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Duhul Sfânt chiar și peste noi !
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Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Fața Mea!” și Fața Ta, Doamne, o 
caut! (Psalmul 27:8).

Isus a intrat în Ierihon, și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit 
Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din 
pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, și s'a suit într'un dud 
ca să-l vadă; pentrucă pe drumul acela avea să treacă. Isus, cînd a ajuns la locul 
acela, Și-a ridicat ochii în sus, și i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi 
trebuie să rămân în casa ta.” (Luca 19:1-5)

Đar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui 
Israel, L-au căutat, și L-au găsit.” (2 Cronici 15:4)



Scurte Comunicări

q Astăzi spunem Bun Venit în 
mijlocul nostru familiei Ovidiu și Lita 
Cornea, originari din Maramureș, și 
misionari în Malawi, Africa, de 11 ani. 
Dânșii sunt cunoscuți ai familiei Vasile 
Tămășan, prin care au aflat despre noi 
și doresc să ne aducă la cunoștință 
lucrarea pe care o fac în câmpul 
Evangheliiei.

q După ultimele analize medicale, 
starea de sănătate a fratelui Titus 
Smahon nu s-a îmbunătățit, și toți sunt 
în căutare de un nou tratament 
promițător la o clinică unde și 
cheltuielile să fie mai scăzute.

q Să ne rugăm în continuare 
pentru fratele Laviniu Bredău, care se 
află în tratament la Mayo Clinic în 
Minnessotta. Familia Tămășan l-a 
vizitat în săptămâna trecută și ne 
comunică mulțumirile familiei Bredău 
fiindcă ne gândim la ei și îi purtăm în 
rugăciune.

q Prietenul Gheorghe Tăședan, 
(din Sycamore, IL), unchiul fratelui 
Viorel Taședan, cel care are o fermă în 
Illinois înspre Rock River, (la care am 
fost de câteva ori la cules de mere 
toamna) este grav bolnav și se află 
internat la DuPage Hospital. Nici soția 
Viorica Tăședan nu se simte bine. 
Informații suplimentare, aflați de la 
Viorel și Mariana Tăședan.

q La Zatec în Cehia, a trecut la 
Domnul socrul fratelui Adolf Mocek, 
în vârstă de 85 de ani, Frantișek Hruza, 
și ieri a avut loc serviciul de 
înmormântare. Fratele Mocek este 
bine-cunoscut celor din fanfara Soli 

Deo Gloria, din turneele în Europa, 
când fratele Mocek a însoțit fanfara, și 
chiar ne-a înlesnit vizita făcută în 
Cehia în anul 2014. Astfel, ne 
comunică faptul că, deși socrul său a 
fost aproape de Împă răț ia lui 
Dumnezeu toată viața, abia anul trecut 
s-a hotărât să-și predea viața Domnului 
Isus, și anul acesta a fost un an de 
confirmare a harului. La Zatec este o 

comunitate mare de familii mutate 
acolo din satele din România din 
regiunea Întorsurii Dunării.

q Vladimir Putin, președintele 
Federației Ruse, a înaintat un proiect 
de modificare a Constituției Rusiei. 
Votarea trebuia să se facă printr-un 
referendum la 22 Aprilie, dar din cauza 
pandemiei a fost amânat, și va începe 
la 1 iulie. Principalele amendamente, 

Frații noștri din Paris

Frații noștri din Madrid, la o conferință 
pastorală în 2011

Frații noștri din Krems, Austria



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva de el, dar îți 
spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce 
spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și 
încă "i ceri lui Dumnezeu să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu 
e adevărat. Dai vina pe alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, 
ca săți scapi conștiința de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 
de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un „sfat al celor răi”, există 
„un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).

