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Editorial. Naufragiul
O înregistrare video realizată de un liceean cu telefonul mobil îi arată pe colegii 

acestuia glumind în legătură cu Titanicul înainte de naufragiul feribotului sud-coreean 
Sewol, care a provocat moartea a sute de persoane. Aceste imagini au fost surprinse la 16 
aprilie 2014, dimineaţa, de un liceean în vârstă de 17 ani, al cărui cadavru a fost găsit de 
scafandri în epava feribotului, alături de telefonul mobil.

Pe înregistrarea difuzată de presa sud-coreeană, (la cererea tatălui liceeanului), 
tinerii glumesc când feribotul se înclină spre dreapta. Nimic nu părea să afecteze croaziera. 
Liceenii erau în excursie şcolară, echipajul se vrea a fi calm şi niciun ordin de evacuare nu 
este dat. „Salvaţi-mă”, se amuză un liceean, în timp ce altul sugerează postarea filmului pe 
Facebook. „Devine un fel de Titanic”, glumeşte un al treilea.

Telefonul arată că Park Su-Hyeon a început să filmeze la ora locală 08.52, cu 
câteva minute înainte ca echipajul Sewol să trimită primul mesaj de ajutor.

După 11 minute, liceenii încă erau veseli. Unul dintre ei consideră, pe un ton 
afectat, că este timpul să îşi transmită ultimele dorinţe. Alţii se întreabă dacă incidentul va 
fi prezentat în jurnalul de ştiri.

Ulterior, tinerii sunt cuprinşi încet de angoasă şi confuzie, ei realizând gravitatea 
situaţiei. Unui liceean îi tremură picioarele şi simte că i se face rău. Un altul reacţionează 
mirat la ordinele de a-şi pune vestele de salvare. „Nu înţeleg. Să ne punem vestele de 
salvare ? Asta înseamnă că vaporul este pe cale să se scufunde ?”. Feţele tinerilor sunt 
neclare. Pe tot parcursul înregistrării se poate auzi echipajul, care le ordonă la difuzoare să 
rămână acolo unde sunt.

Dintre cei 476 de pasageri aflaţi la bordul Sewol, 325 erau liceeni de la aceeaşi 
instituţie şcolară, care mergeau pe insula Jeju.

Căpitanul şi 14 marinari care au supravieţuit catastrofei au fost arestaţi, fiind 
suspectaţi că au întârziat să dea ordinul de evacuare astfel că, atunci când acest ordin a fost 
dat, vaporul era mult prea înclinat pentru a le permite liceenilor să iasă.
Bilanţul naufragiului era vineri, (2 mai 2014), de 226 de morţi şi 76 de dispăruţi ... (Preluat 
de pe internet).

    Anunţuri D. 9 Noiembrie 2014 
Şi la slujba de seară, este evanghelizare. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea va 
continua şi în luna noiembrie, (în fiecare duminică 
seara). Să cerem binecuvântarea Domnului peste 
toţi cei ce vor veni !



 

Sa ne rugam pentru Afganistan i Somalia:ş

      MĂRTURIE:  Talida Tolnai
Sunt din Zalau și fac parte dintr-o 

familie  ortodoxă. Am inceput să fac sport 
de la vârsta de 14 ani. Fac handball. Am 
fost văzută in curtea școlii de  către 
antrenorul meu care a venit la părinții mei, 
m-a cerut de la ei și din momentul în care 
părinții mei au dat verdictul că pot să merg 
am început să practic acest sport. 

Consider că Dumnezeu știa dinainte 
toate lucrurile. În tot timpul acesta  am avut  parte de încercări de tot felul, în sensul că 
am avut reușite, am avut nereușite, am avut victorii, am avut înfrângeri, dar tot timpul 
trebuia să ne ridicăm și să mergem mai departe.

Într-o zi  mă pregăteam să merg la antrenament și am dat drumul la Radio 
Unison, este un post creștin, unde  am ascultat cântări, predici, mărturii ale unor 
oameni care s-au întors la Cristos. 

Nu intelegeam atunci despre ce este vorba dar simțeam o cercetare interioară 
și am zis că vreau și eu să văd despre ce este vorba.  

Am ascultat locul unde avea să se întâlnească biserica și m-am hotărât să merg 
și eu în locul acela.

Atunci când am mers și a început programul am simțit cu adevărat prezența lui 
Dumnezeu în viața mea, cu adevărat am simțit că este locul meu acolo și am mers în 
față. Pot să spun că în momentul acela m-am văzut la crucea lui Cristos. 

