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Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul! 
 

Paul Negruț 
 
 

Daniel P. Nicolici 
 
 

 
 

Duncan Miller 
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Colegiul de consilieri spirituali 
Cornel Ghiță – Biserica Maranata 
Dorel Brândaș – Biserica Harul  
Daniel Cârpean – Biserica Harul 
Daniel Nicolici – Biserica Speranța 
Gelu Bondor – Biserica  Adelaide 
Ioan Bușan – Biserica Perth 
Marin Cucuian – Biserica Maranata 
 
Echipa editorială  
Constantin Oprănescu, Ioan Ciobotă – Radio Vocea 
Evangheliei Timișoara, Aneta Oprănescu.  
Consultant tehnic, expediere email și facebook: 
Adrian Buzgău. Telefon: 0433766376 
 
Pentru detalii, corespondenții 
Adrian Buzgău, Biserica Maranata 0433766376     
Aurel Coța, Biserica Philadelphia 0419925990 
Gheorghe Bedreag, Biserica Maranata 0490345608 
Cristina Hanciu, Biserica Speranța 
bsperantamelb@gmail.com 
Iacob Cerbu, Prima Biserică Baptistă 0425295401 
Leon Curelușa, Biserica Betania 0414333225 
Lidia Crișan, Biserica Perth 08 93494561 
Nelu Albu, Biserica Harul 0449590887 
Viorel Sabou, Biserica Adelaide 08 83878393 
 
Costul unui abonament pe un an este de $40.00 + 
cheltuieli de transport. 

ACONT NOU: 
Romanian Speranța  Association Inc. 

BSB  - 083214 ACONT Nr. – 879530941 
 
Adresa Redacției: 35 Reid Street, Brown Hill, 3350 
Vic; ph. 0423659724, email: sperantaaus@gmail.com 

TE-AI COBORÂT 
 
Te-ai coborât în ieslea cea săracă,  
Isuse, Prunc Divin; 
Iar corul îngerilor cântă, 
Pace lumii vestind! 
 
O, Prunc Ceresc, Copil Divin! 
O, lume-Ţi cântă ne-ncetat. 
Ai coborât în noaptea sfântă, 
Tu, Fiul Celui Preaînalt. 
 
Un cor de mii şi mii de îngeri 
Vestesc venirea Ta. 
Păstorii duc a lor vestire,  
Slăvind Mărirea Ta! 
 
Noi Te chemăm să vii în casa noastră 
În seara de „Crăciun”! 
Ascultă Tu colinda noastră, 
Ţi-o închinăm, acum! 
 
Ai coborât din nemurire, 
Tu, Fiul Tatălui Preasfânt, 
Ne-ai dat în dar o mântuire  
Și pacea pe întreg pământ. 

TE-AI COBORÂT... 

Micile talente în acțiune. La saxofon tânărul 

Robert Danci, cu păstorul Teofil Ciortuz alături. 
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Evanghelistul Ioan descrie Crăciunul din perspectiva 
relațiilor dintre Dumnezeul Cel Veșnic și omul care a 
căzut în întunericul păcatului; relație care se 
restabilește prin Logosul întrupat, prin Fiul lui 
Dumnezeu Care a venit la ai Săi. În cartea Apocalipsa, 
Crăciunul este prezentat din perspectiva Cerului. De 
aceea, vă invit să ne urcăm, împreună cu Ioan, cu 
ajutorul Scripturii, în Cer și să ne uităm la Crăciun din 
această perspectivă. În capitolul 12 din cartea 
Apocalipsa ne este prezentat cadrul cosmic, spiritual, în 
care are loc nașterea Fiului lui Dumnezeu.  Înainte de a 
începe judecata lui Dumnezeu peste omenire, mai 
avem o descoperire, o lumină. Asta ca să înțelegem 
noi, Biserica, fiecare generație, de ce este așa de greu 
să fii creștin, de ce se întorc oamenii așa de greu la 
Dumnezeu, de ce este așa de greu să trăiești o viață 
curată, de ce sunt atâtea ispite și greutăți în viața de 
credință. Și Ioan ne spune că toate lucrurile acestea își 
au originea în lucrarea diavolului. Ne întrebăm cum a 
ajuns diavolul să aibă atâta putere și dacă există vreo 
șansă ca să reziste cineva împotriva diavolului, dacă 
există vreo resursă pe pământ ca să stăm în picioare, să 
biruim și să așteptăm venirea Domnului cu bucuria că 
am rămas ai Lui și nu ne-am clătinat. 
 
În capitolul 12 din Apocalipsa înțelegem că, da, există 
har, există putere, există izbăvire. Există, pe pământ, 
posibilitatea ca să trăiești biruitor în fața celui care a 
venit să distrugă pământul acesta. Aici, în acest 
context, ni se introduce ideea Crăciunului. Crăciunul ne 
este prezentat într-un fel extraordinar: 
 „În Cer s-a arătat un semn mare: o femeie în soare, cu 
luna sub picioare, cu o cunună de douăsprezece  stele 
pe cap. Era însărcinată și țipa în durerile nașterii, și 
avea un chin mare ca să nască” Apocalipsa 12:1,2. Cine 
este femeia aceasta pe care ne-o prezintă Ioan în felul 
acesta extraordinar? Unii sunt de părere că această 
femeie o reprezintă pe Fecioara Maria, alții sunt de 
părere că ar fi Biserica. Această femeie, învăluită în 
soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele 
pe cap este seminția mesianică a Vechiului Testament, 
toată linia genealogică a Domnului Isus Cristos, care 
face parte din poporul evreu. Din acest popor 
Dumnezeu Își alege o seminție prin care urma să se 
nască Cristosul. Poporul acesta era foarte micuț în 
comparație cu marile imperii ale vremii; un popor de 
cărămidari în Egipt, de nomazi în pustie, un popor 

dezorganizat la începuturile istoriei lui, un popor, în 
aparență, neînsemnat pe fața pământului. Așa era 
acest popor văzut de pe pământ. Văzut din Cer are 
atâta glorie, atâta importanță, are un rol atât de 
important în economia lui Dumnezeu.  
 
Când ne uităm la Vechiul Israel, vedem cât de mare 
valoare are Noul Israel - Biserica. Atunci când te uiți la 
Biserică de pe pământ, este o minoritate. Pe lângă 
aceasta, chiar unii care se numesc creștini sunt numai 
cu numele, unii șchioapătă de un picior, alții de 
amândouă picioarele, unii sunt mai neputincioși și zici: 
„Doamne, ce poate să iasă din poporul acesta...?”. Dar 
văzută din Cer, Biserica arată ca o mireasă, fără pată și 
fără zbârcitură.  
 
Văzut de pe pământ, Israelul era fără importanță, văzut 
din Cer avea o slavă extraordinară. Dar pentru că n-au 
înțeles cum se vede din Cer, Israelul s-a uitat în jur, s-a 
dus la Samuel și i-au spus: „Samuel, am vrea să fim și 
noi ca toate celelalte popoare”. Văzute din Cer, 
celelalte popoare sunt ca praful pe cumpăna fântânii, 
văzute de pe pământ ele au mare importanță. Și 
Israelul vrea să fie ca celelalte popoare... Te uiți la 
Biserică de jos și vezi cum încearcă să-i imite pe cei de 
jos, să aibă slava lor care este atât de seacă și atât de 
trecătoare. Văzută din Cer, slava lumii este o scârbă 
înaintea lui Dumnezeu. Văzută din Cer, Biserica este 
îmbrăcată în toată frumusețea pe care i-o dă 
Dumnezeu. 
 
Femeia aceasta, care era însărcinată și țipa în durerile 
nașterii este toată linia genealogică a Domnului Isus 
Cristos și Cerul se uită la ea pentru că pe acolo va birui 
Cristos. Și în fața ei era un balaur care aștepta clipa 
când va naște, ca să-i mănânce copilul. Spus altfel: „În 
fața ei era un balaur care aștepta să ne mănânce nouă 
Crăciunul”. Asta ar fi făcut dacă L-ar fi putut mânca pe 
Cristos. Acum noi n-am mai avea nici colind, nici 
nădejde, nici mântuire și nici gloria Cerului. Balaurul 
acesta este șarpele cel vechi. De câte ori nu a încercat 
să ne mănânce Crăciunul și-n câte feluri?!  
Dar concluzia este: „Ea a născut, Cristos S-a născut!”. 
Atunci când Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască, nici 
iadul, nici cohortele lui, nici istoria, nimeni nu poate sta 
împotriva hotărârii Lui. Atunci când Dumnezeu 
lucrează, Cuvântul lui este „Da” și „Amin”.

 

Crăciunul văzut din Cer 

Păstor Paul Negruț 

continuare la pag. 10 

Apocalipsa, capitolul 12 
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O, sfânt locaş de îndurare, 

din nou la ieslea ta ne-alini. 

Pământu-ntreg e-n sărbătoare… 

Podoabe, cântece, lumini… 

Se-aprind făclii… E masa plină. 

Tradiţia îşi face vad. 

Încep colindători să vină. 

