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Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat în vremi un nod,
Am mai închis 'napoi o poartă şi-am mai trecut peste un pod.
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar îşi scoate.
Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate.
S-a-ntors clepsidra vremii iarăşi, stăm la un prag de vremuri noi,
Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi?
În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aşteaptă?
Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă?
Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel,
Căci Anul Nou stătea în faţă, dar nu vedea ce-i după el.
S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altădată,
De parcă anii, pe la vamă, nu vor mai trece niciodată.
Ne vin răvaşe din Scriptură, că-n vremurile de apoi,
Vor fi războaie, boli şi ură, şi Anticristul printre noi;
Că-n mulţi iubirea şi credinţa se vor răci în sloi de gheaţă,
Iar strâmbătatea şi desfrâul vor umple legile din viaţă.
Dar iar ne mai sosesc răvaşe că Dumnezeu e-Atotstăpân,
Că-n mâna Lui stă Universul, şi toate doar prin El rămân.
Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului: GATA!
Şi timpul va preda ştafeta, ca să înceapă judecata!
Eşti pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător?
El vrea să-ţi dea prin har iertarea, să-ţi fie azi Mântuitor.
Al veşniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale,
Vrea şi pe noi să ne-nnoiască, pentru ospăţul slavei Sale!
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DUMNEZEU ESTE MARELE DĂRUITOR
Păstor Gelu Bondor, Adelaide
Dumnezeu este Marele Dăruitor. El „face să răsară
soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie
peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5:45). Lui
Îi place să dea daruri aşa cum găsim scris: „S-a suit sus,
... şi a dat daruri oamenilor” (Efeseni 4:18). Dar cu
naşterea Mântuitorului, El a dat omenirii Darul
Suprem. S-a dat pe Sine Însuşi în persoana singurului
Său Fiu născut. Și nu numai pentru o vreme ci pentru
totdeauna. Adică, Domnul Isus a devenit „Fiul omului”
la întrupare, şi a rămas „Omul Isus Cristos”, „singurul
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni” (1Timotei 2:5)
după înălțarea Sa la dreapta Tatălui.
Domnul Isus a fost născut în lumea aceasta dar El nu a
fost din această lume. El nu a provenit din istoria vieţii
de păcat de pe acest pământ; El a intrat în istorie din
afară. Isus Cristos nu este cea mai bună fiinţă
omenească ce a existat vreodată. El este o Fiinţă a
cărei existenţă nu poate fi explicată de rasa
omenească. El nu a fost un om care a devenit
Dumnezeu, ci exact invers.
Cum a fost cu putință ca Cel prin care s-au făcut toate
să devină parte din creațiune (fără un tată pământesc)
este o taină, despre care apostolul Pavel spunea: „Şi
fără îndoială, mare este taina evlaviei… Dumnezeu a
fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul,
a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă”
(1 Tim. 3:16 ). El a fost Fiul lui Dumnezeu care a venit
în trup omenesc. A venit printre oameni din afară, fără
a fi contaminat de păcatul care a ruinat chipul lui
Dumnezeu în om. De aceea Gabriel spunea Mariei
„Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui
Dumnezeu” (Luca 1:35).
El a fost deosebit chiar şi de Adam atunci când a ieşit
desăvârşit din Mâinile Creatorului. „De aceea este
scris: <Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu>”.
Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă”
(1Corinteni 15:45). La creaţiune, întâiul Adam a fost
doar un om desăvârşit şi ca atare fără păcat dar nu
avea natura divină. Pe când despre al Doilea Adam
„când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice:
<Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!>” (Evrei 1:6);
şi din nou „Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău
Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât
pe tovarăşii Tăi ” (v.9). „El, care este oglindirea slavei
Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” (v.3).

Şi totuşi ca să ne poată mântui S-a înrudit cu noi pe
vecie, făcându-se „sămânța” femeii (ADN-ul omului
căzut, Geneza 3:15) asemenea, nu omului păcătos cu
înclinația lui spre păcat, ci fraţilor Săi, adică acelora
care au credinţa lui Avraam. „Astfel dar, deoarece
copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi
a fost deopotrivă părtaş la ele, ...Căci negreșit, nu în
ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui
Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor
Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte
legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic
de încredere. Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în
ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt
ispitiţi” (Ev. 2:14-17).
Motivaţia Lui a fost iubirea de oameni şi salvarea lor.
A luat asupra divinităţii Sale natura noastră umană așa
cum era ea, contopind astfel în trupul Său cele două
naturi, creând astfel o nouă făptură (2 Corinteni 5:17),
fiind atât om, ca noi, cât și Dumnezeu, ca Tatăl. Așa a
ridicat El natura omenească prin contopire cu cea
divină în trupul Său sfânt. El a fost întâi Fiul lui
Dumnezeu și a devenit apoi Fiul omului. Acesta a fost
singurul mod de a salva natura omenească căzută, de
la pierzarea veşnică în care a ajuns din cauza
neascultării; singura cale de a ridica omenirea din
corupţia în care a ajuns.
Și aceasta este și singura salvare posibilă, ce ne este
oferită și nouă prin nașterea din nou, fără de care
nimeni nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu (Ioan
3:3). Ea este tot aşa de neobişnuită ca şi a Domnului,
din Maria, doar în ordine inversă. În cazul Domnului,
divinul s-a îmbrăcat cu omenescul, iar în cazul nostru
omenescul este îmbrăcat de firea dumnezeiască
(2 Petru1:4). Deși la început suntem doar oameni
(firești) acestei făpturi noi (după nașterea din nou), îi
este promisă, la înviere, un trup nou, căci carnea și
sângele nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu
(1 Cor. 15:50).
Aşa cum El s-a născut în această lume din afară, tot
aşa trebuie să se nască şi în noi, din afară, dacă ne
dăm acceptul și primim Darul divin. Omenirea a ajuns
atât de coruptă încât nu există nici o altă cale pentru a
o salva. Nimic ce e vechi în om nu va putea intra acolo.
Noi trebuie să renunţăm la ce este vechi în noi şi să ne
lăsăm transformaţi în duhul minții noastre
(Romani 12:1-2).
Continuare la pag. 20
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Mulțumim Domnului pentru binecuvântarea pe care El ne-a dat-o prin cântăreții corurilor evanghelice românești reunite în
seara zilei de Duminică, 17 Decembrie, la Prima Biserică Baptistă Romană din Australia. Ce bine au sunat laudele Domnului
prin glasurile coriștilor! Pentru toată munca lor, Domnul să îi binecuvânteze!
Fratele păstor Gabi Izsak de la Biserica Penticostală Philadelphia a vestit Cuvântul arătând din Scripturi cele trei nume ale
Mântuitorului nostru așa cum au fost rostite de arhanghelul Gavril: Isus, Fiul lui David și Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia a
fost rostită cu putere, iar serviciul a fost încununat de laude aduse Domnului Isus.
Glorie Celui întrupat!
A consemnat păstorul Teofil Ciortuz

Păstor Gelu Bondor

Păstorii Gabi Izsak de la Biserica
Penticostală Philadelphia și Teofil Ciortuz de
la Prima Biserică Baptistă Română din
Australia după serviciul în care corurile
reunite L-au slăvit pe Domnul.
„Plănuim să repetăm astfel de ocazii de
sărbătoare”.

În ziua de Crăciun, la serviciul divin,
păstorul Gelu Bondor a vorbit despre
„Umilința Crăciunului”: „ Domnul Isus a
ales să se umilească într-un trup
asemănător cu al nostru, în care să simtă
tot ce simțim noi, cu toate ispitele cu care
suntem ispitiți noi (dar fără păcat). El și-a
folosit divinitatea ca să vină și să locuiască
printre noi, ca să ne slujească tuturor”.
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Talentatul cântăreț Gabriel
Pop, a sărbătorit Crăciunul
împreună cu Biserica din
4
Adelaide.
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România, să știi că ești iubită!