„Dar, vei zice tu, nam spus eu asta, ci altul mi-a spus-o!”  Ba tu ai spus-o! Că 
dacă n-ai răspîndi vorba, s-ar opri la tine și n-ar mai auzi-o altul; dar așa te faci tu 
vinovat de păcat. Ar trebui să umbrim greșelile altora, să le acoperim cu dragoste, și 
nu să le trecem în paradă sub masca unui zel de evlavie falsă. Nici măcar nu ști să 

care deja au fost aprobate de 
Parlamentul Rusiei, vor da posibilitatea 
ca Putin să candideze din nou în 2024 
la funcția de președinte (dincolo de 
limita de două mandate din actuala 
Constituție). Pe lângă modificările 
politice propuse în legătură cu 
mandatul de președinte al țării, se află 
și sublinierea că Rusia este o țară 
creștină și că relațiile de căsătorie în 
Rusia sunt între un bărbat și o femeie, 
astfel relațiile de același sex să fie strict 
interzise și nelegitime. Putin a condus 
Rusia de 20 de ani, are vârsta de 67 de 
ani, și după noua Constituție propusă, 
ar urma să rămână la putere până în 
anul 2036.

q Rev. Rolland Slade, păstorul 
bisericii baptiste Meridian B.C, din El 
Cajon, California, a fost ales (prin 
„conferece-call” în unanimitate 

chairman al Comitetului Executiv al 
Convenției Baptist de Sud. Mike Stone, 
cel care a deținut funcția în ultimii doi 
ani, a declarat că alegerea lui Rolland 
Slade este una istorică, fiind primul 
predicator de culoare care deține 
această poziție de conducere: „Cred că 
toți ne dăm seama privind ce se 
întâmplă în țara aceasta și în Convenția 
noastră, că alegerea lui Rolland Slade 
în multe privințe este împlinită de 
providența lui Dumnezeu.” 

Anul acesta, din cauza pandemiei 
Corona-19, congresul Convenției 
Baptiste de Sud a fost anulat. 

Comitetul Executiv al Convenției 
conduce lucrările de organizare și de 
reprezentare între congrese, astfel că 
poziția de chairman al Comitetului 
Executiv este una din cele mai 
importante în Convenția Baptistă de 
Sud. Rolland Slate, un predicator 
energic, are vârsta de 62 de ani.

Convenția Baptistă de Sud a fost 
înființată în 1845, printr-o separare de 
Conven ț ia de Nord, din cauza 
problemei sclavajului pe plantațiile din 
sud și a misionarilor dintre care mulți 
aveau sclavi negri în casele lor. De 
aceea alegerea lui Rolland Slade în 
fucția cea mai importantă a Convenției 
Baptiste de Sud  este cu atât mai 
semnifiativă. 

J,D. Greear, președintele în funcție 
al Convenției, a spus despre alegerea 
lui Rolland Slade ca fiind „un moment 
important în viața Convenției, care 
arată că mergem în direcția cea bună. 
Mulți nu știu că 20% din bisericile 
baptiste de sud sunt de culoare, iar 
după raportul Bordului Misiunii Nord-
Americane 60% din bisericile noi, 
plantate recent, sunt cu membrii de 
culoare.” După ultimele statistici (de 
fapt incomplete, din cauza molimei 
covid-19), SBC cuprinde 47.500 de 
biserici și 14,5 milioane de membrii.

q În luna aprilie, fratele Ion Miron, 
președintele Uniunii Baptiste din 
Republica Moldova, a luat parte la 
ședința zoom a Federației Baptiste 
Europene, și a transmis salutări de la 
bisericile Moldovei 
D e a s e m e n e a a 
vorbit despre modul 
în care serviciile 
dvine din biserici 
sunt ținute pe timp 
de pandemie . În 



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Vizitând Anglia un predicator credincios, Thurston Masters, 
a vrut să vadă casa lui John Wesley, care acum este muzeu. 
Iată ce scrie: „Când am intrat în camera de rugăciune a lui 
John Wesley, mi s-a părut că umblu pe paginile istoriei. Mi 
se părea că Wesley era acolo, și că la orice moment era gata 
să deschidă ușa și să vină între noi. Lângă geam e scaunul 
vechi pe care obișnuia să stea el și să citească Biblia. 
Dincoace, pe covor se văd niște pete roase, desigur, locul 
unde avea genunchii la rugăciune. Pe masă e Biblia lui 
veche, ca și cum ar fi lăsat-o acolo pentru câteva minute. 
Mi s-a părut că era acolo o aromă a lui Dumnezeu, pe care 
200 de ani n-au putut s-o șteargă...” 
În casele noastre, în familiile noastre, trebuie să se simtă o 
mireasmă de binecuvântare și har, o aromă a lui Dumnezeu, 
ca parfumul cel mai plăcut al vieții noi în Hristos Domnul. 

