
1 

Speranța - Melbourne, Australia. Iulie 2017 

SPERANȚA 

  

An
ul

 4
   

N
r. 

41
 

Iu
lie

 2
01

7 

 

D
U

C
EȚ

I-
V

Ă
 ÎN

 T
O

A
TĂ

 L
U

M
EA

 Ș
I P

R
O

P
O

V
Ă

D
U

IȚ
I E

V
A

N
G

H
EL

IA
 

CU DUMNEZEU, CU OAMENII LUI DUMNEZEU, PENTRU OAMENI 

Când un avion al companiei AirAsia a 
intrat într-o zonă de turbulență, 
căpitanul le-a cerut pasagerilor să facă 
ceva care a schimbat totul: le-a cerut 
să se roage. De două ori. 
  
A fost o situație serioasă, dar din 
fericire, au reușit să aterizeze în 
siguranță. Acești oameni și familiile lor 
sunt atât de recunoscători pentru că 
Dumnezeu le-a răspuns la rugăciune. 

Franklin Graham 
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MOTTO-UL REVISTEI SPERANȚA 

 
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi 
înaintea lui Cristos Isus, care are să judece viii și 
morții, şi pentru arătarea și Împărăția Sa: 
 
Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la 
timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu 
toată blândețea și învățătura. 
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea 
să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila 
urechile să audă lucruri plăcute și își vor da 
învățători după poftele lor. 
Îşi vor întoarce urechea de la adevăr și se vor 
îndrepta spre istorisiri închipuite. 
 
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă 
suferințele, fă lucrul unui evanghelist şi 
împlinește-ți bine slujba.  
   2 Timotei 4:1-5 
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ESTE UN HAR ATÂT DE MARE:  
 
să iubești fără să fii iubit… 
să slujești fără să fii prețuit…  
să dăruiești fără să primești…  
să ierți fără să fii iertat…  
să crezi fără să vezi față în față… 
să susții pe cel ce te-a lepădat… 
să rămâi liniștit, deși ești nedreptățit… 
să te jertfești fără să ți se recunoască… 
să taci pentru a nu supăra pe aproapele… 
totul să-ți aparțină, dar tu, bucuros,  
să te lipsești de toate… 
 
Să ne luptăm ca să primim acest har! Căci doar 
prin harul Domnului suntem atât de bogați în 
toate, și să nu uităm că există oameni atât de 
săraci încât nu au decât bani…  
 
Domnul să ne ajute, în slujirea pe care o facem 
zi de zi, să fim ca ploaia liniștită și blândă care 
pătrunde în tăcere până la adâncimea 
rădăcinilor, hrănindu-le. 
   Sora Bobbi Heker 

Brisbane - DIN ISTORIA BISERICII - 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doi dintre veteranii Bisericii Baptiste din Australia: 
păstorul Gavril Crișan și fratele Paul Pența. 

 

„Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului 

lor de viețuire și urmați-le credința” (Evrei 13:7). 
2 
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Cred că este important pentru 
copiii noștri și pentru generația 
care vine după noi să cunoască, nu 
numai limba noastră și muzica 
românească, dar și ceva din istoria 
noastră. Am să încep cu o pagină 
din Istoria românilor și apoi am să 
continui în Cuvântul lui Dumnezeu. 
 
Lucrurile s-au întâmplat acum 300 
de ani când domnitorul Țării 
Românești era Constantin 
Brâncoveanu, supranumit de turci 
Altân Bey, Prințul de Aur. Avea 10 
copii, șase fete și patru băieți. 
Istoria spune că atunci când 
vorbeau copiii săi în altar se bucura 
tot norodul. Era on bun, temător de 
Dumnezeu. Când a ajuns la domnie, 
în anul 1688, primul lucru pe care  
l-a făcut a fost tipărirea Bibliei. 
Mama lui, doamna Stanca, i-a pus 
Biblia în mână încă din copilărie.  
 
Constantin Brâncoveanu a condus 
Țara Românească vreme de 26 de 
ani. Urma să împlinească 60 de ani 
când, într-o zi, pe neașteptate, a 
venit un emisar de la 
Constantinopol, trimis de sultanul 
Altân al III-lea. Acesta i-a aruncat o 
mătase neagră pe umăr și i-a spus 
un singur cuvânt: „Mazil”, ceea ce 
însemna: „Ești destituit”. A fost luat 
împreună cu cei patru fii ai săi și au 
fost închiși în cea mai temută 
temniță din Constantinopol, 
Istanbulul de astăzi, la Șapte 
turnuri. Acolo a fost torturat să 
spună unde își ascunde banii. Apoi, 
cum era obiceiul, înainte de a fi 
omorât, i s-a dat dreptul să treacă 
la religia islamică. Dar el a refuzat. 
Iată ce a spus Constantin 
Brâncoveanu cu ocazia aceea: 
„Iată, orice am avut am pierdut. Să 
nu ne pierdem încai sufletele. Stați 
tare și bărbătește, dragii mei, să nu 
vă băgați seamă de moarte, priviți 

la Cristos, Mântuitorul nostru, câte 
a răbdat pentru noi și cu ce moarte 
de ocară a murit. Credeți tare întru 
aceasta și nu vă mișcați, nici nu vă 
clătinați din credința voastră pentru 
viața și lumea aceasta”. Unul după 
altul, băieții lui au fost omorâți 
înaintea lui, fiecare dintre ei 
refuzând să-și părăsească credința. 
În cele din urmă a fost omorât și el. 
Mai târziu și nu la întâmplare a 
apărut balada: „Am avut un domn 
creștin, Brâncoveanu Constantin”. 
 
Dar Constantin Brâncoveanu a spus 
ceva în ultima zi a vieții lui: „Fiii 
mei, fiți curajoși, am pierdut tot ce 
am avut în această lume, cel puțin 
să mântuim sufletele noastre și să 
ne spălăm păcatele cu sângele 
nostru”. 
Este oare posibil ca un om păcătos 
ca mine și ca voi, să-și spele 
păcatele cu sângele propriu? Este 
oare posibil ca cineva, plătind cu 
moartea, murind moarte de martir, 
Dumnezeu să-i ierte păcatele ca 
urmare a acestui fapt? Este posibil? 
Este scris undeva lucrul acesta în 
Cuvântul lui Dumnezeu? Biblia 
spune că „sângele lui Isus Cristos ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 
1:7). Vedeți că Dumnezeu nu ne 
cere sângele nostru ca să ne 
curățească de păcat? L-a dat pe Fiul 
Său să facă această curățire.  Acest 
verset din Biblie ne spune că nu 
există păcat pe care să nu-l ierte 
Dumnezeu, sângele Domnului Isus 
ne curățește de orice păcat. 
Indiferent cu ce păcat te lupți 
acum, păcatul pe care-l porți în 
conștiință și-l porți de ani de zile, 
nu l-ai spus nimănui, e taina ta pe 
care nu vrei să o știe nimeni; și 
păcatul acela îl iartă Cristos. 
Sângele Domnului Isus Cristos este 
soluția lui Dumnezeu pentru 
curățirea unui suflet murdărit de 

păcat. Toți am păcătuit și suntem 
lipsiți de slava lui Dumnezeu 
(Romani 3:23). De aici nu ne putem 
extrage niciunul, toți suntem sub 
acest acoperământ al păcatului. 
Dumnezeu ne oferă tuturor această 
șansă și amintesc cuvintele 
apostolului Pavel care spune: „Vă 
rugăm fierbinte, în Numele lui 
Cristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu”. 
Dumnezeu poruncește acum, 
tuturor oamenilor de pretutindeni 
să se pocăiască; nu ne pocăiește El 
ci ne cere nouă să ne pocăim. Și 
pocăința înseamnă să recunoaștem 
că suntem păcătoși, că avem 
nevoie de iertare și că sângele 
Domnului Isus Cristos este soluția 
suficientă și necesară pentru ca 
oricine vine la El să primească 
iertarea de păcate, orice păcat 
oricât de mare, oricât de grozav, de 
urât și oricât de mic, și pentru 
păcatul acela a murit Domnul Isus. 
 
Dar poate cineva va spune: „Eu 
 n-am nevoie, eu merg înaintea lui 
Dumnezeu cu faptele mele, cu 
bunătatea mea, că sunt bun 
destul”. Iată ce zice apostolul Pavel: 
„Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi 
că va lua cel ce va călca în picioare 
pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări  
sângele legământului cu care a fost 
sfinţit şi va batjocori pe Duhul 
harului?”(Evrei 10:29). Cine își 
permite să calce în picioare jertfa 
Domnului Isus Cristos, acela încalcă 
singura posibilitate de mântuire 
care există în lumea aceasta, căci 
„nu este sub cer niciun alt Nume 
dat oamenilor în care trebuie să fim 
mântuiți” (Fapte 4:12). Dacă îl dai la 
o parte pe Isus, atunci nu rămâne 
decât realitatea crudă a unei 
judecăți care stă să înceapă pentru 
toți cei care n-au primit harul 
acesta al mântuirii. Acest har este 
disponibil astăzi tuturor.  

 

Continuare la pag. 20 
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Pe 10 Iunie 2017, Biserica s-a îmbrăcat în haine de 
nuntă. S-a oficiat o căsătorie în familia Domnului 
Isus. Marcel Enuică și Ruth Cerbu au spus DA în fața 
Bisericii și în fața îngerilor lui Dumnezeu. Au venit 
invitați din toate Bisericile din Australia, de 
asemenea rudenii din România, printre care și 
păstorul Vasile Peia împreună cu soția sa, Lidia. 
 
Păstorul Belciu Busuioc a avut un mesaj de zidire și 
îmbărbătare pentru cei doi tineri căsătoriți, dar și 
pentru întreaga Biserică, arătând importanța 
familiei în concepția lui Dumnezeu. De asemenea, 
păstorul Vasile Peia din Timișoara a avut cuvinte 
sfinte despre unirea dintre un bărbat și o femeie în 
legea familiei lăsată de Dumnezeu. 
 
A coordonat întreaga ceremonie păstorul Teofil 
Ciortuz, care i-a binecuvântat pe tinerii căsătoriți și 
i-a încredințat în mâna Domnului. 

SĂRBĂTOARE LA PRIMA BISERICĂ 
BAPTISTĂ ROMÂNĂ 

 

18 Iunie 2017 este 
ziua în care sora 
Cerbu Emilia a 

împlinit 77 ani și 60 
ani de căsătorie 

împreună cu fratele 
Iacob Cerbu. 
Le dorim în 

continuare drum 
binecuvântat, de 

mână unul cu altul, 
până când puterea 
creaţiei Divine îi va 

strămuta  în ţara 
veşniciei. 

LA MULȚI ANI! 
 

Să-ți iubești soția tinereții 
Cum iubește câmpul căprioara 
Apărută-n zorii dimineții 
Ca să pască iarbă-n rouă, vara. 
 
