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MOTTO: 
 
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui 
Cristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru 
arătarea şi Împărăţia Sa: 
Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp 
şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 
blândeţea şi învăţătura.  
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să 
sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile 
să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători 
după poftele lor. 
Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor 
îndrepta spre istorisiri închipuite. 
Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, 
fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. 
    2 Timotei 4:1-5 

Ispititorul Vine! 
Matei cap. 4 
Păstor Ștefan Mânzat 
 
Dacă diavolul L-a ispitit pe Domnul Isus,  
să fim atenți, să nu ne lăsăm păcăliți. 
El vine și la noi. Nu există locuri sau  
timpuri unde ispititorul să nu îndrăznească.  
 
Domnul Isus a fost ispitit imediat după botez. Pentru noi, botezul 
este un lucru poruncit de Dumnezeu, dar nu înseamnă că după 
botez nu o să fii ispitit. 
 
Imediat după ce Domnul a fost botezat, s-au deschis cerurile și 
Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip de porumbel. De aici ne 
dăm seama că nici pogorârea Duhului Sfânt peste noi nu ne 
garantează că vom fi scutiți de ispită. Ispititorul vine. 
 
Un glas s-a auzit din cer după ce Domnul a fost botezat: „Acesta 
este fiul meu în care îmi găsesc plăcerea!”. Apoi a fost dus de 
Duhul în pustie ca să fie ispitit. Să nu crezi că dacă ți-a vorbit 
Dumnezeu, cel rău nu mai vine la tine. Ispititorul vine! Nici chiar 
umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt nu te scapă de ispită. 
 
Dacă ne uităm la timpul când a fost ispitit Domnul, vedem că 
tocmai era în zi de post, și încă un post de 40 de zile. Dacă din când 
în când, unii dintre noi, ca să biruim păcatul, intrăm în post, 
ispititorul și atunci vine.  
 
Putem observa din acest pasaj că diavolul este atât de obraznic și 
de îndrăzneț încât ne atacă în orice situație din viață. Dar textul 
acesta nu l-am citit ca să arătăm cât de priceput și de înșelător este 
vrăjmașul nostru, ci ca să desprindem de aici biruința Domnului 
Isus Cristos. Adică, nu contează cât de puternic este atacul 
împotriva noastră, noi putem învinge prin biruința Domnului. Pe 
Domnul Isus nu ispita L-a biruit, ci El l-a biruit pe ispititor. Diavolul 
L-a lăsat, dar doar pentru o vreme; dar cu alte ocazii, în repetate 
rânduri s-a întors cu ispitele lui. Uneori a venit prin oameni care 
erau considerați buni, considerați cei mai religioși - fariseii, preoții; 
deci aceștia au fost asociați cu ispititorul. Și la noi vine cu ispita din 
partea oamenilor în care noi avem mare încredere. 
 
Se pune întrebarea: „De ce îngăduie totuși Dumnezeu ispita?”. 
În cazul Domnului Isus știm exact de ce a îngăduit Dumnezeu să fie 
ispitit. Citim la Evrei 2:18: „Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în 
ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi”. 
Domnul Isus știe prin ce trecem noi și ne vine în ajutor. 
 
În cazul nostru, răspunsul cel mai bun îl găsim în  
Iacov 1:12: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit 
bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor 
ce-L iubesc”. Care dintre noi nu ar vrea cununa? Toți o vrem. Ceea 
ce trebuie să facem găsim în Marcu 14:38,  „Vegheați și rugați-vă, 
ca să nu cădeți în ispită”. Domnul să ne ajute ca atunci când 
ispititorul vine să-l biruim și noi așa cum l-a biruit El. 
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DIFERITE VALORI  
Păstor Daniel Brânzei  
 

u există lucruri cu valoare absolută, intrinsecă. 
Toate au valoare atribuită, în funcție de utilitatea 

lor sau de cât vor oamenii să dea pe ele. La urma 
urmei, o bancnotă este o simplă hârtie colorată cu 
semnătura unui casier! Pe un cec, o altă foaie de 
hârtie, poți scrie ce valoare vrei tu. Cu semnătura ta îi 
schimbi dintr-o dată valoarea. 
 
În America, mai precis în Huntington Beach, hoții au 
furat niște poșete de lux. În primul jaf au luat poșete 
de peste $8.000. În cel de al doilea au luat poșete de 
peste $14.000. Vinerea trecută au furat poșete în 
valoare de $34.000 de dolari. Există asemenea 
poșete? Cine este gata să dea așa mulți bani pe ele? 
 
Tot săptămâna trecută s-a pus în vânzare o casă de 50 
de milioane de dolari! Cum trebuie să fie o asemenea 
casă? Cine se lasă păcălit să plătească o asemenea 
sumă pentru ea? 
 
Un rinichi de animal, gătit, poate costa în jur de $20 – 
$40 în farfuria de la restaurant. Un rinichi pentru un 
transplant uman costă însă de câteva mii de ori mai 
mult. Lucrurile costă cam cât vrei tu să dai pe ele, cât 
îți trebuie ție de mult. 
  
Cât ai da să te scape cineva de la moarte? Cât ai da să 
te scape cineva de la chinul veșnic al iadului? 
Aceasta este problema ta cu Isus Cristos. Pentru un 
bebeluș, născut într-un staul din Betleem, nu ești gata 
să dai mai nimic și… ai dreptate. Nici pentru fiul unui 
tâmplar care a trudit în prăfuitul Nazaret. Cu atât mai 
puțin ai cheltui pentru un răzvrătit răstignit de romani 
în Ierusalim. Nu e treaba ta și nici nu te interesează. 

Nu este un ,,adevăr existențial“ 
pentru tine. Dar dacă Îl privești 
prin prisma vieții tale, a morții 
tale și a eternității tale… lucrurile 
se schimbă dramatic. Valoarea lui 
Cristos crește când îți dai seama 
că viața este doar un vis trecător 
și că te așteaptă moartea, iar 
după ea… veșnicia! 
 
Cât  ești gata să dai ca să trăiești veșnic fericit într-un 
loc perfect? Cât dai ca să scapi de locul pedepsei din 
iadul cu foc și pucioasă? Cât dai ca să nu ajungi în 
groapa de gunoi incendiat a universului? 
 
Nașterea lui Isus Cristos a pus în mișcare două vești 
paralele: una bună și una rea. 
Vestea bună, numită în limba greacă ,,evanghelion“, 
este că Dumnezeu a luat inițiativa să salveze oamenii 
de pe planeta Pământ. A coborât El însuși să moară 
pentru vinovăția înstrăinării lor, a ispășit la cruce 
pedeapsa pentru ei, iar apoi a plecat înapoi în slavă ca 
să le pregătească un loc și un destin fericit. 
 
Vestea rea, cea mai rea dintre toate veștile, este că tu 
poți să ignori total această realitate, preferând să te 
ocupi cu alte lucruri în viață. Să dai valoare altor 
lucruri, altor preocupări, altor pasiuni. Tu poți 
zădărnici prin indiferență și necredință planurile lui 
Dumnezeu pentru tine. 
N-o face. Nu te vinde pe fleacuri. Valoarea ta a fost 
stabilită de Dumnezeu când a venit El personal să te 
răscumpere din felul tău deșert de viețuire cu prețul 
imens al jertfei Sale.

  

N 

La 26 Ianuarie, în fiecare an, ceremonia de ridicare a 

steagului național și acordarea de cetățenie a noilor 

cetățeni se desfășoară la Rond Terrace, la care 

participă premierul Australiei. La această ceremonie 

oficială participă Garda Federației Australiei și 

formația Royal Australian Navy Band. 

Își prezintă salutul lor Royal Australian Air Force 

precum și Regatta Point care salută cu 21 de focuri 

de tun. 

Această zi este considerată sărbătoare națională, zi 

de odihnă și relaxare. 
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CUM A BIRUIT CRISTOS?  
CUM PUTEM SĂ BIRUM ȘI NOI? 

 
Cristos a biruit ascultându-L pe Tatăl:  
„Iată-Mă, trimite-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule”. Religia, în ultimul timp ne dă 
libertatea relativismului. Nu mai există un 
reper absolut, ci pur și simplu acest reper 
este în mâna noastră și noi îl mutăm cum 
vrem noi. Binele nu mai este binele lui 
Dumnezeu și răul nu mai este răul 
diavolului, ci este bine ceea ce vreau eu să 
fie bine și este rău ceea ce vreau eu să fie 
rău. Dacă nu-mi place să fiu fată mă fac 
băiat... Pentru unii nu mai este rău să bei 
alcool. Iertați-mă, dar eu consider că este 
rău să bei alcool. 
Mișcarea evanghelică devine din ce în ce 
mai mediocră în multe locuri din lume. 
Oamenii devin mai importanți decât 
Dumnezeu. Asta nu este credință, este 
umanism mascat în religie.  
 
Isus Cristos a biruit, dar această biruință a 
fost rodul unei trăiri în sfințenie, în 
demnitate. Și noi putem birui atunci când 
vom fi concentrați pe Împărăție,  
dorindu-ne-o mai mult decât orice. 

 

 

 

 

 

AVEM UN DUMNEZEU MARE 
 
El continuă să lucreze cu oamenii, cu mine 
și tine, în ciuda limitărilor noastre și a 
nereușitelor noastre. De ce oare? Eu cred 
că Dumnezeu privește spre om și vede 
rezultatul final, produsul final. De aceea nu 
renunță la noi, la copiii noștri, la Bisericile 
noastre, la creștinii de pe întreg pământul.  
 
Noi avem impresia că a fi biruitor este o 
urcare continuă, fără să ne dăm seama că 
Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în 
viața noastră, pentru ca să ajungem 
biruitori în final. 
Suntem în război, fraților. Suntem în țări 
libere, dar libertatea aceasta reprezintă 
războiul cel mai mare. Vrășmașul merge 
după copiii noștri, vrea să-i dea jos din 
Biserici. Să ne unim toată Biserica și să 
invadăm teritoriul dușmanului sufletelor 
noastre cu un imn de victorie, o cântare de 
laudă Dumnezeului nostru. 
 
Vreau să vă spun tuturor, tineri sau 
bătrâni. Noi am fost chemați la biruință. Să 
dăm Domnului credit pentru tot ceea ce 
am realizat în viața noastră de credință. 

 

 

 

 

 

DUMNEZEU E TĂRIA MEA 
 
Aducem Domnului aceste rugăciuni 
cântate de care avem nevoie în 
fiecare zi. De la răsăritul soarelui 
până la apusul lui peste insulele 
Hawaii, națiune după națiune se 
închină Celui ce ne-a creat, a creat 
pământul și universul. 
 
Fără El n-am exista, El este tăria 
noastră, El ne ajută, El se luptă 
pentru noi. El ne-a plătit la Calvar. 
 
Dacă în această zi te confrunți cu o 
imposibilitate, acest cuvânt nu există 
pentru Isus, pentru că universul 
întreg este aliniat după voia Lui. 
 
Domnul să-ți facă bine in această zi. 
Atinge-te de El cu credință, cere-I 
ajutorul și El, în bunătatea Lui de 
Mântuitor, îți va face bine. 
 
Cu credință, cu credință să cântăm și 
să ne rugăm. 

Pastor Luigi Mițoi - Chicago Păstor Avram Bergiano - Portland  Dan Damian - Portland 
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Fratele Gabi Izsak, păstorul Bisericii Philadelphia, 
gazda Convenției din anul acesta, a deschis 
programul cu psalmul 133:  
„Iată  ce plăcut și dulce este să locuiască  frații 
împreună...”, și a continuat: 
Aș vrea ca tema convenției: „Biruința”, să fie 
experimentată, biruința Domnului, atât în ceea 
ce privește lucrările acestei convenții, dar mai 
ales să avem biruință în fiecare zi. Și este posibil 
lucrul acesta pentru că „în numele Domnului 
suntem mai mult decât biruitori”. Pentru că 
fiecare zi are provocările ei, fiecare zi are 
bunătăți și îndurări înnoite pentru noi și pentru 
sufletele noastre, așteptăm mult de la Domnul. 
Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. 
 
