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Anunțuri:

Vrei	să	te	faci	sănătos?

Ioan	5:1-15

	 Cu	această	ın̂trebare	l-a	ın̂tâmpinat	Isus	pe	slăbănogul	care	zăcea	ın̂	neputință	

de	38	de	ani,	la	scăldătoarea	Betesda.	Răspunsul	slăbănogului:	Doamne,	...	nu	am	pe	

nimeni...	arată	cât	de	mare	era	dorința	lui	de	a	se	vindeca,	de	a	se	putea		deplasa	singur,	

de	a	nu	mai	fi	dependent	de	nimeni.	Având	ın̂	fața	lui	pe	Cel	care	este	izvorul	vieții,	

Creatorul	 tuturor	 lucrurilor,	 miracolul	 s-a	 produs.	 La	 un	 singur	 cuvânt	 al	

Mântuitorului,	slăbănogul	a	plecat	pe	picioarele	lui,	vindecat	și	copleșit	de	harul	de	

care	a	avut	parte.	Și	astfel,	viața	acestui	om,	ajuns	ın̂	această	stare	gravă	din	cauza	

păcatului,	avea	să	se	schimbe	radical.	

	 Istoria	nefericită	a	acestui	om,	este	istoria	celor	mai	mulți	oameni,	pe	care	

păcatul	 i-a	 adus	 ın̂	 această	 stare	gravă,	 de	 suferință,	 de	 ın̂străinare,	de	neputință.	

Numai	 ın̂tâlnirea	 cu	 Isus	 Hristos	 poate	 schimba	 aceasta	 stare,	 redându-i	 omului	

demnitatea	pierdută	și	perspectiva	unei	vieți	noi.

	 Privind	la	textul	de	față	putem	desprinde	câteva	adevăruri	spirituale	pe	care	

este	bine	să	le	cunoaștem	și	să	le	aplicăm	ın̂	viața	noastră.	

1.Nevoia	de	vindecare.

				 Toți	bolnavii	care	se	aflau	la	scăldătoarea	Betesda	doreau	același	lucru:	să	fie	

vindecați	de	bolile	lor.	I�nsă	Biblia	spune	că	o	boală	mult	mai	cumplită	decât	orice	boală	

a	trupului,	este	boala	sufletului,	pe	care	o	produce	păcatul.

	 De	aceea,	orice	om	care	recunoaște	că	sufletul	ıî	este	afectat	de	această	boală,	

are	nevoie	de	vindecare	pe	care	doar	ın̂tâlnirea	cu	Isus	Hristos	i-o	poate	da.	Soluția	

pentru	vindecarea	sufletului	este	jertfa	Mântuitorului.	Biblia	spune	că:	sângele	lui	

Isus	Hristos,	ne	curătește	de	orice	păcat.	(1Ioan	1:7).	

2.Nevoia	de	dragoste.

				 Din	 cuvintele	 slăbănogului:	 Doamne	 ,	 nu	 am	 pe	 nimeni	 ...	 ın̂țelegem	 câtă	

nevoie	 avea	 omul	 acesta	 de	mila	 cuiva.	 Poate	 ani	 de	 zile	 a	 așteptat	 ca	 cineva	 să	

manifeste	puțin	interes	față	de	el,	să	arate	un	strop	de	dragoste	față	de	starea	gravă	ın̂	

care	se	găsea,	și	n-a	primit-o	de	la	nimeni.	Singurul	care	i-a	arătat-o,	a	fost	Domnul	

Isus,	care	știa	starea	lui	desnădăjduită	și	că	este	bolnav	de	multă	vreme.

				 Dacă	ai	așteptat	ca	oamenii	să	te	iubească	și	ești	dezamăgit	de	indiferența	lor	

față	de	tine,	reține:	Isus	Hristos	este	Cel	care	te	iubește	și	te	prețuiește	cu	adevărat.				

3.Nevoia	de	ascultare.

