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Ce îmi doresc? Înţelepciune. 
Să-mi dai din ea dublă măsură 
Şi bunătate, să pot şterge 
Săgeţi de viclenii şi ură. 

Ce îmi doresc? Multă blândeţe. 
S-alin cu ea gânduri amare, 
Să schimb tristeţi în bucurie 
Sau lacrimile-n sărbătoare. 

Ce îmi doresc? Te rog Isuse, 
Mai dă-mi din dragostea-Ţi, Sublime, 
Un strop măcar, un bob de rouă, 
Al urii val ca să-l suprime. 

Ce îmi doresc? Să aduc roadă 
În suferinţă şi-n răbdare, 
Prin valuri grele de voi trece, 
Vreau să rămân tot în picioare. 

Ce îmi doresc? Nădejdea slavei, 
Puterea ei nemuritoare, 
Să-mi fie călăuză-n viaţă, 
Lumină vie pe cărare. 

Ce îmi doresc? Să-mi fii alături 
În orice clipă-n orice vreme, 
Dacă Te am pe Tine, Doamne, 
Orice-ar veni, nu mă voi teme. 

Ce îmi doresc? Cărare dreaptă, 
Urmele paşilor să-mi scrie, 
Iar cei pierduţi să regăsească 
Drumul îngust spre veşnicie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fratele Cornel Iuoraș, la aniversarea a 20 de ani de la inaugurarea 
clădirii Primei Biserici Baptiste Române din Australia: 

 
Aici, între aceste ziduri, se va vesti Evanghelia Domnului Isus Cristos, 
spre mântuirea veșnică a multor suflete căutătoare de împăcare cu 
Tatăl Ceresc, prin pocăință și credință în jertfa supremă a 
Mântuitorului nostru iubit, până la glorioasa Sa revenire pe norii 
cerului, eveniment pe care copiii Săi adevărați îl doresc și îl așteaptă 
cu ardoare și răbdare. Pentru orice lucru bun noi declarăm:  

„SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!” 
 

Pagini de istorie 
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DAR ARCUL LUI A RĂMAS TARE... 
 

Pe data de 15 Ianuarie, la Biserica Baptistă Maranata 
s-au întâlnit tinerii creștini din Biserica locală cu tinerii 
de la Prima Biserică Baptistă Română din Australia. 
Împreună au dat slavă Domnului prin cântări care au 
umplut de bucurie inimile întregii adunări. La invitația 
păstorului local, Cornel Ghiță, au fost prezenți 
păstorul Teofil Ciortuz împreună cu soția sa, sora Ana.  
Păstorul Teofil Ciortuz a predicat din Geneza 49:22-26, 
punând peste tineri binecuvântarea pe care a dat-o 
Iacov lui Iosif, care „a ajuns astfel păstorul, stânca lui 
Israel”. Iată secvențe din această predică: 
 
Iosif, adaos, cum este semnificația numelui său, a 
ajuns păstorul, stânca lui Israel.  Nu ar fi ajuns nicăieri 
fără călăuzirea lui Dumnezeu. Noi toți suntem un eșec 
dacă nu conlucrăm cu Dumnezeu la realizarea 
scopurilor Sale. Ca și Iosif, și voi, tineri, sunteți vlăstar 
al unui pom roditor - Dumnezeu este pomul roditor, 
aveți ADN-ul divin. Ne-am născut din Dumnezeu. Aici 
nu este vorba de prezența la Biserică, ci de lucrarea 
Duhului Sfânt. Suntem sădiți lângă un izvor, săditul nu 
este accidental. Tineri, luați cuvântul lui Dumnezeu și 
faceți din el seva și hrana voastră de zi cu zi și veți 
înflori, nu vă veți clătina niciodată. Cuvântul este 
antidot împotriva păcatului - „Strâng cuvântul Tău în 
inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Psalm 
119:11).  
 
Avem multe surse, multe izvoare otrăvite în drumurile 
noastre. Umblând pe aceste căi rătăcitoare, un tânăr 
se usucă. Rădăcina lui este lângă 
izvor, dar izvorul are otravă. Când 
cauți după gunoaiele lumii, ajungi ca 
lumea, pe când căutarea după 
Dumnezeu este o aspirație sfântă. 
Fie-vă frică de orice compromis.  
 
Nu te poți ridica fără să ai opoziție. 
Sunt multe provocări, uitați-vă în jur, 
sunt provocări cumplite împotriva 
tinerilor. Ca părinți, i-am educat și  
i-am crescut în Biserică, dar vine o 
vreme când pierdem controlul. Școala 
și societatea se luptă împotriva lor, 
filozofia lumii se luptă împotriva lui 
Dumnezeu. „Arcașul” întinde lung coarda și tinerii 
noștri devin ținta lui. Este o luptă care se dă, și am 
observat în mod special, în Australia. Există aici un 
materialism feroce. Nu banii, nu huzurul, ci voia lui 
Dumnezeu este ceea ce trebuie să ne preocupe. Fii 
ceea ce Dumnezeu te cheamă să fi: păstor, stâncă. 

Apoi drogurile și alcoolul s-au infiltrat în societatea 
română din Australia ca nicăieri în lume. Pentru aceste 
nimicuri tânărul își pierde sufletul. Trăirea în 
imoralitate este de asemenea un păcat întâlnit aici, 
devenind o normă de viață. 
 
Arcașii țintesc și aruncă săgeți otrăvitoare. Tineri 
dragi, luați scutul credinței și apărați-vă. Aș vrea să vă 
văd că ajungeți păstori, că sunteți stânci ale credinței, 
că aveți aspirații sfinte, neotrăviți de izvoarele lumii. 
Eu, cu ajutorul Domnului nu am băut alcool niciodată. 
Și dacă Dumnezeu m-a ajutat pe mine și pe voi vă va 
ajuta. 
 
Există un secret al vieții spirituale - consecvența. Iosif, 
în toți anii de robie, departe de casă și țară, ar fi putut 
să cedeze. Dar el are o constanță sfântă - „arcul lui 
rămâne tare”. Nu există ajustări în privința credinței. 
Unii, după un timp, cedează. Au pornit bine, dar ceva  
s-a întâmplat. Tânărul nu crește, nu are sevă, fervoare. 
Ce este? Ceva s-a schimbat... Tânărul are probleme, 
trebuie să-și achite casa, mașina, alte probleme... 

 
Arcul lui Iosif a rămas tare pentru că mâinile Celui 
Atotputernic i-au dat putere. Iosif a avut mâna pe 
arc, mâinile lui Dumnezeu au fost peste el. Nici 
voi, tinerilor, nu veți avea putere dacă mâinile lui 
Dumnezeu nu vor fi peste voi. Dragi tineri, este 
posibil să ajungeți ceea ce Dumnezeu dorește să 
fiți. Trebuie să vă lăsați în mâna Domnului precum 
un lut pe care Dumnezeu îl modelează. Nu va fi 
ușor, nu fără opoziție, nu fără „arcași”, nu fără 
lupte. Avem nevoie de acest război ca să ne 
întărim, să ne maturizăm. Dar ieșind biruitori, 
chipul Domnului Isus se va reflecta în viața 
noastră. 
 

Dragi tineri, într-o astfel de perioadă, Cuvântul lui 
Dumnezeu să vă fie o ancoră a vieții. Duceți Cuvântul 
mai departe, credeți în creație, în căsătorie, iubiți 
Cuvântul lui Dumnezeu. „Tot ce găsește mâna ta să 
facă, fă cu toată puterea ta” (Eclesiastul 9:10).
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Cea de-a XV-a ediție a Convenției Bisericilor Penticostale Române din Australia şi Noua Zeelandă a fost găzduită 
de Biserica Penticostală Elim din Brisbane. S-a desfășurat pe parcursul a patru zile, 5-8 Ianuarie 2017. Mottoul 
Convenției a fost: „Dragostea e cea mai mare”. 
 

 
  

Dragostea e cea mai mare! 

CONVENȚIA ÎN IMAGINI  
     
  
 

Mulțumim Domnului, care ne-a dat biruință în tot acest timp. Următoarea Convenție, din anul 2018, va avea loc la Biserica 
Filadelfia din Melbourne. Vă invităm cu dragoste să veniți să ducem cu toții Evanghelia mai departe; și numele Domnului să 
fie slăvit prin tot ce facem.           Păstorul Cornel Tuclei 

Foto: Vass Porumb Photo Studio 
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DECLARAȚIA PĂSTORILOR ȘI PRESBITERILOR 

  

Cu ocazia Convenției Bisericilor Penticostale, din 
Ianuarie 2017, păstorul Bisericii Elim din Brisbane, 
Nelu Istrate, a declarat in fața întregii Adunări: 
 
Noi, păstorii și prezbiterii care reprezentăm Bisericile 
Române Creștine din Australia și Noua Zeelandă, 
adunați la Brisbane la cea de a XV-a Convenție 
anuală, folosim această ocazie pentru a ne exprima 
opoziția fără compromisuri față de orice încercare de 
a schimba definiția actuală a căsătoriei în Australia, 
fie printr-un referendum și mai ales printr-un decret 
al Parlamentului.   
 
În conformitate cu credința noastră neclintită, care 
este împărtășită de toate religiile majore din întreaga 
lume, singura definiție a căsătoriei este și va fi 
întotdeauna unirea pentru viață între un bărbat și o 
femeie. Ca atare, noi ne opunem cu fermitate 
oricărei noțiuni absurde, cum ar fi căsătoria între 
persoane de același sex, precum și oricărui fel de 
adopție a copiilor sau utilizarea de mame surogat de 
către cuplurile de același sex. 
 
Cu toate că avem o empatie puternică și autentică 
față de oamenii de orice vârstă, care sunt 
dezorientați din punct de vedere sexual, noi ne 
opunem cu vehemență oricărei încercări a 
comunităților homosexuale de a se infiltra în sistemul 
de educație australian cu scopul de a îndoctrina 
mințile inocente ale copiilor noștri cu ideologii 
sexuale perverse. 
 
În mod special solicităm desființarea imediată și 
completă a așa numitului program Safe School,care, 
în prezent, este deghizat ca un program de 
antiintimidare a copiilor care suferă de confuzie 
sexuală în școlile publice din Australia. 
 

Proclamăm biruința Domnului Isus Cristos peste 
împărăția întunericului! 

 

Frați din Asociația Comunității Române din Australia, 
 

Din partea Asociației se va trimite un email la 500 de parlamentari din 

Australia cu declarația făcută la Convenția din Brisbane, care exprimă 

caracterul nostru comunitar. 

Mircea Câmpean, Președintele Asociației 

Familia este ideea lui Dumnezeu pentru liniştea şi 
fericirea omului, este locul unde nevoile lui sunt 
împlinite, unde-şi găseşte pacea şi bucuria 
întotdeauna. 
 
Familia este o condiţie a existenţei umane, este o 
lege universală.                        

Păstor Luigi Mițoi 
 

Păstorul Bisericii Elim din 
Brisbane, Nelu Istrate 
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NORMALITATEA SUFERINȚEI 
Viorel Iuga  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cunoști starea în care mă găsesc, 
Știi ce îndur și ce mi-e cu putință, 
De-aceea Te implor, Stăpâne bun, 
Ajută-mă să nu mă mir de suferință! 
 
