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Păstorul Gavril Crișan           Aneta și Costică Oprănescu 

În casa păstorului am vorbit multe. Mai mult eu și Aneta, 

păstorul a tăcut și a ascultat. Ne-am ridicat cu toții și 

gazda noastră s-a rugat pentru noi, pentru pacea pe care  

o căutam, poate fără să știm ce căutăm. Mi-au trecut 

multe gânduri prin minte în câteva minute, în timp ce 

păstorul se ruga pentru mine. De ce s-or ruga oamenii 

ăștia pentru noi? Doar ne-am întâlnit de câteva ore, nici 

nu le-am reținut numele.  

Am plecat din casa păstorului cu un sentiment ciudat, 

neînțeles, în inimă. Ne-am întors acasă pe alt drum... 
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INVITAȚIE LA O SAERĂ ROMÂNEASCĂ 

 
În data de 17 Iunie 2017, Biserica Penticostală Filadelfia 
este gazda unui Concert Creștin. Veți avea ocazia să o 
ascultați pe cunoscuta cântăreață de muzică creștină 
Mihaela Oancea. Este o ocazie unică de a ne aduna cât mai 
mulți români iubitori de muzică românească de calitate. 
 
Vă așteptăm cu drag la Biserica Filadelfia, 8 Rockleigh Park 
Road, Narre Warren North, sâmbătă 17 Iunie la ora 6:00pm 

   Revista Speranța  
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Ziua copilului 

Simion Felix Marţian    

 

Ne-ai însorit viaţa cu copii 

Şi pentru ei Îţi mulţumim, Părinte, 

Pentru aceste bibelouri vii, 

Gingaşi, năstruşnici, mofturoşi, zglobii, 

Crescuţi cu dragoste şi... „stai cuminte!” 

 

Vrem să le facem şi azi bucurii 

Dar ştim că-n mâna Ta sunt, Doamne, toate. 

De-aceea Te rugăm să intervii 

Şi să adaugi printre jucării 

Înţelepciune, zel şi sănătate. 

 

Ne bucurăm de ei, cu ei, prin ei 

Şi ştim că sunt o binecuvântare, 

Dar Te rugăm în mâna Ta să-i iei 

Şi-n turma Ta să fie mieluşei 

Urmându-Te, alături de mioare. 

 

Vedem cum râde ceru-n ochii lor 

Din suflet alb de nevinovăţie, 

Dar vrem să fie-aşa şi-n viitor 

Şi-având sfinţenia ca strai de zbor 

Să ne-ntâlnim cu ei în veşnicie, 

 

Căci din ce-ai dat şi încă ne vei da 

Ca binecuvântări, ca daruri sfinte, 

Tot ce-om putea de pe pământ lua 

Când înspre veşnicie vom zbura 

Vor fi copiii noştri dragi, Părinte. 

 

De-aceea azi, o, Tată-ndurător, 

La tronul Tău primeşte-ne solia 

Prin care Te rugăm stăruitor: 

Sfinţeşte-această zi în viaţa lor, 

O zi ce ţine cât copilăria! 
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Rachel Carling-Jenkins, creștină baptistă, are privilegiul de a fi membră a Consiliului Legislativ din statul Victoria. 
Dânsa este membră în Partidul Laburist Democrat din 2014 și la invitația păstorului Ioan Corin  Izvenariu, în  
4 Iunie 2014 a vizitat Christ the Foundation Church. Au fost invitați, de asemenea, păstorul Dorel Brândaș și soția 
sa, Mihaela. I-au însoțit un frumos grup de credincioși de la Biserica Harul. Mai jos, spicuim din mesajul adresat 
Bisericii de către sora Rachel, din cartea Estera - La răscruce de drumuri:
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estera este o carte importantă a Bibliei. 
Îmi amintește că așa cum Estera s-a aflat, 
la un timp, la o încrucișare de drumuri în 
istoria evreiască și noi ne aflăm uneori la 
răscrucea vieții noastre, a timpurilor, 
chiar a istoriei. Aș vrea să fac o 
comparație între viața Esterei și viața 
noastră. Estera a stat în spărtură 
mijlocind pentru poporul ei. 
În vremuri tulburi cum sunt cele în care 
trăim trebuie să stăm în spărtură 
mijlocind pentru statul Victoria, pentru 
Australia. Așa cum un păstor stă în 
spărtură pentru turma lui, părinții pentru 
copiii lor, prietenii unul pentru altul, și 
noi trebuie să fim veghetori și iubitori de 
oameni, mijlocind pentru mântuirea 
păcătoșilor. Dumnezeu întotdeauna 
caută oameni care să stea în spărtură. 
Ezechel  22:30 descrie acest lucru: „Caut 
printre ei un om care să înalţe un zid şi să 
stea în mijlocul spărturii înaintea Mea 
pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu 
găsesc niciunul!” Dumnezeu întotdeauna 
caută între creștini, oameni care să stea 
în spărtură pentru o națiune. În aceste 
vremuri noi trebuie să ne unim în jurul 
Adevărului, să nu fim împărțiți de 
diferențele care există între noi ci, în 
dragoste, să fim diferiți de lumea aceasta 
care zace în întuneric. Trebuie să lucrăm 
împreună răspândind Evanghelia 
Domnului Isus Cristos.  
 

Revenind la cartea Estera, noi știm cu toții că Estera a fost inteligentă, 
curajoasă, plină de credință și devotată poporului ei. Era singura care 
putea sta în spărtură pentru poporul ei. Unchiul ei, Mardoheu, o îndeamnă 
să treacă la acțiune, să profite de poziția în care se afla la acel timp - 
împărăteasă a Persiei - și să salveze neamul ei. Mardoheu îi spune: „ ...Şi 
cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” Estera 
nu a stat pe gânduri, a folosit ceea ce știa că ajută: rugăciunea și postul, 
apoi a venit înaintea împăratului mijlocind pentru poporul ei. Îl citez pe 
Martin  Luther King: „Caracterul unui om nu se arată în momentele de 
confort, ci în cele de schimbări și controverse”. 
 
Oare noi, toți care suntem aici astăzi, suntem așa cum ne vrea Dumnezeu, 
în acest timp și în acest loc? Noi am fost plasați în acest loc cu un scop. 
Estera și-a lăsat la o parte tot confortul, bogăția și poziția ca să-și 
împlinească menirea ei. A avut o poziție strategică - post și rugăciune 
împreună cu poporul ei, și a acționat în moment de criză. Martin Luther 
King a mai spus: „Vieţile noastre se încheie în ziua în care rămânem tăcuţi 
în privinţa lucrurilor care contează”. 
 
Credința în Dumnezeu este secretul biruinței. Trebuie să ne încredem în 
Dumnezeu, să ieșim din zona de confort și de asemenea să venim la Isus 
Cristos așa cum suntem. Poate vei spune: „Mai aștept până îmi pun viața 
în rânduială, îmi refac relațiile în familie, încă nu am un serviciu, etc.”, 
sfatul meu este să umblați prin credință în ciuda oricărei piedici, a oricărei 
circumstanțe. Ca și în cartea Estera Dumnezeu este cel care conduce 
evenimentele vieții, ale istoriei, chiar dacă acționează din umbră. Noi 
vedem o mică secvență din viață, Dumnezeu vede totul. Într-o zi vom 
înțelege și noi totul pentru că „noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în 
Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai 
dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10).  
 
Dumnezeu ne-a adus la aceste timpuri și în acest loc conform planului Său. 
Avem de făcut ceea ce nimeni nu poate face, avem influență în viața 
oamenilor și nimeni altul nu o poate avea. Ce ți-a pus Dumnezeu înainte 
astăzi? Sunt atâtea nevoi în diferite părți ale lumii, pretutindeni vedem 
tragedii care se întâmplă sub ochii noștri și fiecare dintre noi avem de jucat 
un rol în drama vieții și în lucrarea lui Dumnezeu. 

(Continuare la pag. 11) 
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http://www.fundatiaseer.ro 

1000 DE COPII DIN OLTENIA ÎN TABERE CREȘTINE 
 

PRIMA SERIE DE COPII DIN OLTENIA ÎN TABERE CREȘTINE 
 
Mărturii emoționante ale participanților la Proiectul 
„1000 de copii din Oltenia în tabere creștine”. Am 
semănat o sămânță de credință, de bunătate și 
dragoste a lui Cristos în prima serie de 100 de copii. 
Mulțumim tuturor celor care v-ați implicat. Proiectul 
continuă. 
Slăvit să fie Domnul. Avem niște reacții superbe. 

Jumătate din tabără 
plângeau vinerea trecută 
că nu vor să plece acasă. 
Un băiețel a venit fără 
șosete, iar o fetiță i-a dat 
șosetele ei. 
Rugați-vă pentru noi. 
  

Donații la: Asociația Radio Vocea Evangheliei Timișoara, 
CUI10411909, SWIFT CODE ROBU 
cont BCR - RO45 RNCB 0249 0492 9580 0001 cu specificația: 
„Pentru Tabere” 
De asemenea se pot face donații în contul revistei Speranța:  
Commonwealth Bank. Hope Brochure/Speranta  
BSB: 063610  Account: 10624398 
 

 

Nu te mai plânge de necazuri cu unul sau altul dintre copii! Copilul 
tău problemă ar putea fi un copil al promisiunii! Dumnezeu are un 
destin aparte pentru el; din această cauză s-au întâmplat atâtea pe 
seama lui. Satan l-a ochit pentru că a văzut în el potențialul. A 

înțeles care este planul lui Dumnezeu pentru el și face tot posibilul ca să-l oprească. 
 