				 Este	de	remarcat	faptul	că	slăbănogul	se	afla	ın̂	fața	Domnului	Isus	pe	care			

nu-L	cunoștea	 și	 	 	nu-L	văzuse	niciodată.	 Și	 la	porunca	Mântuitorului:	Scoală-te...	

Ridică-ți	patul	 și	umblă,	slăbănogul,	 fără	să	comenteze,	dă	dovadă	de	ascultare,	 și	

minunea	se	produce.

o 	CATEHEZÃ.	Continuă	noul	studiu	de	cateheză	pentru	toți	cei	care	
doresc	 să-L	urmeze	pe	Domnul	 Isus,	 să	 cunoască	 adevărurile	Scripturii		
privind	 mântuirea	 sufletului.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 în	 fiecare	 duminică	
dimineața	 de	 la	 ora	 9.00,	 ın̂	 corpul	 din	 față,	 la	 etaj	 (Bibliotecă).	 Vă	
așteptăm!
o 	COMITET.	Mâine	de	la	ora	18.00,	frații	din	comitetul	de	conducere	a	
bisericii	sunt	invitați	la	ședința	lunară,	pentru	rugăciune	și	sfătuire.
o 	ORA	DE	IARNĂ.	De	astăzi	slujbele	de	duminică	seara	și	miercuri	seara	
vor	ın̂cep	la	ora	17.30.
o 	EVENIMENT	TINERI	ȘI	ADOLESCENȚI.	(De)conectat	cu	Dumnezeu	în	
era	digitală,	un	eveniment	special	pentru	tinerii	 și	adolescenții	Bisericii	
„Harul”,	 sâmbătă,	 11.11.2017,	 de	 la	 ora	 17.00.	 I�nvățăm	 despre	
beneficiile	 și	 capcanele	 tehnologiei	 și	 interacționăm	 cu	 tinerii	 și	
adolescenții	din	Biserica	„Betania”.	
o 	EUTIH.	I�ntâlniri	cu	Isus.	Vii	obosit.	Pleci	transformat.	Marți,	de	la	
18.30.
o  ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.
o  GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.
o  CITIREA	BIBLIEI.	Anul	 acesta	vom	citi	Noul	Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	 Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	
urmărind	 lucrarea	 Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	
Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos	pe	
care	ıl̂	găsiți	ın̂	holul	bisericii.	

Isus	a	luat	cuvântul	și	le-a	
zis:	Nu	cei	sănătoși	au	

trebuință	de	doctor,	ci	cei	
bolnavi.	N-am	venit	să	chem	
la	pocăință	pe	cei	neprihăniți,	

ci	pe	cei	bolnavi.
Marcu	2:17

 Rugãciune	specialã	pentru	
	SLUJITORII	BISERICII

sMulțumire	 pentru	 toți	 membrii	 activi	 ai	
Bisericii 	 „Harul”, 	 care	 și-au	 asumat	
responsabilitatea	unei	slujiri.
sMulțumire	pentru	slujitorii	duhovnicești:	
păstori,	 prezbiteri,	 ı̂nvățători	 la	 toate	
categoriile	de	vârstă,	misionari.
sMulțumire	 pentru	 toți	 slujitorii	 diaconi	 și	 diaconițe	 care	 slujesc	 ı̂n	
administrație,	 casierie	 și	 contabilitate,	 comitet,	 vizitarea	 și	 ajutorarea	
seniorilor	și	bolnavilor,	ın̂mormântări	etc.
sMulțumire	pentru	slujitorii	leviți	care	conduc	ın̂chinarea	prin	cântare.	
sMulțumire	pentru	frații	și	surorile	care	s-au	implicat	ın̂	proiectul	„Adoptă	
un	senior	din	Biserica	Harul”	și	pentru	coordonatorii	proiectului.
sMijlocire	pentru	acoperirea	zonelor	neacoperite	ın̂	slujire	(Site,	Buletin,	
IT,	sunet,	misiune	etc.).
sMijlocire	pentru	călăuzire	ın̂	alegerea	unui	nou	păstor	tânăr.
sMijlocire	pentru	sfințirea	tuturor	slujitorilor.	
sMijlocire	 pentru	 slujire	 prin	 puterea	 Duhului	 Sfânt,	 nu	 prin	 puterea	
omenească.			
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personală	a	lucrării	lui	Hristos	și	este	o	formă	de	
cinstire	 care	 se	 deosebește	 de	 cele	 practicate	 ın̂	
vremea	sa.

