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Cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, pentru oameni! 

 

Cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, pentru oameni! 
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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 

SPERANȚA - REVISTĂ EDITATĂ DE BISERICILE BAPTISTE DIN AUSTRALIA 

Scrisoare de la fratele Pitt (III) 
(O adăugire; către un prieten sceptic) 

Adaug aici mărturia mea. Iată-o:   

E viu Domnul meu. Eu știu aceasta  
pentru că trăiesc cu El de la vârsta de  
12 ani. Probabil că teoretic nu te-am  
putut convinge pe tine, prietenul meu sceptic. Tu ai citit  prea 
multe scrieri și te-ai împietrit tot mai mult. Există nenumărate 
mărturii, dar pentru tine sunt nule, căci tu nu vrei să crezi. 
Vrei tot mai multe dovezi. Eu nu le vreau. Pentru Angela, fiica 
noastră, cu care zilnic trăiesc, nu mai îmi trebuie nici un fel de 
dovezi că este vie. Părtășia ei mi-e deajuns. Tot așa, părtășia 
mea cu Cristos, Domnul meu, de-a lungul anilor, îmi e cea mai 
bună dovadă că El e viu.  
 
Să fii conștient că tu nu știi unde să mergi și ce să faci, dar să 
depinzi de Cel ce știe totul și poate totul, e mare lucru. Să fii 
slab și să faci o lucrare mare, fără să cazi de oboseală, arată o 
împuternicire, să fii în mijlocul dușmanilor, fără să poată pune 
mâna pe tine, e o mare taină; dușmanii strigau unii la alții 
împotriva mea, dar când eu eram  de față, îmi vorbeau blând, 
frumos, asta pentru că Domnul meu era lângă mine, totul era 
ceva fantastic. Să fii bătrân, la aproape 100 de ani, fără 
dureri, să poți lucra în grădină și la calculator și totuși să 
aștepți cu bucurie plecarea la odihnă în Casa de Sus a 
binecuvântatului meu Tată e un har ce nu se poate cumpăra 
cu tot aurul pământului.  
 
Se merită să devii prieten cu Cel ce este Rege al regilor și 
Domnul domnilor! Da, se merită să crezi și să trăiești cu 
Cristosul înviat, căci e ceva minunat, glorios, e ceva ce nu se 
poate descrie.  
 
Îi deplâng pe toți acei creștini care spun că ei cred în învierea 
Domnului Isus, dar trăiesc o viață spirituală de mizerie. Totuși, 
Domnul așteaptă să se milostivească și de ei. Slavă Domnului, 
și lor le poate folosi acest mesaj. E fantastic să te ții în totul 
totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.  
 
 
 
 
 
 
 
Timpul s-a scurtat, dar încă mai e har. Încearcă să depinzi în 
totul de El. Doresc să mă întâlnesc în Ceruri cu toți  cei ce au 
citit acest mesaj. Glorie numai Domnului! 
În Glorioasa Lui Slujire 
Petru Popovici 
Sursa: https://barzilaiendan.com  
(adaptare) 

Totuşi, Domnul aşteaptă să Se 
milostivească de voi şi Se va scula să vă 

dea îndurare, căci Domnul este un 
Dumnezeu drept. Ferice de toţi cei ce 

nădăjduiesc în El! (Isaia 30:18). 
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Cum pot să-L recunosc pe Cristos Cel înviat? 

(Ioan 20:11-18 ; 24-29) 

 
nvierea Domnului Isus din morți 
trebuie să fi fost cel mai glorios și 
măreț eveniment din istoria 

Universului. Câtă strălucire și ce  
splendoare trebuie să fi fost în 
Ceruri atunci când Fiul lui 
Dumnezeu a ieșit biruitor din 
moarte și când toate făpturile 
cerești au izbucnit de bucurie și au 
cântat Glorie Mielului care a fost 
junghiat, dar care a înviat și este viu 
în vecii vecilor. 
 
Michelangelo le-a spus colegilor lui 
pictori : „De ce Îl prezentați pe 
Cristos în toate picturile voastre 
trist, suferind pe cruce ? De ce vă 
concentrați atât de mult pe o 
perioadă care a trecut, ca și cum 
totul s-a terminat la cruce, ca și 
cum nu ar fi fost o înviere ? Cristos 
e viu ! El domnește!” 
 
Credința creștină este centrată în 
Cristos, în moartea și învierea Lui. 
Pavel spune: „dacă Cristos n-ar fi 
înviat din morți, credința noastră ar 
fi zadarnică” (1 Corinteni 15:14). 
Dacă, în schimb, El a murit şi a 
înviat, atunci creştinul are parte de 
cea mai strălucită perspectivă din 
câte există. 
 