L-am văzut pe El răstignit pe cruce și asta m-a cercetat foarte mult. Am 
început să plâng, să îi spun tot oful meu, am început să-mi cer iertare pentru tot ceea 
ce am făcut. Am lăsat totul acolo. 

După ce m-am ridicat am simțit că povara mea a fost luată de pe umeri, am 
simțit pace, am simțit liniște și din momentul acela am simțit că Dumnezeu este cu 
mine.

Eu am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru de multe ori! Am ajuns în 
Danemarca. Acolo s-a ținut Campionatul European din 2010. Atât de mult m-am 
bucurat! 

Vă spuns sincer că am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru pentru că  s-a 
terminat meciul cu 16-15 pentru noi. 

Am căzut în genunchi, am ridicat mâinile spre cer și am zis: „Doamne, îți  
mulțumesc că ai fost cu noi și că ai dat biruință! Îți mulțumesc că ți-ai făcut posibilă 
prezența Ta în locul acesta!”. 

Cu adevărat Dumnezeu m-a întărit și am reușit să îmi duc datoria la capăt. Au 
venit toate colegele la mine și au zis: 

„Toto, tu ne-ai salvat!”. Le-am zis că nu eu ci  Dumnezeu! Și au zis: 
„Cu adevărat Dumnezeul tău ne-a ajutat astăzi! Cu adevărat Domnul a fost cu 

tine!” Și am zis:  
„Nu! Dumnezeu a fost cu noi! Vedeți ce înseamna să ne rugăm și să credem 

din toată inima! Dumnezeu dă biruință!”. 

 
Afganistan

•Capitala: Kabul
•Limba: paștună, persană (dari)
•Suprafața: 652,225 km2
•Populație: 28.395.716
Decenii la rând, Afganistanul a fost și 
este afectat de războaie și lupte interne. 
Cetățenii afgani se confruntă cu o rată 
înaltă a criminalității, instabilitate 
politică, insecuritate și lipsa unei 
guvernări capabile să asigure pacea și 
autoritatea legii în țară. 
Pe întregul teritoriu al țării nu există nicio 
clădire a unei biserici creștine. Când o 
televiziune afgană a difuzat un reportaj 
despre un grup de islamici care urmau să 
fie botezați, parlamentarii s-au reunit de 
urgență și au făcut apel la exterminarea 
tuturor creștinilor de origine musulmană. 
Presiunea persecuției nu se rezumă numai 
la acțiunile opresive ale guvernului și ale 
grupărilor teroriste extremiste, ci ea se 
extinde și în cadrul propriilor familii sau 
vecini. Astfel, creștinii afgani trăiesc sub 
o teroare continuă.  Un tânăr care s-a 
convertit la creștinism a fost ars de viu de 
către ceilalți membri din familia sa. Un 
grup de musulmani radicali au bătut cu 
sălbăticie un bărbat, pentru că acesta a 
împărtășit Evanghelia unor prieteni 
musulmani. La începutul lunii august a 
anului 2010, zece medici, membri ai unei 
organizații umanitare creștine, au fost 
împușcați de insurgenții talibani în nordul 
Afganistanului. 

Asupra lor au fost găsite Biblii în limba 
Dari. 
Aceste evenimente tragice nu sunt cazuri 
izolate, ci practici curente împotriva 
creștinilor și misionarilor din Afganistan.
Afganistan...un teritoriu al luptelor 
pamântești și al războaielor spirituale.

Somalia
•Capitala: Mogadishu
•Limba: somali, arabă
•Suprafaţa: 637,657 km2
•Populaţie: 10.300.000 
Somalia, o ţară majoritar islamică. A urcat 
în 2014, de pe locul 5, pe locul 2, în 
clasamentul ţărilor cu persecuţii, având ca 
factori primordiali: extremismul islamic, 
antagonismul tribal şi corupţia organizată. 
Transparency International a declarat 
Somalia ca fiind cea mai coruptă ţară din 
lume.
Execuţiile în public, decapitările, 
sugrumările în public, violurile, amputarea 
membrelor în public şi biciuirile sunt 
forme obişnuite de pedeapsă în Somalia.
Părinţii creştini care sunt prinşi că-şi învaţă 
copiii despre Isus, sunt executati. În 
familiile creştine, părinţii sunt ucişi, iar 
copiii răpiţi, pentru a fi  transformaţi în 
soldaţi musulmani. Simpla suspiciune a 
simpatizării cu credinţa creştină, poate 
însemna condamnarea la moarte.
Creştinii trebuie să-şi ascundă credinţa, 
pentru a avea acces la serviciile de bază, 
educaţie şi justiţie.