Luther	nu	putea	accepta	formele	de	cinstire	
a	suferinței	lui	Hristos	care	se	reduceau	la	simple	
reprezentări	ale	acesteia	și	care	nu	aveau	implicații	
concrete	asupra	vieții	credinciosului.	Acestea	erau	
doar	 ritualuri	 la	 care	 majoritatea	 credincioșilor	
participau	pasiv.	După	părerea	lui	Luther,	dreapta	
cinstire	a	patimilor	 lui	Hristos	 trebuie	să	aibă	 ca	
scop	 recunoașterea	 și	 mărturisirea	 propriului	
păcat,	cauza	suferinței	lui	Hristos.	

Cel	care	se	gândește	la	patimile	lui	Hristos	o	
zi,	o	oră,	ba	chiar	 și	doar	un	sfert	de	oră,	despre	
acela	ne	ın̂găduim	să	spunem	pe	față	că	 face	mai	
bine	 decât	 dacă	 ar	 posti	 un	 an	 ın̂treg,	 ar	 citi	 ın̂	
fiecare	zi	un	psalm,	ba	chiar	dacă	ar	asculta	o	sută	
de	slujbe,	căci	acest	gând	ıl̂	transformă	pe	om	pe	de-
a-ntregul,	 având	 aproape	 aceeași	 semnificație	 ca	
reın̂noirea	de	după	botez.	Căci	aici	se	arată	patimile	
lui	 Hristos	 ı̂n	 adevărata	 lor	 lucrare	 nobilă,	 ı̂l	
sugrumă	 pe	 vechiul	 Adam,	 alungă	 toate	 poftele,	
plăcerile	și	prevederea,	la	care	te	poți	aștepta	de	la	
toate	creaturile,	așa	cum	și	Hristos	a	fost	părăsit	de	
toate	și	de	toți,	chiar	și	de	Dumnezeu,	scria	Luther.

La	 ı̂nceputul	 lunii	 ianuarie	 1523,	 la	
Nurnberg,	 catolicii	 au	 răspândit	 despre	 Luther	
zvonurile	că	ar	susține	că	Maria	n-ar	fi	fost	fecioară,	
că	L-ar	fi	conceput	pe	Isus	cu	Iosif	și	că	ar	mai	fi	avut	
numeroși	copii.	De	asemenea,	se	zvonea	că	Luther	
ar	răspândi	o	nouă	erezie,	și	anume	că	Isus	nu	ar	fi	
din	 seminția	 lui	 Avraam.	 Luther	 a	 fost	 nevoit	 să	
răspundă	 la	acuzațiile	ce	 i	se	aduceau,	așa	că	s-a	
folosit	de	această	ocazie	pentru	a	arăta	că	Isus	s-a	
născut	evreu,	acesta	fiind	chiar	titlul	lucrării	sale.

Luther	 a	 nădăjduit	 că,	 printr-o	 instruire	
frățească,	 prietenoasă	 și	 nepolemică,	 va	 reuși	 să	
convertească	cât	mai	mulți	evrei	la	credința	ın̂	Isus	
Hristos.	O	credință	care,	de	fapt,	nu	le	este	străină	
evreilor,	deoarece	despre	ea	s-a	vorbit	și	ın̂	scrierile	
Vechiului	Testament,	 fiind	propovăduită	de	 către	
toți	 patriarhii	 și	 profeții	 poporului	 lui	 Israel.	 De	
aceea	nu	este	de	mirare	că	sămânța	Evangheliei	a	
răsărit	ın̂tâi	printre	evrei.

