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Două mii de ani, pământul țării a fost părăsit, lăsat în paragină, nefolosit. Când 
au început israeliții să vină înapoi în Israel, o treime dintre ei s-au îmbolnăvit de 
malarie din cauza țânțarilor care răspândeau boala. Dar mlaștinile au fost secate, 
pământul a fost cultivat, au apărut holdele în câmpie, podgoriile pe dealuri, 
livezile cu pomi fructiferi pretutindeni. Și, cine are ochi să vadă, spune: Lucrul 
acesta este un semn! Spunem și noi: Mare este Dumnezeu. Dumnezeu Își 
împlinește făgăduințele întotdeauna!

«Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Când voi strânge iarăși casa lui 
Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfințenia 
înaintea neamurilor, și vor locui în țara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. 
Vor locui liniștiți în ea, vor zidi case și vor sădi vii; da, vor locui liniștiți în ea, 
când Îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară și-i 
disprețuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor.”» (Ezechiel 
28:25-26).

Din roadele țării Israel de azi



Scurte Comunicări

Dăm slavă Domnului pentru ziua 
aceasta în care ne putem aduna ca să-I 
Lăudăm Numele. Să nu uităm că 
ravagiile molimei COVID încă bântuie 
în lume. Ne rugăm ca toți cei plecați în 
vacanțe și concedii să fie păziți de 
mâna Domnului și să se întoarcă 
sănătoși înapoi. 

q Marți, 7 iulie, fratele Clement 
Popovici a trecut printr-o încercare 
grea, fiind supus unei operații delicate 
de openheart surgery, în care a avut un 

quadruplu by-pass. 
Sora Tina a stat cu el 
în permanen ț ă l a 
spital în tot timpul 
internării. Domnul a 
fost bun și operația a 
reușit cu bine. Au 
venit să-l vadă și să 
fim împreună: Alex 

Popovici, din Colorado, și Marius și 
Elena Măduța, din Houston. Am 
îndrăzni să cerem fraților și surorilor să 
nu-l sune la telefon, și nici să-l viziteze 
(pe sora Tina o puteți suna toată ziua). 

q Fratele Titus Smahon însoțit de 
Andrei și Estera (frate și soră) a sosit 
în Monterey, în Mexico, și a început 

tratamentul la 
sanatoriul de 
acolo, unde va 
u r m a o 
p r o c e d u r ă 
m e d i c a l ă 
specială timp 

de o lună de zile. Când i s-a spus 
fratelui Titus că după tratament, va 
piede pentru un timp tot părul, toți 
frații lui s-au hotărât să se tundă la 0, 
ca semn de participare și părtășie în 
suferințe. Fratele Titus e însoțit mereu 
și de rugăcunile noastre.

q Fratele Laviniu Bredău a început 
joia trecută un tratament intensiv de 
c h e m o t e r a p i e ș i 
radiații intercalate și 
combinate, tratament 
care va dura șapte 
săptămâni la Mayo 
C l i n i c î n 
M i n n e a p o l i s , 
Minnesota. Am aflat 
și o veste bună , 
anume că, familia 
Bredău urmează să se mute înapoi la 
Chicago, astfel că s. Carolina și cele 
două fetițe ale lor vor veni aici cât de 
curând. Când mi-a comunicat lucrul 
acesta, fratele Laviniu mi-a spus: 
„Frate, vrem să venim acasă…” 
Domnul să le dea binecuvântare de sus 
cu bogății de îndurări cerești.

q Fratele Ion Nichita, tatăl sorei 
Tatiana Calestrov, pentru care ne-am 
rugat multă vreme în 
t i m p u l c â t e r a 
bolnav, a pr imit 
p u t e r e s ă - ș i 
r e d o b â n d e a s c ă 
sănătatea, este acum 
în putere și chiar 
poate să predice din 
n o u l a a m v o n u l 
bisericii Agape din 
Greenfield, Massachusetts, o biserică 
formată din membrii veniți din  



 

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 

Salutări de aproape și de departe
Salutări din Tacoma, WA: Fratele 

Sandu Pavel, păsstorul bisericii din 
Tacoma, transmite salutări bisericii 
noastre. Ei au hotărât să aibe două 
servicii duminicale unul după altul cu o 
întrerupere de o oră între ele. În timp ce 
unii ies din adunare, alții după o oră 
intră. Și mai mult, la predicile 
transmise în Săptămâna Mare prin 
YouTube s-au predat Domnului două 
persoane, așa că urmează să aibe în 
curând un botez, dar așteaptă să se 
încheie pandemia cu restricțiile de 
acum. Slavă Domnului.

