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Istoria cântecului „Măreţul Har” (partea  a II-a)

În 1748 o furtună violentă amenința cu scufundarea barca, 
iar Newton cade pe genunchi cerând mila lui Dumnezeu. A fost 
atunci, imediat după ce furtuna s-a oprit, când a realizat că există 
un Dumnezeu care aude și răspunde rugăciunilor, până și pentru 
cel mai rău dintre oameni. A continuat totuși traficul cu sclavi până 
când, în finalmente, a renunțat căindu-se și devenind predicator și 
compozitor de cântece religioase.

A fost deasemenea inspirația pentru William Wilberforce, 
un politician englez care timp de 16 ani a luptat împotriva sclaviei 
propunând guvernului proiecte pentru aceasta, începând cu 1791 
până când, în 1807, în sfârșit a reușit, mulțumită credinței, 
anularea sclaviei. A continuat luptând, deoarece inițial, sclavii deja 
cumpărați nu au fost eliberați, s-a interzis doar continuarea 
comerțului cu sclavi, până în 1823 când în sfârșit toți sclavii au fost 

eliberați.

Probabil că dacă v-aș cere un nume de om mare care te inspiră vei 
spune…Napoleon…un om care după fiecare bătălie mare se culcă gândindu-se la bătălia ce 
a purtat-o…la câți oameni a învins pe câmpul de luptă, la câți a omorât…dar William 
Wilberforce este acel om care atunci când punea capul pe pernă, se putea gândi la toți 
oamenii pe care i-a eliberat. Lupta  ce s-a terminat  după 16 ani de zile într-o victorie așa de 
mult dorită de către toate victimele capriciilor economice și de putere ale potențelor 
mondiale de atunci.

În 1772 John Newton a scris un cântec. Un cântec cunoscut azi sub numele de 
“Mărețul Har” sau “Amazing Grace” ca nume original,în engleză, fiind acest cântec 
mărturia sa. A devenit cea mai populară melodie din istorie. Cea mai înregistrată și cea mai 

cântată de un număr foarte mare de artiști, tradusă în mai multe limbi, ca 
oricare altă cântare. O cântare cu doar puține note ridică 
capetele celor fără de speranță și înmoaie inimile celor 
împietriți. Harul are puterea să transforme, să-i îndrepte pe 
cei nedrepți și să schimbe un om care  odată comercializa 
sclavii, într-unul care să lupte pentru libertatea lor.
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Cum te-aș putea privi, fiul meu, fiica mea, în groaza infinit mai mare decât cea mai 
înfiorătoare groază trăită vreodată, cum te-aș putea privi într-o desnădejde fără sfârșit, 
cum te-aș putea privi într-un chin veșnic clipă de clipă mai intens, într-o infinitate de clipe? 
Omule, ascultă-Mă!

O, de M-ai asculta, omule! Te-am întocmit pentru slavă, te-am crescut nu pentru ce 
ai putea tu să-Mi dai, ci pentru ca tu să poți primi din Mine, să ne putem plimba, duh din 
duh, prin răcoarea serii sființind galaxiile prin prezența Mea și a ta.

Da! Am murit Eu în locul tău! Am murit Eu cu toate morțile tale, am trăit Eu toate 
durerile tale, toată dreptatea înfiorătoarei pedepse am purtat-o Eu. În dreptatea mea nu am 
putut ierta păcatul tău, ci l-am pedepsit în trupul Meu pe Golgota. Problema neputinței tale 
am rezolvat-o Eu, dar nici chiar Eu nu te pot forța să mă iubești. Înțelegi tu? Golul infinit din 
tine, moartea  veșnică, numai tu îl poți deschide pentru ca Eu să-l umplu cu viața veșnică.

Unde ești, fiule? Mă auzi? Eu am venit nu să cer, ci să dau... Ai auzit despre Mine că 
nu obosesc iertând? Și totuși  tu intri în casa Mea, confortabil în nelegiuirea ta... Cine ți-a 
spus că eu pot trece cu vederea nelegiuirea? N-am purtat Eu pedeapsa ei pe cruce? Mă bucur 
să iert, vino și cere-ți iertare! Ți-a spus cineva că nu te văd? Unde te poți ascunde de 
prezența Mea? Cât vei fugi de dragostea Mea?