Marilena Mihăilescu

Fii pentru România ceea ce alții nu sunt. Doar atunci țara va progresa!
Când vezi că în jurul tău toți sunt nedrepți, fii tu cel ce înfăptuiește dreptatea!
Când toți urăsc, tu să oferi dragoste, și ai să fii fericit!
Când cel de lângă tine are nevoie de ajutor, fii acolo pentru el.
Când vezi suferință, să fii balsam pentru sufletul rănit.
Când în jur auzi doar vorbe urâte, tu să rosești cuvinte frumoase.
Când alții descurajează, tu să încurajezi!
Când hoția este pe culmi, tu să fii cinstit!
Când toți mint, tu să spui adevărul!
Când alții blestemă, tu să binecuvântezi!
Sărută obrazul pe care alții îl scuipă!

Luptă pentru frumos, normalitate, credință și demnitate!
Dacă răsplătești totul cu nepăsare, ești exact ca aceia pe care-i arăți
cu degetul.
Învață să nu pretinzi nimic, ci să oferi totul! Învață să fii ceea ce alții nu sunt și nu își doresc a fi.
Te indemn la a oferi dragoste și respect oricui. De asemenea, te îndemn să continui lupta împotriva corupției
făcând lucruri micuțe, dar drepte!
Dacă dorești o Românie mai bună, trebuie ca tu însuți să fii bun!
Totul pornește din dreptul tău, nu din dreptul altora. Și nu uita, o lumină mică poate lumina un întuneric mare!
Dumnezeu să mi te binecuvânteze, Românie, căci te iubesc exact așa cum ești!
Tu ești bună și frumoasă, oamenii sunt cei deformați și dezinformați.
Iartă-ne, căci de multe ori și noi te-am pălmuit și am contribuit la un renume ce nu îl meriți.
Române, iubește-ți țara, căci Dumnezeu te-a așezat în ea.

.
Â
Biserica Tabor, Melbourne

Biserica Adelaide, SA
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Pe data de 16 Decembrie 2017 Biserica Penticostală Philadelphia din Melbourne a ținut o seară de colinde, având ca invitați
credincioși din Bisericile Evanghelice precum și credincioși ortodocși. Păstori ai Bisericilor penticostale și baptiste au adus
omagiu Celui întrupat care a venit pe lume să caute și să mântuiască pe cei pierduți.
„Frați și surori, Biserica secolului 21, etnică și australiană, de aceste sărbători trebuie să ne aducem aminte că noi avem de
proclamat un mesaj: Isus este Fiul lui Dumnezeu și El este Mântuitorul. Într-o lume de confuzie religioasă, Biserica trebuie să
declare că este o singură Cale către Dumnezeu - Isus Cristos Mântuitorul. El S-a întrupat, a trăit printre noi și a luat asupra Lui
păcatele noastre. Această sărbătoare este o ocazie să ne bucurăm și să ne închinăm acestui Răscumpărător al nostru”.
Din mesajul păstorului Gabi Pal

BISERICA BAPTISTĂ MARANATA - SEARĂ DE COLINDE

În Ajunul Crăciunului, grupul de
colindători din Biserica Maranata
Melbourne, au colindat aducând
bucurie în casele românilor din
Melbourne.
Adrian Buzgău
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Perth WA

Scurt popas la începuturi
Între 24 - 27 Noiembrie 2017, împreună cu soția, am revenit în Perth, locul mântuirii
noastre. Cu 22 de ani în urmă, pe vremea rătăcirilor noastre prin lume, am intrat în
Biserica Baptistă Română din Perth. Nu a fost o întâmplare, acolo ne aștepta Domnul
Isus, dar noi nu Îl cunoșteam. L-am cunoscut prin dragostea cu care am fost primiți de
păstorul Bisericii, Gavril Crișan, de către soția dumnealui și de întreaga familie. Acum
păstorul nostru este bolnav, tăcut, dar i-am citit în ochi dragostea pe care ne-o poartă
și dragostea de Dumnezeu. A fost un popas la porțile speranței.

Păstor Ioan Bușan

Cris

Timea

Daniel

Tim Negrulj

Iosif Pătrașcu

Biserica Baptistă din Perth a avut ca vizitator pe fratele Danny
Ignătescu, păstor de tineret la Biserica Penticostală din Adelaide.
Fratele a avut un cuvânt de zidire și încurajare pentru Biserica din loc,
menționând că noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu, indiferent de
nuanța religioasă pe care ne-o atribuim fiecare.
În predica sa, păstorul Danny Ignătescu a vorbit despre căutarea
continuă a oamenilor. Iată secvențe din predică:

Păstor Danny Ignătescu

„Oamenii sunt în căutarea libertății, fiecare vrea să facă tot ce
dorește. O altă căutare este fericirea, toți dorim să fim fericiți. De
asemenea altă dorință este dorința de a poseda, dorința de avere. De
când ne naștem și până murim suntem în căutarea acestor lucruri.

În acest univers există două entități, două puteri, care ne dau răspuns la aceste căutări ale noastre.
Dumnezeu, cel care are stăpânire și putere, are toate răspunsurile la întrebările și căutările noastre. Dar mai este și diavolul
și îngerii lui care ne dau anumite răspunsuri și rezolvări. Omul este la mijloc și el trebuie să decidă, să aleagă oferta pe care
vrea să o primească. Aceste oferte ne sunt puse în față în fiecare zi, pe tot parcursul vieții. Ce avem de făcut? Să acceptăm
oferta lui Dumnezeu sau să acceptăm oferta diavolului și a lumii cu sistemul ei?
Unii oameni au fost transferați din împărăția întunericului în Împărăția lui Dumnezeu, acceptând oferta mântuirii. Alții, cei
mai mulți, acceptă oferta diavolului cu ispitele care vin de aici. Apoi sunt cei care nu sunt deciși, ar vrea să fie și cu lumea și
cu Domnul. Acești oameni au plecat spre Canaan, dar inima lor a rămas în Egipt, merg spre lumină dar trăiesc tot în
întuneric. Oferta diavolului este o iluzie, o libertate iluzorie, o fericire iluzorie și o bogăție trecătoare.
Domnul Isus spune că diavolul este stăpânitorul lumii acesteia și adaugă: «El nu are nimic în Mine!». Fie ca stăpânitorul lumii
7
acesteia să nu aibă nimic în noi, să rămânem copiii Domnului. Și Domnul ne va ajuta să fim învingători dacă acceptăm oferta
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Tabăra copiilor
10-12 Noiembrie 2017
2. Părinții nu trebuie să-și provoace copiii la mânie.
Efeseni 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe
copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura
Domnului.
3. Părinții trebuie să-și disciplineze copiii.
Proverbe 13:24 Cine cruță nuiaua urăște pe fiul său,
dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.
4. Părinții trebuie să-și încurajeze copiii.
2 Timotei 3:14-15 Tu să rămâi în lucrurile pe cari le-ai
învățat și de cari ești deplin încredințat, căci știi de la
cine le-ai învățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi
care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire,
prin credința în Cristos Isus.

Î

n perioada 10-12 Noiembrie 2017, copiii Primei
Biserici Baptiste Române din Australia au participat
într-o tabără la Mill Valley Ranch organizată de
departamentul de Școală Duminicală al Bisericii. Fiind
însoțiți de părinți, învățătoarele de școală duminicală,
de un număr de tineri din Biserică, dar și de păstorul
bisericii, fratele Teofil Ciortuz, copiii au putut învăța
despre Dumnezeu, s-au bucurat de natură și de
multiplele activități oferite de tabără. De asemenea
părinții au participat la părtășie și învățătură din
Cuvântul lui Dumnezeu.
Iată, de pildă, o parte din învățătura predată în tabără:
RELAȚIA PĂRINȚILOR CU COPIII LOR
1. Părinții trebuie să poarte de grija copiilor lor.
2 Corinteni 12:14 Iată că sunt gata să vin a treia oară
la voi; și tot nu vă voi fi o sarcină; căci nu caut bunurile
voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori
să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru
copiii lor.