Este interesant faptul că deși 
vestea învierii Domnului Isus a fost 
vestită cu putere, la început de 
apostoli și apoi de toți cei care au 
crezut, oamenii au răspuns diferit la 
mesajul Evangheliei. Întotdeauna 
au fost ascultători care n-au crezut, 
mulți au fost indiferenți, unii au 
fost plini de ură și au luptat din 
toate puterile lor împotriva 

Evangheliei și împotriva creștinilor, 
dar laudă să fie adusă lui 
Dumnezeu, deoarece au fost și 
dintre aceia care au crezut. Mai 
este însă o categorie de oameni la 
care în mod deosebit vreau să mă 
adresez în rândurile de mai jos. 
Oameni care ascultă atent mesajul, 
cunosc dovezile și evidențele 
învierii, doresc să cunoască 
adevărul, dar ca și Toma, nu pot să 
creadă. Când citim relatarea 
evangheliștilor cu privire la arătările 
Domnului Isus după înviere, vedem 
că acest lucru s-a întâmplat cu 
mulți dintre ucenicii Domnului. 
Întrebarea pe care o pun și la care 
aș dori să răspund este aceasta :  
Cum putem să-L recunoaștem pe 
Cristos Cel înviat ?  

 
Îl recunoaștem pe Hristos 
Cel înviat când El ne 
cheamă pe nume. 
 
Paștele este sărbătoare doar dacă 
vine Domnul Isus la noi. Paștele 
este sărbătoare numai dacă are loc 
o întâlnire între Isus și noi. 
Maria L-a recunoscut pe Isus atunci 
când El i-a șoptit numele : „Marie!” 
(Ioan 20:16). Când El te cheamă pe 
nume, atunci trebuie să-I răspunzi. 
Fii atent la șoapta Domnului Isus  
și răspunde-I. 
Un lucru deosebit de important pe 
care îl vedem în Biblie este că 
femeile și ucenicii Îl doreau pe 
Domnul Isus, dar nu știau unde să-L 
caute. De fiecare dată Isus este cel 
ce ia inițiativa. De fapt El îi caută pe 
ei și El îi găsește pe ei. (Matei 
28:8,9,16-19 ; Marcu 16:9,12,14 ; 
Luca 24:13-31, 36 ; Ioan 20:14-
16,19,26,27 ; 21:4-7). 
 
Tot așa este și astăzi. Chiar acum, 
când citești aceste rânduri, Domnul 
te caută și te strigă pe nume. 
Răspunde-I ! Dacă privești în urmă 
în viața ta, în mod sigur au fost 
multe momente când Dumnezeu a 

vrut să se apropie de tine, și să-ți 
spună că El există, că El este 
Dumnezeu. Când  privești munții 
înalți sau valurile spumegânde care 
lovesc stâncile, Domnul vrea să-ți 
spună că El este Atotputernicul 
Dumnezeu. Când privești cerul în 
noaptea senină și vezi cerul plin de 
stele, Dumnezeu vrea să-ți spună că 
El este Dumnezeu - Creatorul a tot 
ceea ce există. Când privești o 
floare, sau asculți cântul 
păsărelelor, când inima îți este 
plină de bucurie și speranță sau 
când  ești trist, descurajat sau plin 
de teamă, Dumnezeu vrea să se 
apropie de tine și să-ți spună că ești 
prețios și scump înaintea Lui, că El 
este Dumnezeul care este dragoste. 
Dumnezeu vrea sa-ți spună că El  
te-a creat, că El te cunoaște, că El 
te iubește și că are un plan minunat 
pentru tine. El vrea să-ți spună că 
este viu că a biruit moartea și că 
vrea să fie viu, și în viața ta. Vrei să-
L primești în inima ta ? 

 
Îl recunoaștem pe Domnul 
Isus după semnele rănilor 
lui. 
 
În duminica învierii, doi ucenici 
călătoreau de la Ierusalim spre 
satul Emaus. Pe drum S-a apropiat 
Isus de ei și a început să meargă cu 
ei pe drum, dar ei nu L-au 
recunoscut. Când Isus a întins 
mâinile și a luat pâinea de pe masă, 
ei I-au văzut rănile, semnele adânci 
ale cuielor în mâini. Atunci li s-au 
deschis ochii și au recunoscut că 
este Isus (Luca 24:13-35), iar  în 
cazul lui Toma, tot rănile lui Isus au 
fost cele care L-au făcut cunoscut 
(Ioan 20:24-29). 
 
Dragul meu, care citești aceste 
rânduri, du-te și tu la cruce, unde a 
fost răstignit Domnul Isus. Începe 
un dialog cu El acolo. Spune-I 
îndoiala ta, mărturisește-I teama 
sau chiar necredința pe care o ai.  