Dorește Satan să facă așa ceva? Da! El s-a folosit de Faraon ca să ajungă la Moise și de regele Irod ca să ajungă la 
Domnul Isus, încă din fragedă pruncie, înainte ca aceștia doi să aibă vârsta de doi ani. De ce? Pentru că într-o zi, ei 
aveau să se ridice ca salvatori și să împlinească planul lui Dumnezeu. Tot astfel, Satan îl va ataca și pe copilul tău. 
 
Pavel a spus: „Dumnezeu… m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu 
cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri” (Galateni 1:15-16). Pavel, însă, a petrecut 
treizeci de ani pe o cale greșită înainte de a se întâlni cu Domnul Isus și de a începe să umble pe o cale bună. 
 
Așadar, în calitate de părinte al unui copil al promisiunii, ce ar trebui să faci? Să te rogi pentru el! Cunoscând 
planul special pe care Petru avea să-l împlinească și atacul lui Satan care avea să vină împotriva Lui, Domnul Isus  
i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă 
credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luca 22:31-32). 
 
Când copiii tăi sunt mici, pune-ți mâinile peste ei și proclamă Cuvântul lui Dumnezeu peste viața lor. Iar când vor 
intra în anii adolescenței, continuă să te rogi și să rostești binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Luptă-te pentru 
copilul promisiunii tale! 

Ioan Ciobotă 

COPILUL PROMISIUNII TALE 

„Satana v-a cerut… Dar Eu M-am rugat 
pentru tine…” (Luca 22:31-32) 
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Aneta Oprănescu 

 
A fi rob al dragostei înseamnă a fii rob al lui Dumnezeu. 
„Dumnezeu e dragoste”. 
Cuvântul rob sau sclav a fost și este un concept dezagreabil, 
ofensiv chiar pentru orice civilizație. Și în timpurile moderne 
există sclavie la diferite nivele. 
 
Ca români, cunoaștem de la sursă despre robia politică în 
comunism, unde oamenii nu aveau drept la vot, nu aveau 
libertatea cuvântului și nicio altă libertate decât libertatea 
de a trăi în supunere față de legile și politica partidului. 
 
În lumea liberă, occidentală, din punct de vedere social, unii 
sunt robi ai banilor, alții sunt robi ai poftelor, sub sclavia 
drogurilor sau sclavia industriei sexului. 
 
În lumea orientală sunt țări care au ca formă de guvernare 
religia islamică dusă la extremă și devin robi ai crimei și ai 
violenței, luptând chiar împotriva propriilor lor cetățeni care 
nu se aliniază cu conceptele lor. 
 
Și acum, după ce de mii de ani noțiunea de robie umplea  
omenirea de frică și oroare, iată că, după nașterea din nou, 
Dumnezeu ne cere să devenim iarăși... robi. 
Păstorul evreu de origine română, Richard Wurmbrand, a 
stat în închisorile comuniste 14 ani. A fost aruncat în temnițe 
subterane, fără să vadă lumina ani întregi, a fost supus 
torturilor, neavând legături cu nicio ființă omenească timp 
îndelungat. Totuși, el nu i-a urât pe cei ce-l torturau cu așa 
înverșunare, pe cei care au încercat să-l dezbrace de 
umanitate și de dragostea lui pentru Dumnezeu. Din contră, 
când Ceaușescu a fost executat, a declarat cu părere de rău 
că, în loc de execuție trebuia aleasă calea evanghelizării. 
 
Acest om a fost un om al dragostei. Sfatul lui a fost: „Fii un 
rob al dragostei. Dumnezeu este dragoste. Iubește pe 
vrăjmașii tăi!” Esența acestui concept biblic, izvorâtă din 
inima plină de iubire a unui rob al lui Cristos către frații lui, 
este că, în lupta cu „eul” nostru, trebuie să ajungem de la 
dragoste, urcând pe trepte de dragoste, la o altă dragoste și 
de acolo urcând încă o treaptă, la dragostea supremă, 
pasionată, înțeleasă de noi, oamenii, ca a iubitului pentru 
iubita lui, a miresei pentru mirele ei, sacrificiul soțului pentru 
soție și viceversa, sacrificiul părinților pentru copii.  
 
O astfel de dragoste nu este utopică, este un adevăr 
universal demonstrat practic de Dumnezeu, Creatorul. Din 
dragostea Lui pentru noi oamenii, pentru răscumpărarea 
noastră din păcat și de la moarte veșnică, a dat pe unicul Său 

Fiu, pe Domnul Isus Cristos, care S-a dezbrăcat de dumnezeire pentru a deveni om și pentru a reaminti umanității 
definiția dragostei, demonstrând prin exemplul vieții Lui că este robul dragostei lui Dumnezeu. Aceasta este ceea 
ce Dumnezeu ne cere și nouă, este posibil și este o onoare să fim robi ai dragostei Lui.  

 

 

 

 

„Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, 
Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere 
sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; 
El va vesti neamurilor judecata. 
 
El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi 
nu-l va face să se audă pe uliţe. 
 
Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care 
mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti 
judecata după adevăr. 
 
El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va 
aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele 
vor nădăjdui în legea Lui”. 
 
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai 
mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi 
păzi şi Te voi pune ca legământ al 
poporului, ca să fii Lumina neamurilor, să 
deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă 
pe cei legaţi, şi din prinsoare pe cei ce 
locuiesc în întuneric”. 
(Isaia 42:1-7) 
 

„Rob al dragostei” 
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DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU    C. Oprănescu 

 

De altfel, Domnul Isus nu i-a invitat pe ucenicii Săi  și 
nici nu le-a dat opțiunea de a alege când le-a spus (și 
ne spune și nouă): „Aceasta este porunca Mea: să vă 
iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu” (Ioan15:12). 
 
Apostolul Pavel a înțeles frumusețea legii robiei 
dragostei și o explică atât de minunat în Romani, 
capitolul 6, prin exemple paralele ale unui rob al 
păcatului și un rob al lui Cristos. Și iată că, dintr-o 
dată, ceea ce pare încurcat, de neînțeles și puțin 
credibil, devine ușor de înțeles. Firea noastră 
pământească, cu care ne naștem, ne face 
neputincioși în fața păcatului care „ne înfășoară” cu 
ușurință din fragedă copilărie și ajungem robi ai lui. 
Concluzia apostolului Pavel este că, despărțiți de 
Dumnezeu, stăpânul omului este păcatul, omul este 
rob al păcatului și tot ceea ce face el sunt roade ale 
păcatului, care duc la moarte: „Căci, când trăiam sub 
firea noastră pământească, patimile păcatelor, 
aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne 
făceau să aducem roade pentru moarte” (Romani 
7:5). 
 
Acum, ca o lumină clarificatoare prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, putem privi și înțelege că, în istoria 
omenirii, nu epoca sclavagistă este o pată întunecată 
pe caracterul umanității, ci toată istoria omului după 
Adam, prin căderea în păcat, devenind rob al 
păcatului: „Nu ştiţi că, dacă  vă daţi robi cuiva ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care 
ascultaţi...?”(Romani 6:16). 
 
Și acum privim la o transformare miraculoasă a 
cuvântului ROB, SCLAV. Dintr-un cuvânt de ocară și 
rușine, opresiune și deznădejde, ultima treaptă a 
mizeriei umane, devine un cuvânt de cinste, de 
onoare, un atribut al divinității în om: „Dar acum, 
odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai 
lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, 
viața veșnică” (Romani 6: 22).  
 
Noi, toți cei morți în Cristos, prin nașterea din nou 
dată de Duhul Sfânt devenim morți față de păcat, 
născuți la o viață nouă, veșnică, prin Isus Cristos, 
Domnul nostru, și suntem robi ai Lui: „Am fost 

răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc…, dar nu mai 
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20). 
Noi nu mai trăim pentru noi ci, ca robi ai dragostei, 
trăim pentru El, care este Dragoste.  
 
Avem ca etalon de comparație cuvântul Lui din  
1 Corinteni 13:4-7:  

 
Dar ca robi ai dragostei, născuți din nou prin Duhul 
Sfânt, Duh de viață, Duh al Domnului Isus Cristos, 
orice faptă, orice roadă a noastră ar trebui să se 
nască din dragoste și să genereze dragoste. Dar oare 
așa se întâmplă astăzi cu noi, oamenii Dumnezeului 
Celui Atotputernic, robii lui Cristos, Biserica Lui?  
 
Uitându-mă în viața mea, recunosc vinovăția 
nevegherii mele. Mulți lăstari sălbatici de 
amărăciune umbresc numele meu de roabă a lui 
Cristos și diminuează lucrarea dragostei. Roada nu 
mai este pe măsura Stăpânului. Și atunci îmi 
amintesc de vorbele lui Richard Wurmbrand și, dacă 
nu mai am dragoste, trec la iubire și dacă am 
terminat și iubirea trec la pasiunea amorului. Apoi 
văd unde am căzut la lecția dragostei, mă întorc cu 
lacrimi, post și rugăciune la Stăpânul dragostei și-L 
rog să mă ierte și să toarne în mine din nou jarul și 
pasiunea dragostei Lui. Oricine se află într-o situație 
similară, să nu uite că „dragostea lui Dumnezeu a 
fost turnată în noi prin Duhul Sfânt care ne-a fost 
dat”. Amin.

  

„Dragostea este îndelung răbdătoare, 
este plină de bunătate, dragostea nu 
pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu 
se umflă de mândrie, nu se poartă 
necuviincios, nu caută folosul său, nu 
se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se 
bucură de nelegiuire, ci se bucură de 
adevăr,acoperă totul, crede totul, 
nădăjduieşte totul, suferă totul”. 
 