Se strâng copiii lângă brad. 

Petrece lumea… râde, cântă… 

şi toţi un strai mai bun şi-au pus. 

E doar Crăciun, e noaptea sfântă! 

Dar unde, unde e Isus?… 

O, sfânt locaş de umilinţă, 

când toţi din tine-un basm îşi fac, 

câţi mai păstrează cu credinţă 

mesajul Pruncului sărac? 

Îmi zboară gându-n depărtare 

şi desluşesc într-un ungher 

o candelă pâlpâitoare 

la ieslea sfântului mister… 

Se-apleacă blând, ca o aripă, 

peste copil, un abur greu. 

Vezi tu, gândeşte-te o clipă. 

Acest Copil, e Dumnezeu… 

Pe fânul strâns în vălmăşeală 

Îl văd… în scutece de in. 

Şi poate trupu-I de petală 

a sângerat în primul spin… 

Atras de spaima unei drame, 

Isus lăsă un cer slăvit. 

Şi-acum e-un prunc și-i este foame. 

Şi-ntâiul plâns a izbucnit. 

Din înălțimi o stea veghează 

prin ramuri de eucalipt. 

Curând îi va fi iar de pază 

în pribegia spre Egipt. 

Deasupra ieslei, bârne grele 

îşi dau mireasma de brădet. 

O, câte va ciopli ca ele 

Copilul sfânt în Nazaret! 

Un miel se uită cu uimire. 

Şi pruncul s-a întors puţin. 

Doi prunci uniţi într-o privire, 

îngemănaţi într-un destin… 

Abia născut… şi crucea, iat-o, 

Isus o ia din prima zi. 

În lumea care a creat-o, 

El a venit spre-a suferi! 

Şi dacă azi, pe ’nalta-I treaptă, 

Isus e Împărat ceresc, 

El tot mai suferă şi-aşteaptă 

pe toţi acei ce nu-L iubesc. 

Iudei şi Neamuri, regi şi fameni, 

vă cheamă Pruncul cel stingher! 

El nu vrea cerul fără oameni, 

însă nici oameni fără cer! 

O, sfânt locaş! Ce dulce-ţi clatini 

al amintirii viers de sus. 

Cât farmec au aceste datini! 

Dar unde, unde e Isus?… 

Cu ce comori de veste bună 

ni s-a trimis un Prunc din zări? 

O, lasă altora să-şi pună 

aceste mistice-ntrebări! 

Că s-or găsi în lumea largă 

niscai săraci în vreun ungher, 

niscai ciobani pe vreo viroagă, 

sau magi îndrăgostiţi de cer. 

A ta e clipa! Sus paharul! 

Chemaţi taraful cel mai bun! 

Să cânte la urechi cobzarul! 

Că doar… e noaptea de Crăciun! 

Voi, miei, din staule-nnoptate, 

din nou cu voi mă reculeg. 

Isus, divinul Miel, vi-i frate! 

Şi-al vostru-i cerul Lui întreg! 

Acolo veşnic împreună 

ne va păstra Emanuel… 

Şi orice spin va fi cunună. 

Şi orice lacrimă, inel. 

O, sfânt locaş! E sărbătoare. 

Şi toţi un strai mai bun şi-au pus. 

Se cântă… se ciocnesc pahare… 

Dar unde, unde e Isus? 
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a mai bine de trei decenii de la vizita istorică în 
România a bunicului său, evanghelistul Billy 

Graham, care a predicat în spatele cortinei de fier în 
șapte orașe – inclusiv Cluj-Napoca – Will Graham a 
împărtășit în acest week-end, românilor, mesajul 
speranței regăsite în Isus Cristos. 

Timp de trei zile (20-22 octombrie 2017), la Sala 
Polivalentă din Cluj s-au adunat peste 32.000 de 
persoane din toată țara. 

„Isus este adevărul; adevărul pe care-l căutați. El 
este răspunsul la problemele dumneavoastră. 
Niciodată nu veți regreta că v-ați dedicat viața, Lui“, 
a spus Will Graham, de pe scena Sărbătorii 
Speranței. „Sunt aici ca să vă spun că Tatăl vostru 
Ceresc vă iubește și vă așteaptă să veniți acasă“, a 
adăugat Graham.  

Alături de el s-a aflat corul Hope For Generations, 
format din peste 1.500 de tineri, acompaniați de 
pianistul jamaican Huntley Brown și Aaron Shust, 
compozitor și vocalist din SUA. 

„Am pornit la drum, intrând într-un fel de 
necunoscut, însă urmând sintagma «pasul 
credinței», și putem spune acum, după ce a trecut 
Sărbătoarea, că l-am provocat pe Dumnezeul nostru, 
L-am pus la încercare, și El a răspuns. Efectiv în 
fiecare dintre seri am simțit acolo prezența lui 
Dumnezeu, ne-am bucurat de ea, și a fost minunat  

 

să vedem sute de oameni care s-au întors la Cristos 
sau care au făcut un pas înspre Cristos. Sperăm că 
ceea ce s-a semănat în inima lor să răsară, să 
crească și să fie vieți transformate. Am putut vedea 
mii de oameni care au venit să asculte Evanghelia. 
Cred și că bisericile din Cluj și din împrejurimi au fost 
încurajate, alături de păstori – foarte mulți dintre ei 
ne-au cerut să repetăm evenimentul, să-l avem din 
nou“, a declarat păstorul Marius Sabou, președintele 
Asociației Festivalul Speranței. 

Will este a treia generație a familiei Graham care 
propovăduiește Evanghelia în România. După 
turneul Billy Graham din 1985, tatăl lui Will, Franklin 
Graham, a vizitat Timișoara în anul 2008 (stadionul 
Dan Păltinișanu). 

De la Cluj, Will Graham va porni spre Charlottetown, 
Canada, unde în luna noiembrie va fi organizat un 
eveniment similar.  

 

 
 
 

WILL GRAHAM LE-A ÎMPĂRTĂȘIT ROMÂNILOR, LA CLUJ, 
SPERANȚA REGĂSITĂ ÎN ISUS CRISTOS 

Evanghelistul secolului XX, Billy Graham, a trecut 

de sârma ghimpată a comunismului cu mesajul 

Evangheliei în România anului 1985. Acea vizită a 

lăsat o amprentă memorabilă în istoria 

comunităţii evanghelice. Mii de oameni au ieşit 

pe străzi, bisericile erau arhipline. România 

înainte de Revoluţie era însetată după 

Dumnezeu, iar ceea ce se întâmpla în jurul 

marelui evanghelist era greu de conceput pentru 

realitatea acelor vremuri sub regimul comunist 

„Vizita în cele 7 orașe s-a evidențiat prin prezența numeroasă a oamenilor, uneori depășind 100.000 într-un 
singur loc. Cu siguranță, aceste întâlniri au fost cele mai numeroase din câte am văzut în Europa de Sud-est. 
Oriunde aș fi sosit, am văzut o foame spirituală și deschidere pentru Evanghelie” 

https://www.stiricrestine.ro 
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SÂMBĂTĂ, 4 NOIEMBRIE, TEMPLESTOWE BAPTIST CHURCH 
 
Spre bucuria Bisericii, spre bucuria Împărăției Cerurilor, o tânără mamă și 
soție musulmană s-a alăturat credincioșilor Domnului Isus Cristos, 
mărturisindu-și credința în apă. Masumeh este soția lui Morteza, care a 
fost botezat de păstorul Corin Izvenariu cu trei ani în urmă, fiind încă în 
lagărul de refugiați.  
Soția lui s-a agățat de singura speranță care a ținut-o în viață - Mahomed. 
Această speranță s-a spulberat atunci când Domnul Isus i-a apărut în vis și 
i-a spus: „Crede în Mine, primește botezul și împărtășește-te cu trupul și 
sângele meu”. Imediat, ea i-a mărturisit soțului ei că Domnul a vizitat-o în 
vis și tot ce i-a spus.  
 
 
 

I-au mărturisit totul păstorului Corin 
Izvenariu, au stabilit ziua botezului și,  
iată-ne martori la acest miracol. 
 
L-am „felicitat” pe păstorul Corin pentru 
această victorie. Mi-a răspuns: 
„Isus Cristos îi cheamă pe acești oameni 
pentru că-i iubește. Lucrarea este a 
Duhului Sfânt. Eu am binecuvântarea de a 
fi aproape de ei, darul de a-i iubi și 
porunca de a-i boteza și de a-i învăța”.  
L-am întrebat: „Ce faceți acum?”. 
Răspuns: „Joi plec în Coreea!”. Domnul să 
vă însoțească... 

Speranța 

...La bine și la rău, în bunăstare sau sărăcie, sănătoși sau bolnavi, să ne respectăm și să ne 

iubim până când moartea ne va despărți! 

Sâmbătă 18 Noiembrie 2017, la ora 11 dimineață, la Prima Biserică Baptistă Română din Melbourne, s-a sărbătorit 

căsătoria între Camelia Tarcea și Zachary J. Macleod. A urmat recepția la The Grand on Princes . 