Î 

Păstor Cornel Ghiță 
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Roagă-L ca El să se apropie de tine și să-ți vorbească pe înțelesul tău. Dar fii sincer, iar atunci când Domnul se 
atinge de sufletul tău și-ți vorbește, trebuie să-ți deschizi inima pentru El, trebuie să-L asculți și să-L lași ca El să fie 
Domn și Mântuitor în viața ta. 
Când Îl vezi cu ochii credinței pe Isus Cel răstignit, Isus Cel înviat apare înaintea ta și rămâne cu tine și va călători 
cu tine tot restul vieții tale. 
 
Adevărata putere nu este în răutate și în ură, ci în dragoste. Adevărata putere nu este la Irod sau la Pilat, la Ana 
sau la Caiafa, care știu să răstignească, ci în Isus Cristos care ne iubește și se lasă răstignit și se roagă : „Tată, 
iartă-i că nu știu ce fac”. Du-te și tu la cruce, unde a fost răstignit Domnul Isus. Începe să vorbești cu El acolo. 
Spune-I că recunoști că El a murit atunci acolo și în locul tău.
 
 
 
 
 
 
Când privesc înapoi în viața mea, 
este plină de surprize. Nu credeam 
că o să fiu prieten cu oameni din 
țări diferite în toată lumea. Am 
văzut cum mâna lui Dumnezeu a 
adunat oamenii când am început 
să predic, cu mulți ani în urmă. Și 
nu m-am gândit că o să predic la 
mulți oameni. Dumnezeu a făcut 
asta. 
 
Țara mea este în mare nevoie de o 
trezire spirituală. Au fost 
momente când am plâns cum 
mergeam din oraș în oraș și am 
văzut cât de departe au rătăcit 
oamenii de Dumnezeu. Din toate 
lucrurile pe care le-am văzut și 
auzit, există doar un mesaj care 
poate schimba viețile și inimile 
oamenilor. 
 
Există o cale… calea crucii. Vreau 
să le spun oamenilor ce înseamnă 
crucea. Nu crucea care atârnă pe 
perete sau la gâtul cuiva, ci 
adevărata cruce a lui Cristos. Este 
cu pete de sânge. A fost o cruce 
lovită. Acesta este adevărul. Din 
toată inima vreau să vă las cu 
Adevărul. Crucea este jignitoare 
pentru că ea confruntă oamenii. 
Dar este o confruntare pe care toți 
trebuie să o trăim. Dumnezeu te 
iubește și vrea să te ierte pentru 
toate păcatele tale.  
 
Mă uit peste mulțime când încep 
să predic și privesc la toți oamenii 
din fața mea. Sunt oameni din 
medii diferite si cu nevoi diferite. 

Știu că sunt toți cuprinși în marea 
iubire a lui Dumnezeu, până la 
punctul când Și-a dat Fiul, singurul 
Lui Fiu, ca să moară pe cruce. 
Crucea a fost cea mai teribilă 
formă de execuție a romanilor 
pentru criminali. Isus a îndurat 
toate acestea în locul nostru 
pentru că, din cauza păcatului 
nostru, noi meritam crucea. 
Meritam iadul. Meritam judecata 
și toată condamnarea. Știu că 
mulți oameni neagă asta. Oamenii 
nu vor să audă că sunt păcătoși. 
Pentru mulți asta e o jignire. 
Crucea e jignitoare pentru că 
înfruntă direct răul care domină în 
lume. Un motiv pentru care crucea 
e o jignire pentru oameni e faptul 
că poruncește - nu sugerează - un 
nou stil de viață în noi toți. Păcatul 
e o boală în inima omului, 
afectează mintea, voința și 
emoțiile. Tot corpul e afectat de 
boala aceasta. 
 
Cum putem fi eliberați? 
Dumnezeu ne ajută să rupem 
lanțurile păcatului. Biblia spune: 
Cine rămâne în Cristos este o 
făptură nouă. Lucrurile vechi au 
trecut, toate devin noi. El poate să 
te facă un om nou. Pe acea cruce, 
Dumnezeu a pus peste Isus 
păcatele noastre. Nu doar că I-au 
bătut cuie în mâini, dar mai 
înainte L-au biciuit. Biciuirea 
romană era teribilă. Biciurile 
aveau metal pe ele și cu acest bici 
L-au bătut aproape până la 
moarte. Apoi I-au dat crucea, 

 L-au   pus să o ducă, ceea ce, în 
starea Lui slăbită, era aproape 
imposibil. Dar Domnul Isus Cristos 
a cărat crucea aceea până într-un 
loc, afară din Ierusalim. Apoi I-au 
bătut cuie în mâini. Dar nu asta a 
fost adevărata Lui suferință, ci a 
fost atunci când a spus: 
„Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?”. În momentul acela 
teribil, El și Tatăl au fost separați. 
 I-au vărsat sângele și acea vărsare 
de sânge aduce viață de la 
Dumnezeu. 
 