Ochii-i blânzi privesc mereu cu teamă, 
Trupul ei gingaș e-o-nfiorare. 
Vede-un arc întins în depărtare... 
Va țâșni spre ea săgeata oare? 
 
O spăimântă și mișcarea ierbii. 
Simte pe aproape vânătorul. 
Dar se bucură când vede cerbii 
Și-ntre ei își vede căpriorul. 
 
Trec prin frunze, unul lângă altul... 
Temerile toate i se-alină 
Și-mpreună-ncep o nouă viață 
Unde-i pace, liniște deplină. 
 
Să-ți iubești soția tinereții 
Mai mult decât o zi de primăvară 
Mai mult decât seninul dimineții, 
S-o iubești mereu ca-ntâia oară. 
 
Nu uita c-ai spus un DA, anume, 
Că-i vei fi alături mereu. 
Nu uita că poartă al tău nume, 
Că sunteți copii de Dumnezeu. 
 
Pentru tine-a strâns mărgăritare 
Și-astăzi ți le dă cu bucurie. 
Cum te vei purta cu-această floare 
Mire drag, răspunzi o veșnicie.  
 
Tu, copilă, azi ești îmbrăcată 
În frumoasă rochie de mireasă. 
Mâna Domnului cea binecuvântată 
Să-ți aducă fericire-n casă. 
 
Să-ți păstrezi credința ta întreagă, 
Duhul Sfânt să-ți înflorească-n casă 
Sufletul într-una să-ți sporească 
Să fii mereu a Domnului mireasă. 
 
 
 
 
 
 

SĂ IUBEȘTI  Iacob Cerbu 

Păstorul timișorean Vasile Peia și soția sa Lidia  - 
ultimele zile de concediu în Australia.  

4 

Păstorul Daniel Peter Nicolici înmânează tinerilor 
actul de căsătorie 
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În viața mea muzica a avut o foarte mare importanță. Am îndrăgit muzica de mic și, pe când 
aveam abia șase ani, am început să învăț a cânta la acordeon. Apoi părinții s-au hotărât să mă 
ajute să termin o școală de muzică. 
 
Ca solist am avut parte de multe experiențe și am ajuns să fiu invitat de un grup de muzicieni 
profesioniști să cânt într-unul dintre cele mai prestigioase restaurante din Chișinău. 

Restaurantul se afla pe malul unui lac pitoresc. Într-o zi, mergând spre restaurant, am auzit încă 
de departe o muzică plăcută ce venea dinspre lac. Am văzut doi bărbați cântând și câțiva tineri 

ofereau broșuri tuturor celor ce erau în apropiere, la odihnă. M-am apropiat de ei și, deodată, am 
fost revoltat de faptul că acest grup străin cânta pe teritoriul restaurantului nostru, dar am observat un lucru ce 
m-a uimit: mesajele cântărilor. Toate vorbeau despre un singur Nume: Isus! Am ascultat cu atenție. S-a apropiat 
de mine o persoană și m-a întrebat dacă am Biblie. I-am răspuns că nu am dar sunt foarte impresionat de această 
muzică deosebită. El mi-a propus să mi-i prezinte pe cei doi soliști ai grupului, despre care mi s-a spus că se numea 
„Speranța”. S-a apropiat un tânăr care s-a recomandat: Marius. 
 
Marius m-a întrebat cu ce mă ocup. I-am răspuns că sunt solist la restaurantul acela, dar că, spre rușinea mea, 
mesajul cântecelor mele nu se poate compara cu al lor. Îmi aduc aminte de privirea lungă a lui Marius. Mi-a pus 
prietenește mâna pe umăr și a rostit cuvintele care mi-au schimbat viața:  
„Dumnezeu are nevoie de oameni ca tine”. Evanghelizarea luase sfârșit, îmi părea rău că nu mai aveam timp să 
discutăm; Marius m-a invitat pentru a doua zi la un botez Nou Testamental.  
 
În următoarea zi ne-am întâlnit iarăși și pentru prima dată am asistat la un botez evanghelic. Grupul a început să 
cânte. Versurile cântărilor răsunau de jur împrejurul lacului și în sufletul meu: „La cine tu cauți pacea/ Și cine ți-o 
poate da?/Numai Isus e acela/Care te poate ajuta”. În timpul acestei cântări, predicatorul a întrebat dacă vrea 
cineva să-L primească pe Isus în inima lui ca Mântuitor și eu am fost primul care am mers în fața tuturor plângând 
ca un copil și, pentru întâia dată m-am rugat lui Dumnezeu cu adevărat, din toată inima.  
 
A doua zi l-am rugat pe păstorul Bisericii Filadelfia, la care astăzi sunt membru, să meargă împreună cu mine la 
restaurant ca să-mi iau orga, microfonul și celelalte lucruri personale. Când le-am povestit colegilor mei de grup că 
m-am întors la Dumnezeu, că aș vrea ca talentul pe care mi l-a dat El să-L slujească toată viața mea, s-au uitat 
țintă la mine și mi-au spus că mi-am ieșit din minți. Eu aș fi vrut ca și ei să-și iasă din minți ca și mine. 
 
Au trecut 23 de ani de când Îl slujesc pe Domnul Isus. Am pus la dispoziția Lui tot talentul pe care mi L-a dat. În 
decursul acestor ani, am organizat grupul creștin Filadelfia, apoi, mai târziu, grupul Vestea Bună, cu care am 
organizat numeroase evanghelizări și prin lucrarea căruia au fost plantate zeci de Biserici și sute de oameni s-au 
întors la Domnul. Acum sunt căsătorit și am cinci copii. Băiatului nostru celui mai mare i-am pus numele Marius, în 
cinstea celui mai bun prieten al meu. Datorită acestui om L-am cunoscut pe Domnul Isus Cristos și datorită lui am 
înțeles cel mai important lucru: în afară de faptul că Dumnezeu a avut nevoie de mine, eu, în primul rând, aveam 
nevoie de Dumnezeu. 

  

Mărturie - Vitalii Slupetskii,  Biserica Filadelfia Chișinău  
 

Grupul „Vestea Bună” Chișinău, actual 

Ne vom întâlni... Gabi și Genoveva Gorcea 
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Din „O viață sub semnul slujirii” de Marcela Gorcea 

Vitalii cu familia - 2017 
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   Vitalii Slupetskii 
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PUTEREA ZILNICĂ REÎNNOITOARE 

 
Maria Hanciu 
 
 
 
„Cât despre mine, fericirea  
mea este să mă apropii de  
Dumnezeu...” (Psalm 73:28) 
 
După moartea regelui David, fiul său Solomon a 
ajuns rege. Fiind tânăr, Dumnezeu i S-a arătat în 
vis și i-a zis: „Cere ce vrei să-ți dau!” Solomon a 
mulțumit Domnului pentru bunăvoința avută 
față de tatăl său și că Și-a ținut promisiunea ca el 
să urmeze la tron. Apoi I-a cerut Domnului 
înțelepciune ca să deosebească binele de rău, 
căci poporul era mult la număr și el foarte tânăr. 
 
Dumnezeu i-a dat înțelepciune, plus faimă, 
bogăție și multe altele. Având înțelepciune de la 
Dumnezeu, Solomon a scris Pildele sau 
Proverbele lui Solomon, Eclesiastul și Cântarea 
Cântărilor, toate cuprinzând învățături sfinte.  
 
În cartea Eclesiastul, Solomon scrie că a avut 
case, vii, livezi, bogății, robi, roabe și de toate, 
având veselie, dar vremelnică. El a înțeles că, 
până la urmă, totul este deșertăciune. 
 
 „O, deșertăciune a  
 deșertăciunilor! Totul este  
 deșertăciune” (Eclesiastul 1:2). 
 
Dați-mi voie, iubiții mei, să vă întreb: „Oare s-a 
schimbat ceva de acum câteva mii de ani în 
urmă?” Nicidecum! Și azi, ca și în timpul lui 
Solomon, omul se luptă ca să aibă de toate 
pentru a-și împlini dorințele, pentru a avea o 
fericire efemeră. Fericirea noastră este să ne 
apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de 
noi (Iacov 4:8). Fericirea  veșnică este la Domnul, 
dacă L-am primit pe El în inima noastră și facem 
voia Lui. Iubite cititorule, L-ai primit pe Domnul 
Isus în inima ta?  
 
Isus Cristos a murit în locul tău și al meu, de 
aceea trebuie să venim înaintea Lui cu 
mulțumiri, să ne încredințăm viața în mâna Lui și 
să facem voia Lui. Numai așa putem avea fericire 
pe acest pământ, în această viață, iar apoi să 
moștenim viața veșnică. 

TREBUIE SĂ DAI DOVADĂ DE COMPASIUNE 
„Mie nu Mi le-aţi făcut” (Matei 25:45) 

 
Crisostom, părintele Bisericii primare, a subliniat următoarele: „Noi 
nu auzim expresii de genul: «Am fost bolnav și m-ați vindecat», sau 
«am fost în temniță și m-ați eliberat»; așadar, nu sunt acceptate.  
 
Domnul Isus a spus: «Am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am 
fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine». Aceste lucrări ale milei sunt 
fapte simple și cu toate acestea, prin aceste fapte simple, noi Îl 
slujim pe Domnul Isus”. 
 
Este uluitor adevărul acesta incontestabil: Îl slujim pe Cristos, 
slujindu-i pe cei aflați în nevoie! Unii dintre aceștia sunt refugiați, 
sau trăiesc pe stradă. Poate au făcut greșeli sau au fost prinși în 
situații pe care nu le-au putut controla. Nu-i poți ajuta pe toți, dar îi 
poți ajuta pe unii dintre ei – fie și puțini! Și atunci, Îl slujești pe 
Domnul Isus! Despre așa ceva îți va spune El când te vei înfățișa 
înaintea Lui, într-o zi… 
 
Sursa: barzilaiendan                        www.fundatiaseer.ro 
  

 
 

La data de 7 Iunie 2017, 
Dumnezeu l-a chemat acasă 
pe fratele Florin Rădulescu, la 
vârsta de 77 de ani. Aceasta a 
fost ziua când Dumnezeu a 
hotărât sfârșitul alergării 
acestui devotat slujitor al Lui. 
Un maestru muzician, talentat 
pianist și dirijor, fratele 
Rădulescu  
și-a dedicat întreaga viață 
Domnului Isus Cristos și 
Bisericii. 
 
În nădejdea revederii, ne 
rugăm ca Dumnezeu să 
mângâie familia și pe cei din 
Biserica din Adelaide unde a 
slujit cu dăruire și 
credincioșie.  
 