5. Părinții trebuie să asculte și să înțeleagă.
Proverbe 20:11-12 Copilul lasă să se vadă încă din
faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană.
Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe
cealaltă Domnul le-a făcut.
6. Părinții trebuie să comunice eficient.
Proverbe 31:1-2 Cuvintele împăratului Lemuel.
Învățătura pe care i-o dădea mamă-sa. Ce să-ți spun,
fiule? Ce să-ți spun fiul trupului meu? Ce să-ți spun,
fiule, rodul juruințelor mele?
7. Părinții trebuie să-și pregătească copiii pentru
etapele următoare ale vieții.
Proverbe 31:4-5 Nu se cade împăraților, Lemuele, nu
se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble
după băuturi tari; ca nu cumva, bând, să uite legea și
să calce drepturile tuturor celor nenorociți.
Ca Biserică suntem hotărâți să repetăm astfel de
experiențe în viitor. Domnul să fie slăvit!
Păstor Teofil Ciortuz
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Biserica Creștină Română
Penticostală Philadelphia
Melbourne este la ceas
aniversar. Începuturile lucrării
lui Dumnezeu în Biserica
Philadelphia sunt mai vechi de
15 ani, dar a existat o zi de 06
Iunie 2002 când, în urma
eforturilor unor oameni inimoși
și cu dragoste de Dumnezeu, s-a
inaugurat această frumoasă
clădire pentru slava lui
Dumnezeu. În 03 Decembrie
2017 punem o piatră de hotar
ca odinioară profetul Samuel și
spunem:
„Eben-Ezer, Până aici Domnul
ne-a ajutat“ (1 Samuel 7:12).
Ziua de azi este o zi de
mulțumire în Biserica
Philadelphia pentru tot ceea ce
Domnul a dăruit Bisericii Sale
din Melbourne; spunem și noi ca
psalmistul David plini de
recunoștință: „Binecuvântează,
suflete, pe Domnul, și tot ce este
în mine să binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt!

Binecuvântează, suflete, pe Domnul, și nu uita nici una din binefacerile
Lui!” Ps.103:1,2.
Suntem recunoscători pentru toate binefacerile spirituale primite de la El:
iertare de păcate, botez cu Duhul Sfânt, cercetare prin rugăciune, cântare,
mesaje, voce profetică, mântuire, pocăință, ridicare din cădere spirituală, etc.
În acești ani de binecuvântare, la Philadelphia, Domnul a adus vindecare
trupească în viața multora, dovedind cu putere că El este Atotputernic. Pe
lângă binecuvântările spirituale și cele fizice, Domnul ne-a purtat de grijă și
material; nu ducem lipsă de nimic, de aceea spunem din toată inima: SLĂVIT
SĂ FIE DOMNUL!
Domnul Isus așteaptă ca după
tot binele făcut nouă, după toată
purtarea de grijă de care avem
parte în fiecare zi, să ne
întoarcem și să-I dăm slavă.
Aduceți-vă aminte de relatarea
Păstorul Gabi Izsac și sora Marinela
din Evanghelia după Luca 17:
„Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas
tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulțumit. Era
Samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis: «Oare nu au fost curățiți toți cei zece?
Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă
și să dea slavă lui Dumnezeu?»“ Luca 17:15-18.
Cu această ocazie aniversară spunem un mulțumesc tuturor fraților și
surorilor care s-au implicat și se implică mai departe în lucrarea lui Dumnezeu,
dar mai presus de toate: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă
pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta!” Psalmul 115:1.
DUMNEZEU SĂ NE BINECUVÂNTEZE ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS CRISTOS!
În numele Comitetului de conducere, Păstor coordonator Gabi Izsak

BISERICA BAPTISTĂ OAKLEY, MELBOURNE
Duminică 17 Decembrie 2017, la Oakley Baptist Church, păstorul
Corin Izvenariu a oficiat un botez nou testamental. Tânăra
iraniană Mary și-a mărturisit credința în Domnul Isus Cristos
primind botezul în apă. Părinții ei au trecut de la Islam la Cristos
cu doi ani în urmă.
„Am avut un intens studiu biblic pe o perioadă de două luni cu
această tânără. S-a arătat foarte conștientă de ceea ce face.
Părinții ei au fost alături de ea angajându-se să o ajute pe calea
Domnului”, a spus păstorul Corin Izvenariu.
La oficierea botezului a participat păstorul Dorel Brândaș,
împreună cu câteva familii din Biserica Harul. Acest grup de
credincioși au fost alături de păstorul Corin pe parcursul anilor
de slujire.
Speranța
Melbourne,
Australia. Ianuarie 2018, anul 5, nr. 46
Nelu -Albu,
corespondent
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TE LAUD CĂ SUNT O FĂPTURĂ AȘA DE MINUNATĂ!

Timothy Raj Victor

În cadrul serviciului divin din data de 26 Noiembrie
2017, păstorul Teofil Ciortuz l-a prezentat pe tânărul
malaiezian Timothy Raj Victor, care se pregătește să
devină păstor metodist și a venit în Australia pentru o
perioadă de practică de două luni. El a adus în Biserică
mărturia lui și a prezentat aspecte din viața creștinilor
în Malaezia, precum și trăirea în general a acestei țări
care cuprinde o mulțime de naționalități și popoare de
diferite religii și culturi. Spicuim din această mărturie a
tânărului Timothy:

pentru ce m-ai creat așa?». În 2005, fratele meu mai
mare, care era profesor, a murit într-un accident. Din
nou acest accident a fost o mare dilemă pentru mine.
Fratele meu era cel care întreținea familia, fiind cel mai
mare; acum ni se luase și resursa de trai. Din nou L-am
întrebat pe Dumnezeu: «De ce? Fratele meu era lider la
tineret, cânta la chitară, slujea în Biserică, era un bun
creștin. De ce, Doamne? De ce el și nu eu? Eu nu sunt
de niciun ajutor pentru familie, sunt o povară; de ce nu
eu?». Probabil mulți tineri se luptă cu Dumnezeu prin
întrebări de tot felul.

„Malaezia este considerată o țară musulmană cu 5%
creștini. Prin constituție există libertate religioasă, dar
în realitate această libertate este restrânsă. Datorită
presiunii la care sunt supuși creștini, pot spune că
suntem persecutați. Recent trei pastori au fost răpiți și
nimeni nu a auzit de starea lor de luni de zile.
Proclamarea Evangheliei este interzisă de lege și
pedepsită cu închisoarea. Eu am crescut într-o familie
creștină, dar am avut o perioadă, la adolescență, când
am început să am îndoieli. M-am născut cu o
dizabilitate provocată la nașterea mea, nu-mi pot folosi
mâna dreaptă. Privind la prieteni și la frați am început
să pun întrebări: «De ce eu sunt diferit? Doamne,

Dar într-o zi Dumnezeu mi-a deschis ochii prin psalmul
139. El m-a țesut în pântecele mamei mele ca pe o
făptură minunată. Atunci am realizat că Dumnezeu,
care a creat lumea întreagă cu Cuvântul Lui, m-a țesut
și pe mine, cu mâna Lui, în pântecul mamei mele. În
acel timp lucram la bancă, aveam salariu bun și o
poziție socială favorabilă. Totuși am înțeles că nu
acesta este destinul meu. Am decis să-mi predau viața
lui Isus și să-L slujesc numai pe El.
M-am hotărât să intru la Institutul Teologic Metodist și
să devin păstor. Să-L slujesc pe Acela care m-a creat o
făptură așa de minunată”.
Corespondent Iacob Cerbu
10
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În istoria Comunității Române din orașul Perth, Australia, se scrie un nou capitol cu ocazia deschiderii
Bisericii Menora, pe data de 3 Decembrie, de la 5:30pm la Live Church, 77 Girrawheen Ave, Girrawheen, WA.
Păstorul Dr. Natanael Costea are viziunea să strângă rămășita de români din Perth, care nu sunt integrați
într-o Biserica și, totodată, să ofere o oază de părtășie și creștere spirituală pentru multe familii.
„Dumnezeu ne-a dat numele Menora ca să ne amintească de importanța strălucirii feței Lui peste noi și prin noi
(Numeri 6:24-26)”, ne spune păstorul Dr. Natanael Costea.
„Menora reprezintă cele șapte sărbători date de Dumnezeu poporului Israel, fiecare fiind o profeție despre
Mesia, Cristosul. Menora Îl are în centru pe Isus - Emanuel, Dumnezeu cu noi, El, lumina lumii. Moto-ul Bisericii
Menora este simplu, dar profund: «să reflectăm strălucirea Isus» - (shining Jesus), adică nu doar să strălucim
noi pentru El, ci pe El să-L lăsăm să strălucească prin noi”.
„Biserica se va focaliza pe simplicitatea modelului apostolic din Fapte 2:42, unde avem cele patru elemente care
caracterizau Biserica primară: «Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățeasca, în frângerea pâinii
și în rugăciuni». În această simplitate ei au experimentat mântuire pentru mulți, vindecări, minuni, maturizare
spirituală și multiplicare accelerată”.
Dumnezeu să binecuvânteze această măreață lucrare din Australia!