Secretul reușitei într-o adunare cum este această 
Convenție, nu sunt invitații, nu sunt cei care 
cântă. Ei sunt oameni înzestrați mai mult sau mai 
puțin. Secretul reușitei este ROUA ȘI 
UNTDELEMNUL. Amândouă sunt simboluri 
pentru Duhul Sfânt, și dacă Duhul Sfânt este 
prezent, în locul acesta va fi binecuvântare peste 
noi toți. Mărit să fie Numele Domnului! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Ai valoare în ochii lui Dumnezeu” 
Acesta este unul din cântecele pe 
care le-au cântat grupul Messengers. 
 
Fratele Dan Damian a prezentat  
într-un mod original și plin de har 
acest cântec: „Ca pe o rugăciune, să 
cântăm împreună această cântare și 
dacă mesajul acesta vorbește 
sufletului tău să știi că Isus Cristos îți 
reafirmă această valoare pe care ți-a 
dat-o prin crucea Lui, prin jertfa Lui. 
Ascultă și lasă ca Duhul Sfânt să-ți 
vorbească și prin acest mesaj”: 
 
„Ai valoare-n ochii lui Dumnezeu, 
Pentru tine a murit Fiul Său 
Pe o cruce ca să fii mântuit. 
Oricine-ai fi, de Dumnezeu eşti iubit ! 
Oricine-ai fi, tu ai valoare! 
Oricine-ai fi, primeşti iertare! 
Oricine-ai fi, tu ai valoare-n ochii Lui”. 

 

 

 

 

 

 

„

                                                                                                           

THE MESSENGERS Păstor Gabi Izsak 

CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA 
 
Apostolul Pavel spunea că în 
zilele de pe urmă oamenii vor fi 
iubitori de sine. Suntem chemați 
să biruim această iubire de sine 
prin dezbrăcare de noi înșine și 
să-L înălțăm în toate pe Domnul 
nostru Isus Cristos. Altă biruință 
care nu-i prea ușoară: „Nu te lăsa 
biruit de rău, ci biruiește răul prin 
bine! (Romani 12:21). 
 
Trăim într-o vreme în care 
neadevărul este la loc de cinste și 
noi trebuie să biruim neadevărul 
prin adevăr. Și cine este Cel ce 
este Adevărul? Este Domnul 
nostru Isus Cristos.  
 
Dumnezeu să ne ajute să apărăm 
Adevărul, să susținem Adevărul și 
să trăim Adevărul. 

Păstor Beni Pop 
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         âteodată 
Dana Dobre 
 

Câteodată te plângi că n-ai bani, n-ai un leu 
Și decizi că de vină e doar Dumnezeu. 
Că nu-ți dă și că trece de tine mereu, 
Dar tu uiți că și altora le este greu… 

Câteodată blestemi „soarta” fără noroc 
Și gândești: „viața e doar un simplu joc…” 
Când o boală apare fără milă lovind 
Uiți că El este Sus, te așteaptă cu jind… 

Să Îi spui: „Tată, vindecă tu boala grea 
Că aici pe pământ, nu am pe nimeni, 
Doar în Tine mă-ncred, te rog, nu mă lăsa 
Iartă-mă, dar nu-s gata a pleca…” 

Câteodată gândești: „Nimeni nu mă iubește 
Și cel mai de-aproape mă părăsește”. 
Uitând că pe dealul Golgotei, cândva, 
Dumnezeu Însuși Și-a luat Crucea grea. 

Și ți-a spus, și mi-a spus, chiar atunci, la Calvar: 
„Iubirea divină e al Cerului dar! 
Sunt aici pentru tine și oricând te primesc, 
Chiar de-i greu de-nțeles, Eu, Isus, te iubesc!”. 

 

       

    acrimile Tale, Doamne 
 
Lacrimile Tale, Doamne, 
Sunt petale de iubire 
Ce au curs încet la cruce 
Pentru-a noastră mântuire. 
 
Lacrimile Tale, Doamne, 
Sunt balsamul vieţii mele 
Ce-mi oferă mângâiere 
Să mă-ndrept spre cer şi stele. 
 
Lacrimile Tale, Doamne, 
Sunt cetăți de izbăvire 
Pentru suflete-n durere 
Oferindu-le iubire. 
 
Lacrimile Tale, Doamne, 
Le port azi in gând curat 
Mă îndreaptă în trăire 
Ca sa fiu pe veci salvat. 

C 
A CUI E NEGRESA ASTA MICĂ?  
 
O întrebare care îmi trecea pe la urechi  
des pe când eram de-o șchioapă, prin  
anii ’78, când bunicii mă țineau strâns de  
mână să nu mă piardă pe străzile pustii  
ploieștene. 
 
 
Aveam 5 anișori și mă uitam în sus la toți cei mari care întrebau, de 
cate ori mă vedeau pentru prima dată: „A cui e negresa asta mică?”. 
Întrebarea îmi intra pe-o ureche și îmi ieșea pe cealaltă; pe atunci nu 
realizam că sunt diferită. Mai târziu am luat pulsul vieții și am început 
„lupta”, acomodarea, intr-o lume în care majoritatea oamenilor erau 
albi. 
 
Nu, nu sunt eu cea din poză, e un suvenir de la o fostă colegă de 
facultate, Oana. O roșcată cu par lung și inima mare, crescută la sat, 
într-o familie extrem de modestă, dar ambițioasă să ajungă 
profesoară de română și rusă. A reușit. Mă iubea foarte mult, 
locuiam cu ea și încă 3 fete la cămin în primul an de facultate. 
 
Pe 3 ianuarie 1992 când am împlinit 19 ani eram la Sibiu, în gazdă la 
o altă colegă pe care n-a lăsat-o inima să nu mă ajute. Căminul se 
închidea și nu aveam unde să stau, era iarnă. A venit și Oana după 
Revelion și mi-a adus felicitarea din imagine, pentru „negresa ei 
dragă”. 
 
Au fost momente nenumărate în care cei din jur întrebau ce e cu 
mine, de unde vin, cine-mi sunt părinții. Întrebări la care nici astăzi 
nu pot răspunde în totalitate, deoarece nu-mi cunosc tatăl, și e 
cumva frustrant. 
 
„A cui e negresa asta mică?”. Unii se încumetau pe vremuri să 
răspundă: „E făcută cu un negru”. Aș completa: unul care și-a 
renegat propriul copil și încă respiră pe această planetă, ca mulți alții. 
Nu judec, pot doar să spun: „Cine are părinți, să-i respecte ca atare. 
Nu știm ce eforturi și sacrificii au făcut să-și crească copiii cu 
demnitate”. 
 
Acea negresă mică e acum o femeie în toată firea, cu familie și copii 
și cu drag de Cel care i-a dăruit-o și a călăuzit-o: Isus Cristos. Este o 
creștină care merge pe Cale și nu vrea să se abată, pentru ca a văzut 
mizeria acestei lumi și nu vrea să revină în ea. Un om care încearcă să 
fie bun cu ceilalți și, chiar dacă uneori nu-i reușește totul, cere ajutor 
de la Cel care i-a fost întotdeauna alături: Dumnezeu. 
 
Acea negresă mică de atunci este cea care astăzi mărturisește că 
TATĂL ei a fost întotdeauna DUMNEZEU. 
Și acest Tată mi-a dăruit și o familie mare, familia creștină, cu care 
sper să ajung într-o zi în Cerul Lui. 
 
Dumnezeu să vă ocrotească familiile tuturor, să vă păzească de 
orice rău! 
 

L 

 
Dana Dobre 
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u-i așa că orice elev ar dori să 
știe înainte de examen 

subiectul la care va fi examinat? Cât 
de recunoscător ar fi dacă ar exista 
cineva care să i-l șoptească! Acesta 
este ajutorul pe care Domnul Isus 
ni L-a dat. El ne-a spus ce criteriu va 
conta la Judecata de apoi. 
 
La intrarea în regatul Cerului, 
nimeni nu va fi întrebat despre 
denominația sa 
religioasă. Diferitele confesiuni sunt 
doar eșafodajul care ajută la 
construirea Regatului. Cerul este 
pentru toți copiii lui Dumnezeu. 
Mulți oameni cred că Dumnezeu va 
judeca pe criterii de morală, cinste, 
puritate, credința pe care ai avut-o 
în viață. Acestea sunt păreri 
omenești. Oamenii nu pot hotărî 
regulile după care vor fi judecați la 
Judecata de apoi. Judecătorul va fi 
Cristos. El ne dezvăluie un șir 
de probleme la care, cel mai 
probabil, nici nu ne-am gândit. 
Oameni care n-au făcut nimic rău 
vor fi condamnați pentru că au 
lăsat nefăcut un bine: au lăsat pe 
cineva să moară de foame, 
să flămânzească, au lăsat pe cei 
fără haine dezbrăcați, i-au lăsat pe 
cei bolnavi neîngrijiți. 
 
Cristos condamnă un preot și un 
levit (în Parabola Bunului 
Samaritean) pentru simpla vină de 
a nu se fi preocupat de un om rănit. 
Dar dacă, mai rău, poate ai fost 
printre cei care l-au rănit! Care va fi 
pedeapsa? În Parabola săracului 
Lazăr, Cristos condamnă pe omul 
bogat pentru faptul că a uitat să 
ajute un sărac. Dar ce pedeapsă te 
așteaptă pe tine, dacă altcineva 
a sărăcit din cauza ta? În 
Deuteronom, 23:3-4 este scris : 
„Amonitul și moabitul să nu intre în 
adunarea Domnului, nici chiar la al 
zecelea neam, pe vecie”. Dar de ce? 
Ce crime au comis? Nu, n-au făcut 
niciun rău, și totuși sunt 
condamnați pentru că au lăsat 

nefăcut un bine, „Pentru că nu 
au ieșit înainte cu pâine și apă, pe 
drum, la ieșirea voastră din Egipt”. 

 
Nu ai dat când puteai să dai, ai 
tăcut când ar fi trebuit să vorbești, 
ai lăsat ca Isus să fie batjocorit fără 
să ripostezi. Aceste păcate sunt 
îndeajuns ca să te ducă în iad. Vei fi 
condamnat  pentru binele pe care  
l-ai lăsat nefăcut. Ai dăruit toate 
vorbele bune, toată dragostea de 
care erai în stare? 
 
Isus spune în Luca 14:12-14 : „Când 
dai un prânz sau o cină, …cheamă 
pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe 
orbi”. La Judecata de apoi vei fi 
întrebat despre asta. 
Se spune că un bogat ajunge la 
judecată și Dumnezeu îl întreabă: 
„Iubești oamenii?”. El a răspuns : 
„Doamne, am dat un milion pentru 
binefaceri”. Dumnezeu l-a întrebat 
din nou : „Nu te întreb câți bani ai 
dat ci dacă ai oferit dragoste?”. 
Bogatul răspunde iar : „Doamne, nu 
ți-am spus că am dat un milion?”.  
Atunci Dumnezeu i-a comandat 
unui înger: „Dă-i acestui om 
milionul înapoi și trimite-l în iad, 
pentru că îl întreb despre dragoste 
și el îmi răspunde despre bani. Nu 
ne înțelegem unul cu altul!”. 