 

IN MEMORIAM DIN PARTEA FAMILIEI 
7 Iunie 2017 

 

Azi este o zi foarte tristă. Este 

ziua care vine ca un hoţ în 

noapte. Totuşi este şi o zi de 

celebrare şi o ocazie de a ne 

aminti că drumul nostru de 

peregrini aici pe pământ se va 

termina într-o bună zi, mai 

devreme sau mai târziu. Este o 

ocazie de a ne aminti şi de a 

onora impactul pe care tata l-a 

avut în vieţile noastre, să 

strângem amintirile scumpe, și 

să nu renunțăm la speranţă. 

Tata îmi zicea: „Călătoria 

noastră pe pământ este 

temporară. Speranţa şi 

siguranţa vieţii veşnice sunt un 

dar de la Dumnezeu pe care 

nu-l merităm.” 

„Când servești lui Dumnezeu 

trebuie să ai o inimă curată şi 

o dorinţă de a excela, pentru 

că El nu merită nimic mai 

puţin decât excelență.” 

6 
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOSULUI 

Christian Dume 

Dă-mi CURAJ să-mi pironesc trecutul 

Pe muntele uitării pentru veci; 

Să nu mai fiu un pom cu fructe seci, 

Ci Tu să-mi fii de-a pururi începutul! 

Dă-mi RĂBDARE să ascult pe-oricine 

Cu dorul frânt de multele poveri; 

Dă-mi inimă să înțeleg dureri 

Și să-i îndrum cu pace înspre Tine! 

Dă-mi PUTERE să-mi înving uriașii 

Atâtor piedici ce m-au dărâmat; 

Să nu mai fiu mereu îngenuncheat, 

Ci Tu întruna să îmi conduci pașii. 

Dă-mi SPERANȚĂ să-Ți aștept venirea 

Cu ochii ațintiți mereu în sus; 

Să nu mă las de valul lumii dus 

Ci-n fiecare zi să-mi știu menirea! 

Dă-mi CREDINȚĂ să învălui munții 

Printr-un cuvânt să pot desface mări; 

Să nu mai fiu pe sute de cărări, 

Ci un învingător deplin al morții! 

Dă-mi IUBIRE să-mi jertfesc viața 

Ca toți ce-n lume mă vor prigoni 

Să vadă-n mine darul de-a iubi 

Și înspre Tine să-și întoarcă fața! 

  

NE SPUNEM CREȘTINI 
Lucica Boltașu 

 

Ne spunem creștini din strămoși sau recent, 
Botezați de copii sau în „Nou Testament", 
Ne-nchinăm făcând cruci sau la cruce căzând, 
Ne rugăm în răspăr sau în duh lăcrimând. 

Suntem singuri sau suntem uniți în Cristos, 
Vrem viața în Cer, dar o vrem și-aici jos, 
Spunem clar că iubim, dar iubire n-avem, 
De Golgota uităm, pocăință nu vrem. 

Bat clopote-n turlă, mai bat și în noi, 
Biserica-i goală și noi suntem goi, 
Mătănii se fac tot mai largi, mai adânci,  
N-avem duhul curat, nici credință de prunci. 

Dar noi vrem bunăstare și pace și har, 
Când voit refuzăm s-alergăm la Calvar, 
Când eul e pus mai presus de Cristos, 
Mai pășim câte-o treaptă în sus, două-n jos. 

Ne spunem creștini din strămoși sau recent, 
Botezați de copii sau în „Nou Testament", 
În eter suntem prieteni, real nu mă știi! 
Oare cui îi mai pasă de pleci, sau de vii? 

Întreb, cât mai rabzi Tată-aceste minciuni?  
Ne credem toți sfinți și morali, drepți și buni. 
Te-aştept Domnul meu să revii pe pământ, 
Ești har și ești Lege, ești Sfântul Cuvânt. 

Îndură-Te Doamne de lume acum, 
Îndrumă și ceartă, pământul e scrum. 
Sodome, Gomore oriunde privești, 
Iubite din slavă, pe toți ne iubești. 

Sfințește pământul și omul căzut,  

Adu la Lumină ce nu e văzut,  

Dă viață din Tine, iubirea să lași,  

 Smeriți, să urmăm, Doamne, sfinții Tăi pași. 

 

u voi fi eu 

M-ai întrebat, dar n-am putut răspunde, 

M-ai adunat apoi la pieptul Tău. 

Cum stau aici n-o să mai stau niciunde 

Şi nicidecum n-o să-mi mai pară rău. 

 

Când văd cum dintre ceruri se coboară 

Lumina Ta şi arde-n ochiul meu 

Nici nu mai ştiu ce-ar mai putea să doară 

Când Te-ai atins de mine, Domnul meu... 

 

N 
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Misiunea Ghedeon la Prima Biserică Baptistă Română, Melbourne 
 
În cursul serviciului de seară, fratele Peter Schneider,  l-a prezentat Bisericii pe colegul său  
L. Mackintosh de la Misiunea Ghedeon. Ghedeon este o Misiune Evanghelică Internațională 
care distribuie Biblii tipărite în peste 100 de limbi, în  camere de hotel, spitale și cabinete medicale, 
 școli, precum și în închisori. Fratele Mackintosh a avut un cuvânt de încurajare pentru Biserică: 
 
„Încă din anul 2015 Ghedeonii au început Distribuirea de Biblii în lagărele de refugiați din Germania. Într-o zi, când  se 
adunaseră mulți să ne asculte, am vrut să le spunem ce ne aduce pe noi acolo. Ne-au spus că ei au știut că vom veni și ne 
așteptau. Când i-am întrebat cum se face că ei știau că vom veni, ne-au spus că o noapte mai înainte Isus Cristos S-a 
arătat unei femei și a vorbit cu ea despre noi și că vom sosi să le aducem vestea mântuirii. Ea ne-a întrebat ce să facă să 
fie mântuită. Mulți musulmani caută salvarea și o pot găsi în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pe care noi o ducem 
pretutindeni. Chiar in aceste lagăre de refugiați, Isus Cristos se descoperă”. 
 
Fratele Mackintosh a adăugat: „Misiunea Ghedeon este parte din lucrarea misionară a Bisericii acesteia. Mulți credincioși 
se străduiesc să ajungă în China, în India sau Africa. Dacă mergi pe stradă te întâlnești cu acești oameni aici, acasă. Din 
trei oameni cărora le oferi o Biblie, doi poate că te vor refuza, dar unul dintre ei, cu bucurie, o vor primi. Și ce altă bucurie 
mai poți aștepta decât să vezi cum Cuvântul este primit spre mântuirea unui suflet?” 

 

ESTE ROMÂNIA SĂRITĂ DE PE FIX?  Păstor Sorin Cigher 

 

 
UNTEM ,,avertizați” că ne paște 
pericolul de a ne întoarce cu 50 

de ani în urmă dacă apărăm familia 
normală și valorile ei, iar dacă 
susținem ideologia Coaliției pentru 
Familie suntem intoleranți, fanatici și 
retardați. Ni se pun etichete nu 
tocmai agreabile...  
 
Noul tip de gândire, însă, ne face să 
ne întoarcem cu peste 4000 de ani în 
timp, pe meleagurile Sodomei și ale 
Gomorei! Acolo vor să ne trimită 
adepții noilor descoperiri.  
 
Familia a fost fixată bine de Cel care 
a inventat-o. Creatorul a știut foarte 
bine cum să planifice viitorul, 
perpetuarea generațiilor și creșterea 
într-un climat adecvat. Grupări 
neomarxiste însă, cu o gândire 
împrumutată de la frustrații și 
neîmpliniții societății, care și-au  
 

 
făcut praf viitorul și familia, ar dori ca și familia normală, care este bine 
așezată și ancorată în principii de o viață, să ajungă să fie distrusă, 
alături de ei. Nu, nu vrem să înghițim manipularea „argumentată” pe la 
toate televiziunile tolerante. Ne este lehamite și nu vrem o Românie 
dezaxată, cu o gândire nefondată, care nu aduce progres moral, etic, 
spiritual sau de altă natură. Le aduc aminte acestor susținători ai 
familiei de tip nou că Europa, America și toate celelalte țări civilizate  
n-au progresat prin acest tip de gândire, ci de câțiva ani încoace 
„toleranța" face ravagii... Fondatorii acestor țări civilizate au avut bunici, 
părinți, copii care au apărut în lume pe o cale normală și naturală, adică 
au fost bărbați și femei! Au fost căsătoriți normal, și-au iubit familiile, 
doar așa au avut succes. Așa s-a fondat lumea... Însă, cineva dorește să 
ne scoată de pe linia normalității și să ne deraieze spre o... fundătură... 
România, dacă dorește să se alinieze progresului, trebuie să își ia repere 
testate de istorie, care au trecut proba timpului. Acceptând tipul ,,nou” 
de gândire, ne întoarcem la precivilizație... ne sugrumăm viața și viitorul 
copiilor noștri.  
 
Așadar, românii nu trebuie să accepte nicio ofertă care să îi scoată din 
normalitatea stabilită de „altcineva”. Nu Europa, nu SUA, nu CEDO 
stabilesc normalul, așa cum se apără unii, ci s-a stabilit deja de mii de 
ani. A funcționat foarte bine, merge bine și nu vom testa acum noile 
apucături, lăsând dezastrul ca moștenire generațiilor viitoare. Suntem 
scârbiți de anomaliile promovate, ne este silă de practicile acestui tip 
nou, care ni se impun sub pretexte inventate, însă nu ne lăsăm nici 
momiți, nici intimidați, nici cumpărați, nici duși cu valul prostiei!  
 
Fiți pe picioarele voastre și imaginați-vă consecințele! Toleranță 
înseamnă compromis și îmbolnăvirea unei națiuni sănătoase. Nu 
suntem săriți de pe fix și nu ne vom lăsa copiii să devină victimele unei 
gândiri spurcate, care duce la autodistrugere. Fiți cu capul pe umeri, 
gândiți realist, priviți în perspectivă şi nu vă lăsați induși în eroare de 
mișcările demonice. 
Susțineți normalitatea, cu riscul de a fi catalogați de modă veche! 
  

S 

L. Mackintosh 
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                                                                                           MARȘUL FĂRĂ FRICĂ... 

          Valeriu Ghileţchi 

 

 

 

 

 

 

 

e spune că un savant progresist 
i-a zis într-o zi lui Dumnezeu: 

„Omenirea nu mai are nevoie de 
Tine. Am făcut suficiente progrese, 
ne descurcăm de minune și singuri. 
Am descoperit o serie de 
medicamente care tratează cele 
mai incurabile boli, facem 
transplant de organe, putem 
schimba sexul la dorința persoanei, 
putem chiar clona oamenii.” 
Dumnezeu îi răspunde spunând: 
„Tot ce faceți voi nu este altceva 
decât să experimentați cu omul pe 
care l-am creat Eu. Încercați să 
creați voi singuri un bărbat şi apoi 
faceți ce vreți cu el”. „Nicio 
problemă”, zice savantul. „Mă duc 
chiar acum să aduc nişte lut din 
grădină”. „Stai un pic”, îi zice 
Dumnezeu. „Acesta este lutul meu. 
Fă-ți mai întâi lutul tău și apoi 
restul…”  
 
De când există lumea, omul a tot 
încercat să-i ia locul lui Dumnezeu, 
ignorând legile stabilite de El în 
natură. Nimic nou sub soare, ar zice 
împăratul Solomon. 
 