Fratele Ovidiu Rauca transmite 
salutări dragi bisericii și ne spune că și 
la ei, la San Leandro (San Francisco) au 
reînceput adunările duminicale cu 
bucurie și entuziasm.

Fratele Costel Cristea, din New 
York, ne-a comunicat de la „Romania 
pentru Hristos” că, în ciuda restricțiilor 
Conv id -89 , f r a ț i i l uc ră t o r i cu 
Evanghelia lucrează în Româia cu 
hărnicie și fără întrerupere. Iar la New 
York biserica începe de azi două 
servicii de închinăciune după rânduiala 
normală.

Fratele Marcel Filip de la „Fundația 
Căminul Felix” din Oradea, care ne-a 

Republica Moldova, păstorită de fr. 
Petre Cioclea, care este și președintele 
Asociației Baptiste Moldovenești din 
America. Mărit să fie Domnul!

q Prietenul Dorin Opriș trece 
printr-o perioadă mai grea. După ce a 
urmat tratamentul chemo-terapeutic, 
situația s-a îmbunătățit pentru un timp, 
dar apoi a evoluat invers, îngrijorător. 
Să ne rugăm pentru el, dar și pentru 
soția Cristina, și pentru părinții care se 
simt greu loviți, fratele Jean și s. 
Viorica Opriș. Doamne, ai milă!

q În Buletinul Duminical din 
săptămâna trecută am anunțat căsătoria 
la 3 iulie a fratelui David Dobrin cu s. 
Ramona Ilciuc. Am primit și o 
fotografie de la nuntă cu mirele și 

mireasa încadrați de părinți, și după 
cum se vede, din cauza pandemiei în 
care suntem, căsătoria a decurs în aer 
liber.

q La 2 iunie anul acesta s-au 
împlinit 52 de ani de când fratele Vasile 
și sora Vasilica Corsiuik au fost mire și 
mireasă. Îi felicităm cu bucurie și le 
dorim Mulți Ani de har și binecuvântări 
alese în continuare.

q Sora Viorica Ghera se reface în 
sănătate, umblă acum cu bastonul (nu 
cu walkerul!) și mulțumește bisericii 

pentru rugăciuni.
Să nu uităm nici de ceilalți frați și 

surori, atinși de boli și slăbiciuni, ci să-
i aducem înaintea Domnului, și El, 
Medicul cel mare să dea tuturor 
vindecare.

Un verb ciudat
În studiile biblice de miercuri seara 

am avut de câteva săptămâni învățătura 
despre Înțelepciune. Aș îndemna pe frați 
și surori să nu neglijeze adunările 
acestea. Unii încearcă să le înlocuiască 
cu Zoom-ul, cu zisele conferințe 
telefonice, cu lecturi și filme; și o soră 
spunea că nu mai are nevoie de adunare, 
fiindcă are pe telefon și rugăciunea, și 
studiul, și părtășia. Toate sunt foarte 
bune, dar sunt scuze prea slabe adresate 
apostolului care zice: „Să nu părăsim 
adunarea noastră…” Așa ușor renunțăm 
la chemarea strângerii noastre împreună?

Verbul „a părăsi” în Epistola către 
Evrei are două forme diferite: La Evrei 
10:35, „Să nu vă părăsiți dar încrederea 
voastră pe care o așteaptă o mare 
răsplătire.” — „A părăsi” aici înseamnă 
„a arunca, a pierde intenționat.”

La Evrei 13:5, „El Însuși a zis, 
Nicidecum n-am să te las, cu nici un 
chip nu te voi părăsi!” — verbul a 
părăsi e alt cuvânt și înseamnă: „a 
neglija, a lăsa la o parte, a abandona”, și 
are câteva trepte: întâi, a neglija; apoi, a 
uita ca ceva inutil; și apoi, a părăsi.

