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O frunză verde de măslin
„Porumbelul s-a întors la el spre seară; și iată că în ciocul lui era o frunză de 

măslin ruptă de curînd. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe 
pământ” (Geneza 8:11).

Există în Sfânta Scriptură câteva ocazii în care această pasăre gingașă e 
folosită ca să ne dea învățături frumoase. Noe a trimis porumbelul ca o probă de 
navigație, ca să știe cât au secat apele. Când a venit înapoi porumbelul cu o 
frunzuliță de măslin în cioc, Noe a știut că aapele au scăzut și undeva pământul a 
fost atins de aer și de soare.

O frunză de măslin ruptă de curând… Doar o frunzuliță verde de măslin 
în ciocul unui porumbel, și ce schimbare face. Parcă îi vedem pe cei opt din 
corabie, cum sar de bucurie, se uită la frunzulița aceea și își dau cu părarea, ce 
soi de măslin e, cât de mare a crescut, din ce parte a lumii este… până ce poate 
bătrânul îi oprește și le spune: Dragii mei, frunza aceasta nu aici ca să facem 
speculații sau discuții, ci să spunem, Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu începe o 
lume nouă, cu o nouă speranță de viitor. Dumnezeu nu ne-a uitat.

Așa face Dumnezeu și cu noi. O rază de soare, un strop de ploaie, o 
mângăiere, un zâmbet, un telefon, o îmbrățișare… nu sunt mare lucru, dar ne 
aduc speranța și bucuria că Dumnezeu este cu noi, că se atinge de noi, ne dă 
mângăierea, și vrea să înceapă cu noi o lume nouă, mai frumoasă, mai curată. 



Scurte Comunicări

Din albumul nostru de fotografii mai vechi
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r Pentru o vreme, ne-am despărțit 
în duminica trecută de fratele și sora 
Bukatovici, care s-au întors în Ukraina 
la Tărăsăuți, după timpul petrecut între 
noi și în familia Ionatan și Alla Dinu; 
și de sora Tatiana Rotaru, care s-a 
întors la Răscăieții Noi, Republica 
Moldova, după șase luni de ședere la 
familia fiicei, Aliona și Maxim Josan.

r La recmandarea fraților păstori 
și diaconi, biserica a votat ca fratele și 
sora Ionel și Silvia Străin să fie primiți 
ca membri în Biserica Betel. Le dorim 
harul și binecuvântarea Tatălui ceresc. 

r Fratele Virgil Gașpar a fost 
internat de urgență la Spitalul 
Lutheran General Hospital, unde în 
urma unei crize cardiace doctorii au 
intervenit și l-au pus pe life-support. Îl 
încredințăm pe brațele tari ale 
Domnului Isus.

r Ne-am bucurat în duminica 
trecută să-l avem închinăciune pe 
prietenul Petru Mocuța, soțul sorei 
Dorina Mocuța. Ne rugăm ca Tatăl 
ceresc să-l binecuvinteze cu harul 
păcii Lui.

r Miercurea trecută am avut cu noi 
pe fratele Bogdan Ionescu, predicator 
în câmpul Evangheliei în județul Ilfov, 
unde misionează printre rromi, la 
Cornul de Sus, în valea Teleajen, la 
Bărbulești, la Drăgănești, Cristian și 
Bariera București. Ne-am bucurat să 
aflăm că în ultimii doi ani s-au 
înființat în această zonă patru biserici.

r Bun Venit din concediu și 
vacanța pe care au avut-o împreună, 

Laurian și Mihael Popovici, cu Allen 
și Delia Ordeanu, în gerul din Alaska.

r La concursul sportiv AWANA 
ținut sâmbătă 9 martie, echipele 
noastre au luat locul 2 pe lângă alte 
premii bine meritate. Îi felicităm pe 
copii, pe tineri și pe părinții.

Pentru cei cu cetățenia română:
Cei care aveți cetățenia română, 

sunteți îndemnați să participați la 
alegerile din luna mai pentru 
deputații români din Parlamentul 
Europei. Candidează și fratele Peter 
Costea, din Houston, care și-a dat un 
aport intens în rezolvarea cazului 
Bodnariu.



 

În misiune în Buthan

Din Nepal am călătorit 
în Bhutan. Datorită zăpezii 
și nopții a fost amânată 
călătoria cu o zi; de 
asemenea am avut 
probleme cu viza la întrare 
în țară și toate acestea au 
contribuit la intervenția lui 
Dumnezeu ca să putem 
introduce în țară 3 
geamantane pline cu 
literatură. Am simțit puterea 
rugăciunilor și mâna 
Domnului. În clase am 
simțit frigul și lipsa de 
căldură, curent sporadic; în 
fiecare loc de predare a 
trebuit să ne descălțăm și 
frigul s-a făcut simțit.