Cel care face sacrificii din dragoste 
pentru vecinul lui, face în acest fel 
trei oameni să devină mai bogați: 
pe sărac, pe el însuși și pe Cristos. 
La judecată vei fi întrebat dacă 
ai răspuns nevoii vecinilor tăi, 
nevoia de a fi fericit; și dacă te-ai 
purtat față de creștinii în 
nevoie precum față de Cristos 
Însuși. Vei fi deasemeni întrebat 
dacă ți-ai adunat toate puterile 
în serviciul binelui. 
 
Biblia ne spune despre focul 
Gheenei. Există vreun păcat atât de 
plăcut încât să merite, ca de dragul 
lui, să suporți pedeapsa eternă?  
L-ai mai face dacă ai ști că va fi 
urmat de 20 de ani de închisoare? 
Focul Gheenei există, dar tu nu 
trebuie să intri în el. Acest foc 
veșnic nu este pentru oameni, ci 
pentru diavol și îngerii lui! 
Meriți acest chin, pentru că nu l-ai 
iubit pe Dumnezeu, nici pe vecinul 
tău. Dar tu nu este nevoie să 
suporți asta. Isus a murit pentru 
asta în locul tău. I-au legat mâinile, 
apoi I le-au țintuit în cuie. Cui i-a 
făcut El rău? Nimănui.  
A binecuvântat aproape pe oricine 
cu mâinile Lui. Nu a meritat o astfel 
de soartă. Dar El a suferit pentru 
asta, pentru că mâinile noastre au 
făcut lucruri greșite; ele au furat, au 
bătut, au ruinat vieți, au ajutat la 
comiterea unor fapte rele. Gura I-a 
fost umplută cu oțet pentru vorbele 
tale rele. Ne-am provocat durere 
unii altora; acesta este motivul 
pentru care El a fost rănit de 
coroana cu spini. El este Mielul lui 
Dumnezeu, care a ridicat păcatele 
lumii. Prin moartea Lui am fost 
mântuiți de păcatele noastre.  
 
Credința în sacrificiul Lui ne inspiră 
să întrebăm ca și primii creștini: 
„Fraților, ce să facem?” 
(Faptele Apostolilor 2:37) 
   
 sursa: damianion

 

N 

JUDECATA DE APOI Richard Wurmbrand 

1909 - 2001 
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Este groaznic când plânge un 
bărbat! Ce poate să-i provoace unui 
bărbat plânsul? Este suferinţa 
pentru propriul său fiu. Acest lucru 
poate zdruncina lăuntrul unui 
bărbat. Suferinţa devine deosebit 
de amară, atunci când un 
asemenea bărbat trebuie să spună 
ca şi tată: „Este vina mea”. Dar mai 
bine să vă povestesc cum s-au 
petrecut lucrurile: 
 
Pe fiu l-am cunoscut ca mic 
ştrengar în vârstă de patrusprezece 
ani. Atunci frecventa orele de 
studiu biblic pe care le organizasem 
pentru astfel de băieţi. El participa 
cu mare bucurie. Precum ogorul 
arat de plug înghite grăunţele, tot 
aşa şi inima lui prelua sămânţa 
bună a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Aşa cum floarea soarelui se roteşte 
după lumină, tot aşa băiatul se 
întindea după Isus şi Harul Său. 
 
Apoi a urmat o perioadă, perioada 
celui de Al Treilea Reich, când orele 
noastre de studiu biblic se găseau 
în mijlocul bătăliei. Se stârnise o 
mare furtună împotriva lor. Se 
explica cum că, nu ar fi necesar şi 
natural ca băieţii aceştia să se 
întâlnească la ore de studiu biblic. 
Dar băieţii continuau să vină, deşi 
erau batjocoriţi şi luaţi în râs, ba 
uneori erau chiar ameninţaţi. 
Băieţii rezistau vitejeşte la aceste 
atacuri. Ei înţelegeau bine că, 
pentru Isus şi pentru Adevăr 
trebuie să lupţi. 
 
Dar mulţi dintre părinţi s-au 
îngrijorat. Printre aceştia se număra 
şi tatăl tânărului meu prieten. El era 
de părere că poţi să fii creştin și 
altfel. 

- Nu, i-am răspuns noi, - nu există 
creştinism fără părtăşie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. 
- Da, dar dacă fiul meu se va 
remarca prin aceasta, şi va fi 
considerat înapoiat sau chiar prost? 
Şi el trebuie să avanseze! Trebuie 
să avanseze în orice caz! Trebuie 
să-și orienteze pânzele după cum 
bate vântul. 
- Dragă domnule, (încerca să-i 
explice conducătorul orei noastre 
pentru tineret), cu siguranţă că 
băiatul dumneavoastră trebuie să 
avanseze! Şi el va reuşi aceasta 
pentru că este un băiat isteţ. Dacă îl 
veţi reţine însă să vină la ora 
noastră de studiu biblic atunci îi 
veţi lua băiatului suportul... 
- Ei na, suportul trebuie să fie în el! 
- Nu, greşiţi. Noi nu avem un suport 
în noi înşine. Numai când un astfel 
de băiat îl cunoaşte pe Domnul 
Isus, atunci el are un suport.  
 
Dar tatăl şi-a impus voinţa. El a 
reuşit să-şi convingă propriul fiu să 
nu mai participe la orele de studiu 
biblic. Tot mereu ceilalţi prieteni 
tineri de la ora de studiu biblic îl 
invitau.  Bineînţeles că urmarea a 
fost că băiatul îşi evita prietenii şi îi 
ocolea cum putea mai bine. Nu a 
trecut mult timp şi el şi-a găsit alţi 
prieteni, cărora un astfel de studiu 
biblic le stătea de mult ca un 
ghimpe în ochi. Aceştia s-au 
bucurat copios de faptul că unul 
dintre băieţii pocăiţi li s-a alăturat 
lor. Parola lor era: „Lasă că-l 
învăţăm noi minte pe ăsta". Şi ei l-
au învăţat.  
 
Tatăl a observat lucrul acesta într-o 
Vinerea mare, când toată familia 
era pregătită să meargă la Biserică. 

- Eu nu merg, 
explică băiatul cu îmbufnare. 
- Nu? Oare de ce? întreabă tatăl. 
- Totul e o prostie mare, răspunde 
băiatul. 
- Trebuie să am răbdare, se gândea 
omul şi-l lăsă pe băiat acasă. Dar 
după câteva zile se plângea mama: 
- Băiatul nostru devine atât de 
obraznic. Nimic din ce-i spun nu-i 
este pe plac. Imediat îmi răspunde 
înapoi. 
Tatăl era uimit. Fiul său?! El a fost 
întotdeauna atât de mândru de fiul 
său ascultător. Aşa s-a făcut că a 
vorbit cu el din scurt. Băiatul însă se 
răzvrătea. Atunci tatăl s-a enervat 
şi i-a tras „golanului” o palmă 
zdravănă. Din ziua aceea puntea 
dintre tată şi fiu era sfărâmată. 
 
Ar fi prea mult de povestit întreaga 
dramă ce a urmat. Băiatul făcea tot 
ce îi plăcea. El venea târziu acasă şi 
fuma nespus de multe ţigări. Seri la 
rând stătea în cinematografe. Ei şi 
tot aşa... Nici o pedeapsă nu mai 
ajuta şi nici o ameninţare, totul se 
agrava tot mai mult. Şi într-o zi a 
urmat o „bombă”. A apărut şeful la 
care băiatul se afla în ucenicie. Şi 
acum a ieşit la iveală o poveste 
urâtă, să nu mai vorbim... 
Erau acele zile în care bărbatul, cu 
ochii plini de lacrimi stătea în faţa 
mea. Bineînţeles să avansezi, da! 
Dar să asculţi Cuvântul lui 
Dumnezeu ! Preţul i-a fost prea 
mare. Un lucru este cert, că nimic 
nu este de folos dacă pierzi lucrul 
cel mai bun: să ne aducem 
tinereţea la Isus! Căci: „Ce 
 i-ar folosi unui om, dacă ar câştiga 
lumea întreagă şi şi-ar pierde 
sufletul?” ( Matei 16:26).   

 

 
 

1897 – 1966 

Păstor Wilhelm Busch 

Unii oameni spun despre copiii noștri că trebuie să aibă voință liberă; când vrea el să meargă la Biserică atunci 

să meargă, voință liberă. Dar la școală tot așa face? Se duce când vrea el? Nu! Se duce în fiecare dimineață.  

Atunci de unde această fățărnicie? Cu școala într-un fel, cu Dumnezeu în felul nostru... 

Păstorul Teofil Ciortuz 
8 
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PRIMA BISERICĂ ROMÂNĂ, MELBOURNE 
 
Pe data de 7 ianuarie 2018 Biserica l-a avut ca invitat pe misionarul  
Chris Griffioen, director la OM Victoria. Fratele misionar a prezentat 
Bisericii aspecte din lucrările misiunii cu oamenii săraci din Bangladesh. A 
îndemnat Biserica la rugăciune pentru creștinii persecutați din Bangladesh 
și din lumea întreagă. 
 
Păstorul Bisericii, fratele Teofil Ciortuz, a îndemnat Biserica să își arate 
dragostea de Dumnezeu prin dragostea de aproapele nostru, amintind și de 
creștinii din țările musulmane care suferă pentru credința lor în Domul Isus 
Cristos. 
 
 

PĂSTORUL CORIN IZVENARIU ÎN INDIA 
 

 
 
 
 

 

GRUPUL „SPERANŢA ŞI PRIETENII” LANSEAZĂ O TELEVIZIUNE ONLINE DUPĂ CE YOUTUBE 
A ÎNCHIS CANALUL SPERANŢA MEDIA 

 
După închiderea canalului Speranţa Media pentru copii şi suspendarea canalului Speranţa Media cu peste 100 de 

mii de abonaţi, Gabriel Gorcea 
lansează creştinilor evanghelici o 
provocare: „Este timpul să avem o 
televiziune creştină online, care să 
nu depindă de alte platforme. Pentru 
realizarea acestui proiect măreţ este 
nevoie de un efort comun al 
creştinilor de pretutindeni. Pentru 
acest scop a fost lansată o campanie 
fundraising prin care fiecare poate 
contribui la deschiderea acestui 
proiect TV creştin la care să aibă 
acces oricine". 

 

Vești din Biserici 

Un comunicat cu relatarea detaliată a situaţiei a fost făcut public pe platforma de colectare de fonduri 
GoGetFunding.com, de către liderul Misiunii Speranţa, Gabriel Gorcea. 
https://www.stiricrestine.ro 

9 

După serviciul divin, cu Biserica  Baptistă 
din Mookandapalii, Tamil Nadu, India. 

Păstorul Corin Izvenariu mulțumește păstorului Dorel Brândaș și Bisericii Harul 
Melbourne pentru suportul financiar acordat. Domnul să le dea răsplată.   

Între 30 Decembrie 2017 și 14 
Ianuarie 2018, păstorul Corin 
Izvenariu, însoțit de soție, sora 
Elena, a făcut o călătorie 
misionară în India, răspunzând 
invitației profesorului Clement 
Praveen de la Facultatea de 
Teologie din Bangalore.  
Slujirea păstorului Corin a 
constat în predicarea 
Evangheliei precum și 
ajutorarea oamenilor săraci  
din Bangalore.  
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În 1991 viziunea lucrării ,,Copii pentru Cristos” a fost 
dată unei familii de scoțieni, Harry & Wilma Somerville, 
și unei românce, Viorica Jorza, atunci când s-au întâlnit 
în Arad, România, în timpul unei călătorii cu ajutoare 
umanitare. O legătură spirituală s-a creat între ei și, de aici, a început o lucrare 
binecuvântată de Dumnezeu mai mult decât ei și-ar fi putut imagina. 
Asociația ,,Copii pentru Cristos” s-a înființat în mod oficial în anul 1993 cu 

sediul în Arad. În 1994 o Asociație de susținere ,,Copii pentru Cristos” a luat ființă în Scoția, iar în 
anul 2000 o a doua asociație a luat ființă în Anglia.  
În anul 2003 „Copii pentru Cristos” și-a început lucrarea în Republica Moldova, iar în anul 2009 un grup de 
susținere s-a înființat în Irlanda de Nord.  
Scopul nostru: „Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om (copil), şi învăţăm pe orice om (copil) în toată 
înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om (copil), desăvârșit în Cristos Isus” Coloseni 1:28. 
Obiectivele principale sunt acelea de a-i evangheliza pe copii și de a-i ajuta să crească în relația lor cu Cristos și de 
a echipa pe alții să facă acest lucru, prin instruiri regulate și prin crearea de materiale didactice. 
 