Au oficiat căsătoria păstorul Belciu 

Busuioc și păstorul Teofil Ciortuz, care 

au prezentat, în puține cuvinte, 

darurile pe care Dumnezeu le-a lăsat 

peste umanitate - dragostea 

jertfitoare a Domnului Isus Cristos și 

mântuirea prin iertarea păcatelor. 

6 
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iserica Creștină Penticostală 
Philadelphia Melbourne, 

Australia, este onorată să fie gazda 
unui  eveniment important pentru 
comunitățile creștine române 
evanghelice prin organizarea celei 
de a XVI-a Convenție a Bisericilor 
Creștine Române Penticostale din 
Australia și Noua Zeelandă, ce se va 
desfășura în perioada 11-14 
Ianuarie 2018. Ne-am propus ca 
prin acest eveniment să ne 
apropiem mai mult de Dumnezeu 
prin închinare în rugăciune, în 
cântare și ascultând Cuvântul lui 
Dumnezeu.   
Dorim să-L cunoaștem mai mult pe 
Dumnezeu, așa cum Îl prezintă 
Sfânta Scriptură, să înțelegem tot 
mai bine care este voia Lui cu 
privire la noi în vremurile acestea 
atât de tulburi și nesigure. Vrem 
astfel să-L onorăm pe Dumnezeu 
prin slujirea și prin viața noastră 
de  fiecare zi. 
 
Tema Convenției este 
        „BIRUINȚA ÎN CRISTOS”,  
inspirată din Romani 8:37 - „Totuși, 
în toate aceste lucruri noi suntem 
mai mult decât biruitori, prin Acela 
care ne-a iubit”. 
 
Invitați pentru a slujii la acest 
eveniment sunt: 
Păstor Luigi Mițoi - Biserica 
Penticostală Betania Chicago, 
Păstor Avram Berghiano - Biserica 
Penticostală Agape - Portland,  
 

 
Grupul The Messengers - Portland, 
Cântărețul George Horga jr.-
Portland, (tineret), toți din SUA. 
 
Pe lângă cei invitați, așteptăm să fie 
împreuna cu noi, la Convenție, 
păstori din România, America, 
Australia și Noua Zeelandă. 
Televiziunea Creștină Credo TV va 
transmite fiecare serviciu divin, atât 
prin satelit cât și prin 
intermediul  internetului. 
     
În cadrul serviciilor divine ale 
Convenției, Numele Domnului Isus 
va fi onorat prin cântările corului 
Convenției, a fanfarei și orchestrei 
Convenției, prin cântări ale 
Grupului „The Messengers”, cântări 
ale fratelui George Horga Jr., 
cântări individuale și de grup ale 
copiilor și tinerilor din Australia și 
Noua Zeelandă. 
Vor fi aduse saluturi de către frații 
păstori, de asemenea vor  fi 
prezentate mărturii  care  reflectă 
puterea nemărginită a lui 
Dumnezeu. Momentul central al 
convenției va fi marcat de mesaje 
de evanghelizare și de învățătură, 
însoțite de puterea Duhului Sfânt, 
singurul care poate să transforme 
vieți omenești.   
 
Serviciile Convenției:   
11- 13 Ianuarie ora 5pm. Duminică 
14 Ianuarie ora 10am. 
Duminică, la încheierea serviciului 
divin, Biserica Philadelphia va  
 

 
oferi  o masă de dragoste pentru 
toți cei prezenți la Convenție. 
 
Toate serviciile se vor desfășura in 
sala de conferințe 
BELGRAVE HEIGHTS CONVENTION  
http://www.bhc.org.au/ 
 
În paralel cu Serviciile divine din 
sala de Convenție, în săli alăturate 
se vor desfășura programe specifice 
pentru copii, pe diferite nivele de 
vârstă, unde învățătorii de la Școala 
duminicală se vor ocupa în mod 
special de ei. 
Vineri  12 Ianuarie și Sâmbăta 13 
Ianuarie, cu începere de la 
ora 10am, la Biserica Philadelphia, 
în săli special pregătite, se vor 
desfășura seminarii pe diferite 
teme biblice, pentru  frații slujitori, 
pentru familii, pentru tineri cât și 
pentru surori. 
 
Totodată vă aducem la 
cunoștință  că în perioada 8-11 
Ianuarie 2018 se va 
desfășura Convenția/Tabără de 
tineret. Păstorii invitați la 
Convenție vor aduce mesaje și în 
cadrul Taberei de tineret: păstorul 
Luigi Mitoi și păstorul Avram 
Berghiano. 
Vă așteptăm cu drag să luați parte 
la această Convenție.  
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
Comitetul Bisericii Philadelphia,  
Păstor Gabi Izsak, tel: 0452 241 045 
Email: gabi.izsak@yahoo.com 
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E iarăşi Crăciun 

Lucia Boltașu 

 

Te uită cum ninge afară, te uită atent înspre cer, 

Înalţă o rugă spre seară şi-o alta în zorii ce pier. 

Imploră cu lacrimi Mărirea să-ţi dea pe pământ un răgaz, 

Să-nveţi ce înseamnă iubirea, ferit ca să fii de necaz, 

 

Te uită cum fulguie norul, te uită la albul căzut... 

Pământul îşi leagănă dorul şi timpul şi-l toarce tăcut, 

Minunea de stele străluce, îngheţul te taie la os, 

Te-ntrebi... mâine unde te-i duce şi traiul de ţi-e cu folos? 

 

Simţi frigul ce-ţi scurmă în suflet cu gheara-i de gheață, adânc, 

Îţi simţi neputinţa, şi-n cuget, ai vrea să fii iarăşi un ţânc 

Lipsit de tentaţii păgâne, un trai liniştit să trăieşti, 

Hrănit cu bucatele bune, să cauţi în sfinţenie să creşti. 

 

Duci dorul căldurii-estivale, tânjeşti după-un soare etern, 

Credinţa-ţi oferă o cale, te scapă de rău şi infern. 

Doar vântul ce-ţi bate în plete-ţi mai spune o vorbă şoptit: 

„Reglează-ți prietene, viaţa, căci traiul aici ţi-e finit!” 

 

Colinde răsună pe uliţi, în suflet vibrează un cânt, 

Renaşte odată cu versul o iesle, un Prunc, un Cuvânt. 

Şi ninge tăcut printre gânduri, iar cetini sclipesc argintiu, 

Sub focul iubirii eterne, te simţi astăzi om, te simţi viu. 

 

Speranţa-ţi impune-ascultare, vibrează pământu-n ajun, 

Acum poţi rosti: „Ce splendoare, e iarăşi, e iarăşi Crăciun!” 

E ziua cea mare, în care slăvim pe Isus, Pruncul Sfânt. 

În ceruri toţi îngerii-i cântă, Îi cântă întregul pământ. 

 

Te uită cum ninge afară, te uită atent înspre cer, 

Înalţă o rugă spre seară şi-o alta în zorii ce pier. 

Colinde răsună pe uliţi, în suflet vibrează un cânt, 

Renaşte odată cu versul o iesle, un Prunc, un Cuvânt!  

8 
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NAȘTEREA LUI ISUS 
Costache Ioanid 
 
Isus se naşte! Şi lumina pătrunde-n sufletele noastre. 
Şi steaua tainei străluceşte deasupra celorlalte astre. 
Cu magii azi ne închinăm şi noi, cu sufletul mergând. 
O bucurie fără seamăn simţim în inimă şi-n gând! 
 
Azi patimile se răpun de o Putere Preaînaltă! 
Azi omul, luminându-și gândul, spre cer cu inima tresaltă! 
Nădejdile se nasc în suflet, credinţa tainic reînvie, 
căci harul sfânt acum coboară în viaţa stearpă şi pustie. 
 
Şi orice suflet care simte că-n el răsare-o viaţă nouă, 
e ca un crin ce în petale adună stropi curaţi de rouă! 
Şi orice inimă ce poartă oglinda cerului în ea, 
pentru ISUS născut în iesle, azi luminează ca o stea! 
 
Se nimiceşte tot păcatul sub raza sfântă a iubirii … 
Azi, se deschide pentru suflet, spre cer, un drum al mântuirii! 
Cu haina albă a virtuţii tot omul poate să se-mbrace, 
căci sfânta naştere aduce în inimi linişte şi pace! 

 

DE LA IESLE... 
Costache Ioanid 
 
De la iesle pân’ la Cruce, 
cât amar, cât suflet frânt, 
ce alean, ce milă dulce, 
de-a putut din Cer aduce 
pe pământ, pe pământ! 
  
De la staul la Golgota, 
jalea cum să Ţi-o cuprind? 
Trist privea spre Cruce,bolta, 
munţii grei porneau revolta 
clocotind, clocotind! 
  
De pe fân şi pân’ la cuie 
numai răni şi vânătăi, 
ce cuvinte pot să spuie 
cum plângeai pe-o cărăruie, 
pentru-ai Tăi, pentru-ai Tăi! 
  
Din Egipt în Ghetsimanii 
numai drum şi privegheri, 
Te pândeau mereu duşmanii 
până n-au mai fost Betanii, 
nicăieri, nicăieri! 
 