cadrul reuniunii on-line, s-a discutat și 
organizarea vi i toarei ședin țe a 
Federației Baptiste Europene în luna 
septembrie anul acesta la Sankt 
Petersburg, Rusia.

q Deputatul Ion Groza din 
Parlamentului Republicii Moldova, a 
trimis o scrisoare Primului Ministru al 
Republicii Moldova, Ion Cichu, cu 
propunerea pentru reluarea treptată a 
adunărilor în biserici. Scrisoarea, care a 
fost întocmită în comun cu fostul 
vicepreședinte al Parlamentului Valeriu 
Ghilețchi, a atras atenția asupra faptului 
că situația legată de răspândirea 
molimei COVID-19 se stabilizează 
treptat, iar guvernul a făcut deja primii 
pași pentru a ușura interdicțiile instituie 
pe timp de carantină în anumite 
domenii ale vieții și în afacerilor 
publice. — Deputatul Ion Groza este și 
păstorul bisericii „Speranța” din satul 
Crihana Veche, raionul Cahul.

q Fratele Ovidiu Rauca ne-a 
comunicat că anul acesta Convenția 
Asociației Baptiste Române din SUA și 
Canada, care era programată să fie la 
Chicago-Des Plaines, a fost anulată din 
cauza pandemiei Covid-19. În schimb, 
de Ziua Muncii (Labor Day USA), la 
timpul când tradi ț ional se ț ine 
Convenția în America, se organizează 
la Charlotte, NC în biserica păstorită de 
frații Livius Percy și Radu Știr, o 
conferință pastorală cu păstorii din 
Asociație, pentru păstrarea legăturilor 
între biserici.

Raza sfântă de lumină
De la Tine mai senină,
Mai frumoasă, mai curată,
Zilnic binecuvântată, —
Doamne, las-o-n rugăciune
Inima să mi-o-mpreune
Cu-ale Tale legăminte,
Să Te las să mergi ‘nainte,
Tu să-mi fi o Stâncă tare
Cu izvor de-nviorare,
Și cu fagure de miere,
De credință și putere!

Tu ești Dumnezeul meu
Și la bine la greu.

Fără Tine pe cărare,
Nu mai am orientare,
Și devine dintr-odată,
Toată zarea-ntunecată,
Făr-al Tău Cuvânt de pace
Cerul negură se face,
Fără sfânta-Ți îndurare,
Viața toată rost nu are,
Dar cu Tine lângă mine,
Toată bucuria vine,
Căci la Tine-i izbăvirea,
Dragostea și fericirea.

Da, ești bucuria mea
Și acum și pururea!  (vp)

Oh,  Te-am supărat, Părinte,
Rău de tot Te-am supărat,
Cu păcatele murdare
De-rușine și păcat.

Am crezut că rugăciunea,
Dac-o scoatem din program,
Școala merge mai departe,
Că-s copiii toți de neam.

Am mai zis că Legea firii
Ne ajunge ca să știm,
Să trăim unii cu alții,
Doar să nu ne pocăim.

Că familia nu-i bine —
O femeie și-un bărbat;
Ne-ai lăsat de capul nostru,
Și ce crunt ne-am blestemat!

Am mai socotit că toate
Singuri le vom rezolva,
Fără Biblia cea sfântă,
Fără Îndurarea Ta.

Dar ne-a prins a Ta urgie:
Ce-am cules, acum și bem,
Îmbătați de pandemie,
Oamenii bocesc și gem.

Numai mila Ta mai poate 
Să ne scoată din mormânt,
Iartă-ne păcatul, Doamne,
Scapă-ne cât mai curând!…  (vp)

Oh,  Te-am supărat, Părinte…