Dacă pentru persoanele cu altă 
orientare sexuală, dragostea este 
tot ceea ce contează, de ce nu se 
iubesc unii pe alții fără ca să-i 
deranjeze pe ceilalți?! De ce 
dragostea lor nu dă naștere la copii, 
care le-ar asigura împlinire și 
continuitate?! De ce să lupți cu 
toată lumea şi să pretinzi că eşti 

victimă, când nimeni nu-ți interzice 
să-ți trăiești viața aşa cum îți 
place?! Chiar dacă nu crezi în 
Dumnezeu, nu poți să nu vezi că de 
fapt nu societatea, ci însăși natura 
este împotriva ta. 
 
Cel mai mult uimește agresivitatea 
cu care se propagă aceste idei, care 
în esența lor sunt mai degrabă o 
ideologie politică decât un drept 
fundamental. Pe de-o parte, se fac 
chemări la toleranță, pe de altă 
parte se vede o intoleranță totală 
față de cei care au un alt punct de 
vedere. Recent, o reprezentantă a 
conducerii LGBT din SUA l-a numit 
„satana” pe actualul Președinte. 
Foarte mulți reprezentanți ai 
societății civile din Moldova, care 
cheamă azi la toleranță față de 
comunitatea LGBT, sunt extrem de 
intoleranți față de anumiți 
politicieni şi mișcări conservatoare, 
inclusiv față de Biserică, folosind un 
limbaj care trece orice limite. 
 
Un drept fundamental al părinților, 
stipulat în carta ONU, este să-și 
educe copiii în conformitate cu 
convingerile lor religioase sau 
filozofice. Noul reprezentant ONU 
în apărarea drepturilor LGBT insistă 
ca toate statele să introducă în școli 
cursuri obligatorii de educație 
sexuală, care să conțină ideologia 
promovată de grupurile cu altă 
orientare sexuală. Ieri, 19 mai, unii 
nostalgici după ideologia sovietică, 

au sărbătorit ziua pionierilor. Alții, 
atrași de curentele progresiste 
neoliberale, s-au avântat în 
promovarea și apărarea noii 
ideologii politice. Am scăpat de o 
ideologie și am dat de alta. 
 
Dacă totuşi se dorește aşa de mult, 
în condiții libere și democratice, să 
fie propagată această nouă 
ideologie politică, atunci de ce nu 
este acceptat şi un alt punct de 
vedere fără etichetări gen 
„homofobie”, „bigotism”, „fanatism 
religios”, etc.? Nu am fost, nu sunt 
și nu cred că vreodată voi fi pentru 
violență și agresiune față de cei ce 
gândesc sau trăiesc diferit. Făcând 
parte dintr-o comunitate care 
aparține unei minorități religioase, 
știu pe pielea mea ce înseamnă să 
fii atacat și agresat. Cu toate 
acestea, totdeauna am fost gata 
 să-mi apăr convingerea cu respect 
și tact față de oponent, fără ca să 
închid gura cuiva sau să-l numesc 
„creștinofob”, „baptistofob”, etc.  
 
Consider că aceste subiecte trebuie 
discutate deschis și fără etichetări, 
respectând libertatea de exprimare 
și conștiință. Istoria ne-a 
demonstrat, nu o singură dată, că 
doar Dumnezeu și timpul va arăta 
cine a avut mai multă dreptate. 
Până atunci însă, să nu ne fie frică 
să exprimăm și un alt punct de 
vedere față de cei care ne cheamă 
azi la... „marșul fără frică”.

S 
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Sâmbătă, 17 Iunie 2017, a fost o zi deosebită pentru comunitatea română din 
Melbourne. Mihaela Oancea a fost invitata Bisericii Penticostale Filadelfia. În 
fața unei săli arhipline a fost prezentată ca recunoscută cântăreață de muzică ușoară, calificativ pe care artista 
creștină l-a rectificat declarându-se: Cântăreața pocăită Mihaela Oancea. Redăm mărturia ei: 

 
Ceea ce vreau să vă spun în această seară este, de fapt, o veste extraordinară:  
Domnul Isus Cristos este Cel care a înviat și este viu în vecii vecilor. Cândva mi s-a 
pus întrebarea „De ce a murit Isus și de ce a înviat?”. La această întrebare nu am 
știut la început ce să răspund. Au trebuit să treacă ani ca să ajung să înțeleg 
aceste lucruri. A trebuit să stau, să caut, să mă uit și să cercetez în stânga și în 
dreapta, să văd ce se întâmplă pentru că m-a interesat să știu de unde vin și 
unde mă voi duce când voi muri. Am înțeles că indiferent că noi credem că 
există Dumnezeu sau nu, El tot există, indiferent dacă ne place că murim sau nu 

ne place, noi tot murim. Sufletul care este în noi va părăsi 
acest trup și se va ridica la Cel care l-a suflat în nările 
noastre.  
 
În aceste cercetări ale vieții, am înțeles că eu am păcătuit și 
sunt lipsită de slava lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta?! 
Înseamnă că eu am păcătuit și nu sunt vrednică să-mi petrec 
veșnicia, (pentru că sufletul meu este veșnic), alături de 
Dumnezeu. Am înțeles toate astea în timp ce stăteam într-o 
Biserică și ascultam o predică care mi-a străpuns inima. Se 
vorbea despre păcat, iar eu m-am recunoscut în ceea ce se 
vorbea. De atunci am început să citesc Biblia. Făceam asta 
când eram în turneu. Deci, eram pe scenă, eram la 
televiziune, eram aplaudată în concerte, dar atunci când 

veneam acasă, indiferent că era seară sau dimineață, citeam ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel m-am văzut 
și m-am recunoscut ca într-o oglindă. Mi-am văzut adevărata față. Și atunci am înțeles că nu pot să am pretenția, 
indiferent cine îmi va cânta la înmormântare, că... „să mă odihnească Dumnezeu cu sfinții”, când eu am trăit o 
viață, vai de capul meu...? Cum să am eu îndrăzneala să gândesc măcar că voi fi cu Dumnezeu în veșnicie...? 
 
Dragii mei, noi, toți oamenii, alergăm după fericire. Am fost creați să funcționăm în fericire, de aceea tot nu ne 
găsim locul, tot vrem ceva care ne lipsește. Vorbesc despre mine: am avut bani, am avut faimă, lumea mă iubea, 
mă lăuda, îmi aducea flori cu brațele. La acea oră, în România, câștigam la un concert atâția bani că puteam să 
cumpăr o mașină, dar... ca om, eu nu am găsit fericirea. Îmi curgeau lacrimile noaptea pe pernă, udam perna cu 
lacrimi. Spuneam: „Doamne Isuse, știu că viața mea nu-Ți place. Cum o să ajung să dau fața cu Tine?” Mă 
gândeam: oare ce voi răspunde când voi sta înaintea lui Dumnezeu și El mă va întreba: „Ce ai făcut cu sângele 
Fiului Meu?” Am înțeles că este o realitate faptul că fiecare din noi ne vom întâlni cu această scenă, fie că ne place 
sau nu ne place, credem sau nu credem. Îi cântam Domnului:  
 
„Isuse, n-am ce să-ți aduc decât ticăloșia mea 
Și fără Tine sunt pierdut, căci n-am nicio putere.  
Primește-mă cum sunt, n-am niciun ajutor, 
Primește-mă așa cum sunt, o, fie-Ți milă, Doamne. 
 
Călcat-am Doamne voia Ta, păcatu-n mine e stăpân 
În mine nu e nimic bun, sunt plin tot de păcate”. 
 

Liliana         Mihaela  Lorena  Petrică  

Dragoș, Kosty, Lorena 

Orchestra de copii Filadelfia 

Corul Bisericilor Evanghelice 
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În momentul când mi-am predat viața Domnului Isus, I-am spus: „Doamne Isuse, din acest moment faci ce vrei cu 
viața mea!” A fost în Noiembrie 1986. Eram în culmea gloriei (lumești), aveam de toate, eram tânără, eram 
frumoasă, aveam succes, aveam bani, tot ce doream, tot ce-și dorea un om, și, în aceste momente, am înțeles de 
ce a murit Domnul Isus, de ce a înviat Domnul Isus, de ce S-a ridicat la dreapta Tatălui, slăvit să-I fie Numele. Și am 
mai înțeles că viața mea trebuie să reflecte ceea ce Domnul a făcut pentru mine. 
 

Vă mărturisesc  că am avut această mare binecuvântare, 
copil fiind, împreună cu fratele meu Dragoș, să creștem 
sub lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Bunicii și părinții 
noștri au fost pocăiți. Știți cum au fost tratați pocăiții în 
România comunistă... Era un nume de rușine. Dar din 
punctul meu de vedere a fi pocăit este un mare privilegiu. 

Pentru că nu este ceva normal să privesc în mine însămi și să văd că sunt vinovată înaintea lui Dumnezeu și să-mi 
dau seama că am nevoie de iertare. Lucrul acesta îl face Duhul lui Dumnezeu, de aceea spun că este ceva 
deosebit.  Părinții noștri ne-au dus la Biserică în fiecare duminică, chiar dacă noi mai voiam să stăm acasă, să mai 
dormim. Nu. Trebuia să mergem cu ei la Biserică, să ascultăm Cuvântul. Și să știți că de atunci Cuvântul a stat în 
inima mea mereu. Asta a făcut să nu mă pot bucura pe deplin de ceea ce îmi dădea lumea, ci, dimpotrivă, 
conștiința mea mă condamna tot timpul, și parcă îmi spunea: „Nu acesta este drumul pe care tu trebuie să mergi, 
tu trebuie să cânți altceva, Altcuiva, tu trebuie să-L lauzi pe Domnul”. Îi mulțumesc Domnului că El m-a ajutat să 
înțeleg de unde vin și încotro mă îndrept. 
 
La finalul mesajului, Mihaela Oancea a lansat o provocare peste cei mai bine de 500 de români aflați in sală: „Dacă 
vreți să-L cunoașteți pe Domnul Isus Cristos, citiți Biblia și El Se va lăsa cunoscut, slăvit să fie Numele Lui”. 
 
A fost o seară de neuitat. Alături de Mihaela Oancea, au adus darul lor pe altarul Domnului fratele ei Dragoș, 
împreună cu soția sa, Lorena, pianistul Kosti Lakatos, precum și tenorul Petrică Vețan. Corul Bisericilor 
Evanghelice, condus cu măiestrie de Liliana Copocean, a concertat spre lauda Domnului. 
Quartetul instrumental Harul, de asemenea, a îmbogățit programul de închinare și laudă adusă lui Dumnezeu. 
Orchestra de copii Filadelfia a lăudat pe Domnul cu multă dăruire și pasiune.  
 