Nu există altă metodă de salvare 
(mântuire) decât prin crucea lui 
Cristos. Isus a spus: „Eu sunt calea, 
adevărul și viața. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine”. Singura 
cale către Tatăl este prin Fiul Isus 
Cristos. Isus a fost singurul născut 
în lume fără păcat. Dar mai mult 
decât atât, El este Cel drept, și 
atunci când vii la El ești îmbrăcat 
în neprihănire. Dumnezeu nu îți 
mai vede păcatul, nu îți mai vede 
inima ta, ci pe a Lui Isus.  
 
Când vii la Cristos, vii pe calea 
pocăinței. Pocăința înseamnă să te 
schimbi, să iți schimbi modul de 
viață  și să te întorci din viața de 
păcat, să te întorci la Isus Cristos și 
să spui: sunt un păcătos, am 
nevoie de iertare și știu că Tu ești 
singurul care mă poate schimba. 
Azi, îți cer să îți pui încrederea în 
Isus Cristos!

 

https://crestintotal.ro 
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Se-ngemănează noaptea cu zorii dimineţii 
Şi ziua de Sabat, aproape e sfârşită, 
O săptămână nouă e gata să înceapă. 
Pe Golgota e jale, căci lumea e mâhnită. 
 
E vie amintirea alegerii greşite, 
Când Iscarioteanul, pe Isus L-a trădat, 
Când fu ales Baraba, tâlharul, spre iertare 
Şi Domnul, de mulţimea întreagă condamnat. 
 
Răsună încă valea de strigătele lumii, 
Noroadele scandează: „Să fie răstignit!" 
O sumbră balansare, un corp lipsit de viaţă, 
Un ştreang, în care Iuda sfârşitul a găsit. 
 
Treizeci de-arginţi, atâta să valoreze viaţa, 
Acelui ce din Slavă, S-a dat înspre jertfire? 
E prea târziu regretul, dar n-a ştiut satana, 
Că va-nvia Cristosul, că El e Mântuire! 
 
Cel preţuit, murit-a, s-a împlinit Scriptura, 
Păcatul omenirii asupra Lui a luat, 
Dar Templul Sfânt, Mesia, ţinându-şi promisiunea, 
Din colb şi din ruină, din nou S-a înălţat. 
 
Maria Magdalena şi cealaltă Marie, 
Când dis-de-dimineaţă, veneau înspre mormânt, 
 

Au fost pe loc cuprinse de panică şi teamă, 
Din cer se coborâse un înger pe pământ. 
 
Geme întreaga zare, cutremură ţărâna, 
În haină ca zăpada şi chipul ca de fulger,  
Înlătură piatra, apoi pe ea se-aşează, 
Femeilor vorbeşte duios, frumosul înger: 
 
„Vă zic să nu vă temeţi. Căutaţi pe Răstignitul? 
Isus Cristos nu este, din morţi a înviat. 
Veniţi, vedeţi mormântul, acolo e doar giulgiul, 
Cu care Domnul Slavei, a fost înfăşurat. 
 
Mergeţi şi daţi de veste. Pe drumul Galileii 
Veţi întâlni pe Domnul, să anunţaţi pe fraţi, 
Căci Isus vă aşteaptă, e-o zi deosebită, 
Mesia a-nvins moartea, cântaţi, vă bucuraţi!” 
 
A noastră fărdelege, a fost pricina care, 
A declanşat  această istorie a salvării, 
În marea Sa iubire, găsit-a Creatorul, 
Soluţia ispăşirii în vremea îndurării. 
 
Prin Mielul Sfânt primit-am, întreaga omenire, 
Prin jertfa Sa supremă, prin sângele-I vărsat, 
Adevărata viaţă, Iubire şi Lumină. 
Slăviţi pe Domnul Slavei! „Cristos a înviat!" 
  

 
Privind acum la stările mele, la gândurile și frustrările mele prin prisma Cuvântului Sfânt, realizez că nimic nu e întâmplător! 
Chiar dacă ceea ce fac nu e apreciat de oameni, Domnul spune că El știe și vede totul! Oamenii sunt părtinitori, Dumnezeu 
nu se uită la fața omului! Oamenii sunt egoiști, Dumnezeu e Dragostea Agape! Când omul Îl acceptă ca Domn și Mântuitor 
în viața lui pe Isus Cristos, doar atunci atitudinea și sentimentele lui se schimbă!  Nu cereți, celor care nu au, mai mult decât 
pot da! Aici intră înțelepciunea, priceperea, mila, dragostea, facerea de bine, etc. 
 
 Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile! Chiar și durerile vieții, tangențiale și dureroase, pot fi o binecuvântare! 
Suferința de orice fel lucrează în om desăvârșirea. Răbdarea este calea spre reușită! Dacă Dumnezeu ne îngăduie, ca și lui 
Iov, să trecem prin încercări, de ce să murmurăm? El ne vrea curați și sfinți, demni pentru Împărăția Sa! De aceea, dacă azi 
ți se pare că ești nedreptățit, defăimat, marginalizat, dă slavă lui Dumnezeu, pentru că El nu te va lepăda niciodată! Condiția 
ta este să crezi în El! Dar nu doar să crezi și atât! El cere din partea ta POCĂINȚĂ!  
  