ASTĂZI... 
anonim 
Astăzi vin şi-mi plec genunchii,  
Înaintea ieslei Tale,  
Copilaş din altă lume 
Obosit de frig şi cale. 
 
Şi-mi plec inima şi faţa,  
Copilaş din zare-albastră,  
Să mă-nchin, cu umilinţă,  
Căci cobori în lumea noastră.  
 
Nu am smirnă, ca şi magii,  
Nici tămâie şi nici aur; 
Lacrimile pocăinţei 
Îmi sunt singurul tezaur.  
 
Ţi le-aduc acu-nainte,  
Cu sfială şi ruşine,  
Copilaş venit din ceruri,  
Să porţi crucea pentru mine.  
 

De-aş fi fost  
anonim 
 
De-aş fi fost în Noaptea Sfântă 
un mieluţ cu gând supus, 
aş fi stat s-aud cum cântă, 
cum oştirile-Ţi cuvântă 
Ţie, Dragul meu Isus. 
 
Aş fi rupt trei albăstrele 
ca în iesle să le-nfig, 
Doamne, să Te joci cu ele, 
ca să uiţi că vii din stele, 
ca să uiţi de vânt şi frig… 
 
Aş fi stat peste ţepuşe, 
de răcoare să Te cruţ. 
Ţi-aş fi pus pe picioruşe 
şi pe păru-n ineluşe 
tâmpla caldă de mieluţ. 
 

9 
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  CRĂCIUNUL VĂZUT DIN CER 

Faptul că Domnul S-a născut atunci este garanția că Se naște și acum, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare 

generație, dar, mai ales, este garanția că vine a doua oară pentru că El este biruitor. Acum este rândul să 

biruiască în viața mea și în viața ta, în casa mea și în casa ta. Întreabă-te, te rog, a biruit Isus Cristos în viața 

ta, în casa ta? S-a născut Cristos în inima ta, în casa ta? Dacă nu S-a născut, balaurul acela care a vrut să 

mănânce primul Crăciun a reușit să-ți mănânce ție Crăciunul. Nu ai vrea să te pleci înaintea Lui și să-I spui: 

„Doamne, mi-a mâncat păcatul și diavolul atâtea Crăciunuri... Te rog, la Crăciunul acesta biruiește în viața 

mea și în casa mea, Amin!”. 

Păstor Paul Negruț 

continuare de la pag. 3 

                                         Luca 
2:10-11 

23 Decembrie 2017, orele   6pm 

Cu ocazia Sărbătorilor, Biserica Harul vă invită la o 

seară specială de colinzi.  Corul bărbătesc reunit, 

împreună cu Nick Tacu din Republica Moldova, la 

nai, vor aduce mesajele cântării cu această ocazie. 

 

Locul de întâlnire  Rowville Uniting Church                                                                                       
Fulham road, Rowville  

Nick Tacu 

Biserica Harul pregătită de sărbătoare 

Păstorul Dorel Brândaș cu tinerii slujitori ai Bisericii 

1 DECEMBRIE 2018 -  ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

De pe marginea prăpastiei, românii s-au luptat pentru fiecare 

palmă de pământ românesc. Triunghiul Morții a vărsat sângele 

atâtor bravi compatrioți care au luptat pentru un singur ideal, 

cel al României Mari. 

Nenumăratele lor jertfe au salvat țara de la nimicire și au făcut 

posibil acel fericit 1 Decembrie 1918. 

În același timp, să nu îi uitam nici pe românii care, în vitregiile 

sfârșitului Primului Război Mondial, nu doar că au înțeles 

șansa istorică ce li se oferea, dar care au și acționat în 

consecința.           http://informatii-pretioase.ro 
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Pe data de 22 Octombrie 

2017, un grup de tineri de 

la Biserica Penticostală 

Philadelphia, a vizitat 

Prima Biserică Baptistă 

Română din Melbourne. 

Spre slava Domnului și 

bucuria Bisericii, ei au 

prezentat un program 

frumos, cuprinzând 

cântări,  recitări și vestirea 

Evangheliei. 

Un grup de frați și surori de la Biserica Baptistă Maranata 
din Melbourne a vizitat Bisericile Române din Sydney. 
Duminică dimineața, împreună cu păstorul Ovidiu Oprea, 
am slujit la Biserica Baptistă din Dulwich, iar seara am 
slujit la Biserica Penticostală Speranța, unde ne-am 
bucurat împreună cu fratele Ruben Wagner, fratele 
Marius Marcu și alte familii de credincioși români. A fost 
un timp de părtășie binecuvântat, pentru care  mulțumim 
lui Dumnezeu. 

MELBOURNE. BISERICA PHILADELPHIA ÎN VIZITĂ LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ  

Tânăra familie Cristian și Adriana Marcu din Brisbane, au cântat „Crucea-i ascultarea Domnului Isus”. Cristian a îndemnat 
Biserica la unitate sfântă: „Crucea ne-a înfrățit pe toți, Isus a plătit același preț pentru toți, sângele Său care s-a vărsat 
pentru mine și pentru tine, soră și frate!”. 

5 NOIEMBRIE 2017. BISERICA MARANATA DIN MELBOURNE, LA SYDNEY 
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Adrian Buzgău 
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LUPTA ESTE A DOMNULUI 
Păstor Daniel P. Nicolici 
 
 
Ne luptăm fiind conștienți că,  
în ultima instanță, lupta este 
 a Domnului. Suntem convinși  
că Dumnezeu va birui în final. Suntem tot 
așa de convinși că evenimentele 
apocaliptice se înghesuie la ușa istoriei 
gata să intre pe scenă. 
 
Dumnezeu nu este luat prin surprindere, 
El ne spune „EU STIU...”. Răstălmăcirea 
contextului biblic arată clar dorința 
„profanului” să acopere „sacrul”, însă 
contextul se desfășoară pe platforma 
Creatorului. 
 
Cuvintele „Rainbow, Equality, Euthanasia, 
Halloween...” etc., sfidează intenția 
Creatorului, pentru ca atunci când 
Dumnezeu privește, să nu se spună: 
„Dumnezeu a văzut că este bine”, din 
tiparul creației. Dumnezeu a creat 
„rainbow” cu altă interpretare și 
înțelegere. Dumnezeu a creat familia cu 
altă interpretare și înțelegere și a declarat 
că sunt „bune” înainte de a ști omul ce 
este binele. 
 
Trăim ultima parte a existenței Bisericii 
pe pământ de la înființarea ei de către 
Domnul Isus. Ne pregătim să ne mutăm. 
Evenimentele se pregătesc să continue 
drumul anunțat de Apocalipsa după 
răpirea Bisericii. 
 
Dorim să luptăm „lupta cea buna”, însă și 
aici „vrăjmașul, adversarul - satana” 
aduce profanul să acopere sacrul și 
interpretarea să fie alta. Ne trezim tragic 
uneori amăgiți din „interpretare”, că de 
luptat luptăm zilnic, însă oare este „lupta 
cea bună?”. 
România merge în acest context al 
evenimentelor pe drumul Australiei. 
Doresc României același motto-verset din 
2 Cronici 7:14 ales de organizația 
„Declarația de la Canberra” - Smerenie în 
biruința Domnului în viața noastră. 
 
Dacă poporul Meu, peste care este 
chemat Numele Meu, se va smeri, se va 
ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate 
de la căile lui rele, îl voi asculta din 
Ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi 
tămădui ţara. 

DECLARAȚIA DE LA CANBERRA 
 
De secole, vorbind despre civilizația occidentală, vorbim despre civilizația creștină. 
Cele două au fost, în multe privințe, sinonime. Valorile pe care le-am prețuit și am 
căutat să le consolidăm sunt bazate, în mare măsură, pe sistemul de credințe  
iudeo-creștin. Multe libertăți, avantaje, oportunități, valori și libertăți care 
caracterizează Occidentul se datorează mult creșterii creștinismului cu credința sa 
inerentă în demnitatea persoanei umane, așa cum a fost creată, după chipul lui 
Dumnezeu, și codul comportamentului care decurge din această credință. 
 
Atunci când valorile creștine sunt respectate și li se permite libertatea de exprimare, 
nu doar limitată la așa-numitele spații sacre, ci și în arena publică, societatea este mai 
bogată și mai sănătoasă. 
 
Dorim să subliniem trei domenii care necesită o atenție specială în societatea noastră 
australiană contemporană, și anume libertatea religioasă, căsătoria și familia și 
sfințenia vieții umane. Dacă subminăm oricare dintre aceste valori, structura socială a 
națiunii noastre va fi serios slăbită, în detrimentul nostru personal și colectiv. 
 
Libertate religioasă 
Afirmăm necesitatea de bază a libertății conștiinței, libertatea de a vorbi în mod public 
despre credință și convingerile personale precum și dreptul de a practica religia pe 
care fiecare o alege. Dacă aceste libertăți sunt îndepărtate - chiar și în numele 
presupuselor beneficii - valorile prețioase ale democrației și libertății sunt serios 
subminate. 
 