Învățarea și instruirea constituie o mare parte a lucrării. Pe parcursul anului, în Arad și în împrejurimi, lideri tineri 
sunt instruiți pentru a duce mesajul Evangheliei la copiii care se întâlnesc săptămânal în case pentru lecții biblice. 
Sunt organizate în aer liber, de obicei în Săptămâna Mare, în diferite locații din Arad și din împrejurimi. 
Ajutorul umanitar se concretizează prin haine și alimente pentru cei în nevoie. 
Dorința de a avea o casă pentru copiii abandonați, a existat încă de la înființarea asociației noastre. Din noiembrie 
2014, în corpul al treilea al locației de la tabără, funcționează „Casa Harry”, casa de tip rezidențial care 
adăpostește opt copii. 
Activitățile misiuni sunt sprijinite prin donații. Pentru informații și donații:website www.copiipentrucristos.ro, sau 
email cpcarviorica@yahoo.co.uk 

 

 

  

Tabere de vară 
9 săptămâni 
500 de copii 

Alături de tabără am construit, cu inspirația și ajutorul Domnului, o 
casă pentru copiii care au nevoie de ajutor. Ei au devenit „o familie” 
pentru care ne zbatem, ne străduim, ca părinți, să oferim tot ce e 
nevoie ca ei să crească frumos și sănătos. Însă pe lângă hrana cea de 
toate zilele, le dăm și hrană din Cuvânt și copiii sunt gata s-o 
primească și să-I răspundă lui Dumnezeu.  
 
Unii dintre ei sunt orfani, unii au fost neglijați și abandonați... dar 
tuturor Dumnezeu li se oferă ca Tată. Această descoperire minunată 
îi ajută să treacă peste durerea de a fi respinși, orfani sau abandonați, 
cu totul diferiți de ceilalți copii de la școală sau grădiniță. Una din 
fetițe i-a spus mamei ei la telefon: „Mami, noi aici am învățat să ne 
rugăm. Roagă-te și tu înainte de masă! Te învăț eu cum, hai spune 
după mine...” Ce bucurie auzind aceste cuvinte! Da, „din gura 
pruncilor” Domnul primește laudă! 
 

În fiecare vară sunt 9 sau 10 serii de tabere 
la Vârfurile. Ceea ce este foarte așteptat de 
taberiști e Magazinul copiilor din ultima zi. 
Atunci punctele câștigate pentru ascultare, 
memorarea versetelor, atitudinea față de 
învățători și ceilalți copii, aranjarea paturilor 
etc., toate se adună și devin un fel de 
„valută forte” cu care copiii își pot cumpăra 
tot felul de lucruri. Expunem acolo pe mese 
haine, încălțăminte, jucării, rechizite, 
obiecte de toaletă, toate primite din Marea 
Britanie în scop umanitar.  
 
E un mod minunat de a le dărui ceva la 
încheiere, de a-i răsplăti pentru disciplina în 
tabără și a-i încuraja să-și dezvolte un 
caracter creștin. 

COPIII ÎN „CASA HARRY” 
MAGAZINUL...PUNCTELOR! 

10 
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Într-o frumoasă dimineață de vară, pe data de 3 
Ianuarie 2011, împreună cu Alex, soțul meu, și cei doi 
copii, am plecat spre Busselton, pentru un scurt 
concediu. Ne însoțeau alte câteva familii. Am luat cu 
noi barca și cuptorul pentru pizza. 
Am ajuns cu bine la destinație, dar vremea nu era 
favorabilă să lăsăm bărcile la apă. Totuși, după câteva 
ore, timp în care noi am montat corturile pregătindu-
ne de camping, vântul s-a potolit, oceanul era liniștit ca 
sticla. Copiii au insistat să meargă în apă așa că Alex a 
lăsat barca la apă. Eu am rămas cu o prietenă să 
pregătim pizza, iar ceilalți s-au dus pe plajă să-i 
privească pe Alex și pe John cum manevrau barca. 
 
Deodată, barca s-a lovit de un banc de nisip și l-a 
aruncat pe Alex în apă, în timp ce John a rămas în 
barcă. Motorul bărcii nu s-a oprit, ba dimpotrivă, în 
plină viteză s-a răsucit și l-a izbit pe Alex, care a 
încercat să se apere acoperindu-și capul cu mâna 
stângă.  Elicea motorului i-a crestat mâna în cinci locuri 
și i-a retezat creștetul capului, atingând creierul și 
astfel i-a paralizat imediat partea stângă a corpului. 
Alex s-a scufundat și pentru cinci minute nu s-a mai 
văzut deasupra apei. Printr-o minune, a fost ridicat 
deasupra apei și John a înotat până la el, i-a ridicat 
capul deasupra apei și s-a grăbit să înoate spre mal, 
mai ales că apa fiind plină de sânge, putea atrage 
rechini. John era un copil în vârstă de 13 ani. Cu 
ajutorul altui prieten l-au adus pe Alex la mal. 
 
Eu am putut vedea scena de departe împreună cu cei 
doi băieți ai noștri, Lucas în vârsta de 7 ani și Alex, 1 an. 
A fost un șoc pentru mine, copilul mă întreba de ce 
curge atâta sânge, mi se rupea inima de durere, dar 
trebuia să fiu tare în fața copiilor mei și am început să 
mă rog în duhul meu și pot să spun că Domnul mi-a 
răspuns la rugăciune că am simțit peste mine pacea 
Lui, Șalom, o pace care depășește înțelegerea 
omenească, pace cum nu am avut niciodată în viață. Îl 
țineam de mână pe Alex și el mă întreba ce s-a 
întâmplat și atunci am înțeles cât de fragilă este viața 
noastră. Cei 10 ani de căsnicie mi-au trecut pe 
dinaintea ochilor în câteva secunde. Alex nu avea 
dureri, dar îmi spunea mereu că nu simte partea 
dreaptă a corpului. 

A venit Ambulanța și cu mare grijă l-au ridicat. Mai 
târziu, Alex ne-a făcut această mărturie: 
Ceva incredibil s-a întâmplat. Spiritul lui i-a părăsit 
trupul, s-a ridicat deasupra, el a putut să-și vadă trupul 
și pe cei ce-l îngrijau. Ar fi vrut să se întoarcă, dar nu 
putea, ci se înălța tot mai sus. A trecut prin nori și a 
intrat într-o lumină strălucitoare și plăcută. O mare 
pace și bucurie l-a cuprins. S-a simțit așa de fericit în 
acel loc, dar a auzit o voce care i-a spus: „Nu este 
timpul tău acum, trebuie să te întorci!”. Alex a fost, 
practic, mort pentru 30 de minute și paramedicii 
încercau să-l readucă la viață. Alex își amintește că a 
revenit în trup ca un fulger. Fața lui strălucea de 
bucurie, nu mai simțea nicio durere. Eram în 
ambulanță, capul lui era pe genunchii mei și sângele 
curgea pe picioarele mele din capul lui. Mi-a spus că-i 
este somn, dar nu voiam să-l pierd. L-am rugat să-mi 
recite psalmul 23, ne-am rugat Tatălui nostru care este 
în Cer. 
 
Am ajuns la Spital în Busselton, doctorii l-au luat și doi 
frați ne așteptau în rugăciune. L-am sunat pe păstorul 
nostru, fratele Ciniamo și i-am spus totul. Am primit de 
la el cel mai valoros sfat. Mi-a spus: „Carmen, nu 
asculta deciziile doctorilor și nu accepta gânduri 
negative în inima ta. Dimpotrivă, proclamă viață, în 
Numele lui Isus, peste Alex, vindecare rapidă; pune-ți 
mâinile peste el și cere sângele Domnului să-l vindece și 
Domnul îl va vindeca. Noi toți ne rugăm și am trimis 
vorbă la mulți mijlocitori să se roage pentru Alex”. 
 
De la Busselton, Alex a fost imediat transportat cu 
Flyng Doctors la Royal Perth Hospital. Eu eram încă în 
Busselton cu copiii, vorbind cu Dumnezeu și cu păstorul 
Ciniamo. Am primit un telefon de la Perth Hospital. 
Alex trebuia operat. Majoritatea doctorilor specialiști 
erau în concediu, iar cei prezenți se temeau să 
opereze. Le-am spus: „Voi faceți tot ce este omenește 
posibil, Dumnezeu va face minuni”. Din nou a sunat 
spitalul. Este un doctor care vine de la Sydney să-l 
opereze pe Alex. Mai era o formalitate: trebuia să le 
dau permisia să-l incinereze în cazul în care operația nu 
reușește. Aceasta a fost, în toată viață mea, cea mai 
grea decizie pe care o aveam de luat. 
  

LA BUSSELTON ȘI... ÎNAPOI! 
M 
Ă 
R 
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Va urma 
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Suntem la Tribunal, în sala de judecată: Violeta, Nick şi 
eu. Aşteptăm să-l cheme pe Nick în boxa acuzaţilor. 
Are o zi grea, aşteaptă o sentinţă grea, viaţă grea, de 
rob…  
 - Hai să ne rugăm, propun eu. Începe Nick: 
 - Doamne, te rog, de data asta dă-mi o 
pedeapsă grea, să mă facă să urăsc puşcăria, să nu mă 
mai ajung niciodată aici. Amin! Violeta: 
 - Doamne, speranţa mea este aici, în sala asta 
de judecată. Scapă-l pe Nick, speranţa mea. Amin! Eu: 
 - Doamne, Tu care le ştii pe toate, ştii că omul 
acesta este sătul de puşcărie. Scapă-l, Te rog, scapă-l 
de data asta, ca să vadă puterea Ta şi mila Ta. Amin! 
 - Nick, ce faci tu pe aici? Iar ai dat de necaz? În 
faţa noastră stă un bărbat suplu, la vreo 50 de ani, 
îmbrăcat impecabil într-un costum gri. Nick răspunde 
surprins, parcă intimidat: 
 - Bună ziua Mister Karl. Da, iar am ajuns aici. Se 
întoarce spre noi şi face prezentările: El este Mister 
Karl, avocat Maestru, ne cunoaştem de mult, ea este 
logodnica mea Violeta, el este Con, preotul meu. 
Mister Karl se înclină spre noi: 
 - How do you do? Apoi îl întreabă: 
 - Te apără cineva? Nick răspunde cucernic: 
 - Dumnezeu. 
 - Vrei să-mi dai mie cazul tău? Să-I dau un pic 
ajutor lui Dumnezeu? 
 - Vreau Mister Karl, thank you Mister Karl. 
 - Nick, am nevoie de o oră să studiez cazul tău, 
vino cu mine. Se întoarce spre mine şi Violeta: Nice to 
meet you… şi dispar amândoi în spatele uşilor gigante 
ale sălii de judecată, după ce au făcut câte o reverenţă 
profesională către curte. 
 Eu, cu Violeta, am rămas să asistăm la un 
proces plicticos, fără nici un sens, pierdere de timp…  

*************************************** 
 Dar iată că mintea îmi fuge de la comedia de 
două parale din sala de judecată la drama care se 
petrece acum şi la care particip şi eu, din întâmplare. 
Iată-l pe Nick eliberat din închisoare de nici un an şi 
acum se pregăteşte să meargă înapoi. Şi totul mergea 
aşa de bine… Iată cum: 
 Imediat după eliberare Nick s-a angajat la ţară, 
la un român care avea vii. Totul mergea ca pe roate. 
Într-o seară mă sună: 
 - Frate Costică, am avut un vis, să ţi-l spun. Se 
făcea că eram în vie, printre rânduri, era cald, pe la 
jumatea zilei. M-am uitat înaintea mea şi, iată, la capul 
rândului am văzut-o pe Violeta. Parcă mă aştepta, 
parcă mă chema. O ştii? E femeia care vine singură la 
grupul de rugăciune al lui Julio, o ştii?  
 - O ştiu, Nick. 
 - Vrei să-mi dai numărul ei de telefon? Îl ştii? 
 - Îl ştiu, scrie-l şi Domnul să fie cu voi. 