„Doresc Eu moartea păcătosului?”, zice Domnul Dumnezeu. „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și 
să trăiască?" (Ezechiel 18:23). 
 Du-te și nu mai păcătui! Credința fără pocăință și depărtarea de păcat e nulă! 
 

 

Mergeți și dați de veste: „Cristos a înviat!” 
Lucica Boltașu 
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Am avut ocazia să fiu astăzi, 25 Martie 2018, în Biserica Baptistă Oakleigh și să asist la ceremonia de 

botez a doi foști musulmani iranieni care au dorit să devină creștini. Ali și Sorosh au fost botezați de 

păstorul John Corin Izvenariu, după ce L-au mărturisit pe Isus Cristos ca Domnul și Mântuitorul  lor. 

Dăm toată gloria Domnului Isus. 

Ali, foarte emoționat, a mărturisit 
că vrea să-L urmeze pe Domnul 
Isus care a murit pentru el, și să 
fie botezat. 
Sorosh și-a mărturisit și el 
credința în Domnul Isus și L-a 
recunoscut ca Domn și Salvator al 
lui, și a cerut deasemenea să fie 
botezat. 
 
   

Corespondentă Sarah Văran 

PĂSTORUL NELU BRIE LA PHILADELPHIA MELBOURNE 

În perioada 20-25 Martie 2018, am  
avut bucuria ca împreună cu Biserica  
Penticostală Philadelphia Melbourne, 
să fie și fratele păstor Dr. Ioan Brie  
din Sibiu, România. Fratele este și 
Rectorul Institutului Teologic  
Penticostal București și lector în  
cadrul acestei instituții de învățământ teologic 
superior. 
 
Marți 20 Martie Păstorul Nelu Brie a prezentat un 
mesaj cu titlul „Testele credinței” (1 Ioan 3:1-9).  
Joi 22 Martie mesajul prezentat a fost „Creștinul după 
fire și creștinul după duh”. 
Vineri a avut loc o seară specială la care au fost 
invitați tinerii din toate Bisericile penticostale și 
baptiste din Melbourne. A fost un timp deosebit 
petrecut în prezența Domnului și a Cuvântului Său.  
 
Tinerii au lăudat prin cântare și rugăciune pe 
Dumnezeu, iar păstorul Nelu Brie a adus un mesaj 
provocator pentru ei: „Cum putem face alegeri după 
voia lui Dumnezeu?”. 
Sâmbătă 24 Martie a avut loc prezentarea activității 
ITP București, iar duminică, la Sărbătoarea Intrării 
Domnului în Ierusalim (Floriile),mesajul a fost din 
Matei 21:1-17.  
 
A fost un timp binecuvântat și pentru toate Îl slăvim 
pe Domnul! 
 
Păstor coordonator BPR Philadelphia Gabi Izsak 
 

Cu această ocazie familia Dincă Claudiu & Camelia au adus la        
binecuvântare cel de al cincilea copil, o fetița cu numele Adelina 
Camelia. 
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John Prishan, Ballarat Christian Fellowship 
 
 

n om a dat o 
cină mare și a 

poftit pe mulți. La 
ceasul cinei a trimis pe 
robul său să spună celor 
poftiți: «Veniți, căci iată 
că toate sunt gata»” 
(Luca 14:17, 18). 
 
Înainte de a merge la un restaurant ne informăm pe 
Google ce au în meniu. Nu mergem oriunde și la 
întâmplare. Oare nu este la fel și cu mântuirea? 
Oamenii se întreabă ce este aceasta, ce oferă, ce este 
pe masă, ce are pentru a satisface nevoile oamenilor? 
„Iată că toate sunt gata!”, spune cel care invită pe 
mulți. Întrebarea este ce anume este pe masă, ce este 
în meniu, ce este gata? Este relevant pentru mine, în 
acest timp al vieții, este bun, necesar, sau nu? Ce este 
pe masa mântuirii?  
 