Dacă	 și	apostolii,	care	au	fost	evrei,	s-ar	 fi	
purtat	la	fel	cu	noi,	păgânii,	așa	cum	ne	purtăm	noi	
cu	evreii,	nu	s-ar	mai	fi	ales	nici	un	creștin	dintre	
păgâni,	remarcă	Luther.	Dar	ei	s-au	purtat	nespus	
de	 frățește	 cu	 noi,	 așa	 că	 și	 noi	 ar	 trebui	 să	 ne	
purtăm	la	fel	de	frățește	cu	evreii,	dacă	vrem	să-i	
convertim	pe	mulți	dintre	ei.

Teologiei	luterane	i	se	reproșează	că	nu	ar	
pune	preț	pe	faptele	bune,	că	le-ar	marginaliza	sau	
că	le-ar	exclude.	I�ncă	din	timpul	Reformei,	această	
temă	era	 foarte	 controversată.	 Faptul	 că	 teologia	
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luterană	a	accentuat	credința	nu	ın̂seamnă	că	exclude	cu	
desăvârșire	faptele	bune.	Ea	respinge	doar	convingerea	că	
prin	 simpla	 ı̂nfăptuire	 de	 fapte	 bune	 se	 poate	 obține	
mântuirea.	

I�n	mod	ingenios,	ın̂	lucrarea	Despre	faptele	bune,	
Luther	 a	 ın̂cercat	 să	 ın̂lăture	 o	 dată	 pentru	 totdeauna	
reproșul	care	i	se	aducea,	că	ar	fi	exclus	faptele	bune,	ın̂	
favoarea	credinței.	I�ntreaga	Scriptură	nu	numește	o	altă	
faptă	ca	 fiind	dumnezeiască	 și	bună	decât	credința.	Din	
această	 optică,	 toate	 faptele	 sunt	 egale.	 Nu	 există	 nicio	
deosebire	ın̂tre	ele.	Doar	astfel	de	fapte	I�i	sunt	plăcute	lui	
Dumnezeu.	Credința	este,	deci,	„maestrul”	faptelor.

Sermonul	 Despre	 faptele	 bune	 este	 una	 dintre	
lucrările	 clasice	 ale	 reformatorului,	 o	 carte	 de	 căpătâi	
pentru	 ı̂nțelegerea	 eticii	 sale,	 una	 dintre	 cele	 mai	
importante	reprezentări	ale	eticii	protestante.	I�n	această	
lucrare,	Luther	analizează	cele	zece	porunci	și	implicațiile	
lor	pentru	credincioși.

I�n	 lucrarea	 Către	 domnii	 consilieri,	 apărută	 ı̂n	
1524,	Luther	pune	temelia	unei	societăți	noi,	creștine,	o	
societate	 a	 răspunderii	 față	 de	 copii	 și	 tineri.	 Pe	 lângă	
ın̂demnul	 de	 a	 clădi	 școli	 și	 universități,	 reformatorul	
pune	accent	asupra	esenței	ın̂vățământului.	El	considera	
că	 era	 o	 obligație	 creștină	 ca	 societatea	 să	 se	 ocupe	de	
tineri.	 Eu	 consider	 că,	 ı̂ntre	 păcate,	 lumea	 nu	 este	
ım̂povărată	 ın̂	 fața	 lui	 Dumnezeu	 mai	 ın̂grozitor	 și	 nu	
merită	pedeapsă	mai	mare	decât	pentru	acela	că	nu	ne	
ocupăm	de	copii	și	nu-i	instruim,	afirma	reformatorul.