Izraeliții au cârtit mereu. 
Nu le plăcea umblarea prin credință. 
Știind că nu-s mult diferit de ei 
Ajută-mă să nu mă cert în suferință! 
 
Pe unii suferința i-a-ntărit, 
Pe alții i-a ajutat în credință. 
Știind căci la toți a fost la fel, 
Ajută-mă să nu cedez în suferință! 
 
Îl știm pe Iov și marea-i încercare, 
La greu n-a mai avut bunăcuviință. 
Știind că este-așa ușor să cazi, 
Ajută-mă să nu greșesc în suferință! 
 
Când oamenii lovesc din plin și greu, 
Reacția nu-mi este umilință. 
Știind că răzbunarea este-a Ta,  

Ajută-mă să nu lovesc în suferință!  
Ne-ai spus că zeciuiala este-a Ta. 
Cei ce-o rețin o au pe conștiință... 
Știind că toți sunt ispitiți aici, 
Ajută-mă să nu Te fur în suferință! 
 
Când nu-nțelegem calea ce-o alegi, 
Ne exprimăm, dar nu cu pocăință. 
Știind că nu orice ne-avantajază, 
Ajută-mă să nu mă plâng în suferință! 
 
Nu pot pricepe planul Tău întreg, 
Nu înțeleg de ce îmi ceri credință. 
Când drumurile Tale sunt mai lungi, 
Ajută-mă să nu cârtesc în suferință! 
 
Știu, dincolo de nori e veșnicia. 
Aici, răbdarea ne aduce biruință. 
Cum firea mă îndeamnă să cedez, 
Ajută-mă să nu renunț la suferință! 
 
Gândul plecării nu mă înspăimântă, 
Prin moarte eu nu trec la neființă. 
Știind că uneori Calvaru-i lung, 
Ajută-mă să nu disper în suferință! 
 
Când voi păși în veșnica Cetate, 
Când nu va fi nevoie de credință, 
Cred că te voi privi cu drag în față,  
Spunând: „Îți mulțumesc, Isus, de suferință”.

   
 
  
 
 

 
 
 
 
 

     

CONFRUNTĂRI VIOLENTE ÎNTRE OAMENII STRĂZII ȘI POLIȚIE 
MELBOURNE - 1 Februarie 2017 
 
Violența care a izbucnit atunci când autoritățile au mutat un grup de persoane fără 
adăpost de la  Gara Flinders Street, nu a fost cauzată de persoanele fără adăpost, ci 
de protestatari, a declarat un vorbitor al poliției. 
Grupul de aproximativ 20 de persoane a fost rugat să plece pentru a permite unele  
lucrări de construcție la gară. 
 
Comandantul interimar Stuart Bateson a spus că au fost făcute cinci arestări în timpul 
operațiunii, inclusiv una pentru beție, una pentru atac asupra poliției, iar alta pentru 
aruncarea unui obiect în  polițiști. 
Oamenilor care dorm pe stradă în zona gării Flinders li s-a oferit trei nopți de cazare 
la un motel din suburbiile nordice ale orașului. 
Guvernul a anunțat săptămâna trecută un fond de $9,8 milioane pentru a ajuta la 
eliminarea lipsei de adăpost pe străzile din Melbourne și de a muta oamenii în 
locuințe de tranziție. 
 
Datorită acestor incidente, misiunea de ajutorare a acestor nefericiți s-a îngreunat. 
Acești oameni sunt în atenția Bisericilor române. Fratele Aurel Coța, împreună cu un 
grup de credincioși, au apelat la păstorul Dorel Brândaș, care este implicat cu alt grup 
de oameni ai străzii, și i-a direcționat pe cei din Flinders Street în Colțul Vulturilor, sub 
Batman Park Bridge.  
„Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate 
orfanului, apăraţi pe văduvă!” (Isaia 1:17). 
Pentru donații: Aurel Coța tel. 0419925990, Dorel Brândaș tel. 0401565160.  
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Uite doctoratul, nu-i doctoratul! Iată hoțul, nu e hoțul! Jos taxele, sus impozitele! A 

fost accident, n-a fost accident! Rușii au prăbușit un avion, n-a fost prăbușit de ei! 

Exemplele pot continua mult și bine, dar nouă ne spune cineva care este adevărul? 

Ce apare seara, dimineața se modifică. Însă chiar ne interesează adevărul? Suntem 

pregătiți să-l aflăm? S-ar putea să ne fi obișnuit cu oameni lipsiți de coloana 

vertebrală, obișnuiți să nu dea socoteală de ceea ce le iese de pe buze. „Blestemat 

să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de 

la Domnul!” (Ieremia 17:5). 

Societatea este confuză și trăiește în zona gri. O poziție vagă 

și plină de semne de întrebare. Omul este manipulat prin 

mass-media și înghite tot ce este oferit pe tavă, fără 

anestezie.   

Am ales oameni să ne îndrume, să ne spună adevărul, să nu 

mai fim duși cu zăhărelul, însă mi se pare că zăhărelul s-a 

topit și noi ne lingem pe degete că dulce mai era. 

Aș prefera să mi se spună adevărul, chiar dacă este mai dur, 

decât să aud minciunile dulci, îmbrăcate în haine frumoase, 

care la prima rafală a realității dispar și rămânem cu adevărul 

însoțit de multă dezamăgire. Trist, dar adevărat! De ce 

preferăm minciunile, dacă mai devreme sau mai târziu 

oricum realitatea va ieși la iveală? 

Unul singur în istoria noastră a avut curajul să afirme: „Eu 

sunt Adevărul!” și cei care L-au cunoscut nu mai pot accepta 

o realitate trunchiată. El e Adevărul care îmi face bine! Acest 

Adevăr a traversat istoria cu toate războaiele și conflictele, 

cataclismele și cutremurele, presiunile și tensiunile 

mondiale. Adevărul a rămas și rămâne în picioare! Acest 

Adevăr este Isus Cristos!  Iubirea lui Cristos înseamnă implicit 

iubirea Adevărului. 

Le doresc tuturor să aibă curajul să spună adevărul cu orice 

preț, fiindcă face bine la suflet și la trup. Cerem tuturor să 

vorbească despre Adevăr, să trăiască în Adevăr și toate se 

vor așeza pe făgașul normal. Familiile să trăiască în Adevăr. 

Tinerii să umble în Adevăr. Politicienii să ne spună adevărul. 

Liderii religioși să aibă curajul să spună  și nu să ocolească 

Adevărul. 

Sunt convins că atunci când vom fi înconjurați doar de 

adevăr, omenirea va fi alta! 

Sursa:  Afirmativ.com 

 

CINE SPUNE ADEVĂRUL? 
Păstor Sorin Dumitru Cigher 
 

 
 

CE ESTE ADEVĂRUL?  
Otniel Maricean 
 
Adevărul nu este negociabil. Fie el dur și tăios, 
rămâne tot adevăr. Indiferent dacă ne convine 
sau nu. Și nu-l putem împărți. Să luam partea 
care ne place. Ori îl luăm ca întreg, ori nu. Nu 
merge cu jumătăți de măsuri. 
 
Adevărul costă. Adevărul e dureros. Provoacă 
insomnii. Ce să zic, atunci când adevărul iese la 
iveală, produce schimbări… schimbări majore. 
Schimbă idei, mentalități, oameni, popoare, 
țări… schimbă totul. 
Creștinismul nu e un set de reguli, ci este Isus 
care se proclamă Adevăr. 
Adevărul este Legea lui Dumnezeu (Psalmul 
119:142), poruncile Lui (Psalmul 119:151). 
Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 
17:17). 
Adevărul ne face slobozi. (Ioan 8:32) 
„Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face 
slobozi”. 
Adevărul este Isus Cristos: „Eu sunt Calea, 
Adevărul și Viața” (Ioan 14:16). 
Adevărul este libertate, viață, lepădarea 
sinelui.  
Adevărul este Cel care ne va judeca. Este cel în 
fața căruia vom sta fiecare dintre noi, fie că 
vrem sau nu. În fața Lui vom da socoteală 
pentru orice faptă, vorbă, gând, atitudine. Fie 
ele rele sau bune, în acea zi toate vor ieși la 
iveală. Secretele umanității se vor da pe față, și 
multe surprize vor fi… 
 „Adevărul este stăpânul nostru, nu noi 
stăpânim adevărul”, spunea marele nostru 
poet Mihai Eminescu. 

sursa: Resurse creștine 



8 
SPERANȚA - Melbourne, Australia, Februarie 2017 

 
 
Cu o Biblie în mână, 
În locașul sfânt din sat, 
Predica zelos păstorul 
Cu duh blând și devotat, 
 
Despre văduva sărmană 
Care printre cei avuți 
A adus și ea la templu 
Cei din urmă doi bănuți. 
 
„Frații mei”, spunea păstorul, 
„Mulți au dat arginți și zloți, 
Văduva, ne spune Domnul, 
Ea a dat mai mult ca toți. 
 
Dacă dai, și dai cu milă, 
Unui om flămând, stingher, 
Un bănuț din sărăcie, 
E cât o comoară-n Cer”. 
 
Astfel le-a vorbit păstorul 
Și-au răspuns cu toți amin, 
Dar mai din adânc răspunse 
Un biet suflet de creștin. 
 
Și pornind el către casă 
Se gândea, bătând pași iuți, 
Doar la văduva sărmană 
Care-a dat cei doi bănuți. 
 
Doamne, își zicea, 
Strângându-și vechitura de cojoc, 
Ea a dat ce-avea în pungă, 
Eu nici pungă n-am deloc. 
 
Dar, ce-i drept, am sănătate, 
Am picioare, grai. Ia stați. 
Am să merg din casă-n casă 
Și-am să cer de la bogați. 
 
Ei au bani, eu am credință. 
Și-astfel, Domnul care-i bun, 
Va îngriji ca și săracii 
Să se-mbrace de Crăciun. 
 
Și a doua zi se duse 
La băcanul cel fălos 
Ce-n biserică adesea 
Se-nchina către Hristos. 
 
Cum către Crăciun se-ntâmplă, 
Prăvălia era plină. 
Între doi clienți, 
Creștinul către negustor  
se-nclină: 
 

„Domnul să vă aibă-n pază, 
Uite ce voiam să spun, 
Dați și pentru cei în lipsă 
O hăinuță de Crăciun”. 
 
„Altă treaba n-ai fârtate, 
Am eu timp de dăruit?” 
„Da, iertați-mi îndrăzneala”, 
Zise omul umilit. 
 
Și ieșind, își spuse-n sine: 
Timpu-i scump la negustori. 
Ia să-ncerc eu înc-odată 
Mâine-n revărsat de zori. 
 
Și din zori când prăvălia 
Se vedea aproape goală. 
El intră, dădu binețe, 
Și cu vorba lui domoală, 
 
Începu: „Acum, desigur, 
Nu sunteți grăbit ca ieri, 
Pentru cei sărmani, vin iarăși, 
Ca să dați după puteri”. 
 