Ai auzit despre Mine că Eu sunt Ușa oilor, că eu sunt Calea, Adevărul și Viața si că 
nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin Mine? Unde alergi? Nu știai că eu sunt singurul 
Mijlocitor între tine și Dumnezeu? Cine a îndrăznit să-ți spună altceva? Eu și numai Eu am 
murit pentru tine!

Cine ți-a spus că există anticamere în cer? Pot primi Eu mită? Si dacă Avraam nu a 
putut trece prăpastia dintre rai si iad doar ca să umezească cu degetul buzele bogatului 
nemilostiv, cine ți-a spus ca pomenile şi parastasurile tale o pot face? Cine ți-a spus că poți 
înjura pe Dumnezeu dacă ești al Lui? Eu te apăr, eu ridic zid de ocrotire cu sângele Meu, Eu 
te ung cu putere pentru lucrarea Mea pentru că tu și toți cei născuți din mine sunteți o 
preoție împărătească. Cine a îndrăznit să vă învețe altfel?

Ai auzit despre Mine că nu pot să văd sărbatoarea unită cu nelegiuirea? Cum de 
îndrăznești să vii cu daruri din bogățiile furate, cu laude rostite cu buzele necurate? 

Iată, te pregătești de sărbătoare, ba chiar îți chinui sufletul cu zile de post. Pe  cine, 
fiul meu, pe cine, fiica mea, ai săturat cu mâncarea ta?  Durerea cui ai încercat s-o alini 
printr-un cuvânt bun? Pentru cine, în ultima vreme, te-ai rugat în agonie, pentru cine ai fost 
purtătorul Cuvântului mântuirii?

Eu nu obosesc iertând, vino!
Eu nu dorm, încrede-te în paza Mea!
Eu ascult, roagă-te!
Eu sunt singurul Dumnezeu, numai mie să mi te închini!
Eu te iubesc cu o iubire veșnică!

Abolirea sclaviei în Anglia:
“În 1772, printr-o hotărâre legislativă, sclavia a fost interzisă 
în Anglia. Sclavia a continuat însă în coloniile britanice din 
Marea Caraibelor, unde cultivarea trestiei de zahăr aducea 
mari profituri. În anii 1780, William Wilberforce a întreprins 
o campanie menită să pună capăt comerțului cu slavi. 
Wilberforce a reușit să-i convingă pe membrii parlamentului 
să interzică comerțul cu sclavi în Imperiul Britanic. Astfel, 
mai multe hotărâri legislative succesive britanice--(1807, 
1827, 1833 și 1834)--declară abolirea slaviei. Majoritatea 
țărilor europene, sub o puternică presiune britanică, fac 
același lucru între 1830 și 1860.”



Rubrica femeii... / Briscan Irina / PERICOLELE COPILULUI CONTEMPORAN (X) 

Despre muzică s-au dat multe 
definiţii. Una dintre cele mai apreciate este 
cea a lui Luther: „Sunt deplin convins că, 
după teologie, nicio artă nu poate egala 
muzica. Muzica este darul sublim pe care 
noi l-am primit de la Dumnezeu”. De acest 
dar se pot bucura atât adulţii, cât şi copiii. 
Copiii au abilitatea de a  recepta muzica 
încă de la cele mai fragede vârste. Calitatea 
muzicii receptată de aceştia are efecte 
importante asupra dezvoltării sale fizice, 
psihice şi chiar spirituale. 

Publicaţia „The Secret Life of Unborn Child” menţiona următorul lucru: „Fetuşii 
savurează Mozart şi Vivaldi. La rock protestează violent”. Robert Lee Holtz  afirmă: „La 
numai 4 luni, copiii discern muzica. Ei doresc terţe şi intervale perfecte, dar se supără la 
disonanţe”. Copiii de 5-9 ani au abilitatea de a alege emoţia corespunzătoare tipului de 
muzică audiată (supărat, bucuros, războinic, tulburat,  agresiv, calm, fricos).  Nu cred că 
mai e necesar să menţionăm experimentele care s-au făcut pe plante şi animale privind 
efectele muzicii audiate (ex. După un timp regulat  de audiţie muzicală, două categorii de 
câini au înregistrat urmtătoarele rezultate: cei care au audiat muzică rock manifestau furie 
şi agresiune, iar cei care au audiat muzică liniştită au manifestat relaxare şi calm). Dar de ce 
aduc în atenţie acest lucru? Ce legătură au cele precizate mai sus cu copilul din ziua de 
astăzi? Au legătură şi dovedesc pericolele la care este expus copilul prin audierea şi folosirea 
muzicii în viaţa personală. 