Foaie creștină de zidire sufletească
1 Ianuarie 1924
Redactor Dumitru Cornilescu

CUM SĂ ÎNCEPI ANUL CEL NOU 1924

CUM SĂ SFÂRȘEȘTI ANUL 1923
„Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre!” (Hagai 1:5,7).
„Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până
azi... uitați-vă cu băgare de seamă la ele” (Hagai 2:18).
1 - Ai primit tu pe Isus ca Mântuitorul tău? Ai tu iertarea
păcatelor prin jertfa Lui făcută pentru tine?
2 - Dacă da, ai înaintat tu în cunoașterea voii lui Dumnezeu, în
asemănarea cu El și în legătura ta personală cu El?
3 - Ești încredințat că în anul acesta ai înțeles deosebirea intre
cunoașterea cu capul a adevărurilor dumnezeiești și
cunoașterea cu inima și cu viața?
4 - Ai putut tu să aduci suflete la mântuirea în Cristos? Dacă nu,
de ce?
5 - Ai înștiințat tu pe cunoscuții și prietenii tăi de primejdia care
așteaptă pe cei nehotărâți pentru Isus?
6 - Este toată viața ta, la sfârșitul acestui an, potrivit cu lumina
pe care o ai, încuviințată de Dumnezeu?
7 - Ai făcut vreun rău cuiva în anul care a trecut? Dacă da, l-ai
mărturisit și te-ai împăcat cu el?
8 - Ai fost tu martor viu în mijlocul alor tăi?
9 - Ești tu hotărât să faci mai bine pe toată linia în 1924,
bazându-te pe Harul Lui? Gândește-te bine!

„Numai să păstrăm până la sfârșit încrederea
nezguduită pe care o aveam la început. S-o păstrăm dar
nezguduită câtă vreme ni se spune: «Astăzi, dacă auziți
glasul Lui, nu vă împietriți inimile...»” (Evrei 3:4, 15).
1 - Fii în rânduială cu Dumnezeu, dându-I locul întâi și
fiind hotărât să faci voia Lui pe toată linia. Recunoaște-te
ca un păcătos pierdut și osândit din pricina păcatelor
tale, primește-L pe Isus ca fiind Cel ce a murit în locul
tău, ți-a câștigat o mântuire veșnică. Începe o viață nouă
cu El prin puterea Duhului Său celui Sfânt.
2 - Fii în rânduială cu lumea, primind să suferi pentru
Cristos și căutând mântuirea semenilor tăi, câtă vreme
mai poți lucra.
3 - Fii în rânduială cu tine însuți: nu te mulțumi cu o viață
creștină de afară, care n-are nicio tărie și nu izvorăște
din legătura strânsă cu Isus.
4 - Să știi că în 1924 vei avea și mai mult de suferit din
pricină că te-ai hotărât pentru Isus. Lumea merge tot
mai rău, nu mai bine.
5 - Pune foaia aceasta și tot felul de tractate în mâna cât
mai multora, ca să ajungă cât mai mulți la o hotărâre
pentru Isus și la o viață cu El.
Din arhiva fratelui Nelu Albu
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COZONAC DE CRĂCIUN

M

aşina alunecă, parcă pe furiş, pe asfaltul încins.
Cu un gând tainic, cu o speranţă ca o pânză de
păianjen, cu o dorinţă arzătoare de-a împărtăşi taina
mântuirii şi cu un cozonac, cald încă, mă îndrept spre
Kellerberrin Work Camp, 300 km la sud-vest de Perth.
Este Crăciunul. Am un cozonac cald… De dimineaţă,
devreme, l-a frământat o soră din Biserică, Gabriela.
Un cozonac pentru Nick… Oare-l merită el? Oare
merită cineva? Aluat frământat cu rugăciuni şi lacrimi
pentru criminali; Doamne, femeile tale sfinte…
Aminteşte-Ţi de faptele lor sfinte când vor fi la necaz
şi izbăveşte-le.
Eu sunt în căutare; caut un suflet rătăcit în
împărăţia diavolului şi sunt decis să-l ajut să-şi
schimbe direcţia şi destinaţia. Este Nick, un prieten
mai nou. Pe Nick mi l-a prezentat John Bobok la
Wooroloo Prison. Cum m-a văzut, mi-a spus franc:
- Să ştii că şi eu sunt pocăit. Ehei… de multă
vreme am fost botezat în ocean, la Freo. Sunt creştin
get-beget!
L-am privit curios, mirat şi totodată amuzat de
situaţie. Eram în faţa unui bărbat de 35 de ani, bine
legat, blond, înalt, îmbrăcat în haine verzi de
închisoare. Un „creştin” sadea, ce mai… Îi răspund
sincer:
- Bine că eşti creştin, frate, mă bucur când
întâlnesc unul de-ai noştri, cât mai ai de stat pe aici?
- Nu prea mult, sub un an, dar cine ştie…
- Eşti de mult pe-aici?
- Din bucăţi, când înăuntru, când afară, cam
12-13 ani. Doamne mare, mi s-a zbârlit pielea pe mine.
Sunt ani nu glumă. Doamne mare, copiii Tăi… Ai milă
Doamne…
................................................................................
M-am pierdut în gânduri… Timpul zboară,
kilometrii se rostogolesc unul după altul ca umbre
cenuşii pe asfalt şi iată că am ajuns la Kellerberrin. Nu
este o închisoare, este o casă de ţară foarte mare, cu
verandă de jur împrejur. Câteva şoproane, câteva
magazii, câţiva câini gălăgioşi. Opresc, mă dau jos din
maşină și nu bag în seamă câinii care se zburleau
împrejurul meu. Mă prefac curajos dar ei, şireţii,
m-au mirosit că am inimă de iepure şi au început să
mârâie ameninţător la mine. Dar iată se arată un
salvator, un ofiţer iese pe uşă. Este calm, cam
neglijent îmbrăcat în uniformă, nebărbierit de câteva
zile, alungă câinii şi mă întreabă:
- Ce faci pe aici, sir? Pe cine cauţi?
- Pe Nick Dimitrie. Am venit în vizită, din Perth.
- Caută-ţi un scaun la umbră, ţi-l trimit curând.
- Mulţumesc, domnule ofiţer.
Imediat îşi face apariţia Nick, bucuros de revedere, ne
strângem mâinile şi stăm pe scaune, la masă, sub

