lucit vestitor al 
Cuv`ntului sf`nt. F`nt`na artezian] din fa[a 
complexului bisericesc a fost unanim 
acceptat] s] fie numit] dup] numele 
actualului p]stor, Jeffress Fountain Plazza. 
 Cl]direa bisericii se afl] 'n centrul 
ora\ului Dallas ('n downtown), din anul 1868, 
\i noul sancutar are o capacitate de 3000 de 
locuri. 

Œ Biblia e mereu proasp]t] \i nou], ca un izvor 
de ap] vie, ca rugul din pustie a c]rui foc nu se 
stinge. Œ %Cum dore\te un cerb izvoarele de 
ap], a\a Te dore\te sufletul meu pe Tine, 
Dumnezeule!^ (Ps. 42:1) Œ Cea mai bun] 
m]su[] pe care s] punem Biblia este o inim] 
primitoare \i p]str]toare. Œ %Iat] c] 'n inima 
mea este ca un foc mistuitor, 'nchis 'n oasele 
mele^  (Ier. 20:9) 

 

Aduce[i-i aici la Mine 
 

Dar ei I-au zis: %N-avem aici dec`t cinci p`ini \i doi pe\ti.^ |i El le-a zis: 
%Aduce[i-i aici la Mine.^ (Matei 14:16-17). 

 Evanghelistul Ioan ne d] c`teva am]nunte 'n leg]tur] cu 'nmul[irea 
p`inilor (Ioan 6:1-15). Afl]m c] ucenicul care a \tiut c] e pe-acolo un b]ie[el 
cu cinci p`ini \i doi pe\ti, a fost Andrei; p`inile copilului erau de orz; acolo era 
mult] iarb], a\a c] poporul a stat  jos; \i erau aproape cinci mii de persoane. 
 C`teva lucruri care ne mir]. "n`i, b]ie[elul... C`nd a plecat de acas] cu 
cinci p`ini, probabil \i-a zis c] va prinde cinci pe\ti, dar n-a prins dec`t doi 
pe\ti. N-a avut cea mai bun] zi la pescuit. |i cu at`ta 'mbulzeal] \i lume 'n jur, 
s-a l]sat p]guba\. Andrei a fost cel care a intrat 'n vorb] cu el \i 
au vorbit de-ale pescarilor, ce undi[], ce momeal] s] 
foloseasc], c`nd e timpul cel mai bun s] trag] pe\tii, 
cum s]-i pr]jeasc], \i altele. |i, probabil micul pescar 
s-a sim[it mai bine. Dar totu\i 'i era ru\ine: Numai 
doi pe\ti avea. At`ta a prins... 
 C`nd a plecat de acas] b]ie[elul nu \tia c] are at`ta 
p`ine c`t s] hr]neasc] cinci mii de oameni. P`inile lui erau mai mult ni\te 
chifle. Abia 'i ajungeau lui s] se sature. Ce ochi mari o fi f]cut [`ncul uit`ndu-
se cum p`inile lui ajung s] hr]neasc] at`t popor!  
 Momentul crucial a fost c`nd Andrei i-a spus c] are nevoie de p`inile \i 
pe\tii lui. De ce? Domnul a spus s] le aducem la El. |i copilul le-a dat. "n 
momentul acela a 'nceput minunea. Atunci pu[inul lui a devenit mult. Atunci 
oric`t de pu[in avea a fost destul, pentru c] le-a adus la Domnul. 
 Te sim[i mic, neputincios, f]r] putere? |i darurile tale nu se pot compara 
cu ale unor oameni vesti[i \i puternici. A\a cum e\ti, at`t c`t ai, adu-[i darul la 
Domnul Isus, \i El face minunea. 
 Erau mul[i 'nv][a[i 'n vremea aceea 'n Israel, mul[i 'n[elep[i 'n Grecia, 
mul[i generali la Roma... Dar Dumnezeu trece pe l`ng] ei \i alege un Ioan 
Botez]torul din pustie, ca s] preg]teasc] poteca pe care urma s] vin] Hristos 
Domnul. Nu avem mult? Dar la Domnul Isus, pu[inul nostru devine mult. 
Sl]vit s] fie Numele Lui!   
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Comunic]ri 
 
 Œ Azi spunem Bun Venit la noi 'n 
casa Domnului: 
 - fratelui Cristian Toader, p]stor la 
Sebi\, jud. Arad, 'n vizit] 'n America. 
 - familiei Iosif \i Geta Pop, din 
Houston, 'mpreun] cu fiul Josh \i fiica 
Dora Pop. 
  
 Œ "n duminica trecut] ne-am 
bucurat s] avem ca musafiri 'ntre noi: 
 - fratele Pruteanu, din Spokane, 
 - fr. Dumitru Nikita, tat]l sorei 
Tatiana Calestrov, venit din biserica 
din  Greenfield, Massachusetts, 
p]storit] de fratele p]stor Cioplea.; 
 -  fratele p]stor Daniel Chiu \i 
so[ia, de la biserica Logos; 
 - fratele Stelu Aioanei. 
 