„Ce sărmani?” Strigă băcanul, 
„Ia, te rog să ieși afară! 
Cine n-are ce să-mbrace, 
Să muncească, nu să ceară”. 
 
Omul, iar s-a-ntors spre casă 
Plin de gânduri... nu se poate 
Să nu aibă el un mugur 
Cât de mic de bunătate. 
 
N-am văzut eu cum se roagă? 
Își zicea zorind prin frig. 
Dar, aici, în prăvălie, 
Gândul lui e la câștig. 
 
A, ia stai, să-ncerc mai bine 
Să mă duc când stă la masă. 
Între-ai săi acel mic mugur 
E o floare luminoasă. 
 
Mă voi duce prin credință 
Și-astfel Domnul, care-i bun 
Va-ngriji ca și săracii 
Să se-mbrace de Crăciun. 
 
Iar a doua zi, când veseli 
Toți ai casei la băcan 
Luau masa împreună 
În belșug de bogătan, 
 
Lăudând cotletul strașnic 

Și al vinului miros, 
Cine le răsare-n ușă 
Cu cojocul zdrențuros? 
 
Biet creștinul plin de râvnă. 
Negustorul ca trăsnit, 
S-a făcut la față negru. 
Dintr-o dată a sărit. 
 
Și-mbrâncindu-l jos pe scară 
Repede cu-n vreasc de foc: 
„Na pomană, na pomană!” 
Îl croi peste cojoc. 
 
Iar când obosi băcanul, 
Omul se sculă de jos 
Și frecându-se pe șale, 
Zise: „Mulțumesc frumos. 
 
Pentru mine-atât ajunge, 
Dar să nu vă supărați, 
Spuneți-mi acuma, totuși, 
Pentru cei sărmani, ce dați?” 
 
Când îl auzi băcanul, 
A încremenit în ger... 
Parcă l-a străpuns de-odată 
Însuși Dumnezeu din cer. 
 
Prăbușindu-se pe scară 
Zise: „Vai, sunt un smintit! 
Am lovit un sfânt, un înger, 
Chiar pe Domnul l-am lovit. 
 
Frate, iartă-mi nebunia, 
Vino-n casa mea acum 
Să-mi îndrepți de azi 'nainte 
Pașii pe-al credinței drum. 
 
Și de nu a dat atâta 
Cât a dăruit Zacheu, 
Dar a dat cu voie bună 
Cum îi drag lui Dumnezeu. 
 
Iar a doua zi, creștinul, 
Ca un bun misionar, 
După alți Zachei, prin viscol 
Alerga zicându-și iar: 
 
Ei au bani, eu am credință, 
Și-astfel Domnul, care-i bun, 
Va-ngriji ca și săracii 
Să se-mbrace de Crăciun. 

  

ÎNTR-UN CĂTUN 
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ÎNSEMNĂRI ÎN TIMP 
Constantin Oprănescu 

 
Vineri 2 Ianuarie 1998 
„Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile, care i-au fost 
spuse din partea Domnului, se vor împlini” Luca 1:45. 
 
Azi Domnul a fost lângă mine la serviciu. Am luat în taxi doi 
oameni cam șifonați, erau băuți și ceasul era doar 10 dimineața. 
Am intrat în vorbă și le-am spus că Dumnezeu ne iubește pe toți, 
buni sau răi, beți sau treji. Au prins-o din zbor: „Tu ești creștin, 
atunci trebuie să ne duci în City pe gratis! Și s-ar putea să te 
ușurăm de toți banii care-i ai”. Eu le-am răspuns: „Mare atenție! 
Am doi îngeri păzitori care mă protejează”. Ei au râs și eu am râs 
dar când am ajuns pe Beaufort Street, s-au dat jos liniștiți și au 
plecat fumând și râzând. Eu strig după ei: „Hei, banii mei...” 
Chiar în clipa aceia doi polițiști au dat colțul, chiar în fața lor. 
Clienții mei cei șifonați s-au întors imediat la taxi: „Sorry Mr. 
Taxi, uite banii, uitasem...” Duși au fost. M-am uitat zâmbind 
după îngerii mei care se depărtau discutând între ei. Doamne, 
Ție-Ți mulțumesc. 
 
Seara am avut rugăciune acasă la noi. Am avut oaspeți familia 
V., care s-au lăsat de fumat de două zile.  Vor să fie botezați dar 
păstorul Crișan i-a asigurat că nu-i botează cu țigările în buzunar, 
că nu se cade să le ude. Ne-am rugat unul pentru altul și pentru 
toți oamenii care se zbat în întuneric, ne-am rugat și pentru 
Biserică și uite că pe la ora zece sună păstorul și ne spune să ne 
rugăm pentru evanghelizarea care va începe în Biserică 
săptămâna viitoare. De unde știa el că noi mai suntem în 
rugăciune la acea oră...? Am continuat rugăciunea: 
„Doamne, împlinește-Ți promisiunile, mântuiește poporul, 
vindecă și iartă, eliberează pe cei din închisori, deschide ochii 
orbilor. Amin”. 
 
Duminică 4 Ianuarie 1998 
„Pe când trecea Isus pe lângă marea Galileii a văzut pe Simon și 
pe Andrei aruncând o mreje în mare, căci erau pescari” Marcu 
1:16. 
 
Păstorul a avut o zi foarte grea. Când să dea Cina, deodată s-a 
albit la față, s-a dus încet în spatele amvonului și s-a așezat pe 
un scaun. A stat acolo liniștit în timp ce un alt frate a vorbit  
frumos despre însemnătatea Cinei Domnului. Fratele păstor și-a 
revenit dar nu pe deplin. Atunci s-a uitat la mine și mi-a spus 
încet: „Costică, ia Cina și du-o la Mamaie, eu nu mai am putere”. 
Mie nu mi-a venit să cred, l-am întrebat în șoaptă: „Eu?” A dat 
din cap și a ieșit pe ușa din spate.  
 
Mamaie este foarte bolnavă și bătrână. Acolo, în cămăruța ei,  
i-am dat Cina, apoi I-am spus Domnului durerea noastră. Eu 
parcă am fost lipit de dușumea, m-am simțit atât de mic și 
neînsemnat, nepriceput, nepotrivit pentru așa slujbă. Mamaie  
s-a rugat pentru sănătatea fratelui păstor, Domnul a fost cu noi 
în acel loc. 
 
 

PUTEREA ZILNICĂ REÎNNOITOARE 
Maria Hanciu 
 
Cui să ne închinăm? 
 
 
 
„Să nu ai alți Dumnezei afară de mine” (Exodul 20:3). 
 
Într-o discuție la Universitate, între profesorul de 
psihologie și studenți, subiectul fiind „Cum 
reacționează oamenii în momente hotărâtoare?”, 
studenții au dat diferite răspunsuri. Au fost de 
părere că  unii se îndreaptă spre alte persoane, alții 
iau calmante, alții se refugiază în alcool, unii chiar 
recurg la sinucidere. Profesorul i-a sfătuit pe 
studenți să considere practica de a se adânci 
înlăuntrul lor, în cugetul lor, pentru o soluție 
spirituală la rezolvarea problemelor vieții.  
Majoritatea clasei a fost de părere că, în evenimente 
extreme, neprevăzute, probabil fiecare șoptește o 
rugăciune către Dumnezeu. 
 
Porunca de a-I da întâietate lui Dumnezeu nu este 
pentru binele Lui, ci pentru al nostru.  
Îndreptându-ne spre alte persoane nu este rău, dar 
noi nu trebuie să lăsăm pe alții să ia locul pe care 
Dumnezeu trebuie să-l aibă în vieților noastre. El 
trebuie să fie centrul vieții noastre, El trebuie să ne 
conducă. Atâta timp cât noi nu ne bazăm gândurile și 
acțiunile noastre pe promisiunile lui, noi trecem pe 
lângă multe binecuvântări. 
 
În necaz sau bucurie gândurile noastre trebuie să fie 
îndreptate spre Tatăl ceresc care ne iubește și are 
grijă de noi. El merită toată încrederea și 
recunoștința noastră, toată lauda și închinarea 
noastră. Să ne dăm dar silința ca să-L punem pe 
Dumnezeu pe primul plan în viețile noastre, de 
asemenea să-L rugăm să ne ajute să practicăm 
completa încredere în puterea Lui măreață și 
protectoare.   
 
 
Comori scumpe (fragmente) 
 
Comori scumpe am găsit în Sfânta Scriptură, 
pe care în nicio altă carte din lume, eu 
nu le pot găsi, ea fiind una singură 
în care găsesc gândurile lui Dumnezeu. 
 
Știu că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit 
pe tine, pe mine și lumea cea mare 
încât a dat pe Fiul Lui preaiubit 
să fie o jertfă de răscumpărare. 
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„Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese” (Isaia 32:8). 
 
Dumnezeu se raportează la situaţia 
omenirii în conformitate cu „planul 
veşnic”, pe care l-a alcătuit „în Sine 
Însuşi”, „în Cristos Isus, Domnul 
nostru” (Efeseni 1:9; 3:11) şi nu la 
întâmplare. Acest plan este 
desăvârşit şi cuprinde ca element 
de bază libera noastră alegere de a 
ne conforma Lui sau nu. Nicio 
decizie a unuia din noi nu Îl ia prin 
surprindere. El are o soluție la orice 
situație prin care trec copiii Săi. 
 
Satan are şi el planurile lui, despre 
care spunea apostolul Pavel: „nu 
suntem în neştiinţă” (2 Cor. 2:11). 
Nici el nu lucrează la întâmplare, ci 
are un scop bine definit, şi ştie ce 
vrea - să se opună planurilor lui 
Dumnezeu. Și totuși, chiar prin 
împotrivirea lui, el împlineşte 
planul cel veşnic al lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 17: 16-17).  
 
Citim că: „Dumnezeu nu poate fi 
ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu 
ispiteşte pe nimeni” (Iacov 1:13). 
Totuși ispitele au un rol de testare. 
Domnul Însuși a fost ispitit în toate 
ca și noi, dar fără păcat, astfel 
dovedit Sfânt. Prin răspunsul ce noi 
îl dăm ispitelor celui rău, pot fi 
scoase la iveală în noi păcate pe 
care încă nu le știm și stări pe care 
încă nu le-am predat pe deplin. Iar 
aceasta folosește la deplina 
pregătire a copiilor lui Dumnezeu 
pentru o viață fără de păcat. 
 
Noi, oamenii, am fost făcuţi după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, 
deci şi noi avem capacitatea de a 
face planuri. În special la început de 
an, avem nevoie de noi hotărâri, 
care să fie în conformitate cu voia 
lui Dumnezeu și inspirate de Duhul 
Lui. Avem nevoie de o ţintă, de un 
ideal concret pe care să-l atingem. 
Dacă nu ştim unde mergem, cum 
vom şti unde vom ajunge? O 
călătorie reuşită pe mare, într-o 

navă cu pânze, nu depinde așa de 
mult de direcţia în care bate vântul, 
ci de direcţia în care sunt reglate 
pânzele.  
 