Primul lucru este IERTAREA. „Dacă ne mărturisim 
păcatele. El este credincios și drept ca să ne ierte 
păcatele...” (Ioan 1:9). Iertarea este pe masa 
banchetului pentru toți cei care acceptă invitația, 
pentru toți oamenii care au chemat numele Domnului. 
Această iertare ne așteaptă pe toți care ne întoarcem 
la Dumnezeu. Crucea lui Cristos ne-a dat acces la 
iertarea lui Dumnezeu, indiferent de păcatele cu care 
ne-am împovărat viața. 
Al doilea lucru este SPERANȚA. „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care, 
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin 
învierea lui Isus Cristos din morţi, la o nădejde vie...”  
(1 Petru 1:3). 
Orice ființă omenească are nevoie de speranță. 
Această speranță este oferită de Evanghelie și este o 
speranță nu doar pentru această viață, dar și pentru 
eternitate. „... păstrată în ceruri pentru noi...” 
( 1 Petru 1:4). Deci noi nu suntem temători de moarte, 
pentru că moartea este doar o schimbare de adresă. 
Speranța este pe masa ospățului. „Veniți, este gata, 
așteaptă...”. 
Alt lucru este DRAGOSTEA NECONDIȚIONATĂ. 
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin 
faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său 
Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4:9). Aceasta este 
dovada dragostei lui Dumnezeu pentru noi, nu 
depinde de caracterul nostru, ci de caracterul lui 
Dumnezeu, Agape - o dragoste care nu se schimbă în 
funcție de faptele noastre. Această dragoste este 
inclusă în meniul banchetului și este gata să fie oferită 
celor ce acceptă invitația. 

 
 
Apoi este ELIBERAREA. „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, 
veţi fi cu adevărat slobozi”( Ioan 8:36). Orice om are 
nevoie de eliberare. Eliberare de trecutul tău, 
eliberare din diferite adicții, de depresie și de orice 
altceva care ne îngreunează viața. Sângele lui Isus a 
învins puterea păcatului și puterile întunericului și  
ne-a eliberat cu adevărat, ne transformă prin nașterea 
din nou. Libertatea face parte din meniu, este pe masă 
pentru cei ce acceptă invitația. 
Promisiunea nașterii din nou este așa de măreață 
încât pare incredibilă. Câți dintre noi nu spunem într-o 
perioadă a vieții: „Aș vrea să-mi încep viața din nou, 
mi-am ratat existența, aș da orice pentru o nouă 
șansă...?”. Dumnezeu are pentru noi acest nou 
început, este pe masă pentru cei ce acceptă invitația. 
Am amintit doar câteva, Evanghelia acoperă toate 
nevoile noastre. Ceea ce avem noi nevoie nu vom găsi 
nicăieri în lume, ci doar la cruce. 
 
Pilda pe care am citit-o ilustrează nevoia de a-i căuta 
pe oameni acolo unde se află ei. „Şi stăpânul a zis 
robului: «Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei 
găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa»”. 
( Luca 14:23). Stăpânul își trimite robul să-i cheme pe 
oameni de acolo de unde se află ei, nu spune „Hai să 
punem un mare afiș și poate vom atrage oamenii”..., 
el spune: „Tu mergi și-i caută prin piețe, pe străzi, 
caută-i și silește-i să intre. Spune-le care este oferta, ce 
au de pierdut, ce este în meniu, spune-le că totul este 
gata și gratis, Altcineva a plătit, tot ce au de făcut este 
să accepte invitația”. Este foarte important să căutăm 
oamenii în locurile unde se află ei.  
 
Noi trebuie să știm în primul rând ceea ce este pe 
masă. Dacă întâlnești un dependent de droguri, care 
își chinuie viața fără să aibă speranță de scăpare, 
vorbește-i de ELIBERARE, spune-i că se află pe masă, 
este în meniu, invită-l la ospăț. Dacă găsești un om 
care este apăsat de păcate vechi, nu se poate ierta 
singur pentru ceea ce a făcut în trecut, vorbește-i 
despre IERTAREA pe care Dumnezeu a pregătit-o 
pentru el prin crucea Domnului Isus Cristos. Poate 
ajungi în fața unui om lipsit de dragoste, părăsit și 
desconsiderat de toți, vorbește-i de DRAGOSTEA 
NECONDIȚIONATĂ a lui Dumnezeu. Mergi într-un 
spital și vei întâlni un om căruia doctorii i-au spus că 
nu mai are nicio șansă, sunt ultimele lui clipe de viață. 
Spune-i acelui om care este cu frica de moarte în 
suflet că există SPERANȚĂ doar în Isus Cristos - 
speranța pentru viață veșnică.  

„U 

BANCHET 
Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi 

la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să 

intre, ca să mi se umple casa” (Luca 14:23). 
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Stăpânul spune: „Ieși la drumuri și la garduri, în piețe, 
pe stradă, în spitale și în pușcării, caută-i, explică-le 
Evanghelia ținând cont de condiția în care se află ei”. 
Vei întâlni oameni fără un scop în viață, arată-le 
Evanghelia care le va da un motiv de a trăi, un scop și 
o speranță. Vor afla că Dumnezeu ne-a creat pe 
fiecare cu un plan în viață, nu suntem la voia 
întâmplării, și acești oameni, cunoscându-l pe Creator, 
vor cunoaște și scopul vieții lor.  
 