Bhutan este o monarhie 
budistă cu populație sub 
800.000 de locuitori care au 
un mare respect pentru 
împăratul lor.

Peste tot poți vedea 
steaguri albe ridicare pe 
care sunt scrise mantre 
(rugăciuni budiste). Budiștii 
merg la preot să le spună în 
ce zi și în ce loc să pună 
aceste steaguri și anume 
lângă apă curgătoare, căci 
ei cred că atunci când 
vântul suflă MANTRA 
(rugăciunile) sunt duse de 
apele râurilor și așa ajung 
rugăciunile la zeii lor. Alte 
rugăciuni sunt panglici 
legate între copaci. 

În cărțile despre Bhutan 
este recunoscut budismul, 
hinduismul, islamul, dar se 
ignoră creștinismul. Singură 
modalitate să vizitezi țara 
este turismul. La plecare 
am văzut un grup de 
americani și am intrebat pe 

doi tineri, motivul pentru care veniseră în Bhutan. 
Erau studenți de la o școală catolică din San-
Francisco, și veniseră să studieze Bhudismul. I-am 
întrebat ce religie au. Unul a spus că nu știe, iar 
altul a spus că mai degrabă este budist. Vasile Filat 
le-a spus că este ucenic al lui Hristos și este 
convins de adevărul Bibliei. Le-am dat câte o 
broșură creștină. Au primit-o cu multă bucurie și 
imediat cel care nu știa ce religie are a început să o 
citească. Am avut posibilitate să dăm o broșură și 
pilotului care a condus avionul până la Kathmandu. 
Rugați-vă pentru această țară. Creștinii de aici 
sunt plini de entuziasm pentru Evanghelie. Ei 
doresc cât mai mulți să-L cunoască pe Domnul, și 
știu că au plătit un preț pentru credință.

Costel și Mia Oglice



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte a 

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Albina lucrătoare

Din munca harnicei albine 
Stau fagurii cu miere grei,
Căci toată ziua, pe coline,
A strâns în coșurile pline,
Dulceața florilor de tei.

Și vine într-o zi stuparul, 
Deschide stupul încărcat,
Și cotropește tot hotarul,
Și stoarce mierea și nectarul,
Tot ce albina a lucrat.

Când, iată. vine-n zbor grăbită
Albina veselă la stup,
Își vede casa jefuită,
Și toată munca risipită,
Iar fagurii goliți se rup.

Dar nu stă mult ca să se plângă,
Nu se așează la cârtit,
Nu lasă jalea s-o înfrângă,
Ci se apucă iar să strângă
Polenul galben, aurit…

Când vine-n viață o durere,
Și sufletul ți-e tulburat,
În faguri nu mai găsești miere,
Și nu mai ai nici o putere...
Nu te lăsa descurajat.

Hristos ne cheamă împreună,
Să Îl urmăm ca pe-un Model, —
Pe vreme bună sau furtună,
La luptă, jertfă și cunună:
Din El, prin El, și pentru El.

Albinele sunt lucrătoare,
N-au fost chemate la succes.
Să nu uităm, din floare-n floare,
Din zori și până la-nserare,
Avem de lucru, de cules!  (vp)

Când Iosif s-a descoperit fraților săi a 
plâns: „A izbucnit într-un plâns așa de tare 
că l-au auzit Egiptenii și casa lui Faraon. 
Iosif a zis fraților săi: „Eu sunt Iosif! Mai 
trăiește tatăl meu?” (Geneza 45:2-3). 
Atunci, în surpriza acelei clipe, lacrimile l-
au adus pe Iosif la nivelul fraților săi. Nu 
mai era marele ministru al Egiptului, nici 
măcar visătorul de demult sau copilul alintat 
care purta haina cea pestriță. Era fratele lor. 

Lacrimile ne iau prin surprindere și ne 
vorbesc în mistere adânci despre sufletul 
nostru, revelându-ne nouă înșine identitatea. 
După un ceas petrecut sub bolta înstelată, 
admirând măreția lui Dumnezeu, avem ochii 
plini de lacrimi. De ce? Nu ajunge să 
zâmbim? 

După umblarea printre mușuroaiele 
cotidiene, strânși între mândrie și egoism, 
între nepăsare și neliniște, ne ridicăm ochii 
spre Dumnezeu, spre Cel care este minunat 
și sublim. Și izbucnim în lacrimi.

Unii se tem de pocăință ca de ceva care e 
nedemn de o ființă umană. De fapt, în 
lacrimile pocăinței e singura speranță pentru 
noi. „Petru și-a adus aminte de vorba pe 
care i-o spusese Isus... A ieșit afară și a 
plâns cu amar” (Matei 26:75).