Astfel, semnatarii acestei declarații afirmă dreptul fundamental al australienilor la 
libertatea religioasă și libertatea de exprimare și ne opunem legislației care neagă 
astfel de libertăți. Ne opunem, de asemenea, legilor care subjugă națiunea noastră 
față de puterile și instrumentele străine care restricționează aceste libertăți. 
 
Căsătoria și familia 
Un alt grup vital de valori și beneficii sociale este instituția de lungă durată a familiei 
naturale, care rezultă din căsătoria dintre bărbat și femeie - așa cum afirmă definiția 
căsătoriei în Legea căsătoriei: „... unirea voluntară a unui bărbat și a unei femei, 
intrând împreună în viață, fără amestecul altor oameni”. 
Nici o altă instituție socială nu a făcut atât de mult bine oamenilor și națiunilor. Totuși,  
căsătoria este subminată în detrimentul copiilor, al indivizilor și al societății în sine. 
Căsătoria de-a lungul vieții între bărbat și femeie garantează copiilor dreptul lor 
biologic la o mamă și un tată. Experiența a dovedit că această familie le oferă 
protecție, educație, bunăstare, sprijin și îngrijire. Nici un alt aranjament nu s-a arătat 
mai bun cu privire la beneficiile căsătoriei. 
 
Viața umană 
Al treilea set important de valori se referă la sfințenia vieții umane, care este 
subminată în mare parte din lumea occidentală, prin avort, eutanasie și unele dintre 
noile tehnologii de reproducere. Noi credem că toată viața umană, fiind făcută după 
chipul lui Dumnezeu, are valoare intrinsecă și egală, de la concepție și până la sfârșitul 
natural al vieții. Inima unei societăți umane și civilizate se bazează pe modul în care 
sunt tratați cei mai vulnerabili și nevinovați membri, inclusiv cei nenăscuți și cei cu 
dizabilități. Prin urmare, vom sprijini, vom proteja și vom susține astfel de oameni. Nu 
vom respecta nicio directivă care ne obligă să participăm la, sau să facilităm avortul, 
cercetarea distructivă a embrionilor, sinuciderea asistată, eutanasia sau orice alt act 
care presupune luarea intenționată a vieții umane nevinovate. 

 
Concluzie 
Libertatea religioasă, căsătoria și familia, precum și sfințenia vieții umane au oferit 

fundațiile care să permită societăților democratice occidentale să înflorească. 

Credința, care se află în centrul multor valori și puncte forte care stau la baza națiunii 

australiene, ne obligă acum să vorbim în apărarea acestor valori. Pentru viitorul 

acestei națiuni și pentru viitorul copiilor noștri, îi invităm pe toți cetățenii cu aceeași 

convingere să susțină și să semneze această declarație. 

 https://www.canberradeclaration.org
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Foaie creștină de zidire sufletească  
1 Ianuarie 1924 
Redactor Dumitru Cornilescu 

Pacea cu Dumnezeu 
 
Lucru lămurit: cine are iertarea păcatelor, are pace cu 
Dumnezeu. Căci păcatele ne iau pacea și liniștea. Când 
păcatele au fost șterse, avem pace cu Dumnezeu. 
 
Un cunoscut profesor (Tholuck) a făcut o dată o călătorie în 
Italia. Când s-a întors l-au întrebat ce i s-a părut mai 
frumos. El văzuse multe lucruri frumoase: Biserici de 
marmură și palate mărețe, orașe minunate și interesante, 
picturi iscusite și statui vestite. Dar despre toate acestea n-
a vorbit, ci, zicea: „Cel mai bun lucru, în Italia, a fost 
răspunsul pe care mi l-a dat un birjar într-o zi. Am intrat în 
vorbă cu el și l-am întrebat care este cel mai bun lucru din 
lume, după părerea lui. El a răspuns fără multă gândire: 
«Să mori în pace cu Dumnezeu!»”. 
 
N-avea dreptate birjarul? Să-ți pui ultima dată capul pe 
pernă cu încredințarea: „nu este nimic între mine și 
Dumnezeul meu - niciun păcat nu mă învinuiește - am pace 
deplină”. Negreșit, iată cel mai bun lucru din lume. Și pacea 
aceasta nu poate să ți-o dea nimeni și nimic decât Isus! El 
este pacea noastră. Nici slava, cinstea, nici  trecerea și 
bunul nume înaintea oamenilor nu poate da pacea aceasta, 
și nici nu o poate înlocui, când lipsește. 
 
Cine are pe Isus, are și pacea. „Vă las pacea. Vă dau pacea 
mea!”. Așa le-a spus El ucenicilor. Și așa zice și face și azi. 
Se înțelege că cine are pace este și fericit, într-adevăr 
fericit și totdeauna fericit. 
 
Ești tu fericit, suflet drag, care citești aceste rânduri? Ai tu 
pace cu Dumnezeu? Dacă n-ai, de ce nu vrei să ai, 
primindu-L pe Isus în inima ta și să începi o viață nouă cu 
El?  
 
Roagă-te Lui: 
Isuse Cristoase, iubirea mea! M-ai împăcat cu Dumnezeu; 
de acum înainte Tu singur va trebui să fii în inima mea! Ție 
și amintirii patimilor și morții Tale va fi închinată inima și 
toată viața mea! Iubirea cu care m-ai iubit Tu, să fie în 
mine, să pătrundă în sufletul meu întreg, să-mi 
stăpânească mintea, să mă călăuzească în toate, să mă 
înnoiască după chipul Tău ca să ajung cu totul ca Tine; și 
astfel roadele suferințelor și morții Tale să se vadă pe 
deplin la mine! 
Da, iubitul și singurul meu Mântuitor, fă ca să-mi îndrept 
neclintit privirea spre Tine, care ești începătorul și 
desăvârșitorul credinței mele. Amin! 
 
 
Material extras din arhiva fratelui Nelu Albu. 

Fata cu teniși roz 
 
Vasi Rădulescu 
 
 
S-a întâmplat ceva aproape fantasmagoric. Cred că nicio 
întâmplare nu e întâmplătoare în universul ăsta și unele 
întâlniri se produc pentru desăvârșirea noastră. 
 
Alerg pentru a lua tramvaiul spre casă, după o gardă grea. 
Casa e lângă Lujerului, un bloc vechi, cu oameni vechi ce mă 
bat constant la șah în grădina plină de flori. 
 
Pe un scaun din tramvai, undeva aproape de cutia 
vatmanului, o fetiță cu tenul perfect, ochi uriași albaștri, 
buze groase, capul acoperit de un batic, trening curat 
și teniși roz în picioare, răsucea realitatea după cum poftea. 
Intra în vorbă cu o naturalețe ieșită din comun, oferind pilde 
chiar și celor mai în vârstă ca ea. Le ceda locul și imediat 
urma câte o bombă: „sunteți foarte frumoasă, doamnă; 
dacă am ajunge toți așa ca dumneavoastră… Mie mi-e 
groază de bătrânețe, vă spun. Sper să rămân așa cum sunt 
acum”.  
 
Un zâmbet îl poți oferi și-n același timp îți rămâne și ție; fața 
ei era numai un zâmbet. A intrat apoi o femeie cu o fetiță în 
brațe. Fetița cu teniși roz a „atacat-o” imediat, schimbând 
râsete pure și cuvinte calde. „Ești așa micuță și gingașă”, i-a 
spus ea. S-au ținut chiar de mână, apoi a spus: „Știu că voi 
coborâți aici, eu mai merg. O să-mi fie dor de tine”. Unui 
bătrân i-au căzut din mână două ziare și o pungă cu covrigi. 
Ea a sărit și... în două secunde toate erau din nou în brațele 
bătrânului domn. Se întoarce către o doamnă: „Ce zi 
minunată, nu vi se pare?”. 
 
Doamna o întreabă dacă este la școală, fata cu teniși roz a 
răspuns: „Trăiesc practic din ce-mi dă lumea, dar nu cer 
nimănui nimic. Oamenii mă văd și pricep totul, nu e nevoie 
de cuvinte. Noi nu avem casă. La școală nu am cum să mă 
duc, cred că înțelegeți și asta”. 
Acel „cred că înțelegeți și asta” ascunde elementul pe care 
nu prea îl înțelege nimeni, că trăim vremuri ciudate, că unii 
au mai multă școală în ei chiar dacă n-au stat într-o bancă 
niciodată, că există spirite nobile în locuri și trupuri aparent 
nepotrivite, că, indiferent de vârstă, poți face bine fără să 
aștepți ceva în schimb, că poți schimba dispoziția unui om 
cu o vorbă și că înțelepciunea multă se poate afla și într-un 
corp mic, firav. 
 