Războiul	țărănesc	(1524-1526)	a	ın̂semnat	o	mare	
provocare	 pentru	 Luther.	 Acest	 eveniment	 l-a	 afectat	
profund	 și	 tot	 ceea	ce	a	 scris	 ın̂	 legătură	 cu	el	poartă	o	
amprentă	 personală.	 I�n	 volumul	 al	 doilea	 din	 colecția	
Reforma,	 regăsim	 lucrările	 I�ndemn	 la	pace	 și	 I�mpotriva	
hoardelor	de	tâlhari	și	criminali	ale	țăranilor.	Deși	Luther	
a	ın̂cercat	să	ıî	facă	pe	țărani	să	ın̂țeleagă	că	se	află	pe	un	
drum	greșit	și	că	trebuie	să	caute	altă	cale	de	soluționare	a	
problemelor	 lor,	 ı̂ncercarea	 sa	 personală	 de	 a	 opri	
catastrofa	 nu	 a	 avut	 succes.	 Din	 punctul	 lui	 de	 vedere,	
țăranii	 s-au	 lăsat	 influențați	 de	 diavol,	 creând	 haos	 și	
disperare,	 și	 ı̂n	 acest	 caz,	 adevărul	 Evangheliei	 și	
mântuirea	erau	ın̂	joc.	De	aceea,	a	doua	lucrare	este	scrisă	
pe	un	ton	cu	mult	mai	dur.

Tema	 războiului	 este	 abordată	 de	 Luther	 și	 ı̂n	
lucrarea	 Dacă	 și	 soldații	 pot	 fi	 mântuiți,	 unul	 dintre	
puținele	tratate	teologice	care	au	ca	temă	dificila	legătură	
dintre	 credința	 creștină	 și	 răspunderea	 militară.	 De	
asemenea,	 ea	 abordează	 și	 alte	 aspecte,	 cum	 ar	 fi	
justificarea	 războiului,	 atribuțiile	 stăpânirii	 lumești,	
sensul	serviciului	militar	și	problematica	păstrării	păcii	ın̂	
lume.	

Descoperiți	mai	multe	fragmente	din	scrierile	lui	
Martin	Luther,	sâmbătă,	11	noiembrie,	de	la	ora	14:20	
ın̂	emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚA� 	la	RVE	pe	94,2	FM	sau	pe	
rve.ro.	Pentru	a	fi	la	curent	cu	difuzările	emisiunii	intrați	și	
pe	carteaeoviață.com.

				 Vrei	vindecarea	sufletului?	Ascultă	de	poruncile	

Domnului	 Isus	 și	 crede	 din	 toată	 inima	 că	 El	 ıț̂i	 poate	

vindeca	sufletul,	 și	vei	experimenta	miracolul	unei	vieți	

noi.

4.Nevoia	de	mărturie.
				 După	ın̂tâlnirea	cu	Isus,	după	miracolul	vindecării,	
citim	că	slăbănogul	...	s-a	dus	și	a	spus	iudeilor	că	Isus	este	
Acela	care-l	făcuse	sănătos.(v	15)
				 Ai	experimentat	minunea	mântuirii,	a	vindecării	
sufletului?	Du-te	și	ım̂părtășește-o	și	altora.

	 Trebuie	 să	 recunoaștem	 că	 suntem	 foarte	
preocupați	 de	 sănătatea	 fizică,	 de	 păstrarea	 ei	 dacă	 o	
avem,	 sau	 de	 recuperarea	 ei,	 dacă	 am	 pierdut-o.	 Biblia	
spune	că	trupul	este	Templul	Duhului	Sfânt	și	trebuie	să	
avem	grijă	de	el.	I�nsă	mult	mai	importantă	decât	sănătatea	
fizică	este	sănătatea	spirituală.	La	ce	folos	un	trup	sănătos	
cu	un	suflet	bolnav?	
		 Dacă	 trupul	 ı̂ți	 este	 sănătos,	 mulțumește-i	 lui	
Dumnezeu.	Dar	dacă	sufletul	ıț̂i	este	bolnav,	ın̂că	stăpânit	
și	afectat	de	păcat,	ai	nevoie	urgentă	de	ın̂tâlnirea	cu	Isus	
Hristos,	ai	nevoie	de	vindecare,	pentru	că,	doar	un	suflet	
curățit,	spălat	prin	sângele	Domnului	Isus	poate	moșteni	
viața	veșnică.	