Mi-am plecat în taină fruntea 
Lângă crucea Domnului. 
Sus, pe cruce era viața 
Jos, robul păcatului. 
 
Când Cristos era pe cruce 
Dumnezeu era-n Cristos 
Împăcând lumea cu Sine, 
Iertând orice păcătos. 

Domnul suferea pe cruce 
Ridicând păcatul meu… 
Cine poate să-nțeleagă 
Dragostea lui Dumnezeu?! 
 
Stăm la cruce față-n față 
Mila Lui și ura mea. 
Cine poate să-nțeleagă? 
Dumnezeu e Dragostea! 
 

El, cu palme-nsângerate  
Pentru mine se ruga, 
Eu strângeam în mână punga 
Cu treizeci de-arginți în ea. 
 
Iar mă pierd în umbra crucii 
Căutându-Te mereu… 
Cine poate să-nțeleagă 
Dragostea lui Dumnezeu? 
 7 
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În data de 21 Mai 2017, în cadrul serviciului divin de dimineață, 
în Prima Biserică Baptistă Română a avut loc un botez nou 
testamental, cu un număr de patru suflete care L-au mărturisit 
pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor. La invitația păstorului 
Bisericii, Teofil Ciortuz, au fost prezenți păstorul Ovidiu Oprea de 
la Biserica din Sydney și păstorul Ferenc Horvath de la Biserica 
Baptistă Maghiară din Melbourne. Aceștia au  avut cuvinte de 
îndemn pentru candidații la botez precum și mesaje de zidire a 
Bisericii. 
 
Păstorul Ferenc Horvath și-a amintit că în 1987, în ziua de Rusalii, 
a fost ziua când a răspuns chemării Domnului și L-a mărturisit în 

apa botezului, la fel cum au făcut acești patru tineri acum. „Nu am 
regretat niciodată acea zi și îmi voi aminti întotdeauna de acest 

legământ pe care l-am făcut cu Domnul Isus Cristos”. Dumnealui a 
continuat: „În această societate care trăiește fără frică de Dumnezeu este 
nevoie de mărturia noastră, astăzi și în zilele care vor veni. Să fiți o mărturie vie 
a Domnului nostru, să se vadă că ați murit împreună cu Domnul Isus Cristos și 
ați înviat împreună cu El la o viață nouă”.  
 
Păstorul Ovidiu Oprea a pornit de la Marcu 10:28 - „Iată că noi am lăsat totul și 
Te-am urmat”, continuând: „Cei patru tineri care stau înaintea noastră pot să 
afirme același lucru”. Apoi a făcut o paralelă între tânărul bogat care nu a putut 
răspunde la chemarea Domnului și famenul etiopian care plin de credință a 
spus lui Filip: „Iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat?” Primul a fost doar un 
simpatizant al Domnului, al doilea, prin sinceritatea credinței lui, devine ucenic 
al Domnului. De aici a lansat către candidații la botez cât și întreaga Biserică 
întrebarea: „ În ce categorie ne încadrăm noi, în cea a simpatizantului sau a 
ucenicului?” Păstorul Ovidiu Oprea, cu credința că acești tineri care sunt gata să 
primească botezul sunt cu adevărat ucenici ai Domnului, i-a binecuvântat și le-a 
urat să rămână astfel pentru restul vieții.  
 
A urmat botezul celor patru candidați, după care păstorul Teofil Ciortuz a avut 
un cuvânt de zidire pentru cei patru, cât și pentru întreaga Biserică. Mesajul s-a 
încheiat cu o invitație la pocăință, o chemare care a transformat acest scurt 
mesaj într-unul de evanghelizare. Spicuim câteva idei desprinse din această 
chemare: 
 
Astăzi vă chem pe fiecare, pe cei care încă nu v-ați deschis inimile, împăcați-vă 
cu Dumnezeu. Eu nu vă pot presa, nimeni nu vă poate convinge, ci numai Duhul 
lui Dumnezeu poate să convingă pe fiecare. Ne rugăm ca, în această zi, ca o 
încununare a acestui serviciu, să fie oameni în adunarea noastră, de orice 
vârstă, care ați înțeles chemarea la mântuire, să spuneți: „Doamne Isuse, ai 
milă și de mine. Am înțeles că Tu ai murit pentru păcatele lumii întregi. Cred 
lucrul aceste și te rog schimbă și viața mea”.  
Poate te-ai străduit până acum ani întregi și n-ai putut să schimbi nimic în viața 
ta. Secretul este în schimbarea pe care Dumnezeu o face în viața păcătosului 
care vine la El. 
„Dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi”, iar înnoirea aceasta o face Dumnezeu. Nu 
amânați. Aceasta este ziua chemării. Dumnezeu vrea să te mântuiască și pe 
tine. Nu amâna! 
 
 

BOTEZ LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ, MELBOURNE 
 

Păstor Ferenc Horvath 

Păstor Ovidiu Oprea 

Cel mai tânăr corist 

Familia Gligor 

Ruben, Alex, păstor Teofil, Edwin, Jessica 
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RĂZBOIUL CU DUȘMANUL 
SUFLETELOR NOASTRE 
 
Supraviețuirea noastră spirituală, 
identitatea noastră creștină, valorile 
noastre naționale, familiile noastre, copiii 
noștri sunt în joc. 
 
Este un război pe care trebuie să-l purtăm 
și pe care nu ne putem permite să-l 
pierdem. 
 
Într-o zi băiețelul tău, sau fetița ta vor 
învăța la școală că își pot schimba genul, că 
unii pot locui cu doi tați sau cu două 
mame, că familia poate însemna orice, că 
Bisericile sunt bastioane vechi, ruine ale 
unor percepte depășite.  
 
Ori luptăm acum, ori acest scenariu va 
deveni o realitate ireversibilă, mai degrabă 
un coșmar în care preoții sau păstorii care 
predică împotriva acestor devieri morale 
sunt destituiți sau încarcerați. 
 
Să nu ne înșelăm, creștinii care nu trăiesc 
pentru Isus nu vor fi în stare să moară 
pentru Isus. 
 
Coaliția pentru familie din România a adus 
poporului o șansă unică de a fi de partea 
Adevărului, de a avea un impact global, de 
a schimba vieți și destine. 
 
Timpul este scurt, lupta este în toi, fii 
alături de Coaliție.  
 
Informații, donații: 
RomanianFamilyCoalition@gmail.com 

 

Idealul de a fi o singură lume, un paradis umanist, o utopie eliberată de 

imposibil, visul de veacuri al revoluționarilor, iată pohta mișcării elitelor 
globaliste. 
 
Prețul nu contează, trebuie plătit! Atacurile teroriste sunt parte din 
ecuație, după cum insinua tânărul candidat la președinția Franței, însurat 
cu profesoara sa cu 25 de ani mai în vârstă, convinsă de un adolescent 
să-și lase familia (soțul și trei copii) de izbeliște pentru un viitor mai 
picant. 
 
Adică, moralitatea și etica, bunul simț și normalul, valorile și credința, 
toate acestea fac parte de asemenea din costul imens pe care acești 
obscuri periculoși sunt în stare să-l plătească – pe cheltuiala noastră, 
desigur – în slujba viziunii lor babeliene. 
 
Având în spate resurse nelimitate și sponsori octogenari de tip Soros, 
cărora nu le-a mai rămas nimic de făcut în viață decât să se joace de-a 
Turnul Babel, globaliștii joacă tare pe trei fronturi: 
Politic, prin scoaterea la rampă a unei generații noi de ideologi formați cu 
grijă în ultimii 25 de ani în cele mai prestigioase bastioane liberale ale 
stabilimentului educațional; 
Religios, prin virusul cultural care penetrează creștinismul și bisericile, 
transformând sanctuarele în discoteci, predicile în sesiuni terapeutice, 
închinarea în dezmăț și ducând adevărul de la absolut la relativ; 
Legal, prin acapararea instituțiilor de drept și forurilor juridice, 
răstălmăcind și aplicând arbitrar litera – la nevoie modificând-o – și 
suprimând prin intimidare spiritul legii. 
Pasta în care suntem pisați toți și de toate și în care mestecă dumnealor 
de zor nu mai are nici urmă de patriotism, loialități, obiectivitate și 
principii. 
 
Să înțelegem clar, în atotînțelepciunea Sa, până și blestemele divine prin 
care a fost taxat păcatul (alungarea din Eden, sudoarea muncii, durerile 
nașterii, încurcarea limbilor) și restricțiile și normele de comportament 
au rolul de a ne binecuvânta și proteja! 
 
Diferența este că globaliștii ne oferă șansa la paradisul lor mincinos, pe 
cheltuiala noastră, în vreme ce Dumnezeu a plătit El Însuși prețul pentru 
raiul adevărat! 
 
Națiunile pământului au încercat toate orânduirile și sistemele de 
guvernământ posibile și toate au eșuat! Nu ar fi timpul să încerce și cu 
Dumnezeu? 
 
Prin demersul Coaliției pentru Familie și al celor peste 3 milioane de 
semnături, românii au oportunitatea și responsabilitatea de a oferi un 
model de virtute și verticalitate, afirmându-și dreptul de a fi normali 
 într-o țară normală!  
 
Sursa: https://barzilaiendan.com 

GLOBALIȘTII NU SE UITĂ LA PREȚ, FIINDCĂ ÎL PLĂTIM NOI 
DE CRISTIAN IONESCU 

 

Păstor Cristian Ionescu 
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Expoziția - Concurs de prăjituri 
  6 Mai 2017 
   Melbourne 
 

ub moto-ul 1000 de copii din Oltenia în tabere 
Creștine, Asociația Română Speranța, în 

colaborare cu revista creștină Speranța a ținut o 
expoziție - concurs de prăjituri, cu scopul de a 
strânge ajutoare pentru  această misiune inițiată 
de Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Au 
participat surori din Biserici și din comunitatea 
română din Melbourne. Acțiunea a avut loc în 
holul Bisericii Penticostale Române Filadelfia; 
aducem în acest sens mulțumiri păstorului 
Corneliu Tuchlei și întregii comisii administrative. 
 