Costică Oprănescu - din cartea Păstorul trist

umbra pomilor. Mai apar doi deținuți cu feţe
prietenoase şi se aşază lângă noi. Nick face
prezentările:
- El este Brother Con, creştin, John şi Roger,
spărgători de bănci. Eu, ca un bun creştin cum am fost
recomandat, îndrăznesc:
- Am adus ceva mâncare... Scot brânza,
salamul și alte multe bunătăţi şi… hai să binecuvântez:
- Lord God, Doamne, ai milă de toţi criminalii
şi de familiile lor, mântuieşte-i pe ei, toţi, şi pe ofiţeri.
Mulţumim pentru salam şi pâine şi cozonaci,
binecuvântează-le pe toate, în numele lui Isus Cristos,
amin.
John îmi spune serios:
- Rugăciune ta a fost bună, Brother Con,
numai partea cu ofiţerii nu mi-a plăcut…
Am mâncat cu poftă din toate bunătăţile pregătite de
surorile din Biserică. Când am ajuns la cozonac a fost o
mare explozie de laude, împodobite cu un bogat
omagiu de înjurături celebre la adresa cozonacului şi
celor ce l-au pregătit, şi celui ce l-a adus, iar la urmă,
toţi au recunoscut că:
- Aşa ceva n-am mai mâncat în toată viaţa
mea mizerabilă, prin toate închisorile pe unde am
călătorit, şi nici nu cred că o să mai apuc să mănânc
până voi muri.
Spre sfârşitul vizitei am rămas singur cu Nick.
El mi-a spus cu seriozitate şi îngrijorare în voce:
- Costică, chiar dacă apuc să scap acum de aici,
nu este mare scofală. Am o coadă după mine, mai am
un proces… Şi cred că or să mă înfunde iar pe câţiva
ani. Cel puţin aici am învăţat să muncesc la câmp. Îmi
place, nu am crezut că sunt bun de muncă. Aici am
căpătat curaj, sunt şi eu ca ceilalţi oameni. Muncesc
cu sapa şi târnăcopul, cu maşinile, ofiţerii mă lasă
chiar să mă duc în sat la cumpărături. Mănânc bine şi
dorm toată noaptea rupt de oboseală. Am început să
mă rog din nou Domnului Isus. Ştii tu ce mă rog?
- Ce te rogi, frăţioare?
- Mă rog ca în pedeapsa următoare să-mi facă
viaţa grea la puşcărie, boli, pericole mari, şi aşa să mă
scârbesc şi să nu mai ajung niciodată aici. Să te rogi şi
tu la fel, poate Dumnezeu te aude pe tine mai bine.
- Hai să ne rugăm. Am simţit un duh de
rugăciune peste noi şi I-am spus Domnului:
- Doamne, omul ăsta a stat atâţia ani la
puşcărie; iată-l sătul de viaţa lui. Scapă-l de aici şi nu-l
mai lăsa să apuce pe calea cea rea. Scapă-l de
pedeapsa judecăţii de apoi şi de judecata oamenilor.
Amin.
- Amin, a fost de acord Nick. Crezi că aş putea
să scap?

12
Speranța - Melbourne, Australia. Ianuarie 2018, anul 5, nr. 46

- La Dumnezeu totul este cu putinţă, Nick, crede numai şi fii statornic în hotărârea ta de a-ţi schimba viaţa.
Domnul vede inima ta şi ascultă. Domnul te iubeşte, Nick.
L-am lăsat în urmă şi am demarat uşor pe şoseaua care ducea înapoi, spre Perth. Am prins viteză, mai
repede, şi mai repede, am cale lungă de mers – 300 de kilometri, trei ore, patru ore… Drum lung, drum greu…
Drum cu folos… Oare…? Doamne, ajută necredinţei mele…
Va urma

O seară minunată de sărbătoare a fost în Biserica din Perth, unde s-a
adus închinare Domnului, copiii au primit daruri și vestea nașterii
Domnului Isus a fost proclamată de păstorul Ioan Bușan.

PĂSTORUL EVANGHELIST
BELCIU BUSUIOC - DIN NOU LA DRUM

Melbourne, Decembrie 2017

„Ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi
silește-i să intre ca să mi se umple casa...” (Luca 14:23).
Păstorii Ștefan Mânzat, Teofil Ciortuz și Cornel Ghiță s-au unit în
rugăciune încredințându-l pe evanghelistul Belciu Busuioc în
mâna Domnului. Fratele Busuioc a plecat în misiune în Turcia,
România și Republica Moldova. Dumnezeu să îl călăuzească și să-l
binecuvânteze în această călătorie.
„Pentru ce așa de puțini creștini răspund poruncii: «Duceți-vă în
toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură»? Pentru
că ne este teamă de necunoscut, pentru că avem impresia că este
greu, prea greu și șansele sunt puține. Dar mult mai grele
pericole, înfruntări, mult mai mică a fost șansa căutătorilor de aur
care nu au renunțat la idealul lor vremelnic. Dar noi...?”.
Don E. Stanton
Corespondent Iacob Cerbu
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Mesajul pierdut al Anului Nou
(Adaptare)

De-a lungul timpului, am
observat că noi, oamenii,
am devalorizat cuvintele.
Ne trimitem mesaje
frumos construite să fie
cât mai spirituale şi dăm
versete biblice ca
argumentație. Dar să nu
uităm că Autorul
sărbătorilor este
Dumnezeu. Aşa că orice
sărbătoare trebuie să ne
direcţioneze şi să ne
Păstor Fedor Covaci, Austria focalizeze pe El.

L

umea este de fapt un sistem fără Dumnezeu.
Cred, şi am convingerea puternică, că perspectiva
creştină a sărbătorilor ar trebui să fie altfel.
Sărbătoarea aceasta de la cumpăna dintre ani să ne
prindă într-o „horă” comunitară a familiei lui Isus.
Anul Nou este o ocazie prielnică de a ne verifica relaţia
cu Dumnezeu şi climatul comunitar. Sărbătoarea
aceasta ar trebuie să fie de natură personală, să ne
introducă într-o stare de reflectare asupra
evenimentelor din anul precedent. Un moment de
meditaţie şi evaluare obiectivă, scrupuloasă, a
acţiunilor noastre bune şi rele aşa cum au fost ele în
realitate. Anul Nou trebuie să fie un moment în care
să ne reevaluăm viaţa din punct de vedere spiritual,
comunitar, familiar, profesional.
Mă fascinează modul în care sărbătoresc evreii
sărbătorile. Ei ştiu că orice sărbătoare are un mesaj
specific. Nu degeaba evreii când sărbătoresc cumpăna
dintre ani sună de 100 ori din șofar (corn de berbec).
Aceste 100 de sunete impresionante în cele două zile
ale Anului Nou au scopul de a trezi, în mod simbolic,
naţiunea la reflecție, la veghere; de a deveni în anul
care vine mai buni şi mai sfinţi. Aceste sunete sună
trezire pentru că an după an trece şi unul din cele
două evenimente se apropie, pentru unii poate fi
venirea Domnului, iar pentru alţii poate fi suprema
excludere – moartea însăşi. Pentru oricare dintre
aceste evenimente trebuie să fim pregătiţi. Ar trebui
să facem din sărbătoarea aceasta un eveniment al
schimbărilor în bine şi să pornim într-un spirit de
optimism în Anul Nou care abia începe.
Marele cărturar român Nicolae Iorga spunea:

Doamne, ce mulţi sunt cei care
trăiesc zile şi ce puţini sunt cei ce
trăiesc viaţa.
(Nicolae Iorga)

Oare ce ne-ar putea motiva să sărbătorim aşa cum
doreşte Mântuitorul nostru iubit? Sociologul american
Willard Waller şi-a cheltuit viaţa studiind oamenii şi
relaţiile umane. A scris mult, dar munca vieţii lui poate
să fie rezumată în două afirmaţi simple, dar în acelaşi
timp atât de profunde. Prima: „În orice relaţie, o
persoană iubeşte mai mult decât cealaltă”. Și a doua:
„Persoana care iubeşte cel mai puţin deţine cea mai
multă putere şi invers, persoana care iubeşte cel mai
mult deţine cea mai puţină putere”.
Aceste două afirmaţi ale sociologului Waller sunt
extrem de profunde, în special când le privim în raport
cu relaţia lui Dumnezeu cu omenirea:
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
Înţeleg că Leul (multă putere) din vechime a lui Iuda se
descoperă în final ca Mielul (puţină putere) care a fost
înjunghiat (Apocalipsa 5). Iată ce spune teologul
George Gaird în comentariul său la cartea Apocalipsa:
Mielul cel răstignit, cel anihilat, cel mai slab dintre
toţi, care nu are nici frumuseţe, nici putere, nici
cinste, se dovedeşte a fi Mântuitorul lumii. Iată cum
Mielul cel înjunghiat – simbolul slăbiciuni, în final stă
în centrul tronului lui Dumnezeu – simbolul puterii.
De aceea reputatul teolog britanic John Stott spunea:
Puterea prin slăbiciune se află până şi în centrul
misterului Dumnezeului Atotputernic.
Acesta este cel mai mare paradox şi cel mai mare
adevăr din univers. Vă invit acum, la cumpăna dintre
ani, să ne aplecăm şi să ne închinăm în faţa
acestui Adevăr care de fapt este o Persoană – Isus
Cristos.
Fie ca Anul Nou să fie o sărbătoare a mulţumirii prin
care să-L glorificăm pe Dumnezeu. Mulţumirea este o
stare, o atitudine pe care nu o putem defini prin
cuvinte. Singurul mod de a defini această stare şi
această atitudine de mulțumire este de a trăi anul
care vine în aşa fel încât să-L glorifice pe Dumnezeu.
Dumnezeu în dragostea Sa, prin Cristos, a pregătit
sărbătoarea (odihnă în Cristos).
Cum vei sărbători depinde de tine...