Fata cu teniși roz a transformat acea dimineață într-o lecție 
a bunului simț și a fericirii simple.  
S-a întâmplat în tramvaiul 41. Dacă o întâlniți, stați pe 
aproape. Veți primi o binecuvântare neașteptată. 

http://afirmativ.com 
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COMUNICAT 
 
 
UNIUNEA BISERICILOR  
BAPTISTE DIN ROMÂNIA 
6 NOIEMBRIE 2017 
 

 

Consiliul Uniunii Bisericilor Baptiste din România, întrunit 

la Bicaz Chei în sesiunea de toamnă din 24-25 Octombrie 

2017, în acord deplin cu învățătura Sfintelor Scripturi -

norma noastră de viață și de conduită -  din dragoste 

pentru familie, pentru țară și din respect față de cetățenii 

României: 

1. Reafirmă poziția de susținere totală față de 

familia întemeiată prin uniunea liber consimțită 

între un singur bărbat și o singură femeie. Din 

perspectiva Celui care a creat și a binecuvântat 

familia, bărbatul și femeia își pot păstra 

identitatea, își pot folosi darurile și își pot împlini 

rolurile doar într-o relație heterosexuală. 

Conform învățăturii biblice, copiii pot crește 

echilibrat și sănătos din punct de vedere spiritual, 

emoțional și social doar într-o familie formată 

prin uniunea liber consimțită între un bărbat și o 

femeie. 

2. Reafirmăm convingerea că Dumnezeu a creat 

bărbatul și femeia. În acest sens, identitatea de 

gen nu este o alegere personală, ci un dat divin. 

Aceasta ne obligă să fim total împotriva 

promovării ideologiei de gen în orice formă de 

școlarizare din sistemul public din România. 

3. Vă solicită în mod respectuos să vă folosiți toate 

prerogativele legale pentru a ajuta, urgenta și 

susține organizarea Referendumului ce are în 

vedere clarificarea Articolului 48, alineatul 1 din 

Constituția României. 

Dumnezeu să vă dăruiască în continuare înțelepciune, 

sănătate și putere pentru a vă implica în orice acțiune ce 

asigură binecuvântarea și bunăstarea întregii națiuni! 

Viorel Iuga 
Președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din 
România. 
 

https://barzilaiendan.com 
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         Elena Marin Alexe
Osana, sus în locuri preaînalte! 
Şi azi se cântă-n cinstea lui Isus, 
întreg pământul freamătă acum, 
răsună cor de îngeri colo sus. 
 
Pe-un colţ de cer, de unde nemurirea 
a coborât în chip de copilaş, 
născându-se alăturea de vite, 
în Betleem, în umilit sălaş. 
 
Cât a iubit Isus astă lume, 
atât de mult pe cruce-a suferit, 
pe mine sau pe tine, pe mulţi alţii, 
pentru noi toţi din slavă a venit. 
 
El, Prinţul vieţii, coborât din astre, 
un dar ales, copilul nepătat, 
din infinit, călcând printre luceferi 
să mântuiască lumea de păcat. 
 
Dar nimenea nu L-a primit în casă 
şi nicăieri un loc nu s-a găsit, 
pe Domnul Domnilor, al lumii Rege, 
nevrednici pământeni L-au umilit. 
 
Într-un târziu găsit-a Iosif locul, 
un grajd umil, pe-un braţ de paie seci. 
Acolo-ai vrut, şi Te-ai născut, Iubire, 
căldură să aduci în inimi reci. 
 
Indiferenţa lumii încă doare. 
Deşi Te-ai ridicat demult la cer, 
tot mai priveşti spre pământeni cu milă, 
cuprinzi în ochi tărâmul efemer. 
 
Mai cauţi încă loc de găzduire, 
smerit, implori cu suferinţă-n glas, 
un colţ să-Ţi dăruim la noi în suflet 
şi-n inimă un loc pentru popas. 
 

Iar Te cobori din noaptea asta sfântă 
în lumea urii plină de tumult, 
doar vei găsi locaş pentru odihnă, 
căci nu mai vezi nici ieslea de demult. 
 
Păstorii dorm şi nu mai sunt nici magii, 
iar cerul este-n nor acoperit. 
Isuse, nu aur, nici smirnă sau tămâie... 
azi plâng, căci n-am nimic de oferit. 
 
Ţi-ai scris în ochi poeme de iubire, 
Mesia, din cetatea lui David, 
Tu vrei să mântuieşti întreaga lume, 
până ce porţile de har se-nchid. 
 
E seara de Crăciun şi se aude: 
„Mărire-n ceruri, Pace pe pământ!” 
iar eu, privesc spre bolta înstelată 
şi văd, Isuse, ochi de legământ. 
 
Ah, simt cum inima se frânge-n mine, 
cum se preface-n pulbere arzând, 
abia de pot șopti printre suspine: 
„Eu Te iubesc, şi, în genunchi căzând, 
 
Te rog să intri-n casa mea sărmană, 
e cald și am o masă pregătită, 
Eu, tot ce am îţi dăruiesc, Isuse, 
dac-ai veni, aş fi azi fericită. 
 
Să Te primesc, cum n-am crezut vreodată, 
că aş putea primi pe cineva, 
azi vreau să intri, să Te naşti, Isuse, 
şi să rămâi cu mine pururi”. 
 
E seara de Crăciun când se aude: 
„Slavă în cer şi Pace pe pământ!”. 
M-alătur la colind, în zbor spre stele, 
să Te ador Copilule Preasfânt.

 
 
  

Poem de Cr ciun 
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  15 NOIEMBRIE 2017 - A CĂZUT ȘI AUSTRALIA! S-A LEGALIZAT SODOMIA! 
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NU VA TEMEȚI! 
  
   CRISTOS VA ÎNVINGE. 
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ave you ever heard anyone say this before? “Do 
you remember the good old days”?  

Life was good, wasn’t it? It was so much better living 
your life back then, so much simpler and so much 
easier. For example: 
 
In the good old days, we played outside not online, 
parents called our name, not our mobile phone, and 
if you didn’t eat what mum cooked you didn’t eat. 
Yes I know I am old, but still... in the good old days; 
Windows were square holes in a room, a mouse was 
an animal, file was an important office document, 
cut was done with a knife and paste was done with 
glue. A virus was the flu, application was something 
written in paper, keyboard was a piano, hard drive 
was an uncomfortable road trip; web was a spider’s 
home. 
I remember the good old days, when ‘snap, crackle 
and pop’ were sounds I heard from my cereal, not 
my body! 
 
The thing is with me when I remember ‘the good old 
days’ my mind tends to focus on the bad rather than 
the good, so when the bible says in Ps 103 ‘Praise 
the Lord o my soul, and forget not all his benefits’, I 
find I do quite the opposite. I remember the bad not 
the good.  
It’s like you get stuck in some memory from the past 
that you spend so much time and energy struggling 
with the right now. It’s like it’s on instant replay in 
your mind where the weight of that moment is such 
a burden that it keeps you from living, living in the 
here and now, and even taking hold of all that God 
has for you in your future.  
 
We have been studying the Psalms in our home 
group and one of our many discussions was to 
remember the good that God has done because 
when you think about it God has blessed us so much.   
 
As the hymn says;  
Count your blessings; name them one by one,  
Count your blessings, see what God has done. 
Are you burdened with a load of care? 
Does the cross seem heavy you are called to bear? 
When upon life’s billows you are tempest tossed, 
When you are discouraged, thinking all is lost. 
Amid the conflict whether great or small,  
Do not be disheartened, God is over all; 
Count your blessings; name them one by one,  
Count your blessings, see what God has done. 

 
I think it’s 
very easy to 
get ‘stuck in 
a moment’ 
even so it 
seems you 
can’t get out 
of it. Hebrew 18 
tells me that 
‘Jesus is the same 
yesterday and today and forever’. This is what’s 
important to understand with this. Jesus redeemed 
your yesterday, for you to live today to affect your 
future. All through the cross. 
 
Are you stuck in your yesterday? The good old 
days... The bible says in Genesis that there was the 
Adam and Eve fall of humanity, with us all destined 
to be ‘stuck in that moment’ of sin and sickness 
because of it. Jesus is Lord of your yesterday.  
 
Are you knee deep in the today? Count your 
blessings, and see that God redeems your here and 
now through the cross, today. 
 
Do you fear the future? Do you worry, do you fret? 
Jesus loves you. He has got your yesterday right 
through to your tomorrow nailed to his death and 
resurrection on the cross. Jesus is Lord of tomorrow. 
What we are holding in our hands today represents 
the moment of the cross for you and me. We need 
to be ‘stuck’ in the redeeming work of the cross and 
not get out of it.  
 
Let's read from Psalm 103; 
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise 
his Holy name 
Praise the Lord, my soul, and forget not all his 
benefits -  
He has forgiven all your sins 
He has healed all your diseases. 
He has redeemed your life from the pit, 
He has crowned you with love and compassion, 
He satisfies your desires with good things 
So your youth is renewed like the eagle’s. 
 
God transcends time - past, present and future. 
Let’s count our blessings today, let’s remember what 
God has done. 
  

H 

STUCK IN A MOMENT? 