 După un timp, iată-i pe amândoi în Biserică. 
Nick îmi şopteşte între două cântări: 
 - După ce mi-ai dat telefonul ei am sunat-o şi 
am vorbit cu ea toată noaptea. Dimineaţă am venit la 
Perth. Mi-am găsit fericirea, nu vreau s-o mai pierd. Eu: 
 - Şşşt, că se uită păstorul la noi. 
 - Ok, Ok, dar să ştii că o iau cu mine la vie. N-o 
mai las. 
 - Șșșt, suntem în Biserică şi vorbim de femei, ne 
bate Domnul, îi şoptesc eu în glumă. 
 - Lasă că nu ne bate, Isus e dragoste. 
 Aşa este, dragostea este din Dumnezeu, cine-i 
poate sta împotrivă?  

************************************ 
 - Ai adormit, Costică!…  
S-au întors, şi eu m-am întors din călătoria gândurilor 
mele. Mă interesez politicos: 
 - Are ceva şanse, Mister Karl? 
 - Toate şansele din lume, îl scot curat ca 
lacrima! O să vedeţi voi. 
 Şi iată că îl cheamă pe Nick. El se aşază, (pentru 
a câta oară?), în boxa acuzaţilor şi un procuror începe 
să vorbească aducând nişte învinuiri care puteau duce 
la ani grei de închisoare. Intră pe rând doi martori ai 
acuzării – un funcţionar de stat şi un poliţist. Aduc şi ei 
mărturii serioase în faţa judecătorului. Mister Karl se 
ridică şi începe să le pună întrebări. În 20 de minute i-a 
făcut mat pe amândoi. Funcţionarul nu mai era sigur că 
l-a văzut pe Nick, iar poliţistul nu a fost luat în 
considerare pe motiv că el însuşi nu era martorul, ci 
purta un teanc de hârtii acuzatoare semnate de alt 
poliţist care nu era în Perth la acel moment.  
 Judecătorul ridică ciocanul. Ne-am oprit 
respiraţia. I se adresează direct lui Nick: 
 - Eu cred că tu eşti vinovat, dar din lipsă de 
probe anulez acest caz care se termină aici, nu se va 
mai rejudeca niciodată. BUM! Cade ciocanul.  
Maestrul Karl se ridică aplecat de la mijloc cu un deget 
ridicat. Judecătorul îi face semn să vorbească. 
 - Your Honor, clientul meu nu are bani, a ieşit 
din închisoare de câteva luni, cer să fiu plătit din 
fondurile guvernului $500. 
 - $500 pentru serviciul tău, declară judecătorul 
şi… BUM! Cade iar ciocanul. 
Nick este ameţit, toţi suntem ameţiţi şi bucuroşi, mai 
ales Violeta. Îi strâng mâna Maestrului Karl: 
- Ai făcut treabă bună, felicitări. 
- Thank you, father, mă respectă el.  
Eu I-am mulţumit lui Dumnezeu care este Stăpânul 
tuturor, ceea ce ne face pe toţi robi, fie şomer, fie 
împărat.  
Aici se termină viaţa de prizonier a lui Nick – până în 
ziua de azi este în libertate, printre rândurile de vie, 
alături de Violeta. 

 

BUM! CADE CIOCANUL! 

(Continuare din numărul trecut) 

Fragmente din cartea „Păstorul Trist” 
de Costică Oprănescu 
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Simon says 

 
 
Simon says put your hands on your head 
Simon says put your hands on your nose 
Simon says put your hands on your toes 
Put your hands on your ears 
 
Today I want to talk about the self-condemning voice 
that is in our head sometimes. 
Sometimes it comes from a Simon says thing where 
someone else is doing the mocking, sometimes its 
circumstance, sometimes it is how someone treats 
you or what someone does. 
In any rate if you entertain the self-ridicule and 
condemnation long enough, you begin to believe it’s 
true. The condemning voice wants you to wallow in 
self-pity and shame, it wants to cripple you with guilt 
and make you ineffective in your relationship with 
God. The voice of condemnation says ‘look what you 
said, look what you have seen, and look what you 
have done. You’re a sinner and not good enough for 
God’. 
 
And what I think is worst of all; you start to think that 
what you have done is so bad that the death and 
resurrection of Jesus Christ is not enough to redeem 
you. Your thought life becomes one of self-pity and 
ridicule, and even when you think you are over, it’s 
like your brain has it on instant replay. 
This is not a happy place to be. 
 
Let me tell you what Jesus says, let me tell you what 
the Bible says. 
There was a Simon, who was later named Peter in the 
Bible; he was one of the first followers of Jesus Christ. 
He was an outspoken and ardent disciple, one Jesus’s 
closest friends, an apostle and a pillar of the church. 
He was enthusiastic, strong-willed, impulsive and 
brash. Simon Peter was right in the mix of it all. He 
was the first to confess Jesus as ‘the Christ, the Son of 
the living God’ (Matt 16:16). With James and John he 
was present when Jesus raised the daughter of Jairus 
(Mark 5: 41). He was a disciple present when Jesus 
was transfigured on the mountain (Matt 17). And he 
was the disciple that walked on water (Matt 14). Just 
before Jesus died he said in John 36-38 ‘Lord where 
are you going?’ Jesus replied ‘where I am going you 
cannot follow Me now, but later you will follow Me’. 
Simon Peter says to him ‘Lord, why can I not follow 
you now? I will lay down my life for you’. 

We know what happened here as all of the disciples 
deserted Jesus, they all failed, not just Simon. 
Do you feel that you have failed God? Do you doubt 
the power of the cross? It is not important what 
Simon or anyone else says, but what the Bible says! 
The Bible says ‘There is now no condemnation for 
those who are in Christ Jesus’ (Rom 8:1). The Bible 
says that you are redeemed by the blood of Jesus, 
that you are righteous, and that you are sanctified. 
You can ‘approach God’s throne of grace with 
confidence’. (Hebrew 4) You have no right to think 
that the blood of Jesus is not a finished work for your 
sin. That voice of condemnation is trying to make you 
ineffective for God through guilt and shame. The Bible 
says in Ps. 103 ‘as far as the east is from the west, so 
far has he removed our transgressions from us’. You 
have been redeemed by the blood of Jesus. Full stop. 
What about this one it’s even better. The Bible says ‘If 
God is for us, who can be against us? He who did no 
spare his own Son, but gave him up for us all-how will 
he not also, along with him, graciously give us all 
things? Who will bring any charge against those 
whom God has chosen? It is God who justifies. Who 
then is the one who condemns? No one. Christ who 
died, more than that, who was raised to life-is at the 
right hand of God and is also interceding for us’ 
(Romans 8). 
The Bible says - It is God who justifies. Who then is 
the one who condemns? No one. Its God who justifies 
through Jesus, you have no right to even condemn 
yourself. 
 
It is so important to know that you know that you are 
redeemed by the blood of Jesus. Not only that, but in 
the resurrection of Jesus Christ there is restoration. In 
John 20 we find the disciples hiding for fear of the 
Jews after Jesus had been crucified. The disciples had 
‘all deserted Him and ran away’ (Mark 14), and yet 
Jesus had risen from the dead and appeared in their 
midst.  
 
Jesus says ‘Peace be with you’. 
Jesus says ‘Look at My hands, look at My feet’. 
Jesus says ‘As my Father has sent Me, I also send you’. 

  

Duncan Miller, Ballarat Christian Fellowship 

continuare la pag 18 
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„GENERAŢIA NET” 

Păstor Samy Tuțac  

  

u-i respingeți și nu-i ignorați… sunt copiii 
voștri… Ei nu sunt mai răi decât noi, nici mai 

buni, sunt doar diferiți. Ei sunt Generația Net. Ei nu 
acceptă tot ce li se oferă, fără să pună stresanta 
întrebare „De ce?”. Sunt inițiatori, colaboratori, 
organizatori, cititori, scriitori, critici, investighează, 
ridiculizează, imaginează, caută și se informează. 
 
Cea mai importantă concluzie a studiului „Generația 
Net: o investigație strategică”, coordonat de Don 
Tapscott, este că această generație dorește să 
transforme orice instituție din societate în mai bine. 
Cercetarea lui Tapscott spune că Generația Net se 
diferențiază de cea a părinților lor în opt feluri. 
 
Ar fi benefic ca școala, Biserica și societatea să nu 
ignore valorile lor, să caute să le înţelegă și să 
comunice cu ei. Ideal ar fi să inițiem comunicarea cu ei 
de la nivelul lor, de unde se află ei, nu de unde credem 
noi că se află sau ne-am dori să se afle. Altfel vorbim 
singuri și ne mai și supărăm… tot pe ei. 
 
Am încercat să sumarizez cât mai simplu cele opt 
valori fundamentale ale Generației Net, rezultate din 
cercetarea condusă de Tapscott, în care au fost incluși 
10.000 de reprezentanți ai Generației Net, din 12 țări. 
1. Iubesc libertatea și vor libertate în tot ce fac. Și noi 
iubim libertatea, dar nu cum o fac cei din Generația 
Net. Pentru ei libertatea de alegere sau de expresie 
este precum oxigenul. 
2. Sunt încântați să personalizeze totul, de la sunetul 
telefonului la aproape tot ceea ce ating. 
3. Transparența, mai precis accesul neîngrădit la 
informații pertinente referitoare la orice, îi 
interesează. 
 
 
 

4.Aspectul 
integrității 
este esențial 
pentru ei și sunt gata să demaște orice este defectuos. 
Când ți-e lumea mai dragă îți strigă în față „Nu-i 
corect!”. 
5. Crescând într-un mediu interactiv ei își doresc ca 
distracția și joaca să fie părți componente ale școlii, 
muncii, bisericii și vieții sociale. 
6. Relaționează foarte mult, se influențează reciproc și 
cooperează foarte bine unii cu alții. 
7. Consideră viteza extrem de importantă și au făcut 
din comunicarea rapidă noua regulă a generației lor. 
Mai mult, se așteaptă ca și ceilalți să comunice la fel 
de rapid. 
8. Sunt mereu în căutare de ceva nou, în căutare de 
metode inovatoare de a colabora, de a se distra, 
învăța, închina și munci. 
 