Semnalul de alarmă îl ridică tipul de muzică promovat în bisericile actuale. Muzica 
lăsată de Dumnezeu ca „dar” are menirea  să trezească în sufletele oamenilor: sfinţenie, 
gânduri curate, bucurie duhovnicească, devoţiune, adorare, evlavie.  Muzica comercială, 
cea creştină, oferă „satisfacerea plăcerii fireşti sub masca religiei”. Acest tip de muzică este 
menţionat în Amos 5:21, 23: „Eu urăsc şi dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă 
sufăr adunarea de sărbătoare...Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta 
sunetul alăutelor tale”. Termenul de CCM (Contemporany Christian Music) a apărut încă 
din anul 1960. Urmările care au apărut în urma promovării şi dezvoltării sale în întreaga 
lume, în bisericile neoprotestante, au fost apreciate ca fiind negative. Şi aceste concluzii au 
fost făcute chiar de promotorii ei: „Am creat un Monstru!”, „Vă daţi seama că chemaţi 
spiritele rele prin muzica asta?”, „Satana va face din muzică o cursă!”. 

Dumnezeu ne-a oferit acest dar pentru a-I aduce Lui închinare, laudă şi slavă. 
Muzica este făcută să fie cântată, nu numai audiată. Ajungem astfel exact la punctul de 
lansare al acestui subiect. „Toată suflarea să laude pe Domnul!” – Psalmul 150:6. Prin felul 
în care cântăm, prin tipul cântărilor arătăm cui cântăm, cui slujim. 
Noi cui cântăm, cui  slujim? Copiii noştri cui slujesc?  
Răspunsul ideal ar fi: lui DUMNEZEU.
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Agafiţă Ruben şi familia sa;
2. Bilan Marian şi familia sa;
3. Borş Samuel şi familia sa;
4. Călugăr Mihail şi familia sa;
5. Dorca Salomia şi familia sa;
6. Gherman Maria şi familia sa;
7. Irimia Ilie şi familia sa.

Muzica

Înmormântare:  Man Simion - cel mai bătrân pastor penticostal

Născut în Țara Lăpuşului la 24 noiembrie 1912, Simion 
Man într-un secol de viață a trecut prin cele două războaie 
mondiale, 45 de ani de comunism și libertatea din ultimii 22 
de ani.

Influențat de mișcarea Oastea Domnului s-a întors de 
tânăr la Cristos. Ca predicator penticostal a fost arestat, 
purtat din post în post și bătut de către jandarmi în perioadă 
interbelică.

Om simplu de la țară, fără multă educație, a fost mânat de 
o credință vie care a dus la fondarea primelor biserici 
penticostale din județul Satu Mare. Avea ceva din dârzenia 
țăranului ce își iubește pământul, țara și pe Dumnezeu.

Ca păstor, în timpul perioadei comuniste, a avut parte de 
multe împotriviri și șicane din partea autorităților. Soția 
Zamfira i-a adus pe lume 12 copii din care au supraviețuit 9.

La 85 de ani și-a luat primul pașaport și a făcut de unul singur o vizită în America. 
La 99 de ani îi plăcea să meargă pe jos cei 8 km până la biserică.
Pe 1 mai a avut un accident muncind la câmp. Până în ultimele zile și-a păstrat simțul 
umorului și luciditatea.

În spital recita psalmi și predica personalului care îl îngrijea. După o viață demnă 
s-a dus să-L întâlnească pe cel ce L-a iubit și slujit atât de mult.

Anu
nt

ur
i!

Programarea textelor biblice din această 
săptămână:
-Duminicã dimineaţa: Text:  Moralitate – Proverve 6:6-11
-Duminicã dupãmasa: Text: Matei 8:28-34
-Miercuri: Text: Efes.6:1-9

-Duminică seara, la serviciul de evanghelizare va 
predica evanghelia fratele Mihăiţă Dănilă din Marga.

-Dacă cunoașteți frați sau surori care sunt internați în 
spitalele din Reșița, lăsați un bilet cu 
nume, nr. de telefon, spitalul și salonul, pentru a putea fi 
vizitați.
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