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Oglinda lui Dumnezeu
„El va ședea, va topi și va curăți argintul…” (Maleahi 3:3)

E binecunoscută interpretarea dată acestui text frumos, cum făurarul pune 
argintul în foc, se așează în fața cuptorului, și privește metalul care se topește. Se 
uită atent de parcă așteaptă ceva miraculos. În cuptor zgura se ridică la suprafață 
și se retrage la margine ca și cum știe că nu e locul ei acolo. Și argintul devine 
argint. Din ce era, amestec de argint, argint 30 la sută, devine argint curat. Și 
meșterul făurar mai așteaptă și se uită atent. Dar ce vrea să vadă? La un moment 
dat, masa aceea de argint care își scotea murdăriile de zgură și fierbea ca o lavă 
clocotită, se liniștește, devine o masă compactă, lucioasă, parcă transparentă, dar 
cu o lucire de oglindă. Meșterul topitor se ridică în picioare, și uitându-se atent în 
oglinda argintului din cazanul fierbinte, își vede fața! Deci asta dorea să vadă.

Dumnezeu Se uită la noi, în sufletele noastre, ca-ntr-o oglindă. Când oglinda 
nu e curată, Dumnezeu Își vede chipul neclar, deformat. Păcatele noastre, 
mândria, pornirile firii, poftele murdare, sunt zgura care trebuie eliminată, ca să 
rămână numai argintul curat. Și atunci Fața Lui se vede frumos în noi. Nu ne 
mai arătăm noi pe noi, ci Îl reflectăm pe El. Celor din Galatia, apostolul le scria: 
„Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în 
voi !” Doamne, dorim și noi să fim o oglindă curată în care să-Ți vezi Fața, să fim 
oglinda slavei Tale! Îți mulțumim că ne-ai ales să fim oglinda Ta…

Lăudați pe Domnul !



! Primire de membri: În duminica 
trecută, la recomandarea fraților 
păstori și a fraților diaconi, au fost 
primiți ca membri următorii:

- Simion Draga
- Marinică Dumitrașcu. 

Ne rugăm Domnului ca în harul Lui El 
să-i întărească în credință, în putere, și 
în rodnicie pentru slava Sa.

! Fratele Mircea și s. Mary Răduț 
s-au întors din Florida și ne aduc 
salutări de la biserica din West Palm 
Beach, păstorită de frații Pavel Lungu, 
Șușman și Rodilă.

! Am aflat că în luna septembrie a 
trecut la Domnul sora Lia Manea, soția 
fratelui Vasile Manea, care au fost 
acum vreo 20 de ani în părtășia 
noastră, înainte ca să se fi mutat în 
Arizona.

! Ne-am bucurat să fim în părtășie 
duminica trecută cu sora Elena 
Cociuba din Detroit, împreună cu 
fiica, s. Dehelean, deci bunica și mama 
sorei Sharon Ardelean (soția fratelui 
Filip Ardelean). Slavă Domnului!

! Sora Maria Nichita, mama sorei 
Tatiana Calestrov, ne-a adus salutări de 
l a b i s e r i c a d i n G r e e n fi e l d , 
Massachussetts, și ne bucurăm că va fi 
cu noi un timp mai îndelungat.

! Sâmbătă, 31 octombrie, a trecut 
la Domnul fratele Ioan 
Bunaciu, în vârstă de 
aproape 90 de ani. Fratele 
Bunaciu a fost păstor la 
Lugoj , la Clu j ș i la 
București; a fost profesor 
și un timp director al 
Seminarului Teoloogic din 
București între 1955 și 

2010; a publicat multe cărți cu caracter 
teologic, pedagogic și istoric. A fost 
binecunoscut și respectat de frățietatea 
noastră. Fratele Otniel Bunaciu, fiul 
fratelui Ioan Bunaciu, este păstor al 
Bisericii „Providența” din București și 
președintele Federaț iei Baptiste 

Europene. Sora 
Otilia Bunaciu, 
soția fratelui Ioan 
Bunaciu, a plecat 
la Domnul la 14 
i a n u a r i e a n u l 
acesta, și în mare 
parte, despărțirea 
de soție i-a afectat 
fratelui Bunaciu 
f o a r t e m u l t 
sănătatea în ultimele luni de viață. Și 
Domnul a spus: „Lăsați pe cel ostenit 
să vină la Mine și să se odihnească!”   

! Benny și Jessica Răduț se află în 
misiune la un orfelinat din Kenya. 
Fratele Pamfil și s. Ileana, părinții lui 
Benny, ne-au dat o scrisoare primită de 
la ei din Africa: „Vă mulțumim pentru 
rugăciunile pe care le înălțați pentru 
noi. Aici avem în sarcina noastră 
aprovizionarea cu alimente, pregătirea 
meselor, și curățenia în orfelinat. 
Învățăm pe copii 
cum să se poarte, 
cum să se spele, 
c u m s ă fi e 
p o l i t i c o ș i . Î n 
fi e c a r e z i î i 
ducem la școală, 
î i a j u t ăm c u 
lecțiile, le arătăm 
dragoste, și când 
e nevoie îi ducem 
și la spital. De 
când am sosit, 
cinci copii au contractat malaria și 
febra tifoidă. Ca să-i ferim de țânțari, 
am pus site la geamuri, și am 
comandat plase protectoare noi pentru 
paturi, căci cele vechi erau pline cu 
paraziți… Copiii învață engleza la 
școală dar încă nu au curajul să 
comunice desch i s cu no i . Vă 
mulțumim pentru suport, și vă rugăm, 
nu înce ta ț i să ne pă s t ra ț i în 
rugăciune… Familia Răduț”

