
Daniel se afla în mijlocul intrigilor de la palat, dar nu era doar în mijlocul 
lor, ci el însuși era ținta lor. Dușmanii căutau un lucru de care să-l învinuiască, și 
nu găseau. Daniel era curat, credea în Dumnezeu și își trăia credința înaintea 
tuturor. Credința lui nu era doar religie, ci era esența vieții.

Mișcarea dușmanilor lui e un model de politică mârșavă, o ștanță a 
dezniformărilor ascunse ca să întindă o cursă mortală lui Daniel: treizeci de zile 
să nu se mai roage lui Dumnezeu. Pentru Daniel așa ceva era inadmisibil, și nu 
s-a supus poruncii. Astfel a ajuns să fie aruncat în groapa cu lei, ca să fie 
sfârtecat de fălcile hămesite ale fiarelor. A preferat moartea îngrozitoare, decât să 
nu se roage lui Dumnezeu. Este scris: „Când a aflat Daniel că s-a iscălit 
porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre 
Ierusalim, și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, 
cum făcea și mai înainte” (Daniel 6:10). A preferat moartea decât o viață 
despărțită de Domnul, ruptă de lângă Dumnezeu.

E intersant că a doua zi, împăratul s-a grăbit să meargă la groapa cu lei și 
să vadă dacă Daniel a scăpat cu viață. De ce? Era convins că Dumnezeul lui 
Daniel nu era o minciună, nu era o invenție, nu era ceva ireal. Cum așa? Îl 
cunoștea pe Daniel. Și întrebarea lui n-a fost: Ai scăpat, Daniele? Ai putut să-ți 
scapi pielea între lei?... Întrebarea a fost: A putut Dumnezeul tău să te scape?

Domnul Isus Hristos, poate să ne scape și pe noi de intrigile diavolului, 
care dă târcoale și răcnește ca un leu, și caută pe cine să înghită (I Petru 5:8). 
Domnul vine lângă noi până și în groapa cu lei. El are putere să ne scape. De 
aceea ne rugăm: „Izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și 
slava în veci. Amin!
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Scurte Comunicări

q Ne-am bucurat în duminica și 
miercurea trecută să salutăm în 
mijlocul nostru ca oaspeți dragi:

- fratele și sora Florea și Mia 
Burcă, din Holywood, Florida;

- Vasile și Nicolae Stremțan, frați 
de corp ai fratelui Ilie Stremțan care s-
a întors împreună cu soția în România 
anul trecut. Ei ne-au adus salutări: 
fratele Vasile Stremțan din România, 

de la biserica din Hunedoara, iar fratele 
Nicolae Stremțan din Madrid, Spania. 
O veste bună care ne-a produs bucurie 
este și faptul că biserica din Madrid, 
care mulți ani se aduna în locuri 
închiriate pentru slujbele duminicale, 
are acum localul ei propriu mare și 
frumos pentru închinăciune. Slăvit să 
fie Domnul!

- Prietena Cristina Moraru. Domnul 
s-o binecuvinteze în mijlocul nostru.

- Surorile Diana și Jessica Gavriș, 
din Cleveland, nepoatele sorei Diana 
Popovici.

- Marin și Cornelia Dumitrașcu din 
Canton, Ohio.

- Un grup de frați predicatori și 
misionari de la bisericile creștin-după-
Evanghelie din România: Valentin 
Hriforciuc (Suceava), Doru Lungu 
(Oradea), Doru Popa (Arad), împreună 
cu frații Stoia Joshua și Cladiu 
Constantinescu, din Chricago. Aceștia 

lucrează în organizația misionară 
Kairos, fiind plantatori de biserici, cu 
ramuri de lucru în multe țări în care 
riscurile sunt mari, în Africa și Asia 
Centrală. Dânșii au fost în America la 
un curs de evanghelism organizat de o 
biserică din Dubuque, Iowa.

Noul locaș de închinăciune al Bisericii 
Baptiste Române din Madrid

O veste dureroasă:
Miercuri, 6 Iunie, noaptea la orele 

10:00, frarele Aurel Sas din Cleveland a 
închis ochii liniștit în lumea noastră și a 
plecat la Domnul.

Aurel Sas a trăit 74 de ani. S-a 
născut la 16 februarie 1944 în comuna 
Șepreuș, în familia lui Ioan și Lucreția 
Sas. Au fost șapte frați, el fiind 
penultimul, și acum mai rămân patru în 
viață. S-a căsătorit cu Lidia Șucan în 
octombrie 1972. În România a lucrat la 
CFR ca mecanic pe locomotivă. Au fost 
binecuvântați cu patru copii, Gabriela, 
Felicia, Alina-Diana și Ciprian, toți 
căsătoriți. A fost bunic a 7 nepoți pe 
care i-a iubit mult. Deși în ultimele două 
luni a primit un diagnostic de cancer la 
pancreas, Domnul i-a dat o pace și o 
seninătate să accepte voia Lui fără 
murmur. S-a stins în seara de miercuri 6 
iunie, și Domnul i-a luat deplin durerea. 
Familia mulțumește bisericii pentru 
rugăciuni și cuvintele de îmărbătare. 
„Scumpă este înaintea Domnului 
moartea celor iubiți de El!” (Ps. 116:15).