Au participat 15 competitoare cu diferite 
torturi, prăjituri, și tot felul de dulciuri una 
mai gustoasă decât alta. Calitatea deosebită a 
acestor delicatese a făcut dificilă decizia 
judecătoarelor, care au fost impresionate de 
profesionalismul cu care au fost făcute aceste 
produse. Juriul a fost format din: Ionela 
Maroti, proprietară la „Cafe Transylvania”, 
Maria Mutu, bucătăreasă la „Transylvania”, 
Andreea Nazarevici, proprietară la „Cakes by 
Andreea”  și Aneta Oprănescu, bucătăreasă. 
 
La deschidere, fratele Adrian Buzgău a 
condus întreaga adunare în rugăciunea Tatăl 
nostru, apoi a făcut o scurtă prezentare a 
acestei lucrări de evanghelizare pe care a 
inițiat-o fratele Ioan Ciobotă de la Radio 
Vocea Evangheliei Timișoara. De asemenea a 
prezentat, sumar, rolul pe care îl are 
Asociația Română Speranța și revista creștină 
Speranța în comunitatea creștină română, un 
rol de a chema la unitate 
românii din Australia, de a 
aduce o colaborare frățească și 
sfântă între Bisericile românești. 
Aneta Oprănescu a îndemnat pe 
toți cei din sală să participe prin 
dărnicia lor la această lucrare de 
plantare a învățăturilor creștine 
în inimile acestor copii, care pot 
deveni ucenici ai Domnului Isus. 
În inima unui copil sunt 
potențiale tainice, de 
neînchipuit.  
A urmat degustarea prăjiturilor. A fost o masă a juriului și o masă a publicului. Premiile au fost înmânate 
câștigătorilor  după cum urmează: premiul 1 - Mihaela Brândaș care a prezentat prăjitura „Amalia”,  
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Premiul 3 

Mențiune 

Juriul 



11  
SPERANȚA - Melbourne, Australia - Iunie 2017 

premiul 2 - Lidia Birde (nu a putut fi prezentă),  cu tortul „Charlota”, au fost două premii trei: Alice Nicolaescu, cu 
prăjitura „Fursec” și Magda Iuga cu prăjitura „Nucă de cocos”. 
Premiul pentru popularitate l-a obținut Mihaela Brândaș cu prăjitura „Amalia” și Magda Iuga cu „Prăjitura cu 
nucă”. Truda tuturor concurentelor a fost răsplătită cu un cadou și un trandafir roșu, fiind acordate 8 mențiuni. 
Au prezentat aceste premii și mențiuni membrele juriului, precum și Aurel Coța și Costică Oprănescu.  

 
Pentru copii a fost un loc de joacă și foarte multe jucării care au făcut mare bucurie copiilor. Dumnezeu să 
binecuvânteze generația de mâine. 
 
Alături de participanți, toți invitații s-au bucurat de aceste Delicioase Dulciuri din 
Diaspora, așa cum au fost definite aceste bunătăți. Ne-am înfruptat cu toții și am 
mulțumit lui Dumnezeu care a dat asemenea talente și calități cofetăreselor 
participante, mulțumind de asemenea Domnului pentru belșugul, pacea și 
bunăstarea din Australia, neuitându-i și pe cei în nevoie. Astfel s-au strâns $3001, 
slăvit să fie Domnul. Totalul sumei trimisă integral la Vocea Evangheliei Timișoara 
a fost $5000.00 AD.  Contul este încă deschis.  
Au participat invitați din comunitatea română; în mod special am remarcat-o pe  
Camelia Florescu de la Postul de radio 3zzz. Fratele Vasile Porumb a captat cele 
mai importante și „dulci” momente din cursul  competiției care s-a desfășurat pe 
o perioadă de două ore. Succesul acestei lucrări se datorează aportului 
păstorului Corneliu Tuchlei care a difuzat-o la Radio Vocea Evangheliei din 
Melbourne pe parcursul a câteva săptămâni. Mulțumim de asemenea păstorilor 
Dorel Brândaș, Teofil Ciortuz, Daniel Petru Nicolici, Cornel Ghiță, care au sprijinit această lucrare. De asemenea 
familiei Aurel și Marina Coța care au fost inima acestui eveniment, precum și sorei Anica Retea care a 
supravegheat colectarea donațiilor și vânzarea prăjiturilor. Dumnezeu să răsplătească pe fiecare. 
 

 
(Continuare de la pag. 4) 

 
Acum este timpul să răspundem la chemarea lui Dumnezeu, acum este timpul să stăm în spărtură. Sarcina mea 
este de a lupta în parlament pentru familie și credință, dar fiecare are o sarcină diferită. Toți suntem importanți în 
fața lui Dumnezeu. 
În final să ascultăm ce spune Eclesiastul: „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” Nu vă dați 
înapoi de la a mărturisi credința voastră în lume. Ce avem de pierdut?! Reputația, serviciul?  
Când mă ridic în Parlamentul Statului Victoria să apăr viața, credința și familia sunt luată în râs de unii colegi, 
jignită și înjosită pentru credința mea. Când tu vei apăra principiile tale creștine vei întâmpina opoziție din partea 
celor din jurul tău. Îndemnul meu este să nu te lași intimidat de ce este în jurul tău, ridică-te în Numele lui Isus 
Cristos, fă lucrarea la care ești chemat, pășește prin credință în ciuda oricărei piedici, cine ştie dacă nu pentru o  
vreme ca aceasta ai ajuns la locul și la timpul de față. 
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Pe Jimmy l-am întâlnit într-un shop de mașini. A coborât din mașina lui veche și 
mi-a zâmbit ștrengărește. Uscățiv, cu degetele subțiri și strâmbe, cu un pantof 
încălțat în dreptul și cu o sanda zdrențuită în celălalt picior, bătrânul american e 
bolnav de diabet. Telefonul lui are touch-ul spart, iar pălăria-i e ponosită. Cândva 
a fost foarte bogat, dar astăzi viața nu mai e atât de grozavă pentru negrul de 
peste 70 de ani.  
 
Am simțit că trebuie să mă rog pentru el. N-a refuzat. „Am o soră care e 
evanghelică, sir”, mi-a declarat, încântat că voi mijloci pentru el la Domnul. Apoi 
m-a strâns de mână ca un patent, cu degetele sale încleștate. Mi-a spus: „Dar 
înainte să te rogi, vreau să îți spun ceva ce am văzut la tine, domnule!". 
Rugămintea lui m-a șocat.  
 

„Odată, domnule”, zice negrul american, „patru prieteni au plecat să găsească Raiul lui Dumnezeu. După ce au 
întâmpinat mari greutăți au ajuns în fața unui zid înalt. A sărit primul în grădină și a strigat fericit: «Aici e Raiul! 
Am ajuns! Veniți!». A sărit al doilea și a strigat: «Aici e Raiul. Are dreptate!». A sărit și al treilea: «Îl văd pe 
Dumnezeu!». Dar al patrulea nu a vrut să sară! S-a întors înapoi și a mai venit cu o mie de prieteni! 
Am văzut asta la tine, omule al lui Dumnezeu!” mi-a declarat negrul strângându-mă și mai tare. „Tu vrei să duci în 
Cer cât mai mulți oameni!” 
 
Mi-am pus mâinile peste Jimmy. Rugăciunea care a urmat, acolo în parking, nu o pot descrie... Numai Duhul lui 
Dumnezeu ar ști să o explice! Eu m-am rugat în românește. El a strigat în engleză. Dar lacrimile noastre aveau 
aceeași culoare și gust cu dulceață de sfinți! După rugăciune ne-am îmbrățișat lung. Bătrânul negru s-a urcat în 
mașina la fel de veche ca și el. Eu am rămas puțin în loc, apoi am intrat în atelierul lui Danny. Primisem cea mai 
puternică lecție pe tărâmul american. Nu de la un om, ci de la Cristos!... 
 
Am realizat că cei mai mulți dintre semeni, dintre Biserici, sau chiar dintre noi, sărim bucuroși în Edenul lui 
Dumnezeu. Apoi ne mulțumim și ne-ndopăm singuri cu fructe cerești! Doar unii preferă să se întoarcă să își aducă 
și prietenii! 
Nu vă mulțumiți cu Raiul numai pentru dumneavoastră! Grădina Cerului lui Cristos nu e pentru cei ce vor să fie 
Robinson Crusoe. Când ne vom prezenta într-o zi la porțile Ei, vom rămâne surprinși că în Rai nu se intră decât cu 
cineva împreună! 
http://newsnetcrestin.blogspot.com.au 
  

O lecție de viață Nicolae Geantă 

PUTEREA ZILNICĂ, REÎNNOITOARE   
 
Într-o scriere veche se relatează despre întoarcerea la Dumnezeu a binecunoscutului predicator  
din veacul al 19-lea, C.H. Spurgeon, care merită să fie cunoscută de toți:  
 
„Unde aș fi eu acum dacă, prin Harul lui Dumnezeu, nu m-ar fi silit un viscol de zăpadă să mă refugiez 
 în acea capelă? Datorită viscolului erau doar 12 persoane la slujbă. Însuși păstorul nu a putut veni. Un om simplu s-a 
urcat la amvon și a citit din proorocul Isaia, apoi a adăugat: «Scumpii mei prieteni, aceste cuvinte ale Domnului sunt 
clare, El cheamă: Întoarceți-vă la mine! Aceasta nu cere un efort greu, nu este necesar să studiezi sau să fi făcut toate 
relele. Domnul Isus îți spune: Privește, Eu am murit și am înviat, M-am înălțat la Cer și stau la Dreapta lui Dumnezeu și 
mijlocesc pentru tine!» Atunci a remarcat prezența mea și a continuat pe un ton foarte direct: «Tinere, tu pari foarte 
nenorocit!» Întradevăr, chiar așa eram. «Fără Isus tu ești totdeauna nenorocit atât în viață cât și în moarte», a 
continuat acel om. Puțin câte puțin am înțeles... Departe de mine de a mă fi supărat pentru această interpelare atât de 
personală, am găsit în seara aceea ceea ce îmi lipsea, pe Domnul Isus care a intrat în viața mea, slăvit să fie El”. 
 