Tot astfel direcţia în care merge 
creştinul nu depinde de 
circumstanţele în care se află (care 
se pot schimba ca vântul), ci de 
dorinţa fermă de a urmări voia lui 
Dumnezeu în toate. De aceea, 
dorinţa de a-L cunoaşte pe El şi 
„planurile inimii Lui” mai bine, este 
de primă importanţă pentru a clădi 
ceea ce este de preţ. Dorinţa de a 
creşte, de a face toate ca pentru El, 
tot mai bine şi mai bine, va ajunge 
cândva în contradicţie cu 
mediocritatea şi nebăgarea de 
seamă în lucrarea Domnului 
(Ieremia 48:10). Pe de-o parte nu 
suntem încă perfecţi, şi totuşi nu 
putem lăsa imperfecţiunea ca o 
permanentă scuză pentru o lipsă de 
„stăruire în planurile noastre 
alese”. 
 
Cuvântul Domnului ne încurajează: 
„Faceţi juruinţe Domnului, 
Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le!” 
(Psalm 76: 11). Deciziile bune sunt 
eficiente doar dacă stăruim în ele. 
Succesul în a ne ţine de deciziile 
luate depinde de cum ne raportăm 
la acele decizii în viaţa de zi cu zi. 
Dacă vrem să realizăm ceva în 
vieţile noastre, atunci trebuie să ne 
concentrăm asupra zilei de azi. Prin 
ceea ce facem azi (chiar acum) 
clădim pentru veşnicie. Şi trebuie să 
ne întrebăm: Ce clădim?  
 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: 
„dacă clădeşte cineva pe această 
temelie, aur, argint, pietre scumpe, 
lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia 
va fi dată pe faţă” (1 Cor. 3: 12-13). 
Felul în care ne petrecem fiecare 
clipă, motivaţia pentru fiecare lucru 
pe care îl facem, pentru fiecare 
vorbă ce o rostim, pentru fiecare 

gând pe care îl acceptăm și 
medităm asupra lui (şi astfel îl 
facem al nostru), ne arată ce fel de 
material clădim pe fundaţia pe care 
am fost aşezaţi prin credinţă. Prin 
oricare dintre aceste aspecte, noi 
clădim pentru veşnicie şi Cuvântul 
ne avertizează că vom avea de dat 
socoteală pentru toate. 
 
Ca să facem din ziua de azi un 
succes, avem nevoie de un plan. 
Succesul nu vine la întâmplare. 
„Omul face multe planuri în inima 
lui, dar hotărârea Domnului, aceea 
se împlineşte” (Prov. 19:21). Numai 
dacă planul nostru a fost în 
armonie cu planul Său, putem să 
spunem că am urmat voia Sa. 
„Doamne, Dumnezeule, multe sunt 
... planurile Tale pentru mine: 
nimeni nu se poate asemăna cu 
Tine” (Psalm 40:5). Dumnezeu nu 
are numai un plan, ci multe planuri 
cu fiecare din copiii Săi.  
 
Ca Domn al vieților noastre, 
desigur, Îi dăm acordul să intervină 
în viața noastră și să întrerupă 
anumite planuri care nu sunt după 
voia Sa, chiar dacă au fost bine 
intenționate. Să acceptăm 
întreruperile unui program bine 
planificat, ca agenda lui Dumnezeu 
pentru acea zi. Dacă a ajuns până la 
noi, atunci, desigur a fost rânduit 
de El. Să le acceptăm fără să ne 
plângem și fără să ne pierdem 
pacea din inimă. O, cât de adesea 
întreruperile de la felul nostru de  
a-I sluji lui Isus au fost ocazii de a-I 
sluji așa cum vrea El! 
 
Ne întrebăm câteodată de ce este 
îngăduit să facem greşeli în 
alegerile noastre, când am dorit din 
suflet să facem doar voia Sa în 
fiecare situaţie. La aceasta Cuvântul 
răspunde: „cel neprihănit de şapte 
ori cade, şi se ridică” (Prov. 24:16), 
căci nu a fost nicio greşeală, ci doar 

PLANURI PENTRU NOUL AN 
 Păstor Gelu Bondor, Adelaide, SA 
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o lecție necesară. Lecţiile noastre 
nu pot fi învăţate fără dificultate şi 
a fost nevoie de o greşeală ca să 
învăţăm lecţia. Promisiunile lui 
Dumnezeu sunt date celor ce 
biruiesc, nu celor ce umblă pe o 
cale fără obstacole. 
 
Dacă dorim să obţinem pace 
repede în inima noastră, să ne 
învăţăm lecţia în grabă și fără 
murmur. Biruinţa câștigată nu este 

niciodată biruinţa asupra persoanei 
sau situației care ne-a tulburat, ci 
biruinţa asupra slăbiciunilor şi a 
răului din natura noastră care au 
fost scoase la iveală. Dacă noi am fi 
fost în perfectă legătură cu 
Domnul, nimic nu ar fi putut 
tulbura pacea Sa în noi. 
 
Numai atunci când Îl facem pe Isus 
Domnul şi Stăpânul nostru, El ne va 
repartiza sarcinile zilnice. Atunci, 

succesul nu va depinde de 
rezultatele obținute din punct de 
vedere omenesc şi nici de 
realizările noastre, ci simplu, va 
depinde doar de executarea 
planului Său pentru acea zi pentru 
noi, şi aceasta la fel, zi de zi. Numai 
în felul acesta, ceea ce am clădit pe 
temelie este „aur, argint şi pietre 
scumpe.” 

 
ANII NOȘTRI... ANI PUȚINI 
Petru Dugulescu   
    
Anii noștri, ani puțini   
Cum se scurg de iute  
 Și pe loc de-ai vrea să-i ții 
Toți  îți vor scăpa din mâini 
Că-s făcuți din săptămâni 
Zile si minute. 
 
Anii noștri de necaz 
Cum își sapă cale 
Lăsând cute pe obraz 
Jug ce-apasă pe grumaz 
Ce-ai fost ieri, nu mai ești azi   
Mergi cu ei la vale. 
  
Anii noștri de dureri 
Și de bucurie 

Aparțin acum lui ieri 
Nu poți vamă să le ceri 
...I-am parcurs spre nicăieri 
Sau spre veșnicie. 
 
Anii noștri șaptezeci 
Sau ceva mai bine 
Nu poți limita s-o treci 
Dar așa cum îți petreci 
Ți-or aduce pentru veci 
Slavă sau rușine. 
 
Anii noștri luptători 
Ne-au lăsat un nume 
De eroi sau dezertori 
Credincioși sau trădători 

Tu te-ntreabă uneori 
Cum ți se mai spune. 
 
Anii noștri trecători 
Ani de pregătire 
Din a tinereții zori 
Te anunță c-ai să mori 
C-ai să urci sau să cobori 
Către nemurire. 
 
Anii noștri... ani de dor 
Și de așteptare 
Din al nopții foișor 
Cu străjerul veghetor 
Ne-ntrebăm - în viitor 
Cât mai este oare? 

  
 
BUN VENIT 
Gloria D. 
 
Am ajuns din nou sub cruce 
Jos, la marginea uitării, 
Lângă umbra ce se scurge 
În conturul înserării. 
 
După ani și ani de zile 
Și de nopți de neuitat 
M-am întors din nou la Tine 
Început îndepărtat. 
 

Sunt din nou aici, sub cruce 
După multe rătăciri. 
Dor fierbinte mă aduce – 
Flacăra primei iubiri. 
 
Caut dragostea pierdută 
Pe a rătăcirii cale, 
Caut lacrima uscată 
În a plângerilor vale. 
 

Caut dragostea pierdută 
În trăirea ce s-a scurs 
Și-ntr-o seară neștiută 
Iar la Cruce am ajuns. 
 
M-am întors iar la fântâna 
Dragostei fără sfârșit. 
Domnul îmi întinde mâna 
Si-mi șoptește: „Bun venit.” 

  435 de Biblii vor ajunge la Sibiu pe 18-20 Februarie 
 105 Biblii pentru Valea Crișului 
 110 Biblii pentru Vasile Tătaru - Republica Moldova 
 110 Biblii pentru Petru Sibu - Republica Moldova 
 110 Biblii pentru Cornel Sorbală - Republica Moldova 
 Domnul să fie lăudat pentru tot ce putem face împreuna!  
 Ne vom întâlni cu ceea ce am lucrat! 
      Iacob Mătăsaru - USA 
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Prima Biserică Baptistă Română, Melbourne, 8 Ianuarie, 2017 
 

O dimineață plăcută, o închinare plăcută la început de an. Și pentru 
că ispita ne paște la fiecare pas, păstorul Ștefan Mânzat ne-a 
încurajat să rezistăm ispitei și în anul în care abia am intrat. 
Dumnealui a spus: „Domnul Isus a fost ispitit 40 de zile în pustie, dar 
a ieșit învingător, ceea ce ne îndeamnă și pe noi să fim tari și să 
veghem.  
Ispitirea este parte din Evanghelie pentru că ni se întâmplă și nouă, 
nimeni nu scapă de ispită”. 
 

 
 

Biserica Harul, Melbourne, 8 Ianuarie 2017 
 
„Sunt temple impunătoare în metropolele lumii, împodobite cu aur si diamante, 
strălucind în mijlocul orașelor. Au fost vizitate de oameni importanți ai lumii, regi, 
președinți, oameni deosebiți. Dar oricât de mărețe ar fi aceste temple ele nu-L pot 
găzdui pe Creatorul Cerului și al pământului.  
Oricât de frumoase ar fi, Dumnezeu nu Își are acolo nici dormitorul, nici bucătăria. 
Dumnezeu nu locuiește în temple, El locuiește în noi!”  
(Acestea sunt câteva cuvinte ale pastorului Dorel Brândaș; vezi pag. 17) 
 

 

 

 

 

 

Biserica Speranța 
O veste bună venită mai târziu la redacție: 

Pe data de 6 Noiembrie 2016 familia David și Estera Filip și-au adus 
copilașul la binecuvântare în Biserica Speranța. A fost o zi plină de bucurii 
atât pentru familia Filip cât și pentru întreaga Biserică.  
 
Păstorul Daniel Petru Nicolici a rostit binecuvântarea peste copilaș, din 
Numeri 6:24-26. 
Rugăm pe Domnul ca acest copilaș să crească sub ocrotirea Lui, în 
dragoste părinților și a Bisericii
 

 
Biserica Maranata, 15 Decembrie 2016 

O încântătoare dimineață de duminică. Tinerii de la 
Maranata au avut ca invitați tinerii de la Prima Biserică 
Baptistă Română din Australia. Cântările lor au umplut de 
bucurie inimile tuturor, Dumnezeu a fost glorificat. 
 
Seara, tinerii s-au întâlnit iar, la Prima Biserică Baptistă, 
aducând închinarea lor prin cântări înălțătoare. 