Stăpânul poruncește robului Său: „...Silește-i să intre, 
ca să mi se umple casa”. Dorința lui Dumnezeu este ca 
să-I fie casa plină, așa se poate înțelege dragostea 
primitoare, dragostea de tată, bunătatea lui 
Dumnezeu oglindită prin ceea ce a pus pe masă 
înaintea invitaților Săi. Și El spune: „du-te degrabă, 
silește-i să intre, vreau să mi se umple casa”. Noi toți 
suntem acei robi și este rolul nostru de a transmite 
mesajul în lume. Dumnezeu invită, prin noi, pe toți 
oamenii, El vrea să fie casa plină, „...voieşte ca toţi 
oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa 
adevărului”( 1 Timotei 2:4). 
 
Aceasta este inima lui Dumnezeu care zice: „Toate 
sunt pregătite, totul a fost plătit, masa este plină de 
bunătăți, vreau să fie casa plină, invitații Mei să 

primească toate binecuvântările mântuirii, iertarea pe 
care o dau Eu, speranța în viitor și în veșnicie, pacea, 
bucuria, eliberarea, totul este gata. Iar voi, robii mei 
invitați-i, siliți-i să intre ca să mi se umple casa. Duceţi-
vă şi faceţi ucenici din toate neamurile”.  
 
Ca și creștini, este ușor să facem din Marea trimitere 

(Matei 29:19) o opțiune. Dar nu este o opțiune, avem 

porunca de a merge să vestim Evanghelia. Nu ne 

putem bloca pe locurile noastre, trăind ca pe o insulă 

izolată de restul lumii. Suntem trimiși să ducem 

lumina în lume și să-i invităm pe oameni la 

sărbătoarea pregătită de Dumnezeu. Mesajul nostru 

către lume nu este simplu și de neobservat, ci este 

plin de puterea mântuirii. Apostolul Pavel scrie: „Căci 

mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 

care crede...” ( Romani 1:16). 

Să mergem cu curaj și îndrăzneală în lume și să 
spunem oamenilor ce este la masa pe care a 
 pregătit-o Dumnezeu. Să-i căutăm pe oameni acolo, și 
în împrejurările în care se află, și să-i invităm, „căci 
iată, toate sunt gata”.

 
 

  

TĂCERE 
 
Privesc spre cruce, privesc spre lume 
Și văd în suflet o genune, 
Un gol pustiu, imens, adânc, 
Și nu am lacrimi ca să plâng. 
 

O, lume, ce viclean ți-e glasul. 
Spre moarte tu ne îndrepți pasul. 
O, Cruce! Sfântă și curată, 
Oprește ceasul să mai bată. 
 

Căci fuge timpul de sub noi 
Tic-tacul său ne lasă goi… 
Ne-am înrobit cu-a noastră vrere 
Și iată viața cum ne piere... 
 

Mi-e ruga către tine, Cruce. 
Doar raza ta poate s-alunge 
Umbrele ceasului ce bate, 
Și ne-a purtat așa departe… 
 

Păstor Florin Ianovici 
 

CINE ALTUL!? 
 
Procesul Domnului Isus a fost unic și prin faptul că Cel condamnat a 
fost găsit vinovat nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce a fost El. 
Aparenta înfrângere reprezentată de moartea Domnului Isus a 
culminat cu reala victorie a învierii. Dacă totul s-ar fi terminat fără 
înviere, viața ar avea astăzi un alt sens, iar veșnicia ar fi un infern.  
 
Cine ar șterge astăzi lacrimile văduvei, ale orfanului și ale celui lovit de 
valurile vieții, dacă nu ar fi înviat Isus? Cine i-ar iubi pe cei neiubiți, 
cine i-ar ierta pe cei neiertați, cine i-ar hrăni pe cei flămânzi, cine i-ar 
mângâia pe cei nemângâiați… dacă nu ar fi înviat Isus? Cine ar 
răspunde rugăciunilor disperate, cine ar șterge lacrimile fierbinți, cine 
ar ierta păcatele dacă nu ar fi înviat Isus? Pe cine ar căuta națiunile, 
cui s-ar închina miliardele de oameni, cui I s-ar dedica imnurile și 
adorarea, dacă n-ar fi înviat Isus? Dar Isus a înviat și învierea Lui este 
speranța muritorilor. 
 
Există un mesaj în învierea lui Isus, care traversează veacurile și  îi 
cheamă pe oameni la dragostea și iertarea divină.  

Păstor Nelu Brie 
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a ora 7 dimineața am fost cu toții în picioare, 
nerăbdători să ne îndreptăm spre Urulu, să vedem 

acel „munte sacru”, așa cum îl numesc băștinașii, 
Ayers Rock. Nu am uitat, însă, să cerem protecția 
Domnului peste noi și așa am plecat la drum. Călătoria 
a fost reconfortantă, plăcută, frumoase peisaje și totul 
într-un cadru plin de verdeață, sub un cer luminos.  
 