Acest om renumit a scris multe cărți, printre care „Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu”, care le întrece pe toate și 
este tradusă în limba română de fratele Pitt Popovici, pe care eu am citit-o și v-o recomand cu căldură. 
 

Maria Hanciu 
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CARE ESTE PASIUNEA TA? 
„Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia; 

şi atunci mi-a venit cuvântul pe limbă…” (Psalmul 39:3). 
 
Când Dumnezeu îți dă o pasiune pentru ceva în viața ta, ea va arde în lăuntrul 
tău ca un foc ce nu se poate stinge. Psalmistul a spus: „Îmi ardea inima în 
mine, un foc lăuntric mă mistuia…” 
Așadar, care este pasiunea ta? Ce arde în tine? Când Dumnezeu te cheamă să 
faci ceva, El pune în tine atât dorința, cât și puterea de a duce lucrul la bun 
sfârșit. Chiar dacă te simți nepotrivit și nepregătit, bazează-te pe Cuvântul Său: 
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi 
voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). 
 
Mahatma Gandhi a avut viziunea unei Indii libere când India se afla sub 
stăpânire britanică! Henry Ford a avut viziunea ca toate familiile din America 
să aibă automobil într-o perioadă în care oamenii erau înspăimântați de noua 
invenție. Daniel K. Ludwig a avut viziunea unei regiuni industriale care să se 
susțină singură în jungla braziliană, într-o vreme în care nu exista industrie, 
electricitate și niciun oraș de niciun fel pe o rază de sute de kilometri… 
 
De unde vin aceste dorințe creative și încredințări? De la Dumnezeu, care este 
Creatorul nostru! Când Dumnezeu îți oferă o viziune adevărată asupra lumii, 
nu te vei mai mulțumi să trăiești cu niște limitări înguste de gândire. Vor exista 
clipe în care îți va fi teamă și vei avea îndoieli cu privire la ceea ce faci? Da! 
Teama și credința sunt două fețe diferite ale aceleiași monede și ele vor face 
parte mereu din gândirea ta. Dar cea pe care o vei alege îți va determina 
viitorul  – și… trebuie să alegi! 
 
Sursa: barzilaiendan 
 
 

IN MEMORIAM 
 

 
1951-2017 

 

Fratele păstor Mihai Sârbu a 
sfârșit alergarea și, pe data de 
26 Aprilie, a plecat în veșnicie 

pentru a fi alături de Tatăl. 
Înmormântarea a avut loc în 
orașul Phoenix, Arizona, USA. 

 
Îi mulțumim lui Dumnezeu 

pentru mărturia deosebită lăsată 
în urmă. 

 
„Îți dai seama cât de mare a fost 
un copac numai după ce a fost 

doborât la pământ” 

Mai devreme sau mai târziu - probabil mai devreme - Australia va opta pentru 
legiferarea căsătoriei între persoane de același sex. Prin sondaje, care arată că 76% 
preferă această alternativă,  argumentul anti-egalitate este, în esență, pierdut. 
 
Deci, atunci când o figura proeminentă, cum ar fi Margaret Court, își exprimă 
convingerile biblice despre căsătorie, lucrul acesta pare ciudat. Iată convingerile ei 
relatate în The Sydney Morning Herald din 27 Mai 2017: 
„Nu am nimic împotriva homosexualilor. Ei pot să-și trăiască viața așa cun doresc ei, 
dar să nu se atingă de căsătoria între un bărbat și o fmeie. Copiii au nevoie de mamă 
și tată. Aceasta este familia prin creația ei și noi trebuie să păstrăm această valoare 
spirituală. Fondația acestei națiuni este construită pe principii biblice. Atunci când ne 
îndepărtăm de principiile lui Dumnezeu, națiunea are de suferit. Nu numai 
creștinătatea, dar o mulțime de oameni morali din orice religie și naționalitate, 
împărtășesc principiul căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie”. 
 
Margaret Court este în vârstă de 74 de ani și păstorește Victory Life Church din Perth, 
WA. Este căsătorită de 50 de ani cu păstorul Barrymore Court. A fost cea mai bună 
jucătoare de tenis a Australiei. 
Primul Ministru al Australiei Malcom Turnbull a avut un comentariu în favoarea ei. 
 

 

Martina Navratilova a cerut ca numele Margret Court să fie eliminat de pe una dintre principalele arene de 
tenis din Australia, datorită convingerilor acesteia cu privire la căsătoria între persoane de același sex. 
Persecuția este în toi... 
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TU SĂ FII TATĂ 
Cristian Dume   
 
Prea mulți îți știu, copile drag, 
Povestea ta cu umbre. 
Cum tu aștepți un tată-n prag, 
Beat, cu priviri prea sumbre. 
 
Mereu același vechi final 
Cu lacrimi și cu sânge,  
Ce se sfârșește criminal 
C-o mamă care plânge. 
 
Mahmur mereu, și-n miez de zi, 
Prea orb ca să te vadă... 
Te minți sperând că s-o trezi 
Dar, el e-a poftei pradă... 
 
Și plângi cu ochii deja seci 
De-atâtea lacrimi mute. 
Și-ai vrea o clipă să petreci 
În taină, să te-asculte. 
 
Ești prea firav să-nduri atât 
În fiecare seară. 
Te afli într-un vis urât 
Ce schilodit, nu zboară. 
 
Mă doare când te văd cum porți 
Atâta deznădejde 
Și al durerii negru sorț 
Mereu pe tine cade... 
... 
Nu știu cum poți al crucii greu 
Să-l porți cât mai ușor, 
Dar vreau să-ți amintești mereu 
Că viciile dor. 
 
Să nu rămâi rob în trecut, 
Copil ce astăzi suferi. 
Curând va fi un început 
Când tu ai să oferi. 
 
Când vei ajunge tată, tu, 
Să plângi pășind în prag. 
Având al dragostei atu 
Să-i strângi pe toți cu drag... 

CASA MEA NU E AICI 
Valentin Popovici 
 
Adresa mea oricui o dau cu plăcere; 

O strada, un număr, un loc în oraş; 

O casă modestă cu multe unghere, 

O curte cu flori, şi un dulce sălaş. 

Dar alta-i adresa, v-aş spune de-ndată: 

Pe strada durerii noi azi locuim, 

O casă de visuri, din lut ridicată, 

Cu geamuri deschise spre Ierusalim. 

Sunt în şantier, reparaţii totale, 

Şi Şef de lucrări este Domnul Isus.. 

Se toarnă chesoane, se sapă canale, 

In Casa Iubirii sunt jertfe de-adus. 

Adresa mea-i numai căsuţa poştală; 

E doar camuflaj, eu aici sunt hoinar. 

In cer, lângă Domnul, e-adresa reală; 

Aici domiciliul e doar temporar. 

Cândva la adresa aceasta din vale, 

Va fi un afiş anunţând c-am plecat: 

„S-a dus, s-a mutat în domenii regale. 

Din casa cea veche, s-a dus la palat!" 

 

 

Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îți aduni oștirea; 

cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, 

vine tineretul Tău la Tine, ca roua. 

(Psalm 110:3). 
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Duminică 7 Mai 2017,  Biserica Baptistă Română din 
Perth a fost gazda unui eveniment special în viaţa 
fraţilor  de la Biserica Baptistă Vietnameză „Eternity”. 
 
Credincioşi de etnii şi culturi diferite, români şi 
vietnamezi, s-au închinat împreună şi au fost martori 
la botezul a patru persoane care au decis să-şi 
predea viaţa în mâna Lui Cristos. 
În cuvântul de deschidere, Ioan Buşan, păstorul 
Bisericii gazdă, şi-a exprimat bucuria pentru 
privilegiul unui astfel de moment, când fraţi şi surori 
în Hristos au anticipat în această părtăşie, 
dimensiunea viitoare a Bisericii răscumpărate. 
Pastorul Dinh Nguyen de la Biserica vietnameză a 
predicat despre importanţa botezului pentru cei 
credincioşi şi despre dragostea Lui Dumnezeu care 
continuă să cheme oameni la mântuire. 
 
A urmat botezul propriu-zis şi rugăciunea pentru cei 
botezaţi, după care părtăşia a continuat  cu masa de 
prânz, servită în anexa Bisericii. Bucatele româneşti şi 
vietnameze, asortate cu multă dragoste, au făcut 
deliciul participanţilor la acest eveniment. 
 
    Păstor Ioan Bușan 
 

 

  
 
Go The Extra Mile 2017 este un marș de rezistență de 50 km în urma căruia fondurile 
adunate vor fi donate pentru copiii orfani din Uganda în cooperare cu Hope Builders 
International care administrează un sat cu locuințe pentru copii orfani. 
 