q Botez pe 24 iunie dimineața: După cum s-
a anunțat, în duminica de 24 iunie, dorim să 
avem cu ajutorul Domnului, un botez 
noutestamental. Să mijlocim la Domnul pentru 
acest eveniment. A doua zi după ziua botezului, 
luni 25 iunie, va începe săptămâna de VBS. 
Îndemnăm pe frați și surori să se roage pentru 
amândouă aceste evenimente. Școala Biblică de 
Vacanță (VBS, Vacation Bible School), se va 
desfășura dimineața între 9:30 și 12:00. Rugați-
vă ca Domnul să dea har bisericii și să ne 
păzească de planurile celui rău.



 

Tabăra noastră din Colorado: w între 5-9 august. Tabăra începe duminică și 
se încheie joi după masa. w locul este același ca acum doi ani, nu departe de 
Estes Park, www.highlandscamp.org. w Costul include și trei mese pe zi. w 
Mai sunt câteva locuri, fiindcă numărul participanților e limitat. w Pentru 
informații suplimentare, luați legătura cu fratele Dan Bulboacă sau Alex 
Popovici (847.809.8164).

Absolvenții noștri: Ruth Tămășan; Dennis Piroș; Josh Popovici; Ovidiu 
Bahnean; Aurora Costin; Cindy Popovici; Nicholas Dinu și părinții; Absolvenții 
au cântat împreună o cântare în programul din duminica trecută (între absolvenți 
este și Didi Gavriș, din Cleveland, iar Sarah Jianu lipsește); copiii care au 
frecventat clasele primare la cursurile de limba română ale bisericii, au sărbătorit 
sfârșitul de an școlar. 

La serbarea graduaților au luat parte și fratele Laurențiu Murg, directorul 
Școlii Logos, și sora Viorica Stoica, profesoară de limba română la clasele 
elementare de la noi.



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
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În „Paradisul Pierdut”, John Milton își 
imaginează pe satana lăudându-se că el ar 
fi „de sine făcut, de sine însuși ridicat, 
prin puterea lui ajuns să fie ce este…” 
Aceasta e cea mai grosolană minciună a 
diavolului și cea mai înșelătoare iluzie, 
iluzie care se ascunde în cele mai mari 
dezastre umane, mitul că suntem noi 
cineva prin puterea noastră, că noi ne-am 
r id ica t ș i sun tem o rea l i za re a 
înțelepciunii noastre. Gândirea aceasta 
materialistă a cuprins întreaga lume.

Astfel, diavolul vrea să ne obișnuim 
cu gândirea lui mândră, și să uităm că 
Dumnezeu ne-a făcut și nu e meritul 
nostru, că atunci când ne despărțim de El 
pierdem nu numai puterea dar și viața.

Domnul Isus, dimpotrivă, ne învață să 
ieșim din mândria firii și să ne atârnăm cu 
totul de harul lui Dumnezeu. Iată-L pe 
Domnul cum Se leagă strâns lipit de 
Tatăl, fără să-Și ia epoleți pentru Sine: 
„Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). 
„Celce M-a trimis, este adevărat; și Eu, 
ce am auzit de la El, aceea spun 
lumii.” (Ioan 8:26). „Fiul nu poate face 
nimic de la Sine; El nu face decât ce vede 
pe Tatăl făcând.” (Ioan 5:19). Iar 
apostolul Pavel spunea: „NU mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine!” În 
această umilire e secretul înălțării noastre. 
Dumnezeu dă har celor smeriți. El e 
Păstorul, iar noi suntem turma pășunei 
Lui. Să prețuim îndurarea Domnului!

Dacă-ntr-o zi…
Dacă-ntr-o zi Isus ar vrea 
Să stea puțin în casa ta,
Și ar veni inopinat
Ca și la Mamre altădat'...

Ce-ai face-atuncea, dragul meu,
Când musafir ți-e Dumnezeu?
N-ai face repede curat?
N-ai mătura orice păcat?

Eu cred c-ai stinge repejor
Canalul la televizor,
Să nu se vadă ce prostii
Îți intră-n casă zi de zi...

La radio, fără răgaz,
Ai stinge muzica de jazz,
Și nebunia rock-n-roll,
Ce-ți umple casa cu nămol.

Câte n-ai scoate din dulap,
Și banii legați la proțap?
Ca să mai dai și la săraci,
Pe alții goi ca să-i îmbraci?

În frigider, oare ce-ai strâns?
Și-n Internet, lucruri de plâns?
Cum le-ai da gârlă la canal
Să scapi de focul infernal?

Când vine Domnul în curând
Aude și ce ai în gând;
Te știe bine cum vorbești,
Cu cine umbli, cum trăiești?

N-ai vrea să ai pentru Isus
Un loc, o „cameră de sus”,
Cu geam către Ierusalim,
Și-altarul tău spre Cer sublim?

N-ai vrea să-I spui, „Doamne, mai stai
Și fă din casa mea un Rai,
Un Canaan al Tău de vis,
Un colț frumos de Paradis” ?  (vp)