E clar că sunt diferiți și e clar că așteptarea noastră ca 
ei să se schimbe după schema noastră de gândire este 
nerealistă. Și totuși, dacă îi vom observa cu atenție, îi 
vom iubi, ne vom ruga pentru ei, îi vom învăța 
Cuvântul lui Dumnezeu și vom petrece timp cu ei, am 
putea descoperi lucruri minunate despre ei, dar și 
despre noi. 
Dacă am ține cont și de viziunea lor și dacă am 
îndrăzni să le dăm responsabilităţi serioase în familie, 
în Biserici, în societate, am rămâne plăcut surprinși de 
ceea ce pot face. Și dacă am fi dispuși să redescoperim 
paradigma ebraică (biblică) cu privire la tineri, am 
vedea cât de valoroși și de încredere erau socotiți 
tinerii în Scriptură. 
Nu-i respingeți… sunt doar diferiți… și sunt copiii sau 
nepoții noștri. 
    Sursa: Știri Creștine.ro 
 
 

Rămas bun, Australia 
 

      

  

  

N 

Păstorul Belciu Busuioc, reîntors din ultima sa misiune în Turcia, Republica 
Moldova și România, a ținut să ceară binecuvântarea Domnului peste familia 
Rotaru Iosif și Loredana care s-a aflat în vizită în Melbourne pentru o lună de 
zile.  
 
Loredana a slujit ani de zile în cadrul Primei Biserici Baptiste din Australia, iar 
pentru câțiva ani a lucrat ca misionară în Cambodgia. În urma căsătoriei cu 
fratele Iosif, sora Loredana s-a mutat în Germania unde este stabilită împreună 
cu familia și slujește în Biserica Baptistă din Stuttgart. Întreaga Biserică s-a 
bucurat de vizita familiei Rotaru și așteaptă cu nădejde revederea cu ei la o 
vreme pe care Dumnezeu o va hotărî. 

Corespondent Iacob Cerbu 
14 
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Uluru este numele unui masiv 

stâncos de granit roșu și este 

considerat de băștinași un munte 

sacru. Ceea ce băștinașii nu înțeleg, 

eu am putut admira dând glorie lui 

Dumnezeu care a creat cerurile și 

pământul. Nisipul și stâncile roșii, 

monolitul de gresie cu o formă 

bizară, sunt considerate de băștinași 

ca  având 800 milioane de ani. Fie ca 

Lumina Lumii să împrăștie ignoranța 

oamenilor din această parte a lumii.   

  
                         LA ULURU CU SARAH VĂRAN 

Împreună cu un grup de 
frați și surori din Biserica 
Harul, am petrecut zile de 
neuitat la Uluru Ayers 
Rock, aflată la intrarea în 
Parcul Național Uluru 
Teritoriul de Nord al 
Australiei. 

 
Nick Tacu sa născut în 1985 în Republica Moldova, într-un sat numit Zaim. El este cel 
de-al patrulea din cei șapte copii. Nick a iubit muzica încă din copilăria sa.  
La vârsta de șapte ani, Nick a mers la școala muzicală din satul său, unde a studiat 
trompeta. La vârsta de paisprezece ani a început să cânte și la pian, iar în această 
perioadă a auzit primul sunet de nai. Fiind fermecat de acel sunet uimitor, la vârsta de 
șaptesprezece ani a mers la Chișinău, unde a studiat nai și Canto Academic. Îi place să-
și petreacă timpul liber cu soția sa Valentina și cele două fiice ale sale, Ruth și Beatrice. 
 
L-am întâlnit în Biserica Harul, unde, la invitația păstorului Dorel Brândaș, a adus 
cântările slavei în mijlocul credincioșilor, spre slava Domnului. A avut bunăvoința de a 
răspunde la câteva întrebări pentru cititorii revistei Speranța: 
Dragă Nick, ne bucurăm cu toții de minunatele melodii pe care le interpretezi cu acest 
instrument care ne amintește de Gheorghe Zamfir. Cum ai ajuns în Australia? 
 
Nick: Am descoperit în Revista Speranța (care ajunge și în Republica Moldova) mai 
multe numere de telefon ale păstorilor baptiști și am sunat pa telefon. Fratele Marin 
Cucuian m-a contactat și așa am ajuns aici. 
 
Spune-ne de cât timp ești în Australia, ce orașe ai vizitat și ce impresie ai despre 
această țară situată la capătul pământului. Cum vezi oamenii, Bisericile de aici? 
 
Nick: Cel mai mult timp l-am petrecut în Melbourne. Am fost și la Sydney, urmează 
Adelaide apoi mă voi întoarce în Melbourne, iar pe 29 Ianuarie merg către casă. Am 
slujit pe Domnul cu instrumentul meu în mai multe țări, în mai multe Biserici. Fiecare 
oraș este diferit, fiecare Biserică este specială în felul ei, originală. Oamenii sunt foarte 
frumoși aici, și la suflet și la chip. Am fost primit cu căldură și mulțumesc Bisericilor care 
și-au deschis ușa pentru a mă primi. Cu mare drag aș mai veni din nou să slujesc în 
aceste Biserici pline de dragoste și credință. 
 
Dragă Nick îți mulțumesc și vreau să-ți urez ca strălucirea feței Domnului care se 
reflectă peste fața ta, să aducă lumină și căldură în inimile tuturor celor care te ascultă 
și care te văd. Domnul să te binecuvânteze. 
 

TÂNĂRUL CÂNTĂREȚ LA NAI NICK TACU LA BISERICA HARUL 

PLANURI DE VIITOR 
 
Ca orice tânăr am planuri 
de viitor. 
În luna Mai voi termina 
Conservatorul și voi lua 
licența de Canto, secția 
Operă. Doresc foarte mult 
să lucrez în domeniul 
acesta și mă rog Domnului 
să-mi deschidă uși și să mă 
folosească și pe această 
cale. M-am decis să mă 
concentrez pe muzică și să 
folosesc talentul pe care  
l-am primit în slujba  
Bisericii și a oamenilor, 
pentru gloria Împărăției lui 
Dumnezeu. 
 

15 

Revenim cu detalii în ediția următoare 
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Foaie creștină de  

zidire sufletească  
1 Februarie 1924 
Redactor Dumitru Cornilescu 

UN MÂNTUITOR VIU PENTRU TINE 
 
- Ești mântuit? 
- Nu știu! 
- Asta înseamnă că nu ești. Fiindcă, dacă ai fi, ai ști. Când 
știi că ai ceva în buzunar, ai? 
- Și ce dacă nu sunt mântuit?! 
- Dacă nu ești mântuit, ești un păcătos osândit și alergi spre 
o veșnicie plină de întuneric și deznădejde. Mânia lui 
Dumnezeu este asupra ta și va rămâne totdeauna, dacă nu 
ești mântuit sau nu vrei să fii. 
- De unde știi dumneata că sunt osândit? Asta nimeni n-o 
poate ști. Ce, ți-a spus dumitale Dumnezeu că eu sunt sau 
nu mântuit? 
- Da, Dumnezeu spune: „Cine nu crede, a și fost și este 
osândit” (Ioan 3:18). Cine n-are pe Fiul n-are viața. 
- Bine, dar eu cred! 
- Nu știu. Oi fi crezând dumneata, dar ce crezi? 
- Ce crede toată lumea. Cred și eu. 
- Crezi că Isus a murit pentru Dumneata? 
- Cred. 
- Crezi că El este viu acum? 
- Cred. 
- Ce legătură ai dumneata cu Isus cel viu? 
- Niciuna. 
- Atunci ce fel de credință ai? O credință moartă, căci 
credința vie te pune în legătură cu Isus Cel viu. 
- Da, dar sunt atâția ca mine. Toți sunt pierduți? 
- Da, toți cei care nu L-au primit pe Isus. N’are a face ce 
ești: bogat, sărac, de sus, de jos, învățat sau neînvățat, 
cumsecade sau stricat - dacă nu ești născut din nou, dacă 
nu ești o făptură nouă în Cristos Isus, nu poți să vezi 
Împărăția lui Dumnezeu. „Trebuie să te naști din nou” (Ioan 
3:7). 
- Toate ca toate, dar asta n-o am. Pot s-o am? 
- Da. Dacă te-ai văzut vinovat și în primejdie să fii osândit 
veșnic, și dacă ai ajuns să-ți pui întrebarea: „Este mântuire 
și pentru mine?” pot să te încredințez pe temeiul spuselor 
Aceluia care nu poate minți, că tu poți fi mântuit în clipa 
când citești aceste rânduri. Adică acum, printr-o hotărâre, 
treci din starea de osândă de până acum în starea de om 
mântuit prin credința în Domnul Isus Cristos, intrând într-o 
nouă viață în care El stăpânește. 
El a zis: „Veniți, că toate sunt gata” (Luca 14:7). „Acum e 
vremea potrivită, acum e ziua mântuirii: (2 Corinteni 6:2). 
 

Din arhiva fratelui Nelu Albu 

 

Din nou la cârciumă? Așa s-ar părea privind fotografia de 
mai sus. Și totuși nu este chiar așa. Noi nu bem vin! Noi 
suntem recabiți! Sună ciudat aceste cuvinte in zilele 
noastre... În această fotografie suntem un grup de oameni 
vârstnici care am făcut o bucurie unui prieten suferind.  El 
nu poate merge pe picioare. L-am adus să avem un prânz 
împreună la Royal Mail Hotel, în Ballarat. Fiecare are viața 
lui, trecutul lui plin de surprize, dacă este dezvăluit.  
 
Eu nu am intrat de mulți ani într-un PUB (bar public). După 
ce l-am cunoscut pe Domnul și, împreună cu soția mea, am 
fost botezați, am terminat-o cu alcoolul. Domnul mi-a dat 
eliberare. Cinci ani n-am gustat nici struguri. Priveam la 
boabele de struguri ca la niște dușmani, până într-o 
dimineață când Dumnezeu mi-a vorbit așa: „Este bine că 
urăști vinul, dar struguri poți să mănânci”.   
 
Altădată Biserica a serbat o aniversare, nu-mi mai amintesc 
ce; am mers cu toții la restaurant. Era prima dată când 
călcam în restaurant după botez. Când am intrat mi-au 
tremurat picioarele, m-a luat o mare frică.  
M-am așezat repede lângă păstorul Crișan. El m-a privit și 
m-a înțeles: „Stai aici, lângă mine, să vezi că se poate bea și 
apă în cârciumă!”. Eu nu prea băusem apă 20 de ani.  
 
Altădată au venit Ghedeonii în Biserică și eu am vrut să fiu 
parte din această misiune care împarte Biblii pretutindeni. 
Într-o zi m-au invitat la o consfătuire pe care o țineau lunar. 
Unde? La un restaurant pe Main Road. Și pe când mă 
pregăteam eu de plecare, m-a apucat o mare frică. „Unde 
te duci Costică? Înapoi la cârciumă?”.  Și nu aveam pe 
nimeni de ajutor. Bineînțeles că nu m-am dus. Încă nu eram 
gata, nu eram copt. 
 
Altădată am fost cu toată Biserica la Clubul Românesc, era 
o sărbătoare, ceva. Jumătate din sală eram pocăiți, 
jumătate nu. Cealaltă jumătate s-a îngrămădit la bar, eu  
m-am ascuns după fustele Micuței, mama sorei Lidia. Ea 
mi-a spus: „Vezi, frate Costică...? Înainte erai acolo, acum 
ești cu noi. Vezi ce bun e Dumnezeu?”. Amin,amin. 
 
Acum suntem la PUB. Chelnerul ne-a întrebat ce vin vrem 
să bem. I-am răspuns: „Noi nu bem vin, noi suntem 
recabiți!”. „Ce este aia?”. „Ehei... Recabiții? Sunt un popor 
vechi, vechi  de tot...”.  
 