„Taina existenţei umane nu stă în a trăi, ci în a şti
pentru ce trăieşti”.
http://www.bethlehemgraz.at
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BISERICA BAPTISTĂ HARUL, MELBOURNE

S

âmbătă 23 Decembrie, 2017, seară de colinzi la Harul.
La invitația păstorului Bisericii, Dorel Brândas,
au participat păstorii Teofil Ciortuz, Cornel Ghiță și
Corin Izvenariu care au adus vestea bună a nașterii
Mântuitorului. Corul bărbătesc a împodobit programul,
de asemenea și tânărul Nicu Tacu din Republica Moldova.

PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ
Sărbătoarea Crăciunului la Prima Biserică Baptistă
Română a fost împodobită de un frumos program al
copiilor Bisericii îndrumați de Arina Copoceanu.
Păstorul Teofil Ciortuz a predicat despre nașterea
Domnului Isus. A participat la închinare și tânărul
naist Nicu Tacu de la Biserica Isus Salvatorul din
Chișinău, Republica Moldova.

Păstorul
Teofil Ciortuz

Duminică, 24 Decembrie, 2017, Grupul de
colindători au prezentat nașterea Domnului
în casele prietenilor Bisericii. Dorim ca
această veste bună să aducă mântuire tuturor.

În Ajunul Crăciunului tinerii Bisericii au colindat la
casele credincioșilor și prietenilor Bisericii.
Dumnezeu să aducă rod însutit.

Corespondent Iacob Cerbu

Corespondent Nelu Albu
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Când ai văzut sărmanul gol
Când ai văzut sărmanul gol
Pe ulița murdară,
Și ai pășit cu pas domol
Să-l smulgi din groapa de nămol,
În Cer ți-ai strâns comoară.
Când ai hrănit orfanul plâns
Și l-ai poftit în casă,
În slavă tu cununi ți-ai strâns
Căci te-ai oprit la mucul stins
Și i-ai întins o masă.
Când orbului strajă te-ai pus,
Să-i luminezi cărarea.
Tu Domnului jertf-ai adus,
Căci orbul poate-a fost Isus
Și tu i-ai dat scăparea.
Ori de străinu-ai găzduit
În noaptea-ntunecată,
Să știi, pe Domnul L-ai primit
Și-n patul tău S-a odihnit
Acel ce-I fără pată.
...
Când vei vedea pe cel căzut
Să-ți amintești îndată:
Că Domnul poate fi văzut
În cel sărac, zdrobit și mut;
Să trecem dar, la faptă!

Nu doar eu...
Nu doar stricații au putut
Pe Domnul să-L apuce;
Ci orice inimă de lut
Ce în Isus s-a încrezut
Și s-a plecat la cruce.
Nu doar bogații au atins
Pe Domnul în cetate;
Ci orice om sărac și-nvins
Ce de popor a fost respins
Și a dorit dreptate.
Nu doar leproșii au primit
Prin Domnul vindecare;
Ci orice suflet părăsit
Ce prin credință a venit
Și-a căutat iertare.
Nu doar tâlharul a aflat
În Domnul mântuire;
Ci orice cuget întristat
Ce-n umilință a-ngenuncheat,
Și-a renunțat la fire.
Nu doar eu sunt răscumpărat
Prin jertfa Lui măreață;
Ci orice suflet zbuciumat
Ce caută cu-adevărat
Pe cel ce dă viață!

Poetul Christian Dume locuiește în Sântandrei, la 3Km de
Oradea. Este membru al Bisericii Penticostale Maranata din
Oradea. Nu este căsătorit. Este student al Facultății de
Management de la Universitatea Emanuel. Este al patrulea
copil din cei 5 ai familiei. Îi place mult să citească și să
cunoască oameni de valoare, copii ai lui Dumnezeu.

Deșteaptă-te creștine
Deșteaptă-te creștine din somnul de păcate
În care te-adânciră atâtea noi căderi.
Acum ori niciodată ia-ți hainele pătate
Și pune-le la cruce să capeți izbăviri!
Ispita te pândește să-ți fure libertatea
Să fii un rob al firii, împătimit și gol.
Ridică-te și luptă să frângi captivitatea
Ai fost chemat de Isus al mântuirii sol!
E timpul azi creștine să fii în bătălie
Nu fii un dezertor în fața încercării.
Zdrobește umbra morții, nu sta în apatie
Ești născut de Isus prin sângele salvării!
Trezește-te acuma, nu-i vreme de-ațipire
Căci răul vrea să-ți frângă și aripa de zbor.
E-așa de scurtă clipa când Domnul la răpire
Va șterge orice urmă de jale și de dor.
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Spectacolul Luminii
Adelaide, WA

„Duceți-vă și vedeți luminile din Munno Para, de la
casa fratelui Iancu, să nu pierdeți ocazia!”, ne-a
sfătuit păstorul Gelu Bondor la despărțire. Și ne-am
dus. Era ora 9.30 seara. Când ne-am apropiat de casa
fratelui Iancu o mulțime de oameni de toate vârstele
și copii admirau o splendidă panoramă de lumini
multicolore. Mașinile erau parcate pe ambele părți
ale străzii. Colinde de Crăciun răsunau: „Long time
ago in Bethlehem”. Aici se sărbătorea Lumina care a
venit în lume – Isus Domnul! Un credincios s-a
ridicat înaintea mulțimii adunate și a mărturisit
despre nașterea Domnului, despre jertfa Lui pentru a
răscumpăra omenirea din păcat.

Mai târziu am stat de vorbă cu fratele Iancu
Laurovici, inițiatorul acestui proiect, care mi-a spus:
„Era în anul 2013, în apropierea Crăciunului. Am
văzut pe acoperișul unei case numele «Santa Claus»
şi lângă el numele «Josef». Am gândit că Josef era
proprietarul casei; totuși, l-am întrebat, iar el mi-a
spus că nimeni nu știe cine a fost tatăl lui Isus şi el
vrea să dea această informație mai departe. În acel
moment m-a cuprins o milă pentru acest om pierdut
în ignoranță şi am întrebat pe Dumnezeu ce aş putea
să fac eu ca să vin în ajutorul acestei lumi care zace
în întuneric. În acel moment am avut în minte tabloul

care se poate vedea acum pe casa mea, luminile,
versetul biblic şi am auzit colinda «Long time ago in
Bethlehem». M–am decis să urmez acest proiect al
Domnului, să proclam adevărul despre Crăciun, pe
Isus Cristos. Aceasta a fost scânteia care s-a
transformat în realitate cu ajutorul primit de la mai
mulți frați şi surori. Ni s-au alăturat predicatori şi
evangheliști, un inginer programator, suntem 9
colaboratori dedicați acestei Misiuni. Șase săptămâni
din an oamenii au ocazia să audă Adevărul.
Am fost vizitați de Canalul 7TV, ABC, care
ne-au popularizat şi mii de oameni vin la aceste
lumini care sunt reflecția Luminii Lumii – Isus Cristos.
Spectacolul de lumini ține două ore şi jumătate, timp
în care sunt scurte mesaje aduse de predicatori
australieni şi de către fratele Dorin Ilieş.
De şase săptămâni, cu ajutor de la Baptist Union, am
plantat o nouă Biserică nu departe de casa unde
locuiesc. Aici este o zonă în construcție, sute de case
vor apare în următorii ani şi dorim să fim lumină în
acest veac de necunoștință şi întuneric. Dumnezeu să
ne ajute”.
Detalii puteți afla la: The Spectacular Christmas
Lights Show, Munno Para West. Aneta Oprănescu
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Suspinul Mării
Se nasc și mor în încleștare În lupta pentru a trăi!
Și biruiește cel mai tare
Dar... biruiește spre-a muri.
Vuiește marea cea întinsă,
Cu geamăt lung, ca din genuni Și luptă de furii cuprinsă,
Cu pumni de valuri prin furtuni.