La final, păstorul Teofil Ciortuz a adus un 
mesaj de evanghelizare ascultat cu atenție 
de întreaga audiența și încheiat cu 
îndemnul: „ÎMPĂCAȚI-VĂ CU 
DUMNEZEU”. 
 
Întreaga seară a fost coordonată de 
păstorul Ghiță Pall. La sfârșitul acestui 
program, fost invitați cu toții am la o mică 
recepție în sala alăturată. Mulțumim 
Domnului pentru această seară minunată; 
sperăm și ne rugăm ca mesajul ei să aducă 
roade în comunitatea română.  
  

Mihaela Oancea - Concert Creștin la Biserica Penticostală Filadelfia  

APEL CĂTRE IUBITORII DE LITERATURĂ ROMÂNĂ 
Revista Speranța, la propunerea unor persoane din comunitatea 
română, lansează un apel către toți iubitorii de carte românească și o 
invitație la amenajarea unei Biblioteci. Ne adresăm tuturor celor care au 
materiale în limba română și vor să le doneze în scopul atingerii acestui 
proiect să se adreseze la adresa de email: anetaoprane@gmail.com, sau 
la telefon: 0402 923 268 (Aneta Oprănescu). 
Cărți preferate: proză și poezie clasică și contemporană, literatură 
creștină, reviste, manuale școlare, DVD-uri și CD-uri. 

Quartetul instrumental Harul 

Poftă bună! 
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DE LA RADIO VOCEA EVANGHELIEI TIMIȘOARA 

MESAJ DE CONFIRMARE: 
 
Domnul să fie lăudat. 
Am primit  din partea dumneavoastră 13.808,67 lei, (adică 3072,69 Euro). Au intrat în data de 06 Iunie. Domnul să 
vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Peste 30 de copii din 
Oltenia vor merge în tabere gratis datorită acestui efort al 
dumneavoastră. 
Rugați-vă împreună cu toți cei care au donat în mod special 
pentru acești 30 de copii! Ne-am dori ca toți acești 30 de copii 
să Îl primească pe Domnul Isus în inima lor și să devină 
misionari și evangheliști.  
Cu drag, 
Ioan Ciobotă/Radio Vocea Evangheliei - Timișoara,  
telefon 004-0728-276-516. 
 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să-i îndrumăm pe copiii din Oltenia să cunoască Adevărul. 
În acest scop, desfășurăm Proiectul 1000 de copii din Oltenia în tabere creștine în 2017. 
Am dus deja 389 de copii în tabere, iar din Iulie până în Septembrie urmează să ducem alți peste 600 de copii. 
Costă 100 de Euro pentru fiecare copil pe timp de o săptămâna, în care se include cazarea, mâncarea și 
transportul cu autocarele. 
 
Sunt achitate absolut toate datoriile pentru taberele din primăvară, ba chiar și o parte pentru cele din iunie. În 
Februarie aveam zero lei, și o dorință arzătoare. Acum sunt achitate mare parte din datorii și 389 de copii duși în 
tabere. Aproximativ 60 de copii și-au predat viața până acum în tabere și în orașele lor, și mișcarea continuă.  
Duminica, după ce s-au întors acasă, au mers la Biserica din Alexandria copiii care au fost în tabără și  
și-au dus și alți prieteni, vecini, colegi care NU au fost în tabere. Cred că le-au spus: „Noi L-am găsit pe Isus"... 
Urmează în perioada 3 Iulie - 9 Septembrie alți 600 de copii...  
Din nou nu avem bani, dar avem un Dumnezeu extraordinar, care iubește oamenii până la jertfa Fiului Său... 
 
Iată reacțiile unor copii după taberele din primăvară:  
Un băiețel a venit fără șosete, iar o fetiță i-a dat șosetele ei. 
O fată ne-a mărturisit că în prima zi după ce s-a întors acasă a simțit 
pur și simplu nevoia să citească Biblia, dar interesant este că și 
înțelegea ceea ce citea, spune ea. 
De la Alexandria: 
Tinerii au scris că au fost schimbați, vindecați de anumite stări și 
dureri, eliberați de fumat, alcool, jocuri de noroc. Au o altă 
înțelegere cu privire la Dumnezeu și vor să afle mai mult. 
 
Rugați-vă pentru acest Proiect și dacă doriți, vă puteți implica și financiar.  
Detalii la 0728-276-516 sau 0726-271-450 sau pe facebook, Radio Vocea Evangheliei Timișoara, sau pe site  
rve-timisoara.ro 
   

CONT LEI ROMANESTI (RON): 
Asociația Radio Vocea Evangheliei - Timișoara 
Banca Comercială Romană - sucursala Timișoara 
Cont lei românești (RON): 
RO45 RNCB 0249 0492 9580 0001 
Cod Unic de Identificare CUI 10411909 
Contul este deschis la Banca Comercială Romană 
- BCR - sucursala Timișoara, județul Timiș, Romania. BIC sau 
SWIFT code: RNCB RO BU 
ATENȚIE !  Va rugăm să specificați: „Pentru PROIECTUL TABERE" 

Puteți  trimite donații pe NOUL CONT al 
revistei Speranța:  

COMMONWEALTH BANK  
ROMANIAN SPERANTA ASSOCIATION INC. 

06 3359 1008 9707 
Cu mențiunea: Proiectul Tabere 
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Am fost cândva un cerșetor, uitat 

Pe drumul prăfuit și sterp al vieții. 

Îmbolnăvit de propriul meu păcat, 

Eram și orb și mut și-ngenunchiat… 

Doar auzeam cum mă certau drumeții. 

 

Zăceam neputincios acolo-n drum, 

Un bob de tină, una cu pământul… 

Orbit de-al necredinței mele fum, 

Nu mai vedeam vre-o cale să m-adun, 

Vinovăția îmi robise gândul. 

 

Ferestre murdărite de noroi,  

Ochii mei triști nu mai vedeau lumina. 

Privirea-mi păcătoasă, mai apoi 

S-a-ntunecat ca norii plini de ploi 

Și peste ei a coborât cortina. 

 

Vorbele rele, mi-au rămas în gât; 

Cuvintele murdare, totodată. 

Și… să vorbesc frumos, n-am mai știut 

De sunete plăcute, eram mut… 

M-a vlăguit vorbirea mea stricată. 

 

De Dumnezeu, departe am umblat 

Am rătăcit prea mult pe căi străine 

Iar lanțurile grele de păcat  

Picioarele mi le-au încătușat, 

Poveri de plumb au atârnat de mine. 

 

Rob neputinței de a mă salva, 

Credeam că voi muri în condamnare… 

Dar într-o zi, s-a întâmplat ceva: 

Am auzit mulțimea, cum venea, 

Strigând către Mesia Osanale. 

 

„Cum, este chiar aicea… Dumnezeu?” 

Și sângele mi-a clocotit în vene… 

Vroiam să-L strig, dar, doar în gândul meu 

Am reușit să spun, tăcut și greu: 

„Isuse, Doamne, ai milă de mine!” 

 

Atât a trebuit: un singur gând, 

Și Domnul S-a oprit să mă asculte. 

Iar gura, mi s-a descleștat, zicând: 

„Sunt păcătos, și nu pot să mă schimb… 

Și niciun om nu poate să m-ajute… 

 

Dar cred în Tine, Tu ești Dumnezeu. 

Poți să mă schimbi, să faci minuni cu mine. 

Iartă acum, Te rog, păcatul meu! 

Nu merit, dar îmi pare-atât de rău… 

Singura mea scăpare… e la Tine." 

 

Și am simțit, din clipa următoare, 

Iertarea Lui… de tot ce am greșit 

Iar peste neputințe, vindecare. 

Pot să Îl vad, să Îl urmez pe cale 

Și știu de-acuma că sunt mântuit. 

 

Dacă te simți și tu încătușat, 

Când alții cântă liberi Osanale, 

Te înrobește propriul tău păcat 

Dar prin Isus poți fi eliberat, 

Crezând în jertfa Lui mântuitoare. 

 

Domnul așteaptă rugăciunea ta. 

Dacă Îl chemi, va fi aici, cu tine. 

El a plătit pe cruce vina ta 

Și vrea iertarea Lui în dar să-ți dea 

Cheamă-L, și El cu tine va rămâne.

  

Dă-mi curaj                            
 
Dă-mi curaj să-mi pironesc trecutul 
Pe muntele uitării pentru veci; 
Să nu mai fiu un pom cu fructe seci, 
Ci Tu să-mi fii de-a pururi începutul! 
  Christian Dume    
 
 

Cheamă-L  pe Domnul!     Daniela Nichita 
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„La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul" Gen. 1:1 

Dumnezeu se revelează în Biblie ca 
o Fiinţă infinită, eternă, existentă 
prin ea însăşi, care este cauza 
primordială a tot ce există. Nu a 
fost niciodată vreun moment în 
care Dumnezeu să nu existe. Aşa 
după cum Moise afirma: „înainte ca 
să se fi născut munţii, şi înainte ca 
să se fi făcut pământul şi lumea, 
din veşnicie în veşnicie, Tu eşti 
Dumnezeu” (Psalm 90:2). Cu alte 
cuvinte, Dumnezeu a existat din 
veşnicie şi în mod infinit, înainte de 
crearea universului finit. El este 
mai presus, independent şi anterior 
faţă de tot ce a fost creat în Cer şi 
pe pământ , „singurul care are 
nemurirea, care locuiește într-o 
lumină, de care nu poți să te 
apropii, pe care niciun om nu L-a 
văzut, nici nu-L poate vedea și care 
are cinstea și puterea veșnică! 
Amin” (1 Tim. 6:16). 
 
Dumnezeu Se descoperă ca o fiinţă 
personală, care i-a creat pe Adam şi 
Eva „după chipul Său” (Gen. 1:27). 
Fiindcă Adam şi Eva au fost 
făcuţi după chipul lui Dumnezeu, ei 
au putut comunica şi avea părtăşie 
cu Dumnezeu, nemijlocit şi într-o 
stare plină de iubire. 
Dumnezeu Se revelează, de 
asemenea, ca o fiinţă morală care a 
făcut toate lucrurile bune şi, prin 
urmare, fără păcat. După ce 

Dumnezeu a încheiat creaţia şi 
a privit tot ceea ce El făcuse, a 
văzut că toate erau „foarte bune" 
(Gen. 1:31). Deoarece Adam şi Eva 
fuseseră făcuţi după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, ei erau 
de asemenea fără păcat. Păcatul a 
intrat în existenţa umană când Eva 
a fost ispitită de şarpe sau de 
Satana (Geneza 3). 
  