 

 

 

 
 

 
  

DIN BISERICI 

 „Lăudați pe Domnul!“ 

„Tineri, luați Cuvântul lui Dumnezeu și faceți din 
el seva și hrana voastră de zi cu zi și veți înflori, 
nu vă veți clătina niciodată”. 
  Din predica păstorului Teofil Ciortuz  
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„RUGĂCIUNEA MAMEI A FOST ASCULTATĂ” (continuare) 
Mărturia unui mafiot întors la Dumnezeu 

 

În acea zi am fost eliberat. M-am dus acasă. Biserica m-
a întâmpinat cu bucurie mare. Eram foarte fericit. Cât 
timp am stat în închisoare am urmat un curs intensiv 
echivalent cu patru ani de colegiu biblic. Când am ieşit 
afară am simţit că Dumnezeu mă vrea în slujba Lui, 
complet dedicat pentru evanghelizare. Dar am amânat 
şi I-am spus: „Doamne, nu mai am nimic, am vândut tot 
ca să plătesc avocaţii, lasă-mă doi ani să mă refac”. 
Timp de trei ani am reuşit să-mi fac o situaţie, dar în 
tot acest timp am avut mustrări de conştiinţă. Ştiam că 
nu mă supun lui Dumnezeu. Atunci am spus: „Bine, 
Doamne, arată-mi ce să fac!” Şi Dumnezeu mi-a spus: 
„Vinde tot ce ai strâns, eu voi avea grijă de tine”. Am 
vândut totul şi am întrebat: „Doamne, în care Biserică 
vrei să lucrez?” Domnul mi-a spus: „Înapoi la 
închisoare!” Iar eu am răspuns: „NU! Nu mă mai întorc 
în acel loc. Vreau să lucrez cu tinerii, cu copiii. Să le 
spun adevărul înainte de a face şi ei greșeala pe care 
am făcut-o eu şi să nu ajungă la închisoare”. Domnul a 
vorbit: „Nu! Du-te înapoi la închisoare!”  
 
Telefonul a sunat şi un ofiţer de la închisoare de unde 
fusesem eliberat mi-a spus: „Vrei să te întorci aici şi să 
povesteşti deținuților despre puterea lui Dumnezeu şi 
cum a lucrat El în viaţa ta?” M-am întors la închisoare 
şi am vorbit deținuților. Apoi a început asaltul – în 
fiecare zi eram chemat să vorbesc într-o închisoare. 
Timp de doi ani am predicat în închisori, peste tot. Din 
Atlanta am fost chemat în California, apoi în Jamaica 
(un penitenciar cu 2000 de deținuți). Când am ajuns în 
Jamaica, penitenciarul era închis din cauza unei revolte 
unde 11 oameni muriseră. Cel care m-a adus acolo mi-
a spus: „Totuşi, până deschide închisoarea am 
organizat cu multe şcoli să înceapă cu o oră mai 
devreme aşa că te poţi duce să vorbeşti cu elevii”. În 
două săptămâni am vorbit în faţa a  

17 000 de copii, mai mult decât îmi imaginasem. Am 
învăţat că dacă mă supun voii lui Dumnezeu El îmi va 
împlini şi dorinţele inimii.   
 
În anul 1999 am fost invitat în Israel. Călătorind cu 
autobuzul, cineva mi-a spus: „Sunt păstor, Duhul Sfânt  
mi-a descoperit că ai ceva de vorbit pasagerilor”. 
Pentru două ore am vorbit despre experienţa mea cu 
Domnul Isus. Când am terminat de vorbit, şoferul a 
oprit autobuzul şi a coborât; cu el şi ghidul turului. 
Amândoi au îngenunchiat în praful drumului şi s-au 
predat lui Isus. Un pasager m-a invitat în Hong Kong. 
Din Hong Kong am mers în Singapore, Malaezia, Pen 
Nang, Kadar, înapoi la Hong Kong. Curând voi merge în 
China. Mă uit la trecutul meu, la vremea când nu 
credeam că pot fi altceva decât un gangster, şi iată-mă 
acum – un slujitor al lui Isus, păstor în Biserică din 
1992. 
 
 Rugăciunea mamei a fost ascultată. Oamenii văd doar 
de afară, un ratat, deținut, mafiot, criminal. Dar 
Dumnezeu priveşte în inimă – un copil mic plângând 
după dragostea părintească. Aceasta este puterea lui 
Dumnezeu care poate schimba vieţile oamenilor. 
Aceasta este puterea rugăciunilor unei mame – mama 
s-a rugat 30 de ani pentru mine.  
 
Dacă Dumnezeu a făcut această schimbare cu mine, El 
o poate face cu oricine, şi cu tine. Aş vrea să-ţi pun o 
întrebare, pe care mi-a pus-o şi mie păstorul meu când 
mi-a vorbit prima dată. Întrebarea este aceasta: „Dacă 
ar fi să mori chiar acum, eşti sigur că mergi în Rai sau 
nu?” Fii onest când răspunzi la această întrebare, doar 
tu şi Dumnezeu ştiţi adevărul. Dacă nu eşti sigur unde 
vei merge, vreau să-ţi dau ocazia să-L cunoşti pe Isus, 
Regele Regilor, şi să-I devii slujitor. Trebuie doar să 
spui, cu sinceritate, această rugăciune:  
 
„Tată Ceresc, sunt un păcătos. Mărturisesc păcatele 
mele azi, regret mult că le-am făcut şi Te rog să mă 
ierţi. Curăţeşte-mă şi spală-mă cu sângele Mielului, Fiul 
Tău. Doamne Isuse, Te rog să vii în inima mea ca Domn 
şi Salvator al vieţii mele. Îmi predau viaţa Ție, Isuse.  
Satan, îţi poruncesc, în numele lui Isus, să iei mâna de 
pe mine! Îţi mulţumesc, Tată Ceresc pentru că mi-ai 
iertat păcatele şi mi-ai salvat sufletul, în numele Lui 
Isus Cristos. Amin.”  
Celor ce au făcut această rugăciune le doresc bun venit 
în Împărăția lui Dumnezeu. 

  

„Înapoi la închisoare!” 

Aceasta este o mărturie reală, nu o fantezie. Păstorul Tom Papania a vizitat Biserica Baptistă din Perth, WA, în anul 
2002. Această mărturie a fost înregistrată și a apărut în Foaia de evanghelizare „Vestea Bună”, editată de Biserica 

din Perth la acea vreme. Tom Papania este păstor la God's Saving Grace Ministries, Adresa:MinistryGSG@aol.com, 
http://www.tompapania.com 

Nota editorului 
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Cred că toată lumea cunoaște versetul din Biblie, unde psalmistul David spune: „seara vine plânsul, iar dimineaţa, 

veselia” (30:5b). Probabil după o noapte petrecută în rugăciune și închinare, sufletul lui era înviorat, ajungând la 

un nivel înalt spiritual. Dar așa era el, nu? Noi oare mai suntem așa? 

Din păcate, la mulți dintre noi este exact invers: seara vine veselia, iar dimineața plânsul. Dimineața e un moment 

pe care puțini îl așteptăm: o nouă zi, noi probleme și frământări, stres la muncă, nervi la școală, lupte spirituale 

pentru supraviețuire. 

Cum ne pregătim pentru toate acestea? Ne trezim în grabă, bem o cafea sau două și am plecat. Fără putere în 

Duhul nostru adeseori, avem o zi plină de evenimente, dar totuși goală, fără sens. Dumnezeu e departe. Nu ne 

poate vorbi căci nu avem timp de El. Mai grav, dușmanul se luptă cu noi în continuu și ne momește să gustăm din 

plăcerile lumii acesteia, lumea astfel luând chip în noi, în loc ca Hristos să fie Cel care să Se vadă. Vine seara... un 

film, o cină romantică,  ieșire într-un club de biliard, o emisiune la televizor – și timpul trece: încet, dar sigur. Ne 

prinde ora 12 și noi încă suntem ocupați să ne satisfacem eul, stând cu noi înșine sau cu prietenii. Încă o zi 

„pierdută” din punct de vedere spiritual! 

Ne culcăm spunând o rugăciune rapidă, care din păcate nu face nici măcar ca regretele și rușinea să dispară. E 

doar o rugăciune spusă în grabă unui Dumnezeu care e departe. 

Poate te întrebi: chiar așa de grav să fie? Uită-te în viața ta pentru câteva momente. Eu m-am văzut prin prisma 

Lui exact cum sunt: gol, ipocrit și sărman spiritual. 

Ce-i de făcut? În primul rând, „clasica” rugăciune și studierea Cuvântului sunt două condiții imperios necesare 

pentru a căpăta eliberarea de orice legătură și a avea din nou pacea (nu pacea care ne-o dă lumea, ci aceea dată 

de Fiul lui Dumnezeu). Părtășia cu frații, postul, meditarea și „tăcerea în prezența Lui pentru a-I auzi vocea” sunt 

alte aspecte importante, de care trebuie să ținem seama. 

Sunt zilele din urmă, El poate veni oricând, așa că trebuie să ne pregătim pentru viața de dincolo. Nu mai putem 

trăi așa cum facem acum! (sau dacă putem, atunci suntem în pericol de moarte!) Fie ca Domnul să ne dea putere 

și o mai mare dorință după EL. 

Multă pace.
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SEARA VINE VESELIA, 
IAR DIMINEAȚA 

PLÂNSUL… 
  

 

Adrian Cosma    
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CĂLĂUZIRE ÎN CĂSĂTORIE

Marcu Nichifor povestește: 
 

Este vorba despre călăuzirea în 
căsătorie și vreau să vă povestesc 
despre căsătoria mea. 
Ajunsesem la o vârstă destul de 
înaintată, la 37 de ani, și Domnul 
încă nu îmi arătase soția aleasă de 
El pentru mine. Vedeam câte o 
fată credincioasă, simpatică și-L 
întrebam: 
– Aceasta este, Doamne ? 
– Nu! venea răspunsul. 
„Nu” la una, „nu” la două, „nu” la 
douăzeci și două. Ce o fi oare? 
Simțeam că Dumnezeu nu avea în 
plan să mă lase neînsurat. Dar de 
ce întârzia așa de mult? 
 
Am plecat la Iași, să predic la 
adunarea de acolo. În timpul 
predicii, am văzut printre surori o 
ființă tristă, amărâtă și neagră de 
supărare. După predică, am rămas 
cu vreo doi frați și am vorbit cu 
fata, îndemnând-o la rugăciune.  
Apoi eu am plecat în drumul meu 
și ea în drumul ei. 
A doua zi, fără să fixăm vreo 
întâlnire, ea a venit la sora la care 
găzduiam eu, deși nu știa că sunt 
acolo. Iarăși ne-am rugat 
împreună. După aceea m-am 
întors la București, unde eram 
păstor. 

A mai trecut un timp și eu am 
plecat la Constanța, la mare. Și 
iată că mă nimeresc în același 
vagon cu aceeași fată. 
Mergea și ea tot la Constanța, cu o 
prietenă care o invitase acolo. Am 
vorbit mult cu ea, pe tren. Era 
foarte încăpățânată și găsea tot 
felul de motive ca să mă 
contrazică. Mă miram și eu: fată 
nemăritată și totuși nu caută să 
mă câștige. Ce o mai fi și asta? Mă 
miram foarte mult. 
 