Colecția	Reforma	–	Scrieri,	volumul	2	
	 	 																											de	Martin	Luther

Al	doilea	volum	din	colecția	Reforma	ıî	oferă	
cititorului	 roade	 ale	 gândirii	 etice	 ale	 lui	 Martin	
Luther.	 Reformatorul	 și-a	 pus	 ı̂ntrebarea:	 Ce	
consecințe	 practice	 va	 avea	 ı̂nvățătura	 despre	
justificarea	credinciosului	prin	credință?	Răspunsul	
s-a	 conturat	 ı̂n	 seria	 amplă	 de	 lucrări	 etice	 și	
spirituale	referitoare	la	viața	socială	și	bisericească.		

Majoritatea	 lucrărilor	au	caracter	ocazional,	
constituind	răspunsuri	la	provocări,	având	legătură	
cu	un	caz	anume	sau	fiind	scrise	ın̂	situații	de	criză.	
Luther	era	preocupat	de	echilibrul	social,	dorea	să	
canalizeze	diferitele	forțe	spre	raporturi	normale,	să	
ın̂drume	 spiritele	 spre	 o	 conduită	 creștină	 sau	 să	
consolideze	 principiile	 societății	 creștine	 după	
modele	proprii	societății	medievale.

Prima	lucrare	prezentată	ın̂	volumul	al	doilea	
din	colecția	Reforma	este	O	predică	despre	căsătorie,	
la	baza	căreia	a	stat,	probabil,	pericopa	biblică	din	
Geneza	 2:18-25.	 Pentru	 Luther,	 căsătoria	 este	 o	
instituție	 divină,	 ı̂n	 consecință,	 viața	 de	 familie,	
căsnicia,	este	cerută	de	Dumnezeu.	Luther	a	descris	
dragostea	dintre	bărbat	 și	 femeie	ca	 fiind	„cea	mai	
mare	și	mai	adâncă	dintre	toate.”	

I�n	 anul	 1519,	 Martin	 Luther	 a	 publicat	
lucrarea	 Patimile	 lui	 Hristos.	 Pentru	 el,	 dreapta	
cinstire	 a	 patimilor	 lui	 Hristos	 constă	 ın̂	 ın̂sușirea	

China	-	Peste	20	de	misionari	creştini	

arestaţi	şi	acuzaţi	de	practici	oculte	în	

Provincia	Yunnan	

Peste	20	de	misionari	creştini	din	oraşul	Dali,	
Provincia	Yunnan	din	China,	au	 fost	condamnaţi	 la	
ın̂chisoare.	 Arestările	 au	 avut	 loc	 pe	 6	 octombrie	
2017.	Cei	mai	mulţi	au	primit	sentinţe	de	pedeapsă	
cu	 ın̂chisoarea	 ın̂tre	 4	 –	 6	 ani,	 iar	 ceilalţi	 au	 fost	
predaţi	 ı̂napoi	 autorităţilor	 judiciare	 pentru	
cercetări	suplimentare,	relatează	 .China	AID

Cei	mai	mulţi	dintre	cei	care	au	fost	judecaţi	
erau	 implicaţi	 ın̂	 lucrarea	misionară	din	mai	multe	
districte	 ale	 provinciei	 Yunan	 şi	 au	 fost	 acuzaţi	 de	
„sabotarea	 poliţiei	 şi	 de	 promovarea	 unei	 religii	
dăunătoare”.	 Pe	 parcursul	 citirii	 rechizitioriului,	
misionarii	 au	 fost	 acuzaţi	 de	 implicarea	 ı̂ntr-o	
organizaţie	 ocultă,	 denumită	 „Three	 Grades	 of	
Servants”,	 o	 grupare	 religioasă	 pe	 care	 autorităţile	
chineze	au	etichetat-o	drept	un	cult	interzis.	Niciunul	
dintre	misionarii	acuzaţi	nu	au	auzit	despre	această	
grupare	 ocultă,	 iar	 ın̂	 timpul	 cercetărilor	 nu	 s-au	
putut	găsi	 asupra	 lor	 cărţi	 sau	orice	alte	materiale	
care	să	ıî	lege	de	această	grupare.

