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            O NOUĂ OAZĂ DE BINECUVÂNTARRE 

 
 

Prin Isus, creștinii adevărați sunt ca frați, 
Destinați în credință să fim o familie bună, 
Pentru-n țel minunat de curat laolaltă legați, 
Ca în Cer să purtăm de aur o sfântă cunună. 
 
Până atunci, aici jos, pe-acest străin 
pământ, 
Este nevoie de luptă și jertfe-n greaua 
furtună, 
De-o viață umplută din plin de Duhul cel 
Sfânt 
Cu un suflet de Înger și-o inimă curată și 
bună. 

 
Chiar de este prea greu, uneori, și te lupți 
Cu ispita ce te-ndeamnă-ndârjită să dai înapoi,  
Nu ceda, căci „născuții din nou” trebuie să fie uniți, 
Știind că Duhul cel Sfânt este puterea nebiruită din noi!   
                                                                                                            
                                                                   Rev. Dumitru Buhai                                                              
      
     Scriu acest eseu cu un singur scop: să-L laud pe  
Dumnezeu care ne-a transformat și ne-a dăruit un suflet 
fericit, prin credința și nașterea la o viață nouă, cerească, 
divină: o viață creștină-n Lumină. Îmi vine să cânt și mie, 
când scriu cuvintele acestea, ca să-ți atingă inima și 
sufletul, cititorule, și ție! 
     Mă bucur de fiecare dată când răsare soarele! Îmi 
dă energia și veselia unei vieți ancorată în misterul 
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credinței în fericirea perpetuă, venită în sufletul meu prin 
Duhul Sfânt, din Dumnezeu: Tatăl meu. Am învățat să 
conviețuiesc cu Misterul și Adevărul, cunoscând că se poate 
trăi deplin fericit și mântuit, știind că fac parte din Biserica 
minunată și binecuvântată a lui Dumnezeu!  
În viața mea, am căutat mereu doar lucruri de mare 
valoare, 
Pe care-n bani nu poți a le estima, ci doar în marea 
bucurie, 
Punându-le cu grijă-n mintea mea, ca inima-mi să simtă 
desfătare, 
Când memoria mă face-n scris să le descriu ca și o 
mărturie... 
 
     De curând, am participat și m-am bucurat la popasul de 

deschidere a noii biserici creștine baptiste române „Betel”(„Casa lui 

Dumnezeu”), din orașul Chicago. A fost o binecuvântare pentru 
mine! Am avut ocazia să-mi simt inima în pieptul meu 
tresăltând de bucurie în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu și 
să-mi dau seama, mai mult ca oricând, că fac parte dintr-
o biserică/, în care avem părtășia divină ca români creștini, 
cu sufletul în Lumina Divină ce ne-am legat prin credință 
și „naștere din nou” să trăim, să muncim și să ne închinăm 
lui Dumnezeu cu credință și pioșenie împreună, aici, 
departe de tara natală, ca peregrini, dar vorbind aceeași 

frumoasă limbă română. 

     Bucuria mare de a fi părtaș la un „nou Început”în „Casa lui Dumnezeu 

(„BETEL”) a fost simțită ca o rouă binecuvântată în orele de închinăciune, 

de părtășie în mulțumire lui Dumnezeu pentru Harul Său, în rugăciuni, 

căntece, poezii, predici și mărturii sincere, optimiste și pline de credință.   

Duminică dimineața, am ajuns în parkingul din fața edificiului 
bisericii închiriate, puțin înainte de ora fixată pentru 
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începerea slujbei de deschidere a noii noastre biserici. Am 
intrat în holul îngust de la intrare. Mă sițeam nespus de fericit! 
    Asalturile fericirii sunt neînchipuit de minunate!  
    Orizonturi noi: un turn de scăpare fericit.  
    O turmă albă  de miei, ca niște porumbei, 
    Se-ndreaptă-n zbor spre-un nou răsărit... 
    Speranța ce-aleargă  spre împlinirea ei... 
 
  Retrăiesc acum, când scriu, acele clipe de emoții spirituale, cînd 

ascultam predicile și cântările frumoase interpretate cu măiestrie artistică, 

dar și cu solemnitatea momentului istoric de către corul și fanfara noii 

biserici. Predicile, mărturiile și melodiile transmiteau mesajele de preamărire 

a lui Dumnezeu, Care a făcut o așa minune, dându-ne un Templu Sfânt de 

închinăciune minunat și o Biserică vie: „BETEL=Casa lui Dumnezeu”. 