La Constanța ne-am întâlnit iarăși 
la adunare, apoi ea s-a întors la 
Iași. Atunci am întrebat pe 
Domnul, cu teamă: 
– Doamne, o fi aceasta soția mea? 
– Da, Ada va fi soția ta! am auzit o 
voce cu glas tare. 
M-am tot gândit: „Poate că 
Domnul vrea s-o îngrijesc; poate 
că moare curând”, pentru că tușea 
în luna August și părea a fi foarte 
bolnavă de tuberculoză. „Poate că 
n-are cine s-o îngroape”, mi-am 
mai spus, căci era din Basarabia și 
toată familia ei era acolo.  
Multe m-am gândit până ce m-am 
hotărât să-i scriu. Mai scrisesem 
eu scrisori la fete, dar nici una n-a 
mers așa de ușor ca aceasta. Între 
altele i-am scris că am văzut că a 
suferit mult și că va putea să ajute 
fetele care trec prin suferință; și că 
aceasta va fi spre gloria Domnului. 
Așa a și fost. 
Am plecat la Iași și în două zile s-a 
făcut căsătoria. De altfel eram 
invitat la Iași ca să oficiez o 
căsătorie și m-am gândit că vor fi 
două în loc de una; dar, când am 
ajuns acolo, cealaltă căsătorie se 

stricase. Frații șopteau între ei: 
„Săracul fratele Marcu, n-a știut 
că s-a stricat căsătoria și a venit 
degeaba!”. 
Dar eu, după ce am predicat, am 
pus două scaune lângă amvon, am 
chemat pe bătrânul Bisericii, i-am 
dat actele de căsătorie și l-am 
rugat în șoaptă să oficieze 
căsătoria noastră. Am făcut semn 
viitoarei soții să vină în fața 
amvonului și să stea pe scaun, 
lângă mine. Spre imensa mirare a 
celor de față, bătrânul Bisericii a 
exclamat: 
– Cum, așa, ca din cer? 
– Da, chiar din cer, am răspuns eu. 
 
Și iată, așa s-a făcut căsătoria 
noastră. Apoi am trimis o 
telegramă la București, anunțând 
ca m-am căsătorit la Iași. 
Când fratele Jean Staneschi, 
responsabilul Bisericii, a anunțat 
căsătoria sorei Voicu Ariadna, 
nimeni n-a reacționat, pentru că 
nu știau ce urmează. După o 
pauză, fratele Jean a continuat:  
„… cu fratele Marcu Nichifor.” 
S-a făcut zarvă mare în Biserică, nu 
se mai oprea gălăgia, mirarea, 
întrebările. 
 
Mai târziu, frații m-au mustrat pe 
mine, păstorul lor: 
– De ce nu ne-ai spus? Toți frații ți-
ar fi făcut daruri mari de nuntă. 
– Da, și după aceea ar fi trebuit să 
nu vă mai fac nicio mustrare, ci 
numai să vă lingușesc! Și am 
rămas în sărăcie, dar cu Domnul ca 
sprijin permanent, ca ocrotitor în 
toate greutățile prin care am 
trecut.

 
  Sursa: https://amintiricusfinti 
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HOROSCOPUL - CE SPUNE BIBLIA 

Păstor Vasile Filat 

 
 

 
 
Horoscopul a devenit atât de obișnuit în viața 
oamenilor, încât cele mai multe ziare și reviste au 
rezervate câte o rubrică pentru el, iar la televizor 
zilnic apare cineva ca să anunțe horoscopul. Ce 
spune Dumnezeu despre aceasta și ce efect are 
asupra oamenilor horoscopul? Dumnezeu spune în 
cartea Deuteronom, 18:10–14: 
„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau 
pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul 
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, 
de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe 
cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni 
care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste 
lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din 
pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul 
tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în 
totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul 
tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, 
ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, 
Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul 
acesta”. 
 
Astrologia nu este o știință bazată pe fapte, ci 
potrivit Bibliei este „un meșteșug de ghicitor, de 
cititor în stele” cu scopul de a „vesti viitorul”. Oricine 
face acest lucru este o urâciune înaintea Domnului. 
Cine se face vinovat de acest păcat? Atât cel ce 
ghicește, cât și cel care apelează la ghicitor pentru a 
afla viitorul. Consecințele pentru ambele părți vor fi 
în aceeași măsură de grave. Vă dați seama ce 
blestem este asupra celor care practică aceste 
lucruri până și la televiziune și ziare și cât necaz și 
blestem atrag ei asupra oamenilor, care, conștient 
sau din ignoranță, apelează la „serviciile” lor. 
 
Horoscopul nu este revelație de la Dumnezeu 
Capitolul 2 din cartea proorocului Daniel, relatează 
despre împăratul Nebucadnețar al Babilonului, care 
a avut un vis groaznic, dar nu a reținut visul. El a 

chemat toți cititorii în stele și le-a cerut să-i spună 
visul și interpretarea lui. Nimeni dintre ei nu a fost în 
stare să facă potrivit cu porunca împăratului și când 
s-a înfățișat Daniel în fața împăratului cu răspunsul, a 
spus: 
,,Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, 
cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare 
s-o descopere împăratului. Dar este în Ceruri un 
Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face 
cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va 
întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi 
vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău.”  
Niciodată să nu apelezi la horoscop, pentru că acesta 
nu este o relevație de la Dumnezeu, ci este o 
urâciune, care te îndepărtează de la adevărul lui 
Dumnezeu. Această practică distruge viața tuturor 
celor ce o urmează. 
 
Oamenii care practică horoscopul au o condamnare 
eternă 
În pasajul din cartea Deuteronom, ghicitul în stele 
este pus pe același cântar cu vrăjitoria și este 
calificat ca una din practicile vrăjitoriei. Ultimul 
capitol al ultimei cărți din Biblie – Apocalipsa, scrie și 
următoarele cuvinte: 
Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboși, 
ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi 
mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi 
cu pucioasă, adică moartea a doua (Apocalipsa 
21:8). 
Dacă ai practicat până acum horoscopul, renunță azi 
definitiv la această practică urâcioasă înaintea lui 
Dumnezeu. Pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu și 
apoi cumpără-ți o Biblie, caută o Biserică și un grup 
de oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Fă-
ți o disciplină să studiezi ca să cunoști caracterul lui 
Dumnezeu, care dorește să-ți dea un viitor și o 
nădejde și care are toată puterea să facă aceasta. 
Practica horoscopului este păcătoasă! 

 
 

CE SPUNE EVANGHELISTUL BILLY GRAHAM DESPRE HOROSCOP  
 
Billy Graham a declarat că horoscopul nu ar trebui să fie folosit ca ghid pentru viața de zi cu zi sau pentru a prezice 
viitorul, spunând: 
 „Dumnezeu a făcut stelele (precum și orice altceva în Univers), dar El a intenționat ca acestea să fie o mărturie a 
puterii și slavei Lui, nu ca mijloc de a ghida sau prezice viitorul. Dumnezeu poruncește explicit ca omul să creadă în 
Biblie, nu să consulte stelele. De asemenea El interzice ca omul să vorbească cu spiritele celor morți, sau să 
folosească oracolul, vrăjitoria, magia precum și alte metode pentru a prezice viitorul. Acestea sunt înșelătoare și 
pot conduce oamenii către ocultism, care este ostil față de Dumnezeu.

 http://www.crestini.com/ 
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CARE ESTE CEA MAI SIGURĂ INVESTIȚIE? 
Daniela Ion, Avocat, Perth, WA
 
Mulți dintre noi ne-am întrebat care este cel mai bun mod de a economisi pentru viitor.  
Exista vreo investiție sigură? Care ar fi aceea? Casele, metalele prețioase sau acțiunile de la bursă? 
 
Ce sunt banii?1  
Banii au fost și sunt folosiți  ca un mijloc de schimb pentru comerț, deoarece au o valoare recunoscută de toți. De 
asemenea, banii pot  reprezenta un mod de stocare a valorii pentru viitor, adică putem economisi bani pentru a 
putea cumpăra un obiect scump. În trecut, banii erau doar sub forma monedelor, care aveau o cantitate exactă de 
aur sau argint. Pe măsura dezvoltării și intensificării comerțului, a fost nevoie de mai mulți bani, astfel că băncile și 
guvernele au început să emită bancnote, însă bancnotele nu au valoarea pe care o reprezintă, dar cel care emite 
această bancnotă garantează valoarea acesteia. Acești bani sunt cunoscuți sub numele de „bani fiduciari”, adică 
bani care au o valoare fictiva, convențională.  
 
Cea mai bună și sigură investiție este Împărăția lui Dumnezeu 
Domnul Isus ne spune că: „Împărăția Cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și 
când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are, și-l cumpără” (Matei 13:45-46). De  
asemenea, Isus Cristos le vorbește adesea discipolilor Săi  despre  Împărăția lui Dumnezeu și formarea unui 
guvern perfect pe pământ, dar acest lucru va fi posibil doar după revenirea Sa: „Atunci vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe un nor, cu putere și cu mare slavă… Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția 
lui Dumnezeu este aproape” (Luca 21:27,31). 
În Evanghelia după Luca 16:16, Isus ne spune că: „Legea și proorocii au ținut până la Ioan; de atunci încoace se 
vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și fiecare pătrunde în ea, dând năvală”.  Cu alte cuvinte, în Împărăția 
lui Dumnezeu se dă năvală. Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește expresia a da năvală ca a te repezi. 
Noi trebuie să năvălim în Împărăția lui Dumnezeu și să o căutăm cu multă stăruință, strădanie și râvnă. Așa să ne 
ajute Bunul Dumnezeu pe toți! 
 
Căderea sistemului economic mondial 
Credem mai mult sau mai puțin teoria căderii sistemului economic mondial, dar  chiar Domnul Isus le-a vorbit 
despre acest lucru  apostolilor într-o parabolă în care, făcea referire la bani și bogăție (Luca 16). Notăm aici ideea 
că Domnul Isus a spus „când va cădea…” și nu „dacă va cădea”.  Apostolul Ioan scrie în Apocalipsa 18:17 că un 
dezastru financiar se va produce într-o perioadă scurtă de timp: „Atâtea bogații într-un ceas s-au distrus!” 
Ezechiel vorbește despre timpul când aurul și argintul vor fi aruncate pe străzi: „Își vor arunca argintul pe străzi și 
aurul le va fi ca o necurăție. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua mâniei Domnului; nu poate nici să le 
sature sufletul, nici să le umple măruntaiele” (Ezechiel 7:19). 
Căderea sistemului economic va veni cu siguranță. Ținând cont de ceea ce se întâmplă acum pe plan internațional, 
mulți experți cred că acest lucru se va întâmpla curând. Cu toții trebuie să evităm datoriile și să ne plănuim cu 
înțelepciune banii și cheltuielile.  
 
În concluzie, singura investiție sigură este cea în Împărăția lui Dumnezeu „unde nici molia, nici rugina nu le strică și 
unde hoții nu le sapă, nici nu le fură” (Matei 6:20). 
 