Dintr-un număr de 192 de 
participanți, echipa Primei 
Biserici Baptiste Române din 
Australia formată din 12 persoane a terminat cu bine 
marșul. Până la momentul scrierii acestui articol (22 mai), 
suma adunată de echipa noastră a fost de 5,092 dolari (din 
totalul de 85,566 dolari adunați în întreaga campanie). 
Traseul a fost unul cu dificultăți variate, dar slăvim pe 
Domnul pentru binecuvântarea de a fi putut fi parte la 
acest proiect. Așteptăm cu bucurie marșul de anul viitor 
(dată probabilă 5 mai 2018) când plănuim să participăm din 
nou. Toți cei doritori să ni se alăture pot lua legătura cu 
pastorul Teofil Ciortuz. 
 
Urmând îndemnul Domnului Isus de la Matei 5:41, „Dacă te 

sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două”, echipa Primei Biserici Baptiste Române s-a alăturat 

acestui marș. Au participat (în ordine alfabetică): Dennis Brancea, Marcus Brancea, Denis Ciobanu, Elizabeth 

Ciortuz, Sarah Ciortuz, Teofil Ciortuz, Rafael Emerich, Tabitha Emerich, Daniela Lazăr (înlocuită în ultimul moment 

de Ruth Ciobanu), Luke Marin, Petrică Schneider, Michael Terpea. 

 
 

 

 

 

 

  

Go The Extra Mile 2017 
 

MARȘUL DE 50 KM – O OCAZIE DE A AJUTA ORFANII DIN UGANDA 

 

Păstor Teofil Ciortuz 

15 
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Motto: 
Iert și eliberez trecutul cu iubire 
și-mi umplu sufletul cu fericire! 
 

Elixirul fericirii 
Profesor Dumitru Buhai 
 
Bucureștiul copilăriei și tinereții 
mele îmi spunea atunci când eram 
nevoit să plec la drum, în surghiun, 
din România mea frumoasă: „Nu 
mă lăsa, căci aici este casa ta, aici 
locuiește trecutul tău ce ți l-a dat 
Dumnezeu...”  
 
Șoseaua spre Aeroportul Otopeni 
îmi tot striga: „Întoarce-te, nu 
pleca, rămâi în țara ta, unde vei 
avea viitorul credinței în inimă și în 
casa ta. Și nu vei avea sufletul plin 
de dor, te rog, nu pleca din casa ta! 
Iar dacă nu poți să-mplinești sfatul 
meu, nu uita de mine, dragă 
creștine, nici de țara ta frumoasă ca 
o zână  din poveștile noastre 
străbune și fii liniștit și bun  
și-n țară străină. Nu-ți schilodi 
sufletul între străini, frate române!” 
 
Eu i-am spus orașului meu drag și 
drumului trist, când spre 
necunoscut mă îndreptam: „Eu nu 
am aici nici trecut și nici viitor 
pierdut, ci doar îmi urmez mișcarea 
de viață predestinată mie de 
Dumnezeu, cum voi urma calea 
mea când voi fi printre străini 
dincolo de ocean și de marea cea 
mare, cu multă și sfântă răbdare... 
Ca un Om al lui Dumnezeu, voi 
rămâne același creștin cu sufletul 
senin în căutarea secretului fericirii, 
chiar de mi s-ar clătina existența, 
căci de-aș trăi chiar într-o pădure, 
fără să am o casă a mea, aș urma 
pârâiașul ce curge la vale, 
umplându-mi privirea de lumina 
distilată a Cerului, bucurându-mă, 
ca în copilărie la Bușteni sau Sinaia, 
de aerul curat și de natura în 
sărbătoare, preamărindu-L pe 
Dumnezeu care veghează asupra 
destinului meu.” Și am plecat luând 
cu mine picătura de viață din vinele 
României mele, o lacrimă de pe 
obrazul ei, un zâmbet de pe buzele 
ei și credința că Dumnezeu este 

sprijinul, ajutorul și Mântuitorul 
meu.  
 
Din clipa aterizării într-o realitate 
nouă de existență, a început pentru 
mine experimentarea unei noi 
etape din viață. Am simțit cum 
tânjeam tot mai mult spre 
Absolutul care mă lega de credința 
mea, dându-mi perfect seama că 
omul nu are valoare decât în 
raportul lui cu Dumnezeu. 
Experiențele mai dure din viața 
începută printre străini mi-au 
luminat și mai mult urcușul divin, 
înțelegând că suferințele 
neașteptate îmi îmbogățesc 
sufletul, învăluindu-l în lumină, ca 
să nu mai fie în întunericul cu tină ci 
să înflorească în curcubeu, în Pomul 
Vieții cu Dumnezeu. 
 
Trăirea unor experiențe spirituale 
adunate într-un snop de gânduri 
curate și sfinte, din mintea omului 
lăsată sub controlul Duhului lui 
Dumnezeu, prin credință, transmite 
miracolul ideilor, sentimentelor și 
comportărilor de fericire, pace și 
bucurie. Omul care se lasă 
prelucrat în atelierul Duhului Sfânt, 
în lumina credinței în Mântuitorul, 
devine un Om al lui Dumnezeu și 
mântuirea intră în sufletul său.   
 
Mântuirea este minunea și surpriza 
din sufletul în primăvară, în care a 
înflorit bucuria și fericirea că 
Dumnezeu a intrat, invitat prin 
credință, în sufletul tău. Omul 
mântuit este un om fericit și toate 
orele vieții lui sunt aripi ce bat 
spațiul alergat de el pe pământul 
acesta, ca un chiriaș al timpului pe 
care Bunul Dumnezeu l-a lăsat să 
trăiască.  
 
Când ai în sufletul tău Duhul lui 
Dumnezeu, toată viața ta firească 
trebuie să se înnoiască, iar tu devii 

un om credincios și bun: „un om, 
spiritual, născut din nou”, un 
cetățean al Cerului! Ajungi să-L 
cunoști pe Dumnezeu, care este și 
Părintele tău. Și dacă-L cunoști pe 
Dumnezeu care este Sfânt și bun, 
nu poți să fii altfel decât cum te 
învață El să fii: „SFÂNT și BUN!”   
 
Nu-ți schilodi sufletul române! Fii 
bun și milos; ai o conștiință curată, 
creștine! Acesta este îndemnul ce 
 l-am primit și eu, când am plecat în 
pribegie. Acesta este sfatul ce ți-l 
dau, cititorule, și ție. Nu este sprijin 
mai puternic, nici mulțumire mai 
deplină ca o conștiință curată și 
nepătată de fățărnicie, de 
minciună, de trufie și de toate 
viciile care schilodesc sufletul. 
 
Sufletul neschilodit de păcat se 
scaldă în credința bucuriei 
mântuirii, pe care o trăiesc și eu în 
creierul meu, căci  am o misiune pe 
acest pământ: să scriu despre 
Absolutul fericirii, ancorat în 
curcubeul credinței, care este 
pașaportul meu în călătoria spre 
nemurire și în dragostea pentru 
Dumnezeu și semenul meu.  
 
O viață întreagă am studiat și am 
experimentat chimia fericirii, ca să 
găsesc elixirul bucuriei. Și l-am găsit 
îngemănat cu credința dragostei 
izvorâtă din Dumnezeu. Am găsit 
elixirul fericii și strâng stropii de 
bucurie în inima mea!  
 
 Strânge Bucuria Fericirii și 
 tu, cititorule, în inima ta!

 
  (Extras din articolul „Nu vă schilodiți sufletul”) 
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The Australian 12:14pm May 9, 2017 
 
Lucy Gichuhi, născută în Kenya, a devenit prima persoană de origine africană care a ocupat un loc în Senat. 

Ea a fost primită cu bucurie de senatorii din toate partidele, care i-au dat mâna și au 
îmbrățișat-o după ce ea a depus jurământul. 
Avocată, în vârstă de 54 de ani și mamă a trei copii, Lucy Gichuhi a spus că intenționează să 
lucreze cu creștinii din toate Bisericile pentru a face creștinismul „o alternativă sănătoasă”. 
 
„Biserica, trupul lui Cristos, este temelia acestei națiuni. Australia a fost concepută ca națiune 
creștină. Trebuie să ne reconectăm cu viziunea pe care părinții fondatori o aveau cu mulți ani 
în urmă, când au pus bazele Constituției Australiei”, a spus ea. 
 
Într-un interviu cu Societatea Biblică Australia News Eternity, doamna Gichuhi a mărturisit:  
„Isus m-a cunoscut cu mult înainte de a fi formată în pântecele mamei mele. Mama mi-a spus: 
«Trebuie să mergi la Biserică, trebuie să fii o femeie a rugăciunii dacă vrei să scapi de 

sărăcie». Am învățat să ascult de Dumnezeu și am simțit pace și siguranță. Când Isus S-a înălțat la Cer ne-a promis 
un Mângâietor. Eu cred că Duhul Sfânt este în noi și acesta este singurul motiv pentru care ne putem confrunta cu 
ziua de mâine”.  
 
Să nu încetăm să ne rugăm pentru conducătorii Australiei - „Țărmul de Sud al Duhului Sfânt” 
 

 

 

 

De cele mai multe ori, dragostea însoțită de fapte atinge 
inima omului mai tare decât vorbele. De aceea, dorim ca 
prin proiectele dezvoltate în diferite țări ale lumii, să 
câștigăm suflete pentru Cer. Trimiterea dată de Domnul 
Isus ucenicilor este una pe care dorim să ne-o însușim și 
pe care dorim să o împlinim în continuare.  
Cu ajutorul dumneavoastră, vom putea face mai multe 
pentru a-i ajuta pe oamenii săraci din țări precum 
Uganda, India, Nepal, Sri Lanka, Indonezia, Cambodgia. 

