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rima zi a anului 1983
aducea în familia pastorului Birãu, din Vicovu de Sus,
un nou dar de la Dumnezeu, Iosif,
al ºaptelea copil.
Iosif a crescut ca un bãiat
retras, liniºtit ºi gânditor. Tânãr
fiind ºi însufleþit de o sete crescândã de a pãtrunde adânc în
cunoaºterea lui Dumnezeu, Iosif
nu se va sfii sã pãrãseascã plaiurile Bucovinei ºi sã se mute la
Arad. Aici, îl va gãzdui ºi îndruma în cãutãrile sale Facultatea de
Teologie Betania. Orientarea
cãtre limbile clasice, greaca ºi
ebraica, gândirea teologicã profundã au fãcut din Iosif un creºtin
aparte.
Pentru trei ani a fost bibliotecarul facultãþii. Aici, aplecarea
spre poezie ºi muzicã avea sã
prindã un contur tot mai puternic.
O dovedesc numeroasele eseuri
ºi scrieri, prelegeri susþinute cu

diverse ocazii. Mulþi dintre
colegii lui stau mãrturie cã acolo,
printre rafturile cu cãrþi, au primit
de la Domnul, prin Iosif, mângâiere, sfãtuire, îmbãrbãtare. A

Iosif Birãu
1983-2008

plecat apoi în Graz, Austria, la
Facultatea de limbi clasice sã-ºi
continue cãutãrile.
Au fost însã cãutãri de scurtã
duratã. Pe 5 aprilie 2008 Iosif
avea sã îºi încheie pelegrinajul pe
pãmânt printr-un grav accident.

Locuri biblice
„Odaia de sus” -

Situatã la etajul
al doilea al unei clãdiri construite pe Muntele
Sionului, în Ierusalim, este locul pe care tradiþia
creºtinã îl atribuie atât desfãºurãrii Cinei
Domnului, cât ºi revãrsãrii Duhului Sfânt în ziua
Cincizecimii:
„Când au ajuns acasã, s-au suit în odaia de sus,
unde stãteau de obicei...” (Fapte 1.13)

Serviciile funebre au fost
þinute în localul Bisericii Penticostale nr. 1 din Vicovu de Sus.
Au fost alãturi de familia îndoliatã fraþi ºi surori din toatã
Bucovina. Serviciile divine au
fost conduse de pastorul ªerban
Costache, preºedintele Regionalei Suceava, iar Cuvântul lui
Dumnezeu a fost vestit de: Pavel
Riviº Tipei, preºedintele Cultului,
Romu Mocan, secretar general,
Florin Ianovici, pastor din Bucureºti, Piotr Karpov, preºedintele
Regionalei Penticostale din Cernãuþi - Ucraina ºi alþi pastori din
þarã ºi din diaspora.
Un gând transmis de Romu
Mocan a strãpuns pe ascultãtori:
„moartea lui Iosif ne învaþã, încã
o datã, cã prioritatea în viaþa
noastrã trebuie sã fie Împãrãþia
lui Dumnezeu, fiind totodatã un
semnal de alarmã pentru toþi, în
special pentru tineri, ca sã fim
pregãtiþi în orice moment pentru
plecarea în veºnicii”.
Dorim ca Dumnezeu sã mângâie familia îndureratã.
CIPRIAN MUªAT

Apus pe malul Mãrii Tiberiadei. Pe un astfel de
þãrm l-a reabilitat Domnul Isus, dupã ce a înviat,
pe Petru – care se lepãdase în noaptea când a fost
prins Mântuitorul –, încredinþându-i sarcina de a a
se îngriji de Biserica Sa (Ioan 21.15-17)

„În ziua Cincizecimii, erau toþi împreunã în acelaºi loc.
Deodatã a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic,
ºi a umplut toatã casa unde ºedeau ei. Niºte limbi ca de foc au
fost vãzute împãrþindu-se printre ei, ºi s-au aºezat câte una pe
fiecare din ei. ªi toþi s-au umplut de Duh Sfânt, ºi au început
sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã
vorbeascã.” (Faptele Apostolilor 2.1-4).
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