Căci într-o zi, pe neștiute,
Din mreaja deasă de pescar,
Văd lumea celor nevăzute Se zvârcolesc ... dar în zadar.

O mare! - leagăn de mistere,
Ce dor adâncul ți-a pătruns!
Cu cât te lupți mai cu putere Cu-atât nu afli un răspuns!

Din adâncimi pierdute-n haos
Și-n întuneric de coșmar,
Se-nalță spre-al naturii naos,
Suspinul mării, milenar.

Deasupra mării, pescărușii,
Se-nalță și coboară-n zbor Atât de sprinteni, jucăușii,
C-ating oglinda apelor.

Pe apa ta, Galileeanul,
Pășind cu pletele în vânt Doar El ți-a potolit aleanul,
Spunând cuvintele "Eu sunt"!

I-ascult în noapte frământarea,
Și iarăși i-o ascult, în zori I-atât de zbuciumată marea
Că te-nspăimânți și te-nfiori!

Ei se hrănesc din apa mării,
Dar prizonierii ei nu sunt.
C-al lor e tot cuprinsul zării Și cer, și ape și pământ!

El nu-i nălucă, nici fantomă Cum ucenicii s-au temut;
E marea lumii axiomă „Eu sunt" - și trebuie crezut.

Din larg, ca oști spre biruință,
Pornesc talazuri către mal,
Să se destrame-n neființă.
Și-un val să cheme un alt val.

Deși n-au forțele balenei,
Nici viclenia de rechini Sunt singurii stăpâni ai scenei
Și totuși, singurii străini ...

În cea din urmă straja-a lumii,
Spre bărci cu naufragiați,
El vine iar la fiii lumii
Să spună "Nu vă-nspăimântați!".

Pe fundul ei trăiește o lume,
Prin văi și munți necunoscuți,
Sunt pești și specii fără nume,
Sunt monștrii mării cei temuți!

Și tot privind întinsul mării,
Ascult suspinul unei lumi ...
Luptând prin noaptea-nstrăinării
Cu pumn de valuri prin furtuni.

Prin marea vieții cu necazuri,
El nu ne-nvață să-notăm Ci peste ape cu talazuri,
Ca El, ca Petru să călcăm!

Se nasc și mor în încleștare În lupta pentru a trăi!
Și biruiește cel mai tare
Dar...biruiește spre-a muri.

Și văd prin secoli generații,
În marșul vieții, triumfal,
Cum vin și trec imperii, nații,
Izbindu-se de-al morții mal!

Iar când al morții ceas sihastru,
Ne-anunță ultimul urcuș Cum să zburăm spre ceru-albastru,
În zborul lin de pescăruș ...

Pe data de 18 Decembrie 2017, tinerii
Primei Biserici Baptiste din Australia au
făcut bucurie cântând colinde unei mulțimi
de peste 100 de oameni nevoiași adunați la
Biserica Anglicană St. James din Dandenong
pentru servirea unei mese calde și primirea
unor cadouri de Crăciun din partea misiunii
Endeavour Ministries.

Endeavour Ministries

Fiind însoțiți de fratele păstor Teofil Ciortuz,
tinerii au slujit cu vocile și cu instrumentele
și au umplut de bucurie inimile
ascultătorilor. Dumnezeu să fie slăvit!
Păstor Teofil Ciortuz
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În anul 2016, Dumnezeu i-a pus pe inimă lui Natanael
Costea să înceapă o școală de echipare pentru lucrarea
Domnului. De la început școala a fost acreditată de
guvernul Australian și a oferit două cursuri la nivel de
diplomă și Graduate Diploma în Christian Ministry &.
Theology
După doi ani, prima generație de absolvenți compusă din 17
studenți s-a bucurat de o ceremonie deosebită la
Churchlands Christian Fellowship, în Perth, Western
Australia.
„Scopul nostru este să echipăm și să activăm slujitori în lucrarea extinderii Împărăției lui Dumnezeu. Studenții
noștri activează deja ca păstori de copii, misionari, învățători și evangheliști. E o minune cum Dumnezeu a
lucrat ca în doar doi ani să putem lansa 17 ucenici înflăcărați pentru Cristos”, afirmă Dr. Natanael Costea,
fondatorul și directorul școlii.
Cursurile sunt accesibile online cu conținut video oriunde în lume, cu reducere de 50% pentru țările
misionare (inclusiv România).
Informații la www.asom.org.au

C
Cântând
împreună pentru slava Domnului

Împreună,
pentru
slava
Domnului

Biserica Maranata s-a bucurat împreună la un picnic la Cardinia, în Melbourne. Acolo au auzit un alt
grup de creștini, din Asia, cântând cântările Domnului. Atunci i-am invitat să cântam împreună cântări
de Crăciun în limba engleză. Ne-am bucurat să vedem şi să auzim credincioși din altă parte a lumii
cântând împreună pentru slava Domnului.

Tinerii Bisericii Maranata, împreună cu tinerii de la Prima
Biserică Baptistă, au avut un program combinat pentru
lauda Domnului și întărirea tinerilor. Se dorește ca să fie
mai multă colaborare și unitate între tineri în Bisericile
noastre.

Grupul de fete dirijat de sora Dina Man au slujit Biserica Maranata
prin colinde în seara de Crăciun. Mulțumim pentru timpul și
pregătirea pentru a sluji Biserica şi ne bucurăm să auzim cântări bine
pregătite, cântate la un nivel muzical înalt. Biserica se bucură de
creșterea lor.
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Adrian Buzgău
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Richard Wurmbrand
„Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.“ (Faptele Apostolilor 11:26)
Se spune că odată, niște balene înotau pe lângă țărmul Americii și se întrebau filozofic
cine erau ele de fapt. Deodată auziră niște copii strigând: „Priviți! Balene!”. Atunci
balenele au fost fericite. Știau de-acum care le era numele și își închipuiau că știau și ce
erau ele în realitate.
Unor oameni, în același chip, alți oameni le-au dat numele de „creștini” și ei se înșală
crezând că acest nume dezvăluie realitatea lor interioară. Nu-i tocmai așa. Domnul a spus:
„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru
alții” (Ioan 13:35), și nu „pentru că purtați un anumit nume”.
În Alpii Italieni, țăranii au obiceiul să lase, în noaptea de Crăciun, ușa descuiată, soba caldă și cina pregătită,
pentru ca Sfânta Familie, urmărită de Irod, să afle un loc de refugiu în casa lor. Ostiacii, un trib mongol din Siberia,
loc de deportare pe vremea tătarilor și a bolșevicilor, lasă totdeauna mâncare afară, lângă ușă, pentru ca
prizonierii fugari să poată găsi noaptea ceva cu care să-și potolească foamea.
Noi suntem ceea ce suntem, nu ceea ce suntem numiți. Isus și sfinții sunt totdeauna fugari în lumea asta. Ne pasă
oare de cei ce suferă de lipsuri? Faptele noastre arată ce suntem.
DUMNEZEU ESTE MARELE DĂRUITOR