I�n	cazul	lui	Tu	Yan,	una	dintre	credincioasele	
arestate	ın̂	Dali,	procesul	nu	s-a	sfârşit.	Autorităţile	
judecătoreşti	 au	 returnat	 dosarul	 ei	 ı̂napoi	 la	
procuratură	pentru	cercetări	suplimentare.	Sora	lui	
Tu	Yan,	Tu	Kui,	spune	că	acest	lucru	este	un	semnal	
bun	 şi	 este	 rezultatul	 atenţiei	din	partea	presei	de	
care	se	bucură	sora	sa.

„Pentru	 cei	 mai	 mulţi	 dintre	 misionari,	
procesul	s-a	ın̂cheiat.	Ei	au	fost	condamnaţi	la	ani	grei	
de	ın̂chisoare.	Acest	lucru	s-a	ın̂tâmplat	pentru	că	ei	
sunt	săraci	şi	nu	ış̂i	permit	să	protesteze.	Familia	mea	
a	angajat	avocaţi	şi	a	vizitat	oraşul	Dali	de	patru	ori.	I�n	
plus	a	contat	şi	atenţia	primită	din	partea	presei.	De	
aceea	guvernul	nu	ın̂drăzneşte	să	o	condamne	pe	Tu	
Yan.	Ceilalţi	 creştini	care	au	 fost	arestaţi	 sunt	prea	
docili	 şi	 nu	 opun	 rezistenţă.	 De	 aceea	 au	 fost	
condamnaţi	la	câte	4	–	6	ani	de	ın̂chisoare”,	a	declarat	
Tu	Kui	unui	reporter.

Au	fost	creştini	care	au	fost	ın̂carceraţi	şi	anul	
trecut,	 printre	 care	 sunt	 	 și	 Ju	 Dianhong,	 Liu	Wei,	
Zhang	Congying,	Li	Yunxiu,	Li	Min,	and	Li	Shudong.	
Un	pastor,	Peng	Huifen,	a	fost	reţinut	şi	el	anul	trecut	
ın̂să	a	fost	eliberat	la	scurt	timp	fără	să	mai	aibă	loc	un	
proces.	 Unii	 dintre	 credincioşi	 au	 fost	 judecați,	 ın̂	
timp	ce	alţii	sunt	 ın̂	continuare	arestaţi	şi	aşteaptă	
procesul.

Avocatul	 lui	 Tu	 Yan	 a	 declarat	 „Autorităţile			
ne-au	spus	că	dosarul	 lui	Tu	Yan	a	 fost	 returnat	 la	
procuratură	oraşului	Dali.	Bănuiesc	că	nu	au	dovezi	
suficiente.	Guvernul	trebuie	să	acţioneze	cu	atenţie	ın̂	
acest	caz,	pentru	că	ea	are	avocat.	Dacă	ea	nu	ar	avea	
avocat	 atunci	 guvernul	 ar	 putea	 comite	 un	 abuz”,	
susţine	avocatul.

Organizaţia	 „China	 Aid”	 se	 preocupă	 de	
expunerea	unor	astfel	de	abuzuri	pe	care	le	suportă	
creştinii	 din	 Yunnan,	 şi	 se	 implică	 ın̂	 oferirea	 de	
ajutor	pentru	cazurile	ın̂	care	creştinii	sunt	aduşi	ın̂	
faţa	instanţelor	pe	baza	unor	false	acuzaţii.

Pastor,	Nicolae	Ologeanu
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