 Œ De la consf]tuirea din duminica 
trecut], 'n urma alegerilor f]cute: 
 Casier: Dan Bulboac] 
 Grupul financiar: Laura Brad, 
Alina-Diana Popovici, Andrei Smahon. 
 Conducerea surorilor: Pre\edint] 
Magdalena Capot], \i vicepre\edint] 
Viorica Zaica. 
 Grupul de tineri din comisia de 
c]utarea a unui loc de 'nchin]ciune 
urmeaz] s] ne prezinte concluziile \i 
'ndrum]rile lor. 

"n n]dejdea revenirii grabnice 
 "n duminica de 7 aprilie ne-am 
desp]r[it pentru o vreme de fratele 
Nathanael Smahon, care a trebuit s] 
plece 'n Rom`nia, p`n] la perfectarea 
actelor de reziden[] permanent] 'n 
America. Ne rug]m Domnului ca 
timpul acesta de desp]r[ire s] fie c`t 
mai scurt p`n] la reunirea familiei \i 
p`n] atunci timpul s] fie c`t mai pu[in 
dificil pentru sora Monica \i cei trei 
copila\i ai lor. %Domnul te va p]zi la 
plecare \i la venire...^ 

Binecuv`ntare 
 "n duminica de 7 aprilie fratele 
Sylvan \i sora Ani\oara Popovici au 
venit la binecuv`ntare cu feti[a lor 
Eva Eleonor Popovici. Ne plec]m 
'naintea Domnului cu mul[umire \i 
recuno\tin[] pentru bucuriile 
rev]rsate 'n aceast] familie \i 
spunem cuvintele din Efeseni: 
%Harul s] fie cu to[i cei ce iubesc pe 
Domnul nostru Isus Hristos 'n 
cur][ie.^ 

22 Aprilie 
Iosua 24:1-33 
Luca 21:1-28 
Psalmul 89:38-52 
Proverbe 13:20-23 
 
23 Aprilie  
Judec]tori 1:1-2:9 
Luca 21:29-22:13 
Psalmul 90:1-91:16 
Proverbe 13:24-25 
 
24 Aprilie  
Judec]tori 2:10-3:31 
Luca 22:14-34 
Psalmul 92:1-93:5 
Proverbe 14:1-2 
 
25 Aprilie  
Judec]tori 4:1-5:31 
Luca 22:35-53 
Psalmul 94:1-23 
Proverbe 14:3-4 
 
26 Aprilie  
Judec]tori 6:1-40 
Luca 22:54-23:12 
Psalmul 95:1-96:13 
Proverbe 14:5-6 
 
27 Aprilie  
Judec]tori 7:1-8:17 
Luca 23:13-43 
Psalmul 97:1-98:9 
Proverbe 14:7-8 
 
28 Aprilie  
Judec]tori 8:18-9:21 
Luca 23:44-24:12 
Psalmul 99:1-9 
Proverbe 14:9-10 
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%Cuv`ntul T]u este o candel] 

pentru picioarele mele, \i o 

lumin] pe cărarea mea.^  

(Psalmul 119:105) 

Un c`nt]re[ preaiubit al Domnului Isus a 
plecat acas] 

 Mar[i, 16 aprilie, a trecut la Domnul 
George Beverly Shea 'n v`rst] de 104 ani 'n 
ora\ul Montreat, NC. Bevery Shea a fost 
c`nt]re[ul evangheliz]rilor lui Billy Graham. 
Shea s-a unit cu echipa lui Billy Graham 'n 
1947 \i au r]mas 'mpreun] aproape 60 de ani 
c`nd \i Billy Graham \i Beverly Shea s-au 
retras din activitate din cauza v`rstei. A 
c`ntat de-a lungul anilor la cruciadele lui Billy 
Graham 'n fa[a a peste 200 de milioane de 
ascult]tori \i a imprimat peste 70 de albume 
muzicale. 
 "n 2009, c`nd Bevery Shea a 'mplinit 100 
de ani, la festivitatea [inut] 'n cinstea lui, 
Billy Graham a m]rturisit c] n-ar fi fost 'n 
stare s] fac] lucrarea de evanghelizare 
mondial] dac] n-ar fi fost Shea. Tot atunci 
Billy Graham spunea: %L-am 'nt`lnit prima 
oar] pe Bev Shea la Chicago c`nd era la Radio 
Moody. Eu eram t`n]r, abia pornind 'n 
lucrare, l-am 'ntrebat pe Bev dac] nu vrea s] 
vin] cu mine. Mi-a spus, Da, \i timp de peste 
60 de ani am avut privilegiul s] slujim 
'mpreun] pretutindeni  'n America \i 'n jurul 
lumii. Bev a  fost unul din oamenii cei mai 
umili \i plini de har pe care i-am cunoscut, \i 
unul din prietenii mei cei mai apropia[i. L-am 
iubit ca pe un frate.al meu.^ 
 Dumnezeu i-a dat o via[] patriarhal], 
lung] \i binecuv`ntat]. Psalmistul spunea: 
%Vino 'n ajutor, Doamne, c]ci se duc oamenii 
evlavio\i, pier credincioşii dintre fiii 
oamenilor.^ 
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mul[i generali la Roma... Dar Dumnezeu trece pe l`ng] ei \i alege un Ioan 
Botez]torul din pustie, ca s] preg]teasc] poteca pe care urma s] vin] Hristos 
Domnul. Nu avem mult? Dar la Domnul Isus, pu[inul nostru devine mult. 
Sl]vit s] fie Numele Lui!   
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