LUCRAREA CREAŢIEI 
 
Dumnezeu a creat toate lucrurile 
din Ceruri şi de pe pământ. 
Cuvintele „a creat" (ebr. bară) sunt 
folosite în mod exclusiv pentru o 
lucrare pe care numai Dumnezeu 
poate să o săvârşească. 
Aceasta înseamnă că într-un 
anumit moment Dumnezeu a 
chemat la existenţă materia 
şi substanţa, care nu existaseră 
înainte. Biblia descrie ceea ce a 
creat Dumnezeu ca fiind fără 
formă, pustiu şi acoperit de 
întuneric:  „Pământul era pustiu şi 
gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se 
mişca pe deasupra apelor” (Gen. 
1:2). Atunci universul şi lumea nu 
aveau forma şi organizarea 
de acum. Totul era gol, lipsit de 
orice vieţuitoare şi de orice sursă 
de lumină. După această fază 
iniţială, Dumnezeu a creat lumina 

care să risipească întunericul, a 
dat formă universului şi a umplut 
pământul cu vieţuitoare.  
 
Dumnezeu  a  folosit 
în  săvârşirea  creaţiei 
puterea  Cuvântului  Său.  De 
 nenumărate ori se spune: 
„Dumnezeu a zis ..." (Gen. 1:3, 6, 9, 
11, 14, 20, 24, 26). Cu alte cuvinte, 
„Dumnezeu a chemat la existenţă 
cerurile şi pământul". Înainte de a fi 
rostit Cuvântul creator al lui 
Dumnezeu, acestea nu existau. 
„Cerurile au fost făcute prin 
Cuvântul Domnului si toată oştirea 
lor prin suflarea (ruah) gurii Lui" 
(Psalm 33:6). 
  
SCOPUL CREAŢIEI 
 
Dumnezeu a avut motive precise 
pentru crearea lumii. Dumnezeu a 
făcut cerurile şi pământul ca pe o 
manifestare a slavei, măreţiei şi 
puterii Sale. David spune: „Cerurile 
spun slava lui Dumnezeu și 
întinderea lor vesteşte lucrarea 
mâinilor Lui” (Psalm 19:1). Privind 
la întregul cosmos creat — de la 
imensa întindere a universului creat 
la frumuseţea şi ordinea naturii — 
vom fi copleşiţi de măreţia 
Domnului Dumnezeu, Creatorul 
nostru. 
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Pământul pare să fie un punct nesemnificativ în comparație cu întreaga creație a lui Dumnezeu. 
Totuși, această lume micuță este locul unde Dumnezeu a plasat cele mai prețioase elemente ale 
creației Sale. Din întreaga creație a lui Dumnezeu, ființa umană are privilegiul de a fi creată după 
chipul lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a făcut cerurile şi 
pământul pentru a primi înapoi 
slava şi onoarea ce I se cuvin. Toate 
elementele naturii, soarele şi luna, 
copacii din pădure, ploaia şi 
zăpada, râuri şi izvoare, dealuri şi 
munţi, animale şi păsări, strigă 
laudă lui Dumnezeu, care le-a creat. 
Cu cât mai mult Dumnezeu doreşte 
şi aşteaptă să primească slavă şi 
laudă de la făpturile umane! 
Dumnezeu a făcut pământul ca  un 
loc unde să poată fi 
îndeplinite scopurile Sale privitoare 
la neamul omenesc. 
I-a creat pe Adam şi pe Eva după 
chipul Său, astfel ca El să poată 
avea cu ei o comuniune personală, 
plină de iubire pentru toată 
veşnicia. Dumnezeu a conceput 
omul ca pe o fiinţă având 
trup, suflet şi duh, posedând minte, 
sentiment si voinţă cu care el Îi 
poate răspunde în mod liber Lui ca 
Domn şi I se poate închina şi sluji cu 
credinţă, credincioşie 
şi recunoştinţă. 
Atât a dorit Dumnezeu această 
părtăşie cu neamul omenesc 
încât, atunci când Satana a reuşit 
să-i ispitească pe Adam şi Eva ca să 
se răzvrătească şi să nu asculte de 
porunca lui Dumnezeu, El a 
făgăduit să trimită un Mântuitor ca 
să răscumpere omenirea din 
urmările păcatului. În felul 
acesta, Dumnezeu urma să 
dobândească un popor al Lui, care 
se va bucura de El, îl va slăvi şi va 
trăi în neprihănire şi sfinţenie 
înaintea Lui. „Voi însă sunteţi o 
seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al 
Lui, ca să vestiţi puterile minunate 
ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată  

(1 Petru 2:9).  Momentul culminant 
al scopului lui Dumnezeu pentru 
creaţie este prezentat în cartea 
Apocalipsei, unde Ioan descrie 
sfârşitul istoriei cu aceste cuvinte: 
„...El va locui cu ei şi ei vor fi 
poporul Lui şi Dumnezeu însuşi va fi 
cu ei. El va fi Dumnezeul lor" 
(Apocalipsa 21:3). 
  
CREAŢIA ŞI EVOLUŢIA 
 
Evoluţia este punctul de vedere 
predominant, asupra originii vieții 
şi a universului, oferit de lumea 
ştiinţifică şi educaţională 
contemporană. Creştinii care cred 
în Biblie trebuie să ia în considerare 
aceste patru observaţii cu privire la 
evoluţie: 
 
(1) Evoluţia este un efort 
naturalist de a explica originea şi 
dezvoltarea universului. Această 
teorie începe cu presupunerea că 
nu există niciun Creator divin, 
personal, care a făcut şi a modelat 
lumea; potrivit teoriei 
evoluţioniste, toate lucrurile 
au apărut printr-o serie de 
schimbări întâmplătoare, care s-au 
produs cu miliarde de ani în urmă. 
Susţinătorii evoluţiei pretind că au 
date ştiinţifice care sprijină 
ipotezele lor.   
 
(2) Doctrina evoluţionistă nu este 
cu adevărat ştiinţifică. Potrivit 
metodei ştiinţifice, toate concluziile 
trebuie să fie întemeiate pe dovezi 
de netăgăduit oferite de experienţe 
care pot fi făcute în orice laborator, 
însă, nu a fost sau nu poate fi 
născocită nicio experienţă care să 
confirme teoriile despre originea 
materiei dintr-un presupus „big 
bang” originar, sau despre 
dezvoltarea treptată a fiinţelor vii 

de la formele lor cele mai simple, la 
cele mai complexe. Prin urmare, 
evoluţia este o ipoteză fără 
„evidenţă” ştiinţifică; aşadar, 
pentru a o accepta trebuie să crezi 
într-o teorie omenească. 
Dimpotrivă, credinţa poporului lui 
Dumnezeu este în Domnul şi în 
Revelaţia Sa inspirată, care afirmă 
că El este singurul care a făcut 
toate lucrurile, din nimic. (Evrei 
11:3) 
 
(3) Este incontestabil faptul că 
în interiorul diferitelor specii ale 
lumii vii se produce schimbare şi 
dezvoltare. De exemplu, unele 
specii dispar; pe de altă 
parte constatăm, câteodată, că 
apar forme noi în interiorul 
speciilor. Dar nu există 
nicio dovadă, nici măcar în 
domeniul geologiei, care să sprijine 
teoria potrivit căreia o formă a 
lumii vii  
s-ar fi dezvoltat din alta. Mai 
curând, există dovezi care susţin 
afirmaţia Bibliei potrivit căreia 
Dumnezeu a creat făpturile „după 
soiul lor” (Gen. 1:21, 24-25). 
 
(4)  Creştinii care cred în Biblie, 
trebuie, de asemenea, să respingă 
şi teoria numită evoluţionism 
teist. Această teorie adoptă 
majoritatea concluziilor 
evoluţionistului naturalist, numai că 
Dumnezeu a declanşat procesul 
evolutiv. O astfel de teorie neagă 
revelaţia Bibliei care atribuie lui 
Dumnezeu un rol activ 
în toate aspectele creaţiei. 
Dumnezeu nu este un 
supraveghetor pasiv al unui proces 
evolutiv; El este Creatorul activ al 
tuturor lucrurilor.
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 trecut un an de când familia Bodnariu şi-a recuperat cei cinci copii 
şi s-a întors în România. Pe 10 mai, familia lor s-a lărgit cu un nou 

membru, în această lume a venit Rebeca Bodnariu. Marius Bodnariu a 
scris o scrisoare de mulţumire pentru toţi acei care au susținut cauza lor 
în rugăciune şi au fost alături în acele momente de groază. Vă prezentăm 
mai jos integral scrisoarea lui Marius. 
 
„A trecut un an şi ne aducem aminte de bucuria care ne-a inundat inimile 
când am aflat că o să ne primim copiii înapoi. Mulţumim bunului 
Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru purtarea Lui de grijă, dragostea, 
bunătatea şi îndurarea Lui de care ne-a făcut şi ne face parte în 
continuare. 
Permiteţi-ne să vă mulţumim din nou, cu această ocazie, pentru sprijinul 
dumneavoastră plin de dragoste şi compasiune manifestat în atâtea 
feluri. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească şi credem că o 
face. 
 
Mai avem nişte ştiri minunate: prin Harul şi bunătatea lui Dumnezeu, 
Rebeca Bodnariu a venit în lumea noastră cu bine pe 10 mai 2017. 
Întreaga familie este copleşită de bucurie şi Rebeca este o binecuvântare 
pentru noi. Credem şi ne rugăm ca ea să fie un liant vindecător în familia 
noastră. Credem că prin alăptarea ei şi drăgălăşeniile primelor luni de 
viaţă, atât Ruth, cât şi ceilalţi copii să experimenteze ceea ce au pierdut 
prin ruperea lui Ezechiel şi a familiei în acea perioada cumplită din anul 
trecut. Ruth se simte bine şi se recuperează repede. Îi mulţumim lui 
Dumnezeu pentru toate şi vă mulţumim şi vouă tuturor celor care v-aţi 
rugat pentru noi. 
 
Vă rugăm în continuare să fiţi alături de cei care trec prin coşmaruri 
cumplite, similare cu cele trăite de noi în Norvegia. Auzim de tot mai 
multe cazuri care trezesc în noi pe deoparte compasiune, durere şi tristeţe 
şi pe de alta, dezgust şi mânie. Suntem recunoscători tuturor celor care se 
implică în orice fel, fie în susţinerea cazurilor individuale, fie prin critica 
obiectivă, aducând la lumină faptele întunericului, adică ale Barnevernet 

(Serviciul norvegian de protecţie a 
copilului). Sperăm din toată inima 
ca schimbări reale să se întâmple în 
Norvegia, şi ceea ce se întâmplă 
multor familii astăzi să înceteze şi 
să nu se mai întâmple niciodată. În 
loc ca familiile să fie ascultate şi 
ajutate, trist este că sunt reduse la 
nimic şi călcate în picioare, în 
încercarea de a le lua toată 
demnitatea şi valoarea, cu dorinţa 
vehementă de a distruge 
identitatea celor luați în vizor. Ne 
aducem aminte prea bine de timpul 
în care eram sfâşiaţi între a fi 
trataţi subuman de către 
autorităţile norvegiene şi a fi 
ridicaţi şi încurajaţi de Dumnezeu, 
prin miile de credincioși care ne 
susţineaţi. 
  