Îndemnul meu: „Frați și surori, să nu beți vin sau băuturi 
amețitoare, sunt amăgirea diavolului. Vă rog frumos, eu, 
care nu am prea băut apă 20 de ani”.  
Costică Oprănescu (Recabitul) 
  

NOI NU BEM VIN! 
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URĂȘTE RĂUL!    
Păstor Nicolae Geantă  
 

Avem suficientă religie ca să ne urâm unii pe alții, dar insuficientă pentru a ne iubi” (Jonathan Swift) 
Urăște răul. Chiar și în gând. Cine se gândește la rău e un om plin de răutate. Iar cine îl face e… un mic 
diavol! 
Urăște gura mincinoasă. Oricât de frumos ar fi îmbrăcată, minciuna nu are hainele Adevărului! 
Urăște ranchiuna. Iertând nu îți schimbi trecutul, dar îți poți înfrumuseța viitorul! 
Urăște conflictele. Când te vor vorbi alții de rău, tu trăiește frumos, ca nimeni să nu-i creadă! 
Urăște picioarele care aleargă la rău! Sunt picioare de diavol! 
Urăște trândăvia. Mai multe case s-au prăbușit din cauza leneșilor decât a cutremurelor! 
Urăște divorțul. Ce a unit Dumnezeu omul nu poate despărți! 
Urăște plăcerile lumii. Cine umblă în pas cu Dumnezeu nu poate umbla în pas cu lumea! 
Urăște păcatul. E zidul de despărțire între om și Dumnezeu. 
În rest, iubește și fă ce vrei… 

 
 
 
Candele-aprinse, 
candele vii...  
candele-arzând 
în nopți pustii...  
 
Inimi vesele, 
candele pline... 
îți fac nopțile 
senine... 
 
Fii înțelept, 
ai candela plină, 
adună în piept, 
cât mai multă lumină! 
 
Candelă goală, 
inimă tristă... 
omule... scoală, 
Isus insistă: 
 
„Să te umplu vreau, 
înțelege bine... 
vino să iți dau, 
lumină din Mine! 
 
 

Vino... te umple... 
fii înțelept, 
cât mai multă lumină, 
adună în piept... 
 
Adun-o în piept, 
în duh și-n ființă, 
căci doar având lumina, 
poți trăi prin credință. 
 
Căci credința începe 
și-n tine se naște, 
când voia Luminii, 
începi a cunoaște...” 
*** 
„Eu sunt, Lumina... 
și, în candela ta, 
vreau să trăiesc, 
tu, să poți lumina... 
 
Să poți, pe-ntuneric, 
să pășești liniștit. 
Chiar în noaptea adâncă, 
să fii fericit. 
 
 

Vino, făptură... 
fii candelă plină, 
vino, făptură, 
și fii lumină! 
 
Vino făptură, 
om din pământ, 
vino și umple-te 
cu uleiul cel sfânt... 
 
Vino făptură, 
vino sub sânge. 
Totdeauna lumina, 
întunericul frânge! ” 
 
În timpul din urmă, 
întunericul crește, 
dar cine stă-n lumină, 
mereu biruiește. 
 
Candelă goală, 
inimă tristă... 
vino, te umple... 
Isus insistă ! 
 
Amin.

  

CANDELE                                                             

 

Iubiți frați în Cristos Domnul, 
Vă mulțumesc foarte mult pentru dragostea dumneavoastră pentru mine, prin primirea revistei. Dumnezeu să vă 
răsplătească cu bunătatea Lui. 
A Lui să fie slava pentru mesajele cuprinse în revistă; toate sunt îndemnuri pentru o reală pocăință. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot ce faceți spre slava Lui. 
Jean Blaj, Walnut Creek, California 
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FEREASTRA PRIN CARE PRIVIM 
 
Un cuplu tânăr s-a mutat într-un cartier nou. În dimineaţa următoare, în timp ce 
ei savurau micul dejun, femeia privise  pe fereastră la vecina lor care a ieșit 
afară să spele rufele. „Rufele ei nu sunt foarte curate”, spuse fata. „Ea nu ştie să 
le spele corect. Probabil are nevoie de un detergent mai bun.” 
Soţul ei s-a uitat să vadă şi el, dar nu a spus nimic. De fiecare dată când vecina 
lor ieşea afară să spele rufele, femeia avea aceleaşi comentarii.  
 
O lună mai târziu, femeia a fost surprinsă să vadă pe fereastră cât de curate erau rufele vecinei. Ea a spus soţului 
ei: „Priveşte, vecina a învăţat cum să spele rufele corect! Mă întreb cine a învăţat-o asta.” 
Soţul ei a privit-o şi i-a răspuns: „M-am trezit mai devreme dimineaţă şi am spălat geamurile noastre.” 
 
Povestea această ne arată că exact aşa se petrec lucrurile şi în viaţa noastră. Ceea ce vedem când ne uităm la alţii, 
depinde de puritatea oglinzii prin care privim noi. 
              
 
 
 
M-am gândit în ultima vreme destul de mult la Iov, cum i s-a luat totul într-un timp atât de scurt şi totuşi, a rămas 
credincios. Mă gândesc la noi pe de altă parte, cum ne apucă panica în clipa în care ni se zguduie lumea, la propriu 
sau la figurat, fie cât de puţin. Şi începem să ne agităm şi să nu mai gândim raţional, şi ne lăsăm cuprinşi de 
disperare şi tristeţe. 
 
„Să nu vi se tulbure inima…” Asta îmi răsună în minte tot mai puternic cu fiecare clipă. Să nu vi se tulbure inima, 
chiar dacă totul pare să meargă din rău în mai rău. Să nu vi se tulbure inima când oamenii vin cu răutăţi gratuite. 
Să nu vi se tulbure inima când planurile par să nu mai aibă vreo şansă să devină realizări. Să nu vi se tulbure inima 
când încercările devin eşecuri şi nu biruinţe. Nici când simţiţi că totul se duce de râpă cu o viteză ameţitoare. 
Nicicând, în nicio clipă, să nu vi se tulbure inima. Pentru că mai puternice decât încercările care vin sunt 
promisiunile Lui. Şi El nu a promis că o să fie uşor, dar a promis că e aici la fiecare pas. Şi mai puternică decât 
tristeţea e fericirea care vine prin El. Şi tulburarea lumii e nimic pe lângă pacea care vine de Sus.  
Să nu vi se tulbure inima, pentru că El nu ne-a dat nicicând mai mult decât putem duce… 
Prin urmare, fii liniştită, inima mea! El e aici. 
 
 
 
 
Cristos în chimie este soluția, în finanțe este valoarea absolută, în matematică este formula care rezolvă 
problema, în geografie este drumul, în alimentație este pâinea și apa, în construcții este ușa, în viață este TOTUL... 
 
Viața este un șir de evenimente care împletește bucuria cu durerea, este o permanentă luptă interioară, deoarece 
spiritul urcă, timp în care materia coboară. Uneori oamenii urcă împinși de spirit, alteori coboară presați de 
materie, însă niciodată nu stau pe loc. 

Păstor Luigi Mițoi 
 
 

Simon says          continuare de la pag. 13 

 
If this is anyone here today Jesus says to you ‘peace be with you’. Look at what you hold in your hands today, 
Jesus says ‘look at my hands, look at my feet’. 
Jesus says to you ‘as the father has sent me, I also send you’. 
Jesus especially restored Simon Peter in John 21. Jesus said ‘Simon, son of Jona, do you love me?’ Simon says 
‘Lord, you know I love You’. Jesus said: ‘Feed my sheep’. Redeemed and restored! 
Jesus died and was raised to life for your restoration that you would rise from whatever you have done. Through 

Jesus the pain, the shame and the turmoil in you becomes peace. By His wounds, by the blood and resurrection, 

Jesus restored you.                 Duncan Miller           

Câteva cuvinte înțelepte... 

„SĂ NU VI SE TULBURE INIMA…” 
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Cum rămâne cu viaţa extraterestră? Evoluționiștilor le-ar plăcea să găsească forme de viaţă extraterestră din mai 
multe motive. Unul ar fi că ar putea susţine evoluţia. Dacă Pământul e doar o planetă pe care s-a nimerit să poată 
exista viaţă, atunci probabil că mai sunt si alte planete asemănătoare. Așadar, se poate ca viaţa să fi evoluat și în 
altă parte. E de așteptat să găsim extratereștri. 
 
Există programe, precum SETI - Căutarea Inteligenţei Extraterestre, prin care sunt instalate radiotelescoape în 
spaţiu pentru a putea asculta civilizaţii extraterestre. Încă nu s-a auzit nimic, în afara undelor radio obișnuite. De 
ce vor oamenii să găsească așa ceva? Noi, creaționiștii, ar trebui să ne așteptăm la aceste lucruri? Recunosc, Biblia 
nu spune direct că nu există extratereștri, dar, din perspectivă creștină, acest lucru mi se pare a fi problematic. 
 
Dacă ar exista vulcanieni și klingonieni (prezentați în serialul TV Star Trek), ar apărea anumite probleme teologice. 
Vulcanienii și klingonienii nu pot fi mântuiţi fiindcă nu sunt înrudiţi cu Isus. Noi suntem urmașii lui Adam, ca și Isus, 
astfel, fiind înrudiţi cu El. Așadar, El poate fi Mântuitorul nostru. Noi putem fi mântuiţi fiindcă suntem înrudiţi cu 
El, de aceea sângele Lui îl acoperă pe al nostru. 
 
Atunci de ce vor oamenii să existe extratereștri? Un motiv ar fi că ar susţine evoluţia. I-am întrebat de multe ori pe 
astronomii laici:  „De ce vrei să fie adevărat?”. Răspunsul: „Din cauza sentimentului de singurătate. Ar fi frumos să 
nu mai fim singuri în univers. Poate că aceste civilizaţii extraterestre sunt avansate și ne pot oferi răspunsuri la 
întrebările vieţii. Poate dispun de o tehnologie medicală incredibilă, putând vindeca bolile. Poate au reușit să-și 
dea seama și cum să învingă moartea”. 
 
Aceasta este o înlocuire seculară a lui Dumnezeu. Nu suntem singuri în Univers, căci Îl avem pe Dumnezeu. Am 
fost creaţi să avem o relaţie cu El, însă Îl respingem, iar acea nevoie de a avea o relaţie se va manifesta în alte 
direcţii. Dumnezeu este Cel care dă scop și sens vieţii. El e Cel care deţine toate răspunsurile. El ne poate vindeca 
bolile și tot El le-a promis viaţa veșnică celor care se încred în El. E interesant că acea nevoie se manifestă în alte 
moduri. Poate că de aceea se caută forme de viaţă extraterestră și de aceea laicii sunt atât de dornici să le 
găsească. 
 
Însă unde sunt extratereștrii? Unde sunt, conform perspectivei laice? Acesta este Paradoxul lui Fermi, fiind numit 
după savantul care l-a inventat. El a spus: „Dacă universul are o vechime de miliarde de ani, iar evoluţia e 
adevărată, iar viaţa poate apare și în altă parte, atunci pot, sau au putut cândva, să fie ființe și pe alte planete. 
Probabil că au existat ființe vii și în altă parte înainte de a apare viața pe Pământ. Și asta pentru că Universul are 
miliarde de ani”. Întrebarea pe care și-o pune fizicianul Ferni devine paradoxală: „Atunci... unde sunt 
extratereștrii?”. 
 
Din moment ce viaţa s-a dezvoltat și în altă parte, e logic ca unele forme de viaţă să fi devenit civilizaţii extrem de 
dezvoltate și să fi călătorit în alte părţi. Așadar, ar fi trebuit să colonizeze galaxia. Însă galaxia nu e colonizată. 
Unde sunt extratereștrii? Ar trebui să existe numeroase civilizaţii care să comunice unele cu altele, dar noi nu 

 le-am găsit. 
 
Biblia are dreptate când spune că slava lui Dumnezeu e revelată prin creaţie, are dreptate când vorbește despre 
bazele astronomiei, când vorbește despre vârsta universului, despre unicitatea Pământului și despre lumina 
stelelor aflate la depărtare. Biblia are dreptate în toate aceste privinţe.  
 