Informații despre proiecte și modalitățile de donații găsiți 
la link-ul de mai jos: 
http://www.misiuneasperanta.ro/donatii 

 

  

  
Fiecare întâlnire a oamenilor cu Domnul lsus Cristos, în 
Evanghelii, presupunea o provocare din partea Lui la o decizie 
în privința relației cu El: 
 - Vinde tot ce ai și urmează-mă! 
- Vino după Mine! 
- Căutați mai întâi Împărăția Cerurilor! 
- Un singur lucru trebuiește! 
- Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați! 
- Luați jugul Meu! 
Așa facem și noi la fiecare întâlnire: chemăm oamenii la o 
decizie fundamentală în privința mântuirii sufletului lor: 
„Primește-L pe Isus Cristos în viața ta!” 
Informații, donații la: saitis.marcel@gmail.com 
   

Reporter Rachel Baxendale 
Canberra @rachelbaxendale 

SENATOAREA LUCY GICHUHI MĂRTURISEȘTE DESPRE CREDINȚA EI CU OCAZIA JURĂMÂNTULUI DEPUS ÎN SENAT 

MISIUNEA SPERANȚA - ALĂTURI DE OAMENI 

MISIUNEA MADAGASCAR - UNDE VREI SĂ PETRECI VEȘNICIA? DECIZIA IȚI APARȚINE 

De la Marcel și Ioana Saitiș 
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În fiecare seară de vineri, după timpul de rugăciune și înaintea studiului biblic, copiii noștri vin înaintea 
Domnului cu cântări și versete din Biblie pe care le învață în timpul săptămânii împreună cu părinții 
lor. Ți se umple inima de bucurie auzindu-i cum slăvesc pe Dumnezeu cântând cu vocile lor cristaline 
sau cu instrumente muzicale, dar și recitând verset după verset în limba română sau engleză. 
Cu ceva timp în urmă erau doar doi băieți care, în mod consecvent, memorau și recitau capitole 
întregi din Biblie. Apoi, încet și cu sfială li s-au alăturat și alții, mai împinși de părinții lor, mai încurajați 

de fratele păstor, până au ajuns să aibă un fel de concurență sfântă, cel mai micuț cântăreț având doar 
doi ani.  
Ascultându-i și privindu-i cu drag, mi-au venit în minte versetele din Psalmul 92:13-15  „Cei sădiţi în 
Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe sunt plini de suc 
şi verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire”.  
 

Nu este ușor pentru părinții acestor copii să pună timp deoparte ca să-i ajute să învețe sau să cheltuie 
destui bani pentru ore de instrument. Ar fi mult mai simplu să-i lase în fața televizorului sau să le dea un 
I-pad care să-i țină așa-zis cuminți; însă tinerii părinți aleg să facă această lucrare duhovnicească de sădire 
sau plantare a copiilor lor în Casa Domnului. De ce? Pentru că ei știu și cred că Dumnezeu face să crească, 
El face să apară frunze, flori și fructe pe un pomișor firav plantat de ei. Tot Domnul duce acel pom la 
maturitate și îl ține plin de suc și verde, aducând roadă de care să se bucure oricine îl are în grădina lui. 
Tot așa, când părinții temători de Domnul fac efortul să-și învețe copiii din Cuvântul Lui sau să cânte cu ei 
cântări duhovnicești pe care apoi micuții lor să le aducă înaintea adunării ca o jertfă de laudă pentru 
Dumnezeu, ei de fapt își sădesc copiii în Casa Domnului. Ce urmează mai departe?  
Domnul este drept, adică El își va face partea Lui în viața copiilor noștri care au în mintea lor Cuvântul Lui. 
Domnul îi va face să înverzească și să rodească pentru slava Lui. 
   
Pe băncile Bisericii, ascultându-i pe acești copii inocenți, sunt și alți părinți dintre care unii, ca și mine, n-au 
cuvinte să mulțumească Domnului că a lucrat la inimile fiilor sau fiicelor lor și a rodit pocăință și mântuire; 
alții, cu lacrimi în suflet și în ochi, se roagă și așteaptă ca Domnul să se îndure de copilul lor care, ca și acești 
micuți, a fost odată plantat în Casa Domnului; pentru aceștia, Cuvântul Domnului are o încurajare la Isaia 
55:10, 11: 
 „Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să 
rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile 
Mele”. 
Mai sunt și părinți comozi, obosiți sau foarte ocupați care lasă să treacă sezonul de sădire și plantare în Casa 
Domnului a copiilor lor; ei nu știu cât de iute zboară copilăria și se vor trezi în curând cu niște adolescenți la 
ușă care au trupul în casa lor dar sufletul plantat în alte locuri…; poate cred că e suficient să aibă ei, ca 
părinți, teama de Domnul și poruncile Lui în inimă. Însă Dumnezeu le poruncește în Deuteronom 6:4 - 7 să 
pună aceste porunci în mintea copiilor lor, ca apoi aceste lucruri să ajungă din minte în inimă și să aducă 
roadă de pocăință. Dar cum va putea rodi ceva ce nu ai plantat?  
 
Dragă mamă și tată, lucrează azi din greu și sădește-ți copilul în Casa Domnului, pentru ca mâine să te 
bucuri și să lauzi pe Dumnezeu care este drept și nu lasă Cuvântul Lui să se întoarcă fără rod! 
 
   

 „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. 
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.  
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi 
când te vei scula”.  
Deutronom 6:4-7 
 

 

de Ana Ciortuz 
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 . 

 

 
Paula Bâlc 
 

Doresc să fiu în clocot, Doamne,                                                                

Nu-n starea grea de căldicel; 

Vreau Duhul Tău să mă inunde, 

Să mă călăuzească El. 

Să ard de dragostea Ta mare 

În bezna lumii de acum; 

Să fiu lumina celor care 

Nu știu să meargă pe-al Tău drum. 

Umple-mă Doamne de putere, 

De-nțelepciunea cea de sus; 

Să stau în rugă, în veghere, 

Să nu mă las de valuri dus. 

Să fiu statornic în credință 

Trăind ca-n dragostea dintâi; 

În încercări s-am biruință – 

Te rog cu mine să rămâi! 

Trimite Duhul Tău, Cristoase, 

Să umple existența mea; 

În locurile-ntunecoase 

Pătrunde cu lumina Ta! 

Te rog, în marea-Ți îndurare, 

Fă-mă așa cum vrei să fiu; 

În vorbe, gând și în purtare 

Să-Ți seamăn, Domnul meu cel viu. 

Să m-adâncesc în Cartea sfântă 

Trăind ce Tu îmi ceri în Ea; 

S-audă toți că-n mine cântă 

Deosebit, iubirea Ta. 

În clocot vreau să fiu Isuse, 

Nu rece și nici căldicel; 

Duhul Tău sfânt să mă inunde, 

Să mă călăuzească El. 

  

 

 
 
 
 
Sunt clipe când dorul de Tine 

Mă doare de-mi vine să strig 

Și mâna întind în neștire 

Și vreau, Domnul meu, să Te-ating... 

Dar cum să-ndrăznesc chiar și-n vis 

Să vreau să Te-ating, Tatăl meu, 

Când eu sunt un fir de țărână 

Iar Tu ești Măreț Dumnezeu... 

 

Sunt clipe când dorul de Tine 

Mă poartă în Duhul să zbor 

Spre zările-albastre, senine, 

Cu îngeri în cânt să Te-ador. 

Iar ochii-mi, izvoare de lacrimi, 

Să-i pierd în privirea-Ți divină 

Și Tu să-mi vorbești de iubirea 

Ce inima-n taină alină... 

 

O, Doamne, ce zbucium, ce dor 

Mă-ncearcă departe de Tine... 

M-aplec pe genunchi și Te chem 

În viața-mi de-amar și suspine... 

Sunt clipe când dorul de Tine 

Mă doare de-mi vine să strig 

Și mâna întind în neștire 

Și vreau, Domnul meu, să Te-ating... 

Aș vrea Domnul meu să  
Te-ating... 

 
Maria Luca  
 

 
UN MINUT DE RUGĂCIUNE 

Constantin Oprănescu 
 
Un minut să-mi plâng amarul 
Și păcatele ce trec, 
Un minut să urc Calvarul 
Și cu Domnul să petrec. 
 
Îmi plec fruntea încruntată 
Lângă crucea lui Cristos. 
Mi-o ridic înseninată, 
Chip de viață, luminos. 
 
Un minut să stau cu Tine 
Pe Calvar, să Te privesc, 
Să uit clipa care vine... 
Doamne, ce mult te iubesc. 
 
Să primesc cu teamă sfântă 
Vestea bună ce mi-o dai 
Când îmi spui cu vocea blândă: 
„Azi vei fi cu mine-n rai.” 
 
Un minut să stau cu Tine 
Rezemat de crucea rece, 
Așteptând viața ce vine, 
Ignorând viața ce trece. 
 
Doar o clipă așternută 
Lângă margine de veac – 
Domnul strigă: „Iartă-i Tată, 
Iartă-i că nu știu ce fac.” 
 
Un minut de rugăciune, 
Un minut din infinit, 
Un minut când Domnul spune 
Cu glas stins: „S-a isprăvit!” 
 
În minutul meu de veghe 
Lacrimi calde-mi curg pe față. 
E-un minut fără pereche, 
E minutul meu de viață. 
 
În minutul meu de taină 
Și de veghe și de dor, 
Simt cum Duhul Sfânt m-alină 
Și mă umple de fior. 
 