   Un grup format din credincioși dornici să se închine lui Dumnezeu în 

limba română, a format o binecuvântat biserică vie: o oază binecuvîntată, de 

tot mai multe suflete căutată, de care ne bucurăm la acest popas de Început.  

     Răsfoind prin manuscrisele mele, am dat de o prezentare ce o făcusem 

unei cărți scrise de Alexa Popovici, fondatorul Bisericii Baptiste române din 

Chicago. Pe o margine a recenziei, am recitit citatul dintr-o predică a acestui 

distins și înflăcărat slujitor al lui Dumnezeu. Citatul l-am luat din predica 

„Privind înainte”, iar fraza subliniată și păstrată de mine este un model de 

gândire creștină și dorința unui copil al Domnului să știe că lucrarea de 

chemare la mântuire să fie dusă mai departe, pentru gloria lui Dumnezeu. 

Acum, cînd autorul acestui citat nu este printre noi, cuvintele lui sună, ca un 

testament lăsat celor rămași să ducă lucrarea începută mai departe: „Avem 

un trecut - scria el - în care Dumnezeu ne-a călăuzit, un prezent plin de 

binecuvântări și suntem chemați la un viitor, în care să fim parteneri cu 

Domnul la lucrarea de răspândire a Evangfheliei, de ajutorare a celor în 

nevoi și să iubim pe aproapele ca pe noi înșine.” 

     Citatul dezvăluie dorința autorului de a ști că biserica trebuie să-și 

păstreze menirea de a fi  o oază sufletească și creștinească pentru oricine îl 

caută și dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, ca să primească , prin pocăință 

și credință, pace, bucurie și mântuirea sufletului său. Să găsească o oază de 

odihnă a sufletului  în Biserica lui Dumnezeu. 

     Popasul la deschiderea noii biserici „Betel”ne amintește că tot ce facem 

este scris undeva, devenind parte din istorie. „Istoria este mărturia 
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timpurilor, torța adevărului, învățătorul vieții, mesagerul trecutului” - scria 

Cicero.  

    Popasul în timp este un moment de meditație și o subliniere a 

credincioșiei lui Dumnezeu, Care a fost Izvorul credinței, care ne înmoaie 

inima și ne apropie de Tatăl nostru Ceresc.  

     Ne-am oprit într-o stație a timpului pentru odihna după încercările 

credinței noastre și împrospătarea forțelor de a merge înainte și a forma o 

altă oază cu mai multă și mai prospătă apă curată și rece, precum și cu mai 

bună și mai gustoasă hrană spirituală pentru suflet, uitându-ne pe harta lăsată 

de înaintași, pentru ca Biserica să nu se abată de la Adevăr, de la Doctrină și 

de la Învățătură, nici de la principiile avute de primii creștini „care stăruiau 

în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în 

rugăciuni.”   
  Biserica este a Domnului Isus Cristos, pentru că El a 
câștigat-o. El este Singurul Stăpân al ei. De aceea, sorții 
biruinței pentru Biserică sunt siguri, pentru că Cel ce 
lucrează în mijlocul ei este Biruitor! 
  Mă rog lui Dumnezeu ca Biserica Română „Betel” din 
Chicago să fie o oază creștină binecuvântată, unde să fie 
din abundență apa rece și răcoritoare, fără plată, de la 
fântâna Duhului Sfânt și hrana Cerească necesară sufletelor 
în căutarea fericirii divine. Să fie Biserica aceasta vie un  
far de lumină spre Dumnezeu, corabia salvării, grădina 
sufletului și magazinul Raiului, în care poporul ales pentru 
Cer să dea dragoste frățescă, milă, bucurie, facere de bine, 
sfințenie, Lumină, sănătate, speranță, credință, fericire, 
biruință! 
  Să nu uităm că o biserică minunată și sfântă își are 
originea în inima lui Dumnezeu, înaintea întemeierii lumii, 
dar ea a luat ființă după Înălțarea Mântuitorului la Cer și 
semnul originalului Bisericii este necesitatea ca ea să fie 
ca un stup de albine modeste, lucrătoare și jertfitoare, care 
strâng dulcea miere în fagurii, din care se vor îndulci și 
vor trăi și alții. Să învățăm să trăim de dragul Celui ce ne 
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dă, ca să dăm semenului ce are nevoie de mântuire și 
fericire. 
    Doamne, poposește, în inima mea și a cititorilor ce 
se vor ruga!  
                                26/4/2013                 
 E-mail: Prof. Dumitru Buhai@aol.com 
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