Extras din documentarul „Astronomia susţine creaţionismul” de Dr. Jason Lisle 
Sursa: https://alfaomega.tv  
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  jută-mă, Doamne... 

O rază molatică dulce de soare 

Mi-aprinde-o şuviţă în părul cărunt.  

Se lasă în iarbă şi-n frunze răcoare, 

Şi cântă un greier cu glasul mărunt. 

 

Îşi scutură cerul petalele roşii 

Pe palmele mele, pe creştetul meu. 

Se-aude departe cum cântă cocoşii 

Când eu, dintre arbori, Te strig, Dumnezeu... 

 

Un clopot se sparge şi bate-ntr-o dungă, 

Fărâme de noapte se-adună-n livezi. 

Cu mâini împletite în rugă mai lungă 

Te strig, Sfinte Doamne, şi-aştept să mă vezi. 

 

Se-aprinde o candelă-n Cer pentru mine 

Purtând peste frunze miresme de frig. 

Cu pleoapele-nchise şi faţa spre Tine 

Eu stau printre arbori şi tot Te mai strig. 

 

Ajută-mă, Doamne. Înalţă-mă iară. 

Atât sunt de mică şi-atât mi-e de greu. 

Când noaptea se-ngână cu ziua de-afară 

Te-aştept din lumină să vii, Domnul meu... 

 

 

       e frumos eşti, Doamne 

 

Îmi colindă sufletul pe dealuri, 

Vine cerul, vine peste mine. 

Simt pe buze unduiri de valuri, 

Mâna Ta puternică mă ţine. 

 

Ce frumos eşti, Doamne, ce aproape, 

Ce cuvinte bune mă-nfăşoară. 

Lacrimi mici se leagănă sub pleoape, 

Ochii Tăi mă nasc a doua oară. 

 

Vine cerul, îngerii-s pe munte, 

Stau pe culme să Te văd mai bine. 

Îmi aprinzi luminile pe frunte... 

Ce frumos eşti, Doamne, lângă mine...  

 

 
Se lasă noaptea-ncetişor, 
Adie vântul cu suspine, 
Apare luna dintr-un nor 
Şi luminează peste mine. 
 
De veghe nimeni n-a rămas, 
Nu se ridică nicio mână 
Şi bate trist bătrânul ceas 
Şi doarme apa din fântână. 
 
Coboară umbrele, tiptil, 
Pătrund în fiecare casă, 
Se-aude-un plânset de copil, 
O lumânare stă pe masă. 
 
Şi iar de veghe nimeni nu-i, 
Se stinge-ncet şi lumânarea, 
Atârnă secera-ntr-un cui, 
Un fulger lung străbate zarea. 
 
Un murmur bâjbâie prin vis, 
O lacrimă e prinsă-n gene 
Şi peste ochiul meu închis 
Coboară fluturii alene. 
 
Se lasă noaptea-ncetişor, 
Și dorm străjerii, şi suspină. 
Apare luna dintr-un nor, 
Adie vântul în grădină. 
.................................... 
Treziţi-vă, treziţi-vă! 
Se-aprinde fulgerul în zare. 
Treziţi-vă, treziţi-vă! 
Vin îngerii cu toţi călare. 
  
Trezeşte-te, trezeşte-te! 
Ridică-ţi ochii, mică turmă. 
Trezeşte-te, trezeşte-te! 
Că este ceasul de pe urmă. 

C 

 

A   
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Ingrediente  

 
 
Pentru foi: 
6 albușuri 
6 linguri zahăr 
3 linguri făină 
3 linguri nucă de cocos 
esență de vanilie 
un vârf de cuțit praf de copt 
 

 

 
Albușurile se bat spumă tare cu un praf de sare. Se adaugă zahărul și esența de vanilie și se 
mixează până obținem o spumă densă și lucioasă. Separat amestecăm făina cu praful de copt și 

nuca de cocos. Încorporăm amestecul în bezea și amestecăm ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus. 
Se pune compoziția în tava mare de la aragaz ( 40/28 cm) tapetată cu hârtie de copt și se dă la cuptor la foc mediu 
(170°C)  pentru cca. 20 de minute, până se aurește ușor deasupra. Se pune pe un grătar și se lasă la răcit, cu tot cu 
hârtia de copt. Aceasta o vom scoate în momentul asamblării. 

 
Punem compotul într-o strecurătoare, fructele trebuie să fie bine scurse de zeamă. 
Mixăm smântâna pentru frișcă până începe să capete consistență. Adăugam zahărul, zahărul 

vanilat și crema de brânză la temperatura camerei. Mixăm până obținem o cremă fermă și pufoasă în care vom 
încorpora fructele tropicale. Tapetăm o tavă de cozonac cu folie alimentară. Blatul răcit îl desprindem ușor de pe 
hârtia de copt și-l tăiem în 3 fâșii, potrivite cu mărimea tăvii. Fiecare fâșie o însiropăm ușor cu siropul din compot 
și asamblăm prăjitura în tavă. Învelim bine în folie și dăm la frigider până se întărește crema. Mixăm smântâna 
pentru frișcă până devine pufoasă, adăugăm zahărul vanilat și mixăm în continuare până devine fermă. După gust 
puteți adăuga și 2-3 linguri de zahăr pudră (dar nu cred că ar mai fi nevoie). 
Răsturnăm prăjitura pe un platou, scoatem folia alimentară și îmbrăcăm prăjitura cu frișca bătută și fulgi de nucă 
de cocos. Poftă bună! 
 
 
 

MESAJUL LUI BILLY GRAHAM  

Lumea noastră are mare nevoie de o trezire spirituală. Au fost momente când 
am plâns în timp ce plecam dintr-un oraș în altul și vedeam cât de mult 
oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. 

Vreau să spun oamenilor despre semnificația crucii. Nu crucea care atârnă pe 
perete sau în jurul gâtului cuiva, ci adevărata cruce a lui Cristos... Doresc din toată inima să rămâneți 
cu adevărul lui Cristos, și anume: El vă iubește și este dispus să vă ierte de toate păcatele voastre. 

Păcatul este o boală a inimii omenești... Nu există altă cale de mântuire decât prin crucea lui Cristos. 
Astăzi, vă cer să vă întoarceți la Cristos și să vă rugați așa: 

„Dragă Tată Ceresc, știu că sunt păcătos și îți cer iertare. Cred că ai murit pentru păcatele mele și ai 
înviat din morți. Mă pocăiesc de păcatele mele, te invit să vii în inima mea și în viața mea. Vreau să 
am încredere și să Te urmez ca Domn și Mântuitor al meu. În Numele lui Isus m-am rugat. Amin.” 

Billy Graham Evangelistic Associasion  

Crema: 
150 g. cremă de brânză. 
200 ml. smântână  
2 linguri zahăr (pudră) 
1 pliculeț zahăr vanilat 
1 compot fructe tropicale sau 
fructe proaspete. 
 

Pentru finisat: 
200 ml. smântână   
1 pliculeț zahăr vanilat 
fulgi de nucă de cocos 
 

 

Mod de preparare   

Pentru foi: 

Pentru cremă: 

P
ag

in
ă 

d
e 

A
n
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a 

O
p

ră
n

es
cu

 

Poftă bună 
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Ruga ciunea fariseului modern 

 

Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Iată-mă acum la Biserică, 

înaintea Ta. Am întârziat puțin. Motivul? Nevasta! Nu mi-a călcat cămașa la 

timp. De aceea nici nu am luat-o cu mașina, să vină cu tramvaiul!  

Îți mulțumesc că sunt aici. Privește-mă și vezi-mi sfințenia. Mă scol în fiecare 

dimineață și 10 minute citesc și mă rog. Spune-mi Doamne, mai este cineva pe 

aici care să bată acest record? Eu sunt prezent la fiecare program de la Biserică. 

Sunt implicat în toate lucrările spirituale posibile: comitet, fanfară, cor, 

comunitate, uniune... ei!!! În lucrarea cu copiii? Cum să cobor până acolo? 

Familia? De aceea am nevastă, și sper ca profesorii de la Liceul Baptist să-mi educe așa cum trebuie copiii. 

Doamne, uite plicul de anul acesta, privește suma și minunează-Te... Am dat 11% din profitul de la magazinul 

alimentar. Așa cum spuneam, Doamne, sunt implicat în toate lucrările... sunt peste tot prezent. Încep să semăn cu 

Tine tot mai mult în atotprezență. 

 

Îți mulțumesc că nu sunt ca toți păcătoșii aceștia... au mult de lucru pentru a ajunge la nivelul meu. Sper că sesizezi 

că și mașina mea este pocăită. Am sticker cu „God is my copilot”, semnul peștelui. Bineînțeles că în limba engleza, 

de ce nu, frații din Biserică trebuie să învețe limba engleza, de aceea am pus pe două uși la Biserică cuvintele: man 

și woman. (Și frații știu ce înseamnă). 

 

Doamne, ce pot să mai spun? Faptele vorbesc de la sine. Respectul pe care l-am câștigat impune. Păcătoșii se tem 

de mine, mă salută respectos cu „Pace”, zâmbesc... dar eu mă încrunt, cum să zâmbești în Biserică? Este un 

sacrilegiu. Și, Doamne, dacă este nevoie de ceva, se rezolvă, am uși deschise oriunde, la poliție, la pașapoarte, la 

maternitate, la toate nivelele... 

 

Mulțumesc pentru harul acesta! Eu, fariseu de soi, Ioan Farisson. 

Autor necunoscut  
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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 

 

Email: office@cgdpartners.com.au 
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În apărarea valorilor  creștine  
 
Consiliul Bisericilor Creștine Penticostale din Australia 
și Noua Zeelandă, care reprezintă aproximativ 12 
Biserici românești și aproximativ 2000 de membri din 
întreagă Australia, s-a întâlnit în timpul Convenției 
Bisericilor Penticostale Române din Australia și Noua 
Zeelandă, care a avut loc la Melbourne în perioada  
11-14 ianuarie 2018. S-a discutat despre consecințele 
actului de căsătorie al Australiei, recent modificat, 
pentru societatea australiană în general și în special 
pentru Bisericile românești. 
 
Consiliul a alcătuit o Declarație- Comunicat care va fi 
trimisă la toate forurile de decizie din Australia și NZ; 
Guvern, Parlament și oriunde o să fie nevoie, pentru a 
ne face cunoscută poziția! 
 
Prin acest Comunicat  ne exprimăm îngrijorarea cu 
privire la tendințele actuale de respingere a valorilor și 
principiilor iudeo-creștine, pe care societatea 
occidentală a fost construită de secole și care au 
consolidat democrația, demnitatea și libertatea. 
 
De asemenea, îndemnăm Bisericile românești și 
credincioșii români din Australia și Noua Zeelandă să 
rămână credincioși valorilor și principiilor creștine 
prezentate în Sfânta Scriptură în ceea ce privește 
sexualitatea și căsătoria. Îi încurajăm să-și trăiască 
viața conform acestor principii și să îi învețe și pe copiii 
lor, pentru a ridica o generație de tineri ancorați în 
Cuvântul lui Dumnezeu, care să poată rezista 
presiunilor și perversiunilor lumii și să trăiască în 
conformitate cu valorile, principiile și voința lui 
Dumnezeu. 
 
Acest Comunicat a fost declarat în fața a 1500 de 
participanți la Convenție și a fost aprobat în 
unanimitate. 
 

ÎN REVISTA SPERANȚA, EDIȚIA DIN MARTIE, VOM 
PUBLICA ACEST COMUNICAT ÎN ÎNTREGIME. 

 
 
 

Foto:Vassphotography.co

m 