Și așa… sub crucea rece 
Ce sub veacuri se ascunde, 
Timpul vine, timpul trece… 
S-au scurs șaizeci de secunde. 
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Săptămâna Refugiaților este o sărbătorire anuală a contribuției pozitive pe 

care refugiații și solicitanții de azil politic le aduc comunităților lor in 

Australia. Coincide cu Ziua Mondiala a Refugiaților (20 iunie). 

Australia oferă refugiu pentru cei care au trebuit să fugă din țările lor de 
origine și se mândrește cu un bogat mozaic cultural. Totuși,  pentru unii, 
cuvântul „refugiat” provoacă o imagine negativă. Mulți dintre noi, românii, 
ne-am aventurat cu mulți ani în urmă, trecând ilegal frontierele României, 
căutând o viață mai bună într-o țară liberă. Unii ne-am stabilit în Australia, 

țara care a devenit patria noastră, locul unde am cunoscut libertatea și curajul de a ține fruntea sus. Pentru unii a 
fost locul unde au putut, în mod liber, să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru alții a fost locul unde L-au întâlnit pe 
Domnul Isus.  
Acest flux de emigrație nu s-a sfârșit odată cu noi. Milioane de oameni își riscă viețile, își părăsesc familiile și tot ce 
le aparține, pentru a se aventura în lumea liberă; unii căutând o viață mai bună, alții încercând să supraviețuiască. 
Mulți L-au găsit pe Dumnezeu și s-au oprit din alergare. Mii s-au botezat în numele lui Isus Cristos și au devenit 
parte a Bisericii, trupul Domnului. Pentru toți aceștia și pentru cei care în acest moment încearcă să traverseze 
oceanul în bărci purtate pe valuri nesigure și reci, să avem un moment de meditație și rugăciune. Dumnezeu este 
tatăl refugiaților, Isus Cristos a fost un refugiat, El ne iubește și ne înțelege pe toți, a Lui să fie gloria, Amin. 
 

 
 
  

„...au devenit parte a 
Bisericii, trupul Domnului!”. 

Noua Biserică Christ the Foundation a sărbătorit 
astăzi un prim serviciu de botez, cu o familie 
convertită la creștinism. Ei au fost botezați în 
numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh de 
către păstorul Ioan Corin Izvernariu, care a 
plantat această nouă biserică multiculturală 
formată din refugiații politici eliberați din 
Centrele de detenție din Australia. Dumnezeu 
să binecuvânteze această nouă Biserică, să o 
înmulțească și să o ducă în slava Lui. 

Adeniyi Ekine 
 

Săptămâna refugiaților, Duminică 18 Iunie - 24 Iunie 2017 

BOTEZ LA CHRIST THE FOUNDATION CHURCH - 21 MAI 2017 - DE LA ISLAM LA CRISTOS 

FRAȚI ÎN CREDINȚĂ, FRAȚI ÎN CRISTOS. BISERICA HARUL MELBOURNE 
Pentru că trăim într-o țară multiculturală și pentru că Biserica este una în Domnul Isus Cristos, iată că dragostea Domnului ne 
unește. Pe data de 28 Mai 2017, Biserica Baptistă Română Harul a avut ca oaspeți  credincioși din noua Biserică Christ the 
Foundațion. Biserica este formată în majoritate din credincioși iranieni și este păstorită de fratele Ioan Corin Izvenariu. Iată 
secvențe din mesajul pe care l-a avut: 
„Oamenii din zilele noastre vin tot mai rar la Biserică. Merg la fotbal, la serviciul și la afacerile lor, dar tot mai rar la Biserică. 
Nu este o surpriză. În Apocalipsa 22:11 citim: «Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze 
şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai 
departe!» Cine Îl cunoaște pe Domnul Isus și stă lângă învățătura Lui este sfânt. Nu suntem perfecți, de aceea să ne cercetăm 
pe noi înșine, apoi suntem liberi de a lua o decizie. Care este decizia? Stăm închiși, ne predicăm nouă, ne cântăm nouă sau 
mergem după cei pierduți, mergem să dăm mai departe ceea ce Dumnezeu a pus în noi, sau nu ne pasă...?”  
Pe aceeași notă a continuat păstorul Bisericii Harul, Dorel Brândaș citând din Matei 3:2: 
„«Pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor este aproape». Asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm viața, să ne întoarcem 
privirile spre Cer, spre Dumnezeu. Vremea este aproape. Îndemnul este acesta: «Rugați-vă și vegheați!»”.  
În încheierea serviciului divin, Biserica a intonat imnul „Isuse, dintre toți Te-aleg”. 

Biserica Iraniană cu păstorul lor român 20 
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INGREDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD DE PREPARARE 
 
Blat: Pentru blat se bat albuşurile spumă, adăugând zahărul câte puțin până se topeşte. Amestecăm făina cu 
nucile măcinate şi adăugăm la compoziţia de albuşuri, amestecând ușor cu lingura de jos în sus să nu iese blatul 
prea dens. Punem hârtie de copt în tavă (23x33cm) şi se coace la foc mic (160°-170°C). În timpul acesta se 
pregăteşte pentru următorul blat (total 3 blaturi). 
Crema 1: gălbenuşurile se amestecă cu zahărul ca o cremă şi se adaugă 200 ml de lapte cât să devină mai subţire. 
Făina se amestecă separat cu 125 ml din laptele rămas până la consistenţa de smântână. Restul de lapte se pune 
la foc şi când laptele e cald se pune păstaia de vanilie. Se lasă să ajungă la punctul de fierbere, se dă focul mic și se 
scoate vanilia (păstrați păstaia intr-un borcănaș cu zahăr fin și veți avea zahăr vanilat). Se adaugă laptele peste 
gălbenuşuri amestecând încet, apoi făina dată prin sită și înapoi în vasul în care a fost laptele, amestecând repede 
să nu se facă cocoloaşe. Se lasă la foc mic până se îngroaşă, amestecând continuu. Când e gata, se lasă la răcit. 
Între timp se bate untul şi când crema e rece se adaugă peste unt și se amestecă să devină o cremă omogenă și 
pufoasă (dacă doriţi puteţi pune extra esenţă de vanilie în unt). 
 Crema 2: se topeşte și se arde zahărul până capătă culoare maronie şi apoi se toarnă într-un strat subţire pe o 
foaie de copt (baking paper). Când e rece, îl zdrobim mai fin. Se bate frişca tare, se adaugă caramelul zdrobit şi 
miezul de nucă măcinat. 
ASAMBLARE: Pe un platou se pune o foaie de blat, 1/2 cremă de vanilie, 1/2 frişcă.  Se continuă tot aşa cu 
următoarea foaie. Pe a treia foaie se poate pune  buttercream icing (cremă de unt cu zahăr pudră)  
într-un strat subțire, se ornează și se feliază după dorință.  
O altă alternativă, se poate pune 1/3 din cremă şi frişcă pe fiecare foaie, terminându-se cu frişca. 
 

 

Cine știe răspunde 
 

1 - Cine au fost cei care au cerut locuri speciale în Împărăția Domnului Isus? 

2 - Pe soacra cărui apostol a vindecat-o Domnul Isus? 

3 - Care judecător din Israel a fost înmormântat la Samir? 

4 - Care obiect sfânt a fost luat de filisteni și pus în templul lui Dagon? 

5 - Cine a plâns când a văzut ceea ce făcuseră amaleciții poporului din Ticlag? 

6 - Cine s-a transformat într-un stâlp de sare? 

  7 - Unde era Isus când femeia păcătoasă i-a udat picioarele cu lacrimile sale? 

  8 - Cine a locuit într-o peșteră cu fetele lui după ce cetățile Sodoma și Gomora au fost distruse? 

  9 - Care rege a făcut judecata celebră legată de un nou născut și două femei? 

10 - Care tălmăcitor de vise a fost exilat în Babilon? 

   

Aceasta este prăjitura care a luat premiul I la Concursul - 
Expoziție de prăjituri care s-a ținut pe 6 Mai, la Biserica 

Penticostală Filadelfia. din Melbourne. 
Creatoarea acestei prăjituri este Mihaela Brândaș. 

    

Crema 1 
12 gălbenuşuri 
8 linguri de zahăr 
680 ml lapte 
4 linguri făină sau amidon  
270 gr de unt nesărat  
o păstaie vanilie (sau esență) 

Crema 2 
400 ml smântână 
240 gr zahăr caramelizat  
200 gr nuci măcinate (nu prea 
fină) 
 Blatul: Se fac 3 foi 

Pentru o foaie   
4 albuşuri 
4 linguri de zahăr 
1 lingură de făină 
80 gr nuci măcinate fin 
 

RĂSPUNSURI LA EMAIL: sperantaaus@gmail.com, SAU ADRESA POȘTALĂ: EDITOR, 35 REID STREET, BROWN HILL 3350, VIC. 
 

CAFE TRANSYLVANIA - SUPER OFERTĂ, pagina următoare 
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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 

 

22 

GRUPUL DE SENIORI „EBEN EZER” DE LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ, MELBOURNE 

„El te face să întinerești iarăși ca vulturul”  

CAFE TRANSYLVANIA 

SUPER OFERTĂ! 
Cofetăria / Restaurant Cafe Transylvania cu specific 
românesc, unic în Australia, cu clientelă formată și 

potențial de dezvoltare la nivel național, este în căutarea 
unui nou proprietar. Cafe Transylvania își va continua 

activitatea cu același program. 
 

Informații suplimentare pentru cei interesați 
03-87128206 cafetransylvania@yahoo.com.au 

 



23  
SPERANȚA - Melbourne, Australia - Iunie 2017 

 
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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