Mulţumim lui Dumnezeu pentru cei 
care sunt vocea celor reduşi la 
tăcere fie de durerea dramelor în 
care se află, fie de groaza impusă 
de asupritori prin ameninţarea 
reală de a nu-şi mai vedea 
niciodată dragii lor prunci. 
Mulţumim pentru împlinitorii 
poruncilor lui Cristos, care ne 
cheamă la dragoste şi compasiune 
pentru cei aflaţi în necazuri, cei 
abandonaţi şi nedreptăţiţi, pentru 
cei care apără cauza orfanului şi a 
văduvei, a copiilor lăsaţi fără 
părinţi şi a părinţilor lăsaţi fără 
copii. Mulţumim organizaţiilor şi 
entităţilor care au descoperit cadrul 
mai larg în care îşi au locul şi rolul 
răpirile legale de copii. 
 
În toate planurile şi acţiunile 
noastre vom continua să ne 
încredem în Dumnezeu. 
Fie ca Dumnezeu să vă 
binecuvânteze şi vă mulţumim încă 
o dată. Cu dragoste, 
Ruth şi Marius Bodnariu”. 

A 

Familia Bodnariu 
  într-o nouă formulă la un an de la întoarcerea copiilor 

Doina Bejenaru   
 

ŞtiriCreştine.Ro 
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Astăzi, la liceu, o profă de chimie spunea că ar trebui să 
oferim și îmbrățișări, nu doar binețe. Pentru că o îmbrățișare 
are efect terapeutic. Ar declanșa ceva oxitocină pe creier. 
 
I-am spus că tocmai terapia asta ne învață Cristos la Biserică.  
O îmbrățișare care șterge dureri. O îmbrățișare e stimulator 
de bucurie! Ca la prunci. Cei ce stau la mama în brațe sunt 
mai liniștiți decât cei tolăniți în plușuri groase de un metru. 
 
Maica Tereza spunea că bolnavii ei nu de medicamente 
duceau lipsă în India. Ci de… o îmbrățișare caldă. Lipsa 
acestei îmbrățișări arăta că nimeni nu era de partea lor! 
Îmbrățișarea, îmi spunea prietenul meu Vlad Schlezak, 
reduce îngrijorarea, stresul, anxietatea. Balansează sistemul 
nervos. Și probabil reduce frica de moarte! 
 
Oamenii au început să pună afișe la metrou cu nevoia de-o 
îmbrățișare. Pentru că și-au dat seama că nu frigiderele 
burdușite, nu ipod-urile, nu portofelele ghiftuite ori piscina 
aduc mângâiere. Cu burta plină, tot singur poți rămâne… 
Singur, sătul și fără... oxitocină! 
 
Cine nu îmbrățișează, nu iubește. Declarațiile de dragoste 
sunt nule dacă nu se lasă cu strângeri la piept. Faceți pieptul 
cuib și spatele tactil. Să nu faceți ca Stalin, care te îmbrățișa 
fals și-ți înfigea cuțitul în spate! 
 
Îmbrățișați aproapele. Duios! Pios! Fiți tactili. Fiți menghine 
strângătoare la piept. Numai aricii nu pot îmbrățișa! Îi 
spuneam doamnei profesoare că, din nefericire, mulți dintre 
semeni sunt repetenți la îmbrățișat, dar experți la 
îmbrânceală! Între voi să nu fie așa! Oferiți tuturor o 
îmbrățișare! Nu costă nimic. Dar poate ține de cald cam o 
lună, vorba păstorului Pustan. Și nu uitați niciodată cum a 
murit Isus întins pe o Cruce. Îmbrățișându-ne! 
 
„Iubirea cheamă iubire și ea. Nu este atât de 

important să fii iubit, cât să iubești tu – cu toată 

puterea și cu toată ființa”. 

 
Constantin Brâncuși 

 

 

DUMNEZEUL SPERANȚEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumnezeu cercetează comunitatea iraniană. Oamenii se 
integrează în Biserici, se leagă căsătorii, se botează noi 
credincioși. Se vindecă răni...  
 
Pe data de 10 Iunie 2017 Roya și Morteza au avut 
ceremonia de cununie la Christ the Foundation Church. 
Au trecut oceanul în aceeași barcă și au rămas împreună.  
Le dorim și ne rugăm Domnului să aibă o viață fericită, 
alături de Domnul Isus. 
A oficiat actul de căsătorie păstorul lor, Ioan Corin 
Izvenariu. Apoi, păstorul s-a grăbit la aeroport și a zburat 
spre India. Dumnezeu să-i dea izbândă în această scurtă 
călătorie misionară.  
 

Morteza 

Roya 
17 



18 

Speranța - Melbourne, Australia. Iulie 2017 

CARACTERUL 
 
Caracterul este o invincibilă forță lăuntrică. Dușmanii îți pot răpi bunurile, îți 
pot răpi drepturile, libertatea, te pot îmbrăca în zdrențe sau în straie de 
batjocură cu diavoli zugrăviți pe ele, ca pe vremea Inchiziției, dar cu atât va 
străluci mai mult caracterul omului dinlăuntru; ei pot, prin bătăi să-ți 
strivească trupul, dar nu-ți pot strivi caracterul. El este invincibil. 
 
Iată o ilustrație a acestor adevăruri printr-un caz din istorie. Bernard de 
Palissy a fost olarul care a redescoperit secretul egiptenilor de a pune un strat 
de smalț pe oalele de pământ. El a fost un simplu olar deci, dar, datorită 
smalțului, a ajuns celebru, iar renumele său i-a atras prietenia regelui  
Henric al III-lea al Franței.  
 
Acest Palissy era însă creștin „hughenot” (reformat). Regele l-a ocrotit pentru o vreme de prigoana Inchiziției. 
După o vreme însă, cu toata mila regală, Henry i-a spus că se vede forțat de împrejurări să-l dea pe mâna 
persecutorilor lui. Iată cum a răspuns Palissy: „Sire, adeseori mi-ai spus că-ți este milă de mine. Astăzi trebuie să-ți 
spun că mie mi-e milă de alteța voastră.  A trebuit să spui că ești forțat. Astfel de cuvinte nu sunt potrivite pentru 
gura unui rege și eu îți spun, în cuvinte regești, că nici dinastia Guise, nici tot poporul tău, nici tu însuți nu vei fi în 
stare să forțezi pe un biet olar să-și plece genunchiul in fața statuilor tale de sfinți”.  
 
Caracterul lui Palissy nu a putut fi înfrânt. El a murit moarte de martir. Caracterul dă statornicie în credință, 
indiferent de situațiile prin care trebuie să treci. În lumea credinței de azi și în persecuțiile care vor urma, e nevoie 
de credincioși cu caracter de oțel. Numai aceștia vor fi mai mult decât biruitori.  
O, Doamne, fă ca în generațiile care vin să fie mulți oameni cu un astfel de caracter!  
 
Din cartea „Formarea caracterului” de Petru Popovici 

  Sursa:barzilaiendan 
  

Chiar dacă-n ochii lumii n-am valoare 

Eu ştiu că-n ochii Tăi am mare preţ;  

De m-ar scuipa în faţă fiecare 

Tu tot mi-ai da, Isuse, sărutare 

Şi m-ai cuprinde-n harul Tău măreţ. 

 

Chiar dacă-n jur e-atâta nedreptate 

Şi celor răi le merge bine-acum, 

Eu ştiu că-n Tine, Doamne, am de toate; 

Comori deosebite, minunate, 

Mi-ai pregătit pe-al vieţii mele drum. 

 

Chiar dacă n-am nimica bun în mine 

Ci doar greşeli şi lucruri de-osândit, 

Eu ştiu că mă-nţelegi atât de bine 

Şi biruinţă voi avea prin Tine, 

Căci mă iubeşti cum nimeni n-a iubit. 

 

Chiar dacă-ntâmpin vremi de încercare 

Şi trebuie s-aştept răspuns tăcând, 

Eu ştiu că va veni şi ziua-n care 

Tu vei aduce, Doamne, rezolvare 

La tot ce ţi-am cerut  ’n-ascuns plângând. 

 

Chiar dacă uneori nu am putere 

Să mă încred deplin în mâna Ta, 

Eu ştiu că Tu mi-eşti sprijin în durere 

Şi-n întristare dulce mângâiere; 

Să pot mereu spre Cer înainta. 

 

hiar dacă... 
Paula Bâlc 

C 
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CONFUZIE LA BUCĂTĂRIE 
 
Printr-un studiu statistic făcut de British Nutrition Foundation s-a descoperit că un anumit procent de copii și 
adolescenți sunt nesiguri de proveniența alimentelor pe care le au pe masă. Astfel, o treime din copiii între cinci și 
șapte ani, întrebați la acest studiu, au răspuns că brânza se extrage din plante, la fel unu din patru copii de școală 
primară. Douăzeci dintr-o sută de copii au răspuns că spaghetele se fac din produse animale, iar zece la sută au 
răspuns că ouăle vin de la vaci. Între copiii de la 8 la 11 ani, zece procente au răspuns că pâinea este produs 
animal. 
Herald Sun, 13 Iunie, 2017 

 
Oare nu este suficientă această confuzie, această dezorientare, care este ca o umbră de întuneric și ignoranță 
peste aceste făpturi gingașe? Oare mai trebuie învățați că fetele pot fi băieți și băieții pot purta fustă? Copiii sunt 
învățați azi despre diversitate sexuală, subiect pe care niciun om matur, normal, nu-l poate înțelege, dar mai ales 
un copil care îl acceptă pentru că vine de la persoane cu autoritate.  
 
Să nu încetăm să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie noilor programe (diavolești) care se introduc în școli să 
aibă izbândă. 
 

 

  

MARGARET COURT CIDER 
Sophie Smith 
 
Fabrica de bere East 9th Brewing din Melbourne, a 
numit o băutură alcoolică fabricată recent Margaret 
Court, protestând astfel împotriva atitudinii pe care 
fosta campioană de tenis (actualmente senior pastor 
la Victory Life Church, Perth) o are în legătură cu 
căsătoria între persoane de același sex. 
 
Proprietarul acestei fabrici de bere, Josh Lefers,  a 
adăugat la eticheta de pe sticlă: „Taci, Margaret 
Court, fiecare are dreptul să aleagă cu cine se 
căsătorește; fără discriminare de sex!” 
 
Australia urmează exemplul Irlandei, U.K., SUA și 
Noua Zeelandă în legalizarea căsătoria între 
persoane de același sex. 
 