 
Duncan Miller, Ballarat Christian Fellowship 
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ram acasă, în pat, după o zi de slujire în Biserică. Am auzit o voce care 
mi-a spus: „Scoală-te, îmbracă-te și mergi în cârciumă, am nevoie de 

tine acolo”. Chiar vizavi de casa noastră era o cârciumă mare. Gata, m-am 
îmbrăcat să plec. Soția m-a întrebat unde mă duc. „La cârciumă”, i-am 
răspuns eu. „Cum să mergi la cârciumă că azi ai predicat de trei ori că să 
nu se ducă oamenii la cârciumă? Toată lumea te știe cine ești și dacă intri 
acolo or să te batjocorească”. Eu i-am spus: „Îmbracă-te și vino cu mine ca 
să ne batjocorească pe amândoi!”.  
 
Și ne-am dus în cârciumă, era aproape de miezul nopții. Când am intrat, 
am văzut de ce ne-a trimis Dumnezeu acolo. Acolo era un căpitan sovietic 
cu un revolver în mână. Era beat turtă, mai cerea să bea încă și amenința 
că-i împușcă pe toți. Cârciumarul nu mai voia să-i mai dea de băut iar 
căpitanul amenința pe toată lumea. Nimeni nu-l înțelegea ce spune, el nu 
înțelegea românește, dar așa era pe vremea aceea, când au intrat rușii împușcau pe cine voiau, nu exista lege 
pentru ei. Cei din cârciumă se ascunseseră pe sub mese, era o groază peste toți. Eu m-am dus la el și i-am vorbit 
rusește. Când a auzit limba lui s-a potolit oarecum. „Vreau să-mi dea de băut”, a strigat el la mine. Eu am vorbit cu 
cârciumarul, am stat la o masă cu el și soția mea și l-am liniștit. Cârciumarul ne-a adus vinul și foarte fericit mi-a 
spus: „Mi-ai salvat viața, de acum încolo poți să bei gratis cât vrei în cârciuma mea”. Iată că am avut un avantaj; 
eu sunt evreu, am făcut o afacere... Acum rusul a umplut trei pahare și dacă a văzut că noi nu bem, el, politicos, 
le-a băut pe toate. 
 
Când el bea liniștit, eu am început să-i spun cea mai frumoasă poveste din lume. Cum un fiu de Dumnezeu care a 
avut totul, cerurile, stelele, soarele, luna, universul , îngeri, arhangheli, totul era al Lui; dar așa a iubit oamenii, pe 
cei necăjiți, încât a lăsat toate, a venit de s-a născut într-un grajd și a trăit o viață de sărăcie, de necaz. Dar El nu a 
fost copleșit de necaz (cum suntem noi), a mers la cei necăjiți și le-a spus: „Veniți la mine trudiți, împovărați, iau 
Eu poverile astea toate asupra mea, eu voi muri pentru voi răstignit pe cruce”. I-am spus mai departe că El a murit 
pentru păcatele noastre, dar a și înviat și ne-a dat mântuire. Căpitanul a cerut altă sticlă, bea vin și sorbea ceea 
 ce-i spuneam fără să mă întrerupă. 
 
Când eu am terminat povestirea el îmi spune: „Domnule, eu sunt un preot ortodox! Când, sub Stalin, a început 
prigoana, când Bisericile s-au dărâmat, m-a apucat spaima că or să mă omoare. Atunci comuniștii mi-au propus să 
fiu lector ateist, să merg din sat în sat și să neg Scriptura, pe Dumnezeu... doar partidul comunist și nimic altceva... 
Și eu, ca să scap cu viață, am acceptat. Am stricat credința celor pe care eu i-am adus la credință; am nenorocit 
suflete. Pedeapsa mea de la Dumnezeu este că eu am fost pus în plutoanele de execuție și am împușcat credincioși 
care nu au vrut să lupte în armata sovietică. Eu, cu mâna cu care botezam, cu care dădeam împărtășania, cu 
mâna asta eu am împușcat creștini. Acum beau și beau să uit ceea ce am făcut, dar nu pot să uit”. A strigat la 
cârciumar: „Mai dă-mi o sticlă cu vin că te împușc...” 
Soția mea și eu am fost foarte mișcați, nu mai auzisem așa ceva.  
 
L-am întrebat: „Domnule căpitan, vă mai aduceți aminte «Crezul creștin»?”. El vag mai ținea minte, era și beat... 
Eu i-am recitat tot crezul în rusește și m-am oprit la cuvântul: „Cred într-un botez spre iertarea păcatelor”. L-am 
întrebat dacă el crede acest lucru. El a răspuns: „Eu niciodată nu am încetat să cred, numai că mi-a fost frică de 
moarte!”. L-am întrebat: „Credeți în iertarea păcatelor dumneavoastră?”. „Ale mele? În niciun caz, păcatele mele 
au fost crime și au fost multe, mii!”. I-am explicat acestui om că nu există limită atunci când vorbim de iertarea lui 
Dumnezeu. „«Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!» Domnule căpitan, pentru păcatele 
dumneavoastră Și-a dat viața Isus Cristos!”. 
Lacrimi au curs pe obrajii căpitanului rus și el repeta iar și iar: „Eu cred în iertarea păcatelor mele”. 
 
Isus Cristos s-a întrecut pe El Însuși. De data aceasta regăsise și mântuise nu oi pierdute ci un păstor pierdut. În 
Dumnezeu este desăvârșită iubire, desăvârșită bunătate, desăvârșită iertare.
 
  

E 

Informații/Donații: 
https://misiunemadagascar.ro 

IERTARE DESĂVÂRȘITĂ  
Richard Wurmbrand 
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La sfârșitul lunii Octombrie, familia Iacobiță și 
Elisaveta Cerbu, de la Prima Biserică Baptistă din 
Melbourne, împreună cu tânăra familie Marcel și 
Ruth Enuică, au vizitat Biserica Baptistă Română 
din Sydney. Aici, s-au bucurat împreună cu Biserica 
la sărbătoarea Cinei Domnului și au contribuit la 
program cu mesaje din Scriptură și cântări. A fost 
un moment de încurajare și apropiere sufletească, 
de părtășie în slujire și dragoste de Dumnezeu, Cel 
care ne-a legat prin jertfa Domnului Isus Cristos. 

Oaspeții s-au bucurat de un timp plăcut vizitând orașul Sydney, mulțumind 
Domnului pentru frumusețile naturii, cât și pentru înțelepciunea pe care a dat-o 
oamenilor să construiască minunate edificii, cum ar fi Opera House, Sydney Harbor 
Bridge și alte lucrări impresionante. A fost o călătorie plăcută, mai ales că tânărul 
Marcel Enuică (ginerele fratelui Iacobiță), este nou venit în Australia. 
 
Mulțumim de asemenea păstorului Ovidiu Oprea, păstorul Bisericii din Sydnei, și ne 
rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți românii din Sydney. 
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NAŞTEREA MÂNTUITORULUI 
Ion Creangă 
 

În Betleem colo-n oraş 

Dormeau visând locuitorii, 

Iar lângă turmă, pe imaş 

Stăteau de pază, treji, păstorii. 

Şi-n miez de noapte dulce cânt 

Din cer cu stele-a răsunat, 

Se rumenise cerul sfânt, 

Păstorii s-au cutremurat. 

Din slăvi un înger coborî: 

“Fiţi veseli!”- îngerul Ie-a spus, 

“Plecaţi, şi-n staul veţi găsi 

Pe Craiul stelelor de sus!” 

Păstorii veseli, în oraş, 

Spre staul cu paşi iuţi porniră 

Şi-un prunc atât de drăgălaş 

Acolo-n paie ei găsiră. 

Nici leagăn moale, nici vreun pat, 

Doar fân mirositor pe jos, 

Pe fân, în iesle sta culcat 

Micuţul prunc: Iisus Cristos. 

El, Fiul Domnului şi Crai 

Al stelelor de farmec pline, 

De-atunci cu drag, la voi, din Rai 

Cu fiecare iarnă vine!… 

  

De Crăciun 
Costache Ioanid 
 
De Crăciun, sub fulgi zglobii, 
pe Isus din nou vestindu-L 
trec pe uliţă copii 
cu colindul. 
 
Şi din zori până-n apus, 
pe-o steluţă cu făclie, 
ei duc lumii un Isus 
de hârtie. 
 
Dar tu, frate credincios, 
porţi tu Pruncul ce trăieşte? 
Duci în tine un Cristos 
care creşte? 
 
Nu-i vreun gând ce te-a-nşelat, 
un simbol sau o icoană? 
Simţi că-i viu cu-adevărat? 
Cere hrană?... 
 
După bezna cea de ani, 
şi-a adus copilul zorii? 
Vin la tine cei sărmani? 
Vin păstorii? 
 
Simţi că Cel ce L-ai primit 
de lumină-ţi umple gândul? 
Şi vin magi din răsărit 
căutându-L? 
 
Altfel, Pruncul nu e viu, 
altfel, ochiul tău te-nşeală. 
Altfel staulu-i pustiu, 
ieslea-i goală. 
 
Şi din zori până-n apus, 
ca pe steaua cu făclie, 
porţi şi tu tot un Isus... 
de hârtie. 
 