Verbul acesta din urmă e foloosit de 
apostol la Evrei 10:25, „Să nu părăsim 
adunarea noastră cum au unii obicei…” 
Treptele verbului acesta sunt foarte 
alunecoase. Întâi găsim motive să 
neglijăm, apoi ușor ne obișnuim și 
uităm, iar la urmă părăsim de tot, nu mai 
venim deloc la adunare, ba chiar ni se 
pare că nu mai avem nevoie de ea.

Aici e pericolul mare în faptul că așa 
se ajunge să ni se formeze un obicei. Și 
firea noastră funcționează prin obiceiuri, 
care greu se mai schimbă.



„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)

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. 

Ești un fiu de Împărat, prinț de neam 
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 văd mereu ‘nainte:
Tu să-mi fi o Stâncă tare
Cu izvor de-nviorare,
Ca un fagure de miere,
De credință și putere!

Tu ești bucuria mea,
Și acum și pururea!

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

Să nu se stingă niciodată 
Din inimile de creștini
Cântarea privegherii sfinte
Și-a așteptării lor fierbite,
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:
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Din Suferințele Duhului Sfânt
(1)
„Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că 
va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul 
lui Dumnezeu, va pângări sângele 
legământului, cu care a fost sfințit, și va 
batjocori pe Duhul harului?” (Evrei 
10:29).

Citim aici un aspect al suferințelor pe 
care le îndură Duhul Sfânt din cauza 
acțiunilor oamenilor, care: (1) calcă în 
picioare pe Domnul Isus Hristos, și (2) 
disprețuiesc sângele vărsat pentru 
r ă s c u m p ă r a r e a n o a s t r ă , a s t f e l 
batjocorind pe Duhul harului.

A desconsidera divinitatea Domnului 
Isus, Cel care este „oglindirea slavei Lui 
și întipărirea Ființei Lui,” înseamnă a 
batjocori pe Duhul Sfânt, Cel care ni-L 
descoperă și ni-L adeverește pe Fiul lui 
Dumnezeu. Și cine disprețuiește sângele 
prin care avem răscumpărarea noastră, 
își bate joc de harul lui Dumnezeu și 
aruncă ocară asupra Duhului. 

Aceste două aspecte ale disprețului 
pe care oamenii îl aduc Duhului Sfânt 
sunt cu atât mai tragice cu cât de Duhul 
Sfânt atârnă lucrarea mântuirii lor. De 
aceea, Duhul e numit aici „Duhul 
harului”. În suferința aceasta a Duhului 
Sfânt e durerea că pentru astfel de 
oameni Însuși Hristos, Singurul care 
poate da mântuirea, și calea mântuirii 
(sângele vărsat la Golgota), devin fără 
putere, iar Duhul Sfânt simte aceasta ca 
o jignire personală, care devine fatală 
pentru cei care-L resping ș i Îl 
batjocoresc.

Iubite cititor, nu respinge chemarea 
Duhului Sfânt care te cheamă la 
Domnul Isus Hristos și la mântuirea 
prin sângele Lui!

Da, sunt fiu de Împărat,
Dumnezeu mi-e Tată !
El deja mi-a arătat
Slava ce m-așteaptă.

Vă uitați că-s așa mic,
Fără importanță?
O fărâmă de nimic
Îmbrăcată-n zdreanță?

Dar sunt fiu de Împărat;
Am o moștenire!
Și-ncă nu s-a arătat
Ce voi fi-n mărire.

Spuneți, unde-ați pomenit
Un mai scump tezaur:
Un oraș de hrisolit,
Și cu străzi de aur?

Iată moștenirea mea,
În Hristos păstrată, —
Ce dacă e crucea grea,
Și sunt râs de gloată ??

N-au decât să râdă-n dud,
Și ce vor nu-mi pasă;
Nici nu-i văd, nici nu-i aud,
Eu alerg Acasă.

Și-ntr-o zi voi fi schimbat,
Din mâl și rugină,
Voi ajunge la Palat,
În strai de lumină!  (vp)