Margaret Court a fost criticată de asemenea luna 
trecută când a vorbit împotriva poziției Șefului 
Quantas, Alan Joyce, favorizant al acestui fel de 
căsătorie. 

Herald Sun, 13 Iunie, 2017 

Să nu încetăm să ne 
rugăm pentru toți cei 
ce apără valorile 
creștine și luptă pentru 
a menține această țară 
și pe viitor un țărm al 
Duhului Sfânt. 

Editor 

Margaret Court 
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Diavolul nu poate face nimic mai mult decât îi este 
permis de Dumnezeu. Totuşi, diavolul, potrivnicul, dă 
târcoale.  
Sfânta Scriptura ne porunceşte să fim treji şi să 
veghem pentru că „potrivnicul nostru, diavolul, dă 
târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să 
înghită” (1 Petru 5:8). În căutările şi răcnetele sale, el 
poate veni şi la copiii lui Dumnezeu. Întrebarea, însă, 
este: „Poate el să se atingă de noi ?” 
 
Când s-a înfăţişat înaintea lui Dumnezeu şi Domnul a 
adus vorba despre Iov, diavolul a spus ceva care ne 
descoperă un detaliu important despre el şi protecţia 
de care se bucură credincioşii. Dumnezeu l-a întrebat 
dacă l-a văzut pe Iov. Când Domnul i-a zis că nu este 
nimeni pe pământ ca Iov, neprihănit, curat la suflet şi 
temător de Dumnezeu, satana a răspuns Domnului: 
„Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai 
ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai 
binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă 
ţara (Iov 1:9-10). 
 
Cuvântul „ocrotit” are o înţelegere adâncă în acest 
verset. Traducerile în limba engleză şi rusă, a acestui 
verset spun: „oare nu ai pus tu un gard în jurul lui, a 
casei lui şi a tot ce este al lui?” Din felul cum a răspuns 
satan, ne dăm seama că îl cunoştea foarte bine pe Iov 
şi deja dăduse târcoale în jurul lui. Dar de ce nu a 
putut satana să-i facă nimic lui Iov până aici ? Pentru 
că Dumnezeu a pus un gard de protecţie în jurul lui 
Iov, a casei lui şi în jurul a tot ce avea Iov. El aparţinea 
lui Dumnezeu şi Tatăl Ceresc îl proteja! Satana a dorit 
să vină în familia lui Iov, în casa lui şi în viaţa lui, dar nu 
a putut. Când a dorit să se apropie, gardul de protecţie 
pus de Dumnezeu în jurul lui Iov nu i-a permis acest 
lucru. Şi Sfânta Scriptură mai spune: 
„Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui 
mâna peste mine” (Psalmi 139:5). 
 
Poţi tu, drag cititor, să spui cu toată certitudinea că 
Dumnezeu a pus un gard de protecţie şi în jurul tău ? 

Ai tu certitudinea că Domnu,l şi nu satan, te 
înconjoară pe dinapoi şi pe dinainte? Dacă eşti copilul 
lui Dumnezeu, atunci fii sigur că ai aceeaşi protecţie 
pe care a avut-o şi Iov. Şi atunci satana nu numai în 
casa ta, dar nici în viaţa ta nu are voie să intre, să se 
apropie, să-ţi facă ceva, mai mult decât va permite 
Însuşi Dumnezeu, Cel Prea Înalt.  
 
Totuşi vreau să vă mai spun ceva. 
Păcatul poate da loc diavolului nu în casa, ci în viaţa 
ta. Epistola apostolului Pavel către Efeseni vorbeşte 
foarte mult despre lupta spirituală. În capitolul 4 
găsim scrise următoarele cuvinte: „Mâniaţi-vă şi nu 
păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mânia voastră şi 
să nu daţi prilej diavolului” (Efeseni 4:26-27). 
 
Cuvântul „prilej” din versetul 27 este grecescul 
„topos” care înseamnă: oportunitate, dar mai 
înseamnă şi loc sau spaţiu. Kay Arthur, în cartea sa 
„Doamne, învaţă-mă să fiu biruitor în lupta spirituală”, 
spune că acest cuvânt înseamnă a da loc diavolului ca 
să-şi pună călcâiul. O viaţă trăită în păcat dă autoritate 
diavolului nu numai în casa noastră, ci şi în vieţile 
noastre. 
 
Atunci când mergi la vrăjitor, când aduci diferite 
lucruri în casă ce sunt legate de spiritism sau vrăjitorii, 
bineînțeles că prin aceasta dai acces diavolului în casa 
ta.  
 
De aceea, dragul meu, opreşte-te chiar acum şi 
analizează-ţi relaţia pe care o ai cu Domnul Isus. El a 
murit la crucea de la Golgota pentru tine ca să te 
răscumpere de sub puterea celui rău. Dacă tu, 
conştient, fiind copilul lui Dumnezeu, te-ai întors la o 
viaţă de păcat şi continui să trăieşti în nelegiuire, dând 
astfel prilej diavolului, atunci astăzi este timpul şi locul 
când trebuie să te pocăieşti. 
 
Dumnezeu să ne ajute să trăim sfânt şi curat înaintea 
Lui! 

 

POATE VENI DIAVOLUL LA NOI ÎN CASĂ? 
 
Păstor Vasile Filat 
 

Împăcați-vă cu Dumnezeu          (Continuare de la pag.3) 
 

Așa bun credincios a fost domnitorul Constantin Brâncoveanu încât a crezut că poate să-și spele păcatul cu propriul sânge. 
O, dacă ar fi așa... dar nu este, numai sângele Domnului Isus Cristos ne curățește de orice păcat. În această zi, acum, eu vă  
îndemn: Împăcați-vă cu Dumnezeu! În nimeni altul nu este mântuire. Biblia spune: „cine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit”, sau: „Crede în Isus Cristos și vei fi mântuit, tu și casa ta”, sau: „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele 
lui Cristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt”. Ce promisiuni extraordinare... Domnul Isus a spus: 
„Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie”. Pe Porțile Noului Ierusalim nu vor intra decât aceia care au primit iertarea în dar. 
Pentru toți cei care încă mai stați la îndoială, vă invit să vă puneți toată încrederea în Domnul Isus Cristos; împăcați-vă cu 
Dumnezeu și fiți mântuiți... 

20 Păstor Teofil Ciortuz  
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GLAZURA 
100 gr. unt 
100 gr. zahar 
2 linguri cacao 
1 pachet zahăr vanilat 
 
PT DECOR 
150 – 200 gr nuci coapte și tocate 
 

 
GLAZURA 
100 gr. unt 
100 gr. zahăr 
2 linguri cacao 
1 pachet zahăr vanilat 
 
PENTRU DECOR 
150 – 200 gr nuci coapte și tocate 
 

  
 
INGREDIENTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD DE PREPARARE  
 
Se freacă bine untul cu zahărul, apoi se adaugă pe rând făina, nucile măcinate, praful de copt stins în zeama de 
lămâie și coaja de lămâie. Peste amestecul obținut se adaugă albușurile bătute spumă și se amestecă ușor de jos 
în sus, cât să se încorporeze albușurile. 
Se pune compoziția într-o tavă mare (24x36cm.) și se dă la cuptor, la foc mediu, 180°C.  După aprox. 30 min., când 
e coaptă în proporție de 3/4, (începe să prindă culoare), se pune peste blat crema făcută din 5 gălbenușuri și 200 
gr. zahăr, frecate bine și se bagă din nou la cuptor până se coace și amestecul de gălbenușuri. 
În timp ce se coace prăjitura, se pregătește glazura. Se amestecă toate ingredientele într-o cremă (glazura). 
Glazura se întinde imediat peste prăjitura scoasă din cuptor. Ea se topește în momentul când se  
pune pe prăjitura fierbinte. Cât e încă glazura lichidă se presară nucile coapte și tocate. 
Apoi se dă la rece și se feliază în mărimea și forma dorită. 
 
 

 

 

Cine știe răspunde 
 

1. Cine a fost primul judecător în Israel? 

2. Soția cărui egiptean l-a aruncat pe Iosif în închisoare printr-o minciună? 

3. La picioarele cărui învățător vestit a învățat apostolul Pavel? 

4. Care preot în vârstă de 98 de ani era orb? 

5. Cine a fost cu Domnul Isus în timpul Schimbării la față? 

6. Cine l-a ucis pe madianitul Zeeb cu teascul lui? 

7. Care carte vorbește despre pescuirea minunată de după învierea Domnului Isus Cristos? 

8. Cine a pregătit un prânz pentru niște îngeri lângă stejarul din Mamre? 

9. Cine a trimis doi spioni în Ierihon? 

10. Care rege al lui Israel era chinuit de un duh rău? 
 

La sfârșitul anului se vor da premii celor care au răspuns corect la cât mai multe întrebări. 

Răspunsurile se trimit la adresa Email: sperantaaus@gmail.com,  

sau adresa poștală: Editor, 35 Reid Street, Brown Hill 3350, Vic. 
  

BLAT 
200 gr. unt 
200 gr. nuci măcinate 
200 gr. zahăr 
125 gr. făină 
5 albușuri  
1 lămâie (coaja și zeama) 
1 praf de copt 
 
CREMA  
5 gălbenușuri  
200 gr. zahăr 

Aceasta este una din prăjiturile premiate la 
concursul - expoziție care a avut loc pe data de 
6 Mai 2017, la Biserica Penticostală Filadelfia din 
Melbourne, rețetă originală de familie.  
Creatoarea acestei prăjituri a fost Alice Nicolaescu. 
 

P
o
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ă 
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n
ă 

Concurs Biblic pentru cei mici 

Rubrica fratelui Emanuil Căiță - Mândră 

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 
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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 

 

11 Iunie, 2017. Biserica Speranța, Melbourne, a avut ca vizitatori pe păstorul Vasile Peia și soția sa, Lidia,veniți din România. 

Au fost acompaniați de un grup de la Prima Biserică Română. Împreună au adus închinare Domnului în această zi de bucurie. 

Iacob Cerbu 
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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. 
 

 
Contact: 

Mobil 0407 250 846 
Email: info@vassphotography.com 

Website www.vassphotography.com 

  

 
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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TU, PREABUNULE ISUSE 

Traian Dorz 

Tu, Preabunule Isuse, 

mi-eşti Mântuitor şi Soare, 

Tu mă-nveţi să-mi cresc iubirea 

cea mai sfântă şi mai mare. 

Tu-mi eşti mult mai mult ca mama 

şi ca tatăl pentru mine, 

Tu-mi dai viaţa şi puterea 

ce mă creşte şi mă ţine. 

Tu, mai mult ca orice prieten, 

mă îndrumi pe căi curate, 

Tu-mi creşti darul şi avântul 

spre virtuţi adevărate. 

Tu mă mustri când fac răul, 

Tu mă pedepseşti spre bine, 

Tu veghezi să nu alunec 

în pierzare şi-n ruşine. 

 