Păstor Gelu Bondor

continuare de la pag. 3

Cu ocazia Crăciunului, oamenii obişnuiesc să dea şi să primească daruri de care se bucură mai mult sau mai puţin.
Există multe motivaţii pentru această dărnicie. Unii dăruiesc din obicei, alţii pentru a face bucurie celor dragi, alţii
pentru a-şi câştiga aprecierea altora, alţii pentru a fi „slăviţi de oameni”. Alţii pot ajunge „să-şi împartă toată averea
pentru hrana săracilor”, lucru care fără o motivaţie în dragoste nu foloseşte la nimic. Întâi trebuie să dăm pe plan
spiritual, începând cu noi înşine. Să ne dăruim pe noi înşine mai întâi Domnului, „că voi nu sunteţi ai voştri... aţi fost
cumpăraţi cu un preţ” (1Cor. 6:19-20). Numai dăruindu-ne pe noi înşine Lui se poate realiza acea unire a naturii Sale
divine cu omenescul nostru, pentru a deveni acea făptură nouă care singură poate vedea Împărăţia Cerurilor. El S-a
dăruit nouă pentru ca noi la rândul nostru să ne dăruim Lui. Numai aşa se pot contopi cele două naturi, ca noi să
ajungem „părtaşi firii dumnezeieşti”. Apoi conduşi de El ne dăruim altora mai întâi pe plan spiritual şi apoi pe cel
material. Trebuie deci să practicăm mai întâi acest fel de dăruire. Aşa cum este scris despre creştinii din Macedonia:
„În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie, au dat naştere
la un belşug de dărnicie din partea lor „după ce” s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui
Dumnezeu” (2 Cor. 8:2, 5).
Să dăm tuturor celor cu care ne întâlnim, şi tuturor celor a căror viaţă se „atinge” de a noastră, ceva din timpul
nostru, ceva din rugăciunile noastre, ceva din noi înşine, dragostea noastră, gândurile noastre. Apoi putem să dăm
după nevoie şi nu după preferinţă, din bunurile lumii acesteia, în măsura în care ne-au fost date şi nouă. A da bani şi
bunuri materiale, fără a avea mai întâi obiceiul zilnic şi chiar oră de oră, clipă de clipă de a da pe plan spiritual întâi,
nu este cel mai eficient mod de ajuta pe cineva.
Dumnezeu a dăruit ce a avut mai scump ca să poată fi cu noi. El a dorit întotdeauna ca să fie cu poporul Său, nu
numai între ei, aşa cum se exprimă în vechiul legământ: „Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor” (Ex.
25:8)]. Templul a fost înţeles ca un locaş pentru „Cel ce locuieşte în el” (Mat. 23:21). Numai puţini au avut o înţelegere
mai adâncă, confirmată de noul legământ că: „noi suntem templul Dumnezeului celui Viu”, şi că El doreşte să
locuiască în noi („I will dwell in them.“ 2 Cor. 6:16 KJV), „Dumnezeu cu noi“ Emanuel, acesta este Darul divin de
Crăciun. Odată cu naşterea Domnului se creează baza unei mai profunde prezenţe a Lui cu noi. Dumnezeu prezent
100% în trup omenesc. Viaţa noastră ar fi mult mai împlinită dacă am fi mai adânc conştienţi de prezenţa Sa cu noi.
Am lăsat noi oare ca viaţa noastră omenească să devină un Betleem pentru Fiul lui Dumnezeu? Caracteristica omului
născut din nou este predarea atât de completă lui Dumnezeu încât Cristos să poată lua chip în el și să trăiască în el.
Pavel spunea: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Cristos chip în voi!” (Gal. 4:19).
„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10b).
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Brownies cu brânză și vișine
Ingrediente:
Ciocolată neagră 100g.
Unt 120g.
Zahăr 150g.
Ouă 4.
Făină 150g.
1 linguriță praf de copt.
Brânză de vaci 300g.
Zahăr vanilat.
Vișine-cireșe 300g (proaspete sau congelate, fără sâmburi).

Prepararea:
Se pune la bain-marie untul și ciocolata ruptă bucățele, se amestecă continuu la foc mic până se topesc (lăsăm să
se răcească).
2 ouă le batem bine cu 50g. de zahăr și zahărul vanilat ca o cremă peste care turnăm compoziția de unt cu
ciocolată, praful de copt și făina și se amestecă să se încorporeze toate ingredientele.
Pentru crema din brânză se amestecă 2 ouă cu 100g. zahăr și brânză, până obținem o cremă pufoasă.
Într-o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt, se împarte compoziția de ciocolată în trei, cea de brânză în două
și vișinele sau cireșele în două; punem un strat de ciocolată, unul de brânză, unul de vișine, apoi din nou
ciocolată, brânză și vișine și ultimul rând de ciocolată .
Se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, 40-50min.
Poftă bună!

Un pumn de nuci...
La sărbători pregătirile sunt în toi. Spărgătorii de nuci au de lucru mai mult ca în orice altă
perioadă a anului. Puține sunt mesele de pe care să lipsească tradiționalul cozonac cu nucă.

Pagină realizată de Aneta Oprănescu

Te-ai întrebat vreodată de ce este atât de iubită nuca în preajma sărbătorilor? Ei bine, în trecut nucile și
migdalele au fost un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu. În timp ce participau curioși la pregătirea
cozonacilor, copiilor li se povestea că „într-o coajă lemnoasă, aparent lipsită de valoare, se afla ascuns
un sâmbure dulce. Tot așa, cele întâmplate de Crăciun sunt ascunse și tăinuite într-un veșmânt
sărăcăcios în staulul din Betleem”.
Ce mai putem spune este că „nucile” pe care ni le dă uneori Dumnezeu să le spargem nu au niciodată
coaja prea tare, astfel încât să nu le putem „deschide”.
Iar dacă vreodată ți se pare că o nucă este prea tare pentru tine, Îl poți ruga pe Dumnezeu să-ți
dăruiască un „spărgător de nuci” pe măsură.
În Tine, Doamne, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În spatele împrejurărilor dificile
se află ascunsă călăuzirea Ta. În spatele situațiilor neînțelese și imposibile din viață se află voia Ta plină
de înțelepciune. În spatele celor tăinuite Te pot întrezări mereu pe tine.
Vreau să descopăr comorile pe care le-ai ascuns pentru mine în această viață. Ajută-mă, Doamne, să o
pot face. Amin
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Descoperă Ţara Sfântă – ISRAEL
EL NIFLA TOURS
Dumnezeu Minunat

Dorel Văran

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

Vasile Năvodinschi

Doublesstudio Videography
și Isaia Pasca
Rafael Emerich - traducător

MULȚUMIM CELOR DIN „CULISE” - ECHIPELE TEHNICE. BISERICA PENTICOSTELĂ PHILADELPHIA ȘI PRIMA BISERICA BAPTISTĂ

Les Cerbu

Daniel Ciobanu

Emanuel Emerich
Denis Izsak
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Isaia Pasca Speranța
Eduard
Izsac

Adam Toma - traducător

Welcome to
Vass Porumb Photo
Studio

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.

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.

Contact:
Mobil 0407 250 846
Email: info@vassphotography.com
Website www.vassphotography.com

Cafe Transylvania
Email: office@cgdpartners.com.au

Original recipes,
Fresh and delicious

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.

YOUR LAW FIRM
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!

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

Shop 4 Spring Square, Hallam,
VIC 3803,
Phone number:
03 9796 5227, 04 3216 2907
kate@cafetransylvania.com

AUSTRALIAN SCHOOL OF MINISTRY
Cursuri acreditate de echipare pentru slujire
Aceste cursuri te vor ajuta să fii un ambasador al Împărăției lui
Dumnezeu.

Your Law Firm

Ph: 1300 896 500
7 Techno Park Drive,
Williamstown,
Vic, 3016
Fax: 03 8692 6297
enquiries@yourlawfirm.com.au

Avantajele școlii sunt următoarele:
- echipare pentru influența în societate;
- teologie și practică (baza Biblică și activare în slujire);
- școala este acreditată de guvernul Australian;
- online (cursuri disponibile 100% online, oriunde în lume);
- foarte accesibilă ($4,800, plățile pot fi făcute și săptămânal);
- studii flexibile (doi ani, part-time sau un an full-time).
Viziunea noastră este să echipăm o generație nouă de slujitori
cu influență în societate.

Înscrierea se face online: www.asom.org.au
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2 DECEMBRIE 2017 - ZIUA ROMÂNIEI
COMUNITATEA ROMÂNĂ DIN PERTH LA WOODBRIDGE PARK MIDLANDS
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