VA VENI CRĂCIUNUL... 
Maria Luca   
 
Va veni Crăciunul... vor mai fi colinde, 
Dar ce inimi, Doamne, oare vor aprinde 
Când în lume-i viața tristă, zbuciumată 
Și ne doare țara ce ne-a fost furată...? 
 
Va veni Crăciunul cu alai de zboruri,  
Fulgii albi vor scrie nesfârșite doruri, 
Dar vor fi și lacrimi și vor fi suspine 
Căci puține-s vorbe inimi să aline... 
 
Va veni Crăciunul și colindătorii 
Ne vor bate-n poartă, vor aduce zorii. 
Să-i lăsăm să intre cu-a iubirii veste 
Și cu Pruncul Sfânt Cel născut în iesle... 
 
Va veni Crăciunul, va veni degrabă 
Ce ne va aduce, oare, de-astă dată? 
Nu vrem daruri multe... nu vrem bogății, 
Ci iubire sfântă, pace, bucurii! 

20 
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Ingrediente pentru blat: 
4 albușuri, 150g zahăr, 150g. nuci măcinate, 10 
linguri de făină, 2 linguri de nuci tăiate mărunt, un 
pliculeț praf de copt. 
Ingrediente pentru blatul cu cacao: 
3 ouă, 150 g. zahăr, 6 linguri de apă, 2 linguri de 
cacao, 1 pliculeț praf de copt, 200 gr. făină. 

 
 
Ingrediente pentru cremă: 
4 gălbenușuri, 150g. zahăr,  
2 linguri de făină, sucul și  
coaja de la o lămâie, 150g unt.  
Ingrediente pentru decor: 
2 linguri de nuci măcinate 

 
Mod de preparare 
 
Prepararea blatului de nucă. Se mixează albușurile cu un praf de sare, se 
adaugă treptat zahărul și se mixează până devin o spumă tare, 
asemănătoare cu o bezea. Se incorporează în compoziție nucile 
măcinate, nucile tocate, făina amestecată cu praful de copt și ușor se 
amestecă bine cu o spatulă. Se tapetează o tavă (20x30cm) cu hârtie de 
copt și se toarnă compoziția. Se coace circa 30-35 de minute în cuptorul 
preîncălzit la 180°C. După ce blatul este copt se scoate din cuptor și se 
lasă la răcit pe un grătar. 
Prepararea blatului de cacao. Se freacă gălbenușurile cu zahărul până se 
spumează. Albușurile se mixează spumă și se amestecă cu gălbenușurile. Se adaugă în compoziție apa, făina 
amestecată cu praful de copt și cacao. Se omogenizează bine ingredientele și se toarnă compoziția într-o tavă de 
20x30cm, unsă cu unt și tapetată cu hârtie de copt. Se coace circa 30-35 de minute în cuptorul preîncălzit la 
180˚C. După ce blatul este copt se scoate din cuptor și se lasă la răcit pe un grătar . 
Prepararea cremei. Se mixează gălbenușurile cu zahărul până se obține o cremă omogenă. Se adaugă în 
compoziție făina, sucul de lămâie și coaja rasă de lămâie. Se amestecă bine și compoziția rezultată se fierbe la 
bain marie, amestecând continuu pană se îngroașă. După ce este suficient de îngroșată se ia de pe foc, se lasă la 
răcit, și când este suficient de rece se adaugă untul tăiat cubulețe și se mixează până se obține o cremă fină. 
 
Asamblarea prăjiturii 
 
Blatul de nucă se taie cu grijă în două foi egale. Din blatul de cacao se taie o foaie subțire. Se așează pe un platou 
prima foaie din blatul de nucă. Peste blatul de nucă se întinde în strat subțire crema de lămâie și se nivelează cu 
ajutorul unui cuțit cu lama lată. Peste crema de lămâie se așează foaia de blat din cacao, se apasă ușor cu vârful 
degetelor. Peste blatul de cacao se întinde în strat uniform crema de lămâie, și peste crema de lămâie se așează a 
doua foaie din blatul de nucă. Peste ultima foaie se întinde restul de cremă și se presară uniform nuca măcinată. 
Prăjitura se dă la rece pentru 2-3 ore, apoi se poate porționa. Blaturile nu se însiropează  fiindcă se vor înmuia de 
la cremă.  
           Poftă bună!  

Rubrica fratelui Emanuil Căiță - Mândră 

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

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

Pagină realizată de Aneta Oprănescu 

Dragi copii, mici și mari, 

De câteva luni bune am avut acest concurs pus la dispoziția amatorilor. În ediția din 

luna Ianuarie 2018 se va publica câștigătorul, sau câștigătorii, acestui concurs. Premiul 

va fi o cămașă tee-shirt, personalizată cu logo-ul care-l alege câștigătorul. 

Se mai primesc răspunsuri la adresa redacției până 15 Decembrie 2017. 

Vă dorește succes și vă binecuvântează în Numele Domnului Isus, fratele Emanuil. 

21 

 

 



22 
Speranța - Melbourne, Australia. Decembrie, 2017 

  

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 

 

 
Tipărește prin Revista 

Speranța 
 

Oferim servicii de tipărire prin Revista Speranța la 
prețuri rezonabile. Tipărește-ți orice materiale de 
reclamă, business cards, flyers, newsletters etc., 
pentru organizația unde lucrezi, prin Revista 
Speranța.  
 
Se va face o estimare a costului și în același preț se 
include trimiterea prin poștă la orice adresă din 
Australia. 
  

Pentru mai multe detalii: 
email AdrianBuzgau@gmail.com 

 

 

APEL CĂTRE IUBITORII DE 
LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 
Revista Speranța mai  lansează încă 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.  
Contactați-ne la adresa de email: anetaoprane@gmail.com, sau la telefon: 
0402 923 268.  
Cărți preferate: proză și poezie clasică și contemporană, literatură creștină, 

reviste, manuale școlare, DVD-uri și CD-uri. 
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Contact: 

Mobil 0407 250 846 
Email: info@vassphotography.com 

Website www.vassphotography.com 

 
We make birthday cakes. 
Everything served in the 
premises is home made. 
We make reservations for 
birthdays or any occasion. 

Our program is: 
9am - 5.30pm 

 

 

 
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 

  
 

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. 
 

 
 
 
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. 
 

Cafe Transylvania 
Original recipes, 

Fresh and delicious 

 

Shop 4 Spring Square, Hallam, 
VIC 3803, 

Phone number: 
03 9796 5227, 04 3216 2907 
kate@cafetransylvania.com 

 
 
 

YOUR LAW FIRM 

 

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 
 

  

Email: office@cgdpartners.com.au 
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AM CĂUTAT IUBIREA... 
Costache Ioanid   
 
Am căutat iubirea ca pe-o cetate sfântă 
ca pe un cer de cântec în lumea de dureri.  
Am dat năvală-n lume spre tot ce ochii-ncântă 
Şi-am întâlnit durerea. Dar cerul nicăieri. 
 
Am căutat iubirea ca patrie voioasă 
ca pe-un pământ edenic de pace troienit, 
să spun odată clipei: „Rămâi, eşti prea frumoasă!” 
Şi-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. 
 
Am căutat iubirea ca pe un cer al firii. 
Şi-am vrut să-i ies în cale cu ramuri de finic, 
să sorb din cupa lumii nectarul fericirii. 
Şi-am spart în ţăndări cupa, căci n-am găsit nimic. 
 
Am căutat zadarnic. Dar într-o primăvară, 
am întâlnit în cale deodată un drumeţ. 
Pe umerii Lui trudnici purta o grea povară, 
o sarcină de zdrenţe şi cioburi fără preţ. 
 
Trecea pe-o cărăruie întâmpinând batjocuri, 
lăsând să-i rupă câinii din haină câte-un fald. 
Urca pe colţi de stâncă. Şi-n urma Lui, pe-alocuri, 
vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. 
 
Şi totuşi în privire avea un cer de taină 
cum n-am văzut în lume în ochii nimănui. 
Şi-am vrut să-I smulg povara. Dar am căzut cu spaimă, 
căci mult prea grea era povara Lui. 
 
M-am ridicat degrabă şi L-am ajuns din urmă 
să aflu ce comoară în sarcină a strâns. 
Dar am simţit că viaţa-I ca de-un prăpăd se curmă, 
când m-a privit prin zdrenţe cutremurat de plâns. 
 
Căci se vedea-n comoară un clocot ca de cloacă, 
un clocotit de drojdii, un spumeg de scursuri. 
Tot ce-i murdar şi putred în lumea asta-ntreagă 
vuia strivind grumazul sărmanei Lui făpturi. 
 
- Dar unde duci, străine, povara Ta ciudată, 
povară de osândă sub care-atât Te-apleci? 
am întrebat drumeţul. Şi El mi-a spus în şoaptă: 
- Spre apele uitării, ca s-o arunc pe veci... 
 
- Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, 
dar tu pe cine cauţi înnourat şi crunt? 
- Eu... am şoptit în silă, eu... căutam iubirea... 
- Iubirea? fu răspunsul străinului. Eu sunt... 