RUBRICĂ DE ȘTIRI 
 
Lyle Shelton, directorul  Australian Christian Lobby, a declarat că o mașină a explodat în fața biroului  acestei 

organizații din Canberra, doar cu câteva zile înainte de Crăciun. Shelton a declarat că, din fericire, acest incident s-

a petrecut după orele de program și nu a fost nicio victimă, dar este „șocant că așa ceva se poate întâmpla într-o 

țara ca Australia”, scrie site-ul organizației. Aceeași sursă menționează că cei care fac parte din Australian 

Christian Lobby au primit numeroase amenințări anul trecut, deoarece ei s-au opus categoric aprobării legii 

avorturilor, eutanasiei, modificării definiției căsătoriei și a implementării programului „Safe schools”. 

                                                             
1 La realizarea unei scurte istorii a banilor pentru acest articol s-au folosit informații de pe site-ul Europa economy: 
http://ec.europa.eu/economy. 
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Slujitorul potrivit la „Harul”, (locul), potrivit 
 
Dorim ca și pe această cale să-I mulțumim lui 
Dumnezeu pentru grija pe care o poartă Bisericii Harul. 
În urmă cu 7 ani păstorul Dorel Brândaș și-a început 
lucrarea în Biserica aceasta.  
 
În tot acest timp, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, a 
slujit cu multă dăruire. Ca și Biserică, mulțumim 
Domnului pentru familia Brândaș, pentru aportul 
depus de-a lungul acestor ani. Dorim ca și de acum 
înainte Dumnezeu să îi folosească și să le dea putere 
pentru lucrarea pe care le-a încredințat-o. 
Cu mulțumiri, Biserica Harul. 

BISERICA PENTICOSTALĂ 
BETANIA 

Pe data de 15 Ianuarie, 
Biserica Penticostală Betania 
din Melbourne s-a îmbrăcat 
în haine de sărbătoare. 
Dumnezeu a binecuvântat 
adunarea cu prezența 
păstorului Dumitru Moldovan 
din Chicago, care a dezvăluit 
taina comunicării cu 
Dumnezeul Cel adevărat, 
purtându-ne în timpurile 
proorocului Ilie. 
 
A fost prezentă o echipă de la 
Credo TV, care a îndemnat 
Biserica să se roage pentru 
acest canal de televiziune 
exclusiv creștin.  
 
Prin mărturia tânărului 
vietnamez Tim, ne-am 
reamintit că trebuie să ducem 
mai departe Evanghelia 
Domnului Isus, a lui să fie 
gloria în veci! 
 
1 

CÂT DESPRE MINE, EU ȘI CASA MEA VOM SLUJI DOMNULUI! 
 
Acest mesaj a răsunat în Biserica Filadelfia în auzul întregii 
adunări. Mai întâi, păstorul Lică Brite  a lansat o întrebare:  
„Cum Îl iubim pe Dumnezeu?” De răspunsul la această 
întrebare depinde viața. Dumnealui a continuat: „Viața nu 
este la întâmplare, există o alegere. Dumnezeu poruncește: 
«Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta». Cu toată 
dragostea și jertfa Domnului, El nu poate alege pentru noi. 
Nici forțele întunericului nu pot alege pentru noi. Doar tu și 
eu; sunt lucruri care stau în puterea noastră. Vrei să trăiești? 
Alege viața!” 
Grupuri vocale ale Bisericii și cântări comune au slăvit pe 
Dumnezeu care ne-a dat harul de a ne afla în prezența Sa. 
 

 
Ca de obicei, sfârşitul fiecărui an, Biserica din Perth îl 
petrece in Casa Domnului, când ne aducem aminte de 
bunătatea Domnului din anul care s-a scurs şi ne cercetăm 
să vedem dacă am adus roada pe care Domnul a aşteptat-o 
de la noi. Mai mulţi fraţi şi surori au împărtăşit 
experienţele pe care le-au avut cu Dumnezeu. Textul 
predicii a fost din Pilda smochinului neroditor, din Luca 
13:6-9.  
 
Anul acesta am avut bucuria să avem cu noi familia Hanciu 
John, Gabriela şi fiica lor Cristina. După terminarea 
programului ne-am adunat in holul Bisericii unde am avut o 
agapă cu mâncăruri româneşti.  
 
Dorim tuturor cititorilor revistei un An Nou binecuvântat şi 
prosper pentru viaţa spirituală şi să ne pregătim să ne 
întâlnim cu Dumnezeu. 

 

BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ DIN PERTH, WA 

Lidia Crișan „Numai harul Tău mă ține...” 

Alege viața! 

BISERICA PENTICOSTALĂ FILADELFIA, MELBOURNE 

Sp
er

a
n

ța
 

Dumitru Moldovan 

Beni Pop 

Aurel Costea 

Tim 

Lică Brite 
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COMBUSTIBIL... 
Păstor Dorel Brândaș 
 
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în 
păcatele voastre, în care trăiaţi 
odinioară după mersul lumii acesteia, 
după domnul puterii văzduhului, a 
duhului care lucrează acum în fiii 
neascultării” (Efeseni 2:1,2). 
 
Sunt temple impunătoare în 
marile orașe ale lumii. 
Temple strălucitoare 
împodobite cu aur și argint. 

Aceste temple, ca orice casă, dealtfel, se construiesc din cele mai 
bune materiale pe care constructorii și le aleg cu mare grijă. 
Materiale scumpe care au chiar un termen de garanție. Și cu 
astfel de materiale se construiesc edificii impunătoare. 
Dumnezeu, când construiește Templul Lui, nu are de ales. El 
merge direct la groapa de gunoi și ia de acolo material care nu 
mai este bun de nimic. Caută și nu găsește nimic bun, ci doar 

niște morți rău 
mirositori. 
 „Dar Dumnezeu, care 
este bogat în  
îndurare, pentru 
dragostea cea mare 
cu care ne-a iubit, 

măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă 
împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi)” (Efeseni 2:4,5).  El 
transformă acest gunoi în diamante și construiește Templul Său. 
Noi eram combustibil pentru iad. „El ne-a înviat împreună şi ne-a 
pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus” (Efeseni 
2:6). 
Dumnezeu ne unește, „din doi a făcut unul”, El, pacea noastră  
ne-a împăcat, ne-a apropiat, evrei și neamuri, împreună, prin 
sângele lui - un Templu măreț. În acest templu vrea Dumnezeu să 
locuiască, nu în templu făcut din aur și pietre scumpe, ci făcut din 
inimile noastre. 
 
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea 
mare cu care ne-a iubit, a găsit valoare în fiecare dintre noi.  
Isus a murit pentru noi.  

 
 
 

VICTORIE FĂRĂ LAURI    Mărturia păstorului Dorel Brândaș 

 
38°C. Am plecat de acasă spre Batman Park Bridge cu o îndoială în inimă. Oare mai vine cineva azi? Este foarte 
cald, 38°C. Când am ajuns sub pod erau peste treizeci de femei și bărbați, tineri și bătrâni, bucuroși să ne întâlnim, 
să vorbim, să luăm cina împreună.  
 
Când m-a văzut a ascuns țigara: „Sorry pastor, este un obicei vechi, rău...”  Eu i-am răspuns: „Știu, și eu am fumat 
mulți ani”. Ea a continuat cu ochii pierduți parcă în propriile amintiri: „Eu am fost căsătorită și bărbatul meu a fost 
un alcoolic. I-am spus că eu plec de la el, că nu mai pot suporta acea situație. Aveam 40 de ani. Am căzut și eu în 
patima alcoolului la numai câțiva ani. M-am văzut o femeie fără voință și o ipocrită. Totuși m-am luptat mult și am 
reușit să mă opresc. După 5 ani am fost invitată la un restaurant. Acolo s-a servit un pahar de vin gratis. Am întins 
mâna și am apucat paharul gândind: doar un pahar, nu este mare lucru.  Când am vrut să duc paharul la gură nu  
l-am putut ridica de pe masă. Am încercat cu ambele mâini, nu l-am putut mișca. Și atunci am simțit o lovitură 
peste mâini. M-am speriat, m-am sculat și am ieșit afară. Nu am atins alcoolul până azi”.  
M-am aplecat spre ea: 
„Crede, noi eram morți în păcatele noastre, dar Dumnezeu...”  

DAR DUMNEZEU... 

AŞA DAR, VOI NU MAI SUNTEȚI NICI STRĂINI, 
NICI OASPEŢI AI CASEI, CI SUNTEȚI ÎMPREUNĂ 

CETĂŢENI CU SFINŢII, 
OAMENI DIN CASA LUI DUMNEZEU. 
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BISERICA PENTICOSTALĂ PHILADELPHIA, MELBOURNE - BINECUVÂNTARE ȘI BOTEZ 
 

Pe data de 15 Ianuarie, la Biserica Philadelphia a avut loc o 

sărbătoare îndoită. Familia Alec și Suzi Coța au adus-o la 

binecuvântare pe micuța Natalia. Păstorul Gabi Pal a rostit 

binecuvântarea Domnului peste fetiță și peste întreaga 

familie. 

„Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția 

lui Dumnezeu este a celor ca ei” Marcu 10:14. 

 

Păstorul Bisericii Filadelfia, Cornel Tuclei, împreună cu 

păstorul Gabi Iszac, au efectuat actul de botez al celor 6 

tineri și tinere care s-au hotărât să facă această declarație 

publică.  

Ei au intrat în legământ cu Dumnezeu, primind mântuirea în 

dar. „Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și 

prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 

10:10). A predicat păstorul Gabi Iszak. 

 

 

RAPORT MISIONAR 

De curând s-au întors acasă frații Petrică Mituțoiu (Prima Biserica Baptista din Australia - Melbourne) și Marc 
Moldovan (Biserica Penticostala Elim - Brisbane) care au fost recent la Kiboga, Uganda,  să execute niște lucrări de 
asanare a apelor de ploaie, să construiască o bucătărie nouă, o grădină, gardul de împrejmuire a proprietății și 
niște terenuri și echipament de joacă pentru copii. Tot în aceasta perioadă, Andrew, Dan și John din Port Pirie au 
montat instalația electrică cu panouri solare și baterii autonome. Ei au raportat că, prin bunăvoința și ajutorul lui 
Dumnezeu, au reușit să execute toate lucrările programate. 

 

  

Vom reveni cu amănunte 

Marc și un băiețel 
Petrică împreună cu comunitatea 

Săparea canalelor 

Montarea panourilor solare 
C
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Bucătăria terminată 
Leagăne pentru copii 
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DIN COLECȚIA FRATELUI EMANUEL CRĂIȚĂ - MÂNDRĂ 
 
Părinte, zise odată un om bogat și zgârcit către un preot, ceea ce mă va întrista mai mult când voi muri  
va fi că nu voi putea lua cu mine atâtea cecuri, cărți de credit, titluri de proprietate de care mă bucur acum. 
- Eu cred că e mai bine aşa, că de le-ai putea lua, ar lua foc numaidecât şi ar fi păcat de ele.  
 
