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Duhul Sfânt chiar și peste noi !

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)

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 Împărăția 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

Frații noștri din Paris

Frații noștri din Madrid, la o conferință
pastorală în 2011

Frații noștri din Krems, Austria
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,

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
Convenția 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 NordAmericane 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
De asemenea a
vorbit despre modul
în care serviciile
dvine din biserici
sunt ținute pe timp
de pandemie. În

cadrul reuniunii on-line, s-a discutat și
organizarea viitoarei ședințe 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 tradițional se ține
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.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Oh, Te-am supărat, Părinte…
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)
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