! Fratele Timotei Cocârțeu din 
Akron, a fost și în anul acesta, ca în 
fiecare an, în România, și fiindcă în 
țară fusese învățător în ciclul mediu, 



În ziua-aceea mare de pe urmă,
Când toate frământările se curmă,
Când toți acasă veseli se retrag,
Mă-ntorc și eu, dar ca un fiu pribeag.

M-aș furișa, nimeni să nu mă vadă,
N-am haine ca și alții de paradă,
Doar o desagă ruptă, nu prea grea,
C-aproape n-am cules nimic în ea.

N-am fapte mari s-aduc de vitejie,
Și ce-am lucrat a fost cu stângăcie,
N-am rod bogat și snopi să pun pe-altar,
Ci numai niște visuri de hoinar…

Și parcă văd cum vine tot soborul,
Într-un alai ceresc să-Ți dea onorul,
Șirag de mari eroi, ca niște lei:
Un Petru, Pavel, Sila și Matei.

Iar Tu le dai, — mărețe, sclipitoare —
Cununile de merit în lucrare:
Lui Moody, Cornea, Wesley, Berbecar,
Bușilă, Policarp, Șuveț, Brumar…

Iar eu Te rog doar să-Ți aduci aminte
C-am refuzat cândva un blid de linte,
Și-am vrut mai bine să rămân al Tău,
Decât să stau la sfatul celui rău.

Adu-Ți aminte, Doamne, și de mine,
Nu pentru roadele mele puține,
Nici pentru nopțile de privegheri,
Nici pentru zvâcnetele de dureri.

Când Te gândești la mine, Doamne mare,
Adu-Ți aminte de a Ta-ndurare;
Că, vai, ce mică e lucrarea mea,
Și cât de mare-i bunătatea Ta!

Vin azi 'naintea Ta , O, Sfinte Tată,
Și nu sunt vrednic de nici o răsplată;
Dar rogu-Te să-mi dai un strop de har,
Cât a primit pe cruce un tâlhar! (vp)

are întotdeauna dorința ca atunci 
când merge în România, să facă 
misiune la școlile din Banat, să 
împartă Testamente și Biblii 
elevilor, și chiar să țină lecții de 
religie acolo unde i se dă ocazia. 
Ultima oară când ne-am întâlnit la 
Akron, înainte ca să plece în 
misiune, l-am îndemnat să meargă 
și la Buteni, având în vedere că 
istoria noastră e legată mult de 
Buteni. După întoarcere, ne-a scris 
că a fost, și că lucrarea a avut 
succes. În imaginile de mai jos, sunt 
clase de copii reunite ca să asculte 
pe „învățătorul  din America”, apoi în 
a treia fotografie e fratele păstor al 
bisericii din Buteni ducând cutii cu 
Testamente, și jos un grup de copii 
de la orfelinatul din Prilipeț.



!!
!!!„Trăiască!
Domnul!și!

binecuvântată!
să!fie!Stânca!

mea!!Mărit!să!fie!Dumnezeul!
mântuirii!mele!”!(Psalmul!18:46)
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Programul de seară

Cântări Comune
Rugăciune de invocare
Cuvânt d 

     Cântările comune, Sorin Cimpoeș

Chemare la sfințenie
Teologul german Dietrich 

Bonhoeffer a lansat fraza „har ieftin”, 
înțelegând prin aceasta un abuz al 
harului, o înțelegere greșită în care 
oamenii primesc harul dar nu vor să li 
se schimbe viața; primesc harul, dar 
refuză sfințenia; doresc mântuirea dar 
refuză prețul uceniciei.

În Germania de atunci predicatorii 
luterani vorbeau despre har duminica, 
iar în restul săptămânii tăceau sau 
aprobau umbra terorismului nazist cu 
ură, rasism și genocid, care se întindea 
sub patronajul autorităților. În cartea 
sa „Costul Uceniciei” Bonhoeffer face un 
apel la eroismul afirmării credinței cu 
orice preț.

Întotdeauna în Noul Testament 
Domnul Isus îi cheamă pe oameni la 
El, dar le cere să fie gata să plătească 
un preț al uceniciei. El ne primește așa 
cum suntem, dar nu rămânem așa 
cum eram. Astfel că amândouă aceste 
cântări sunt adevărate: „Așa cum sunt la 
Tine vin,” dar apoi „O schimbare în viața 
mea s-a făcut, intrând Isus în inimă!” Altfel, 
s-ar putea să cădem în pericolul despre 
care vorbea Iuda, în Epistola sa, când 
cei scriși pentru osândă „schimbă în 
desfrânare harul lui Dumnezeu” (v.4).

Să ne întărim în harul care este în 
Hristos Isus! (2 Timotei 2:1)

Bucuria copiilor la noi,
Sâmbătă, 31 octombrie, la sărbătoarea 

recoltei