Într-o zi, un bărbat s-a prezentat la biroul parohial pentru a anunţa înmormântarea unei rude. Părintele l-a întrebat: 
- Sunteţi catolic, ortodox sau pocăit? Omul, după ce a făcut ochii mari, a găsit, în sfârşit, un răspuns: 
- A, nu, eu sunt şofer. 
 
Într-o casă de rugăciune dintr-un sat scoţian, noul păstor face o colectă dându-şi pălăria să circule din mână în mână 
printre enoriaşi. Pălăria se întoarce goală. Atunci păstorul ridicându-şi ochii către Cer zise: 
- Mulţumescu-Ți, Doamne, că mi-ai restituit pălăria. 

PRĂJITURĂ CU NUCĂ ȘI CREMĂ DE LĂMÂIE 
INGREDIENTE 
 
Pentru blatul alb: 
5 ouă 
100 g. zahăr  
3 linguri ulei 
5 linguri făină 
1 linguriță praf de copt 
1 linguriță zahăr vanilat 
 
Pentru blatul cu nucă: 
5 albușuri 
100 g zahăr 
1 lingură cacao  
2 linguri făină 

200 g nucă măcinată 
1 linguriță praf de copt 
1 linguriță esență vanilie 
 
Pentru cremă: 
5 gălbenușuri 
100 g zahăr 
500 ml. lapte 
2 linguri amidon (corn flour) 
1 lămâie rasă și stoarsă 
250 ml. smântână pentru frișcă 
1 lingură zahăr pudră 

 

MOD DE PREPARARE: 
Blat alb: 
Ouăle se separă, apoi albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare. Se adaugă zahărul treptat până se obține o 
spumă lucioasa și consistentă. Gălbenușurile mixate cu cele 3 linguri de ulei se încorporează ușor în spuma de 
albușuri, iar la sfârșit făina amestecată cu praful de copt. Se amestecă ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus. 
Compoziția se toarnă în tava de aragaz (cea din dotarea standard), tapetată cu hârtie de copt și se dă la cuptor la 
foc mediu, 180°C, pentru circa 20 de minute. Se scoate blatul pe un grătar, cu tot cu hârtie și se lasă la răcit. 
Blat cu nucă:  
Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare. Se adaugă zahărul și se mixează până bezeaua devine țeapănă și 
face țepi în momentul în care scoatem paletele mixerului. Amestecăm într-un bol făina cu praful de copt, caco și 
nuca măcinată, apoi o încorporăm în bezea, amestecând ușor cu o spatulă cu mișcări de jos în sus. 
Compoziția se toarnă în aceeași tavă în care am copt blatul alb, tapetată cu hârtie de copt. Dăm la cuptor, la foc 
mediu, pentru circa 20-25 de minute. Se scoate blatul pe un grătar, cu tot cu hârtia de copt, și se lasă la răcit. 
Crema: 
Gălbenușurile se mixează cu zahărul până se albesc și devin ca o cremă. Se adaugă amidonul și se mixează până la 
omogenizare. Turnăm încet laptele și mixăm continuu până când compoziția devine omogenă. Punem vasul la foc 
mic (sau la bain-marie) și, amestecând continuu, se fierbe până când compoziția se îngroașă ca o budincă (atunci 
când amestecăm în vas trebuie să se vadă fundul vasului). Dăm deoparte și lăsăm la răcit. 
Smântâna pentru frișcă se mixează până începe să capete consistență. Se adaugă apoi zahărul pudră. Se mixează 
până se întărește. După ce budinca s-a răcit foarte bine, punem zeama de lămâie și coaja și omogenizăm, apoi 
frișca bătută și omogenizată. 
Blaturile le tăiem în 2 pe lungime, obținând astfel câte 2 blaturi lungi și înguste. 
Punem crema între blaturi, având grijă să lăsăm 2 linguri pentru pus deasupra. Dăm prăjitura la frigider pentru 
măcar 1 oră, apoi se porționează după dorință. 
  

Poftă bună 
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Descoperă Ţara Sfântă – ISRAEL 
 

EL NIFLA TOURS 
Dumnezeu Minunat 

 
Agenție de turism perfectă 

pentru o experiență de neuitat. 
 

Vino și vizitează Țara Sfântă și 
calcă pe urmele Domnului Isus, 
înțelegând mai bine Scripturile. 
Pelerinaje lunare în Țara Sfântă 

alături de păstorul Daniel 
Stanger, ghid mesianic din Israel 

(în măsura posibilităților). 
Detalii le găsiți pe email: 

elniflatours@yahoo.com sau pe 
site www.elniflatours.com 

 

NOUA CLĂDIRE A BISERICII MARANATA IA FORMĂ 

 

 

 

 

 

Biserica Maranata este în construcție și nevoile sunt multe 
așa cum știm cu toții. Dacă Dumnezeu îndeamnă pe cineva 
să contribuie la înălțarea acestui locaș de închinăciune, 
poate dona la: Account Name: Maranatha Romanian 
Baptist Church BSB: 013 437 Acc. Nr: 2569 36291. Puteți 
trimite cecuri la adresa: Maranatha Romanian Baptist 
Church, P.O. Box 70, Narre Warren Vic 3805. 

BENI COCAR ASTĂZI TACE 
 
Pe data de 24 Ianuarie 2017 a plecat dintre noi cel care a fost 
păstorul Beni Cocar. 
 
Este păcat că astăzi a plecat dintre noi și n-a lăsat texte. Beni 
Cocar este unul dintre acei profesori de teologie care se consumă 
ca o lumânare aprinsă la ambele capete, dar nu lasă, din 
nefericire, moștenire scrisă. Beni Cocar astăzi tace. Probabil că 
una dintre lecțiile pe care le putem lua din istoria sa este să ne 
uităm cu mai multă atenție împrejur, să-l ascultăm mai mult pe 
celălalt și să îl încurajăm atunci când trece prin momente grele. 
 
Îi păstrăm amintirea și nădăjduim să ne vedem la alte discuții 
despre Dumnezeu, cu Dumnezeu de față. 
 

Sursa: Daniel Brânzei  Beni Cocar 
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Contact: 

Mobil 0407 250 846 
Email info@vassphotography.com 

Website www.vassphotography.com 

We make birthday cakes. 
Everything served in the 
premises is home made. 
We make reservations for 
birthdays or any occasion, 
for groups (up to 50).  

Our program is: 
Tue - Thu: 9am - 5.30pm 

Fri - Sun: 9am-6pm 
 
 

 
 
We provide you with affordable, 
results-driven service in all areas 
of law, with the accessibility and 
convenience of meeting your 
lawyer when and where you 
choose. Our services are tailored 
to meet your individual legal 
needs, and are provided at a 
fixed cost, to ensure that you get 
the best possible result for the 
lowest possible fee. 

 
Call us today to speak to a 

lawyer in your area! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Your Law Firm 

Ph: 1300 896 500 
7 Techno Park Drive, 

Williamstown, 
Vic, 3016 

Fax: 03 8692 6297 
enquiries@yourlawfirm.com.au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For exceptional business results, talk to our friendly tax 
specialists today. We’ll help you discover better tax 
strategies and provide timely business support. 
 
Our real value is in the tailored advice, planning, consulting 
and research we offer. Take advantage of our strong 
technical skills and up-to-the-minute knowledge of tax 
solutions and tax strategies for your business. 
 

  

 
Doublesstudio    

Videography 

 
Contact: Cristian Ștefănuț 

Doublesstudio@iprimus.com.au 
Mobile: 0404 112631 

 
We are a corporate and editorial film maker and videographer 
with extensive international experience, specializing in 
weddings, family events, sports, news and live transmission.   
 
Doublesstudio Videography believes that everybody deserves 
the chance to have their wedding or any important event 
professionally recorded to cherish the memories. That`s why 
we can accommodate any budget. 
 

Welcome to 

Vass Porumb Photo 
Studio 

 

If you are looking for a 
professional photographer 
in Melbourne, we are here 
to help you.  
Whether you are looking 
for a wedding 
photographer who can 
help you to have the best 
day ever, or family 
portrait, baby, baptism or 
any event photography, 
we have the skill and 
expertise to ensure you 
will love the results. 
 

 

CAFE TRANSYLVANIA 

Cafe Transylvania is your 
destination! Looking forward 
to see you all with traditional 

Romanian delicacies, at: 
Shop 4 Spring Square. 

Hallam, VIC 3803, 
Phone number 
03 9796 5227 

CAFETERIA & PATISSERIE 

YOUR LAW FIRM 

 
www.yourlawfirm.com.au 

 

F U R N I T U R E 
www.cocolea.com.au 

 
 For a distinguished home or 

office, check out COCOLEA 
FURNITURE, industrial 
aviator furniture, home 

decor and lighting. 

 

Now also available for 
home staging and 

furniture rental. 

 

Personalised consultation and by appointment viewings at our 
Showroom: Hyde Business Park, 37 & 38 / 131 Hyde St, 

Yarraville, Victoria, 3013 

Phone: 03 9363 6798 Email: info@cocolea.com.au 
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Phone:  03 9769 3700 

 

Email: office@cgdpartners.com.au 
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TE VOI BINECUVÂNTA TOATĂ VIAȚA MEA ȘI ÎN NUMELE TĂU VOI RIDICA MÂINILE! 

INVITAȚIE LA EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII 
 
Revista Speranța împreună cu Vass Porumb Photo Studio, 
organizează un concurs de fotografie cu tematica: „Învierea”, 
„Biruința asupra morții”, „O, Doamne mare când privesc eu 
lumea”. Fotografiile vor fi primite on line. Cele mai frumoase vor fi 
selectate, printate și expuse pentru vizionare la Biserica din End. 
Hills, iar dacă vor fi multe și la Filadelfia. Echipa de selectare este 
formată din colectivul de consilieri spirituali ai revistei, 
președintele comisiei fiind fratele Vasile Porumb. Fotografiile alese 
vor fi printate format A3 și înrămate. (Aceasta se face pe cheltuiala 
Bisericii).  
Timpul limită este 1 Martie. Expoziția va fi deschisă în perioada 
Paștelui. Se dau premii pentru primele 3 locuri.  
Înscrierile se fac la Email: sperantaaus@gmail.com  

3D ROMÂNESC - DULCIURI, DELICATESE DIN DIASPORA 

Dragi cititoare, sâmbătă 6 Mai 2017, vă invităm să participați la un 
concurs inedit de prăjituri. Pentru ca efortul să nu fie în zadar, vor 
fi  acordate premii de către un juriu de specialitate din care face 
parte Ionela Marotti - Cafe Transylvania. Expoziția va fi deschisă în 
apropiere de Mother’s Day; vom reveni cu amănunte. Înscrierile se 
fac până la data 15 Aprilie, la Email: sperantaaus@gmail.com 

CONCURS PENTRU CEI MICI 
 
Revista Speranța invită pe copiii 
interesați în studierea Bibliei la un 
concurs pe teme Biblice.  
Păstorul Teofil Ciortuz va coordona acest 
concurs și va înmâna premii celor cu cele 
mai multe răspunsuri corecte.  
Concursul va avea loc la data de  
11 Iunie 2017, la Prima Biserică Baptistă 
Română din Australia. 