Curând am văzut în depărtare o stâncă imensă și  
ne-am bucurat crezând că am ajuns la destinație. 
Dar pe măsură ce ne-am apropiat am realizat că nu 
aceasta este Ayers Rock. Am continuat drumul 
pentru încă 200 Km. și, în sfârșit, ne-am apropiat de 
acel „munte”. Extenuați după o călătorie așa de 
lungă, am mers la hotel și am avut o seară plăcută și 
o noapte odihnitoare. Iar a doua zi am început 
explorarea acestui munte atât de vestit. 
 
Această rocă gigantică este de culoare roșie și este 
așa de imensă că nu poți să o fotografiezi în 
întregime dintr-o poziție mai apropiată. Cu toate că 
nu am escaladat muntele, am avut ocazia să 
mergem împrejurul lui. Am văzut priveliști 
minunate, poate cele mai frumoase din viața mea. 
Localnicii, aborigenii Pitjantjatjara, nu urcă pe Ayers 
Rock din cauza marii sale semnificații spirituale. Ei 
cer ca vizitatorii să nu urce pe stâncă, în parte datorită 
căii care traversează o pistă sacră tradițională 
(Dreamtime track), și datorită unui sentiment de 
responsabilitate pentru siguranța vizitatorilor. Urcarea 
nu este interzisă, dar localnicii preferă ca oaspeții pe 
pământul Aṉangu, să respecte legea și cultura 
aborigenă și să nu urce pe munte.  
 
După o lungă drumeție, timp în care am făcut 
nenumărate fotografii, am ajuns la o altă stâncă 
situată nu departe de Ayers Rock. Este Kata Tjuta, 
numit de băștinași și Muntele Olga. O mulțime de 
stânci roșii sunt pe o suprafață destul de mare, toate 
interesante, dar nu așa ca Ayres Rock. După această 
plăcută, interesantă, dar lungă călătorie, ne-am întors 
la hotel și ne-am delectat cu o masă copioasă. Am 
admirat acest munte roșu în umbrele înserării. Este o 
priveliște de neuitat.  

Am petrecut două zile minunate la Uluru și apoi ne-am 
îndreptat spre noua noastră destinație: Alice Springs. 
După o călătorie de 400 Km., primul lucru care l-am 
simțit când am coborât din mașini a fost o dogoare de 
46°C care ne-a oprit respirația. După ce ne-am dus la 
apartamentele unde am fost cazați, am desfăcut 
bagajele și cu toții am mers drept la bazinul de înot 
unde am rămas tot restul zilei. Este foarte cald în Alice 
Springs. 

 
Aici am sărbătorit trecerea dintre ani, serbarea Anului 
Nou. A fost minunat. Împreună cu familia și Biserica, la 
mare distanță de casă, I-am mulțumit lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările cu care ne-a copleșit până 
acum, având ochii ațintiți la cele viitoare. Am urmărit 
și focul de artificii care a marcat hotarul dintre ani. 
 
Dar după toată această experiență de neuitat, după 
acest drum așa de lung, a trebuit să ne îndreptăm spre 
casă, spre Melbourne. În acești 6000 Km. parcurși în 
toată călătoria noastră, întotdeauna am simțit 
prezența lui Dumnezeu. Oricât de frumoasă a fost 
această excursie am fost foarte bucuroasă să mă 
reîntorc acasă. Îi mulțumim Domnului Isus pentru că 
ne-a protejat în această călătorie și ne-a adus cu bine 
acasă.

  

 

JURNAL DE CĂLĂTORIE CU SARAH VĂRAN - continuare 

9 



10 
Speranța - Melbourne, Australia. Aprilie 2018, anul 5, nr. 49 

  

 

Foaie creștină de  

zidire sufletească  
15 Aprilie 1924 
Redactor Dumitru Cornilescu 

 

De ce e greu  
să predici de Paști? 
 Cristian Boariu 
 
E greu să predici despre oțetul dat lui  
Isus pe cruce când acasă te așteaptă  
prăjiturile… Un paradox amar-dulceag. E greu să predici 
despre „Mi-e sete” când nici tu și nici cei care te ascultă n-au 
experimentat asta probabil niciodată, pentru că sărbătorile la 
români sunt încărcate de suc și apă minerală. E greu să 
predici despre „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac” când trăim 
într-o vreme în care cea mai mică vorbă neadevărată spusă 
despre noi ne deranjează la maxim. 
 
E greu să predici despre iubirea lui Ioan de la cruce când cei 
mai mulți se încălzesc la focul lepădării, deși cu puțin timp 
înainte promiseseră mult, cu flori în mână, îmbrăcați în haina 
de botez. E greu pentru că de la vorbe la fapte e cale lungă. 
E greu să predici despre înviere când cimitirele sunt pline. E 
greu să predici despre “Iată Eu vin curând…” când mulți 
lucrează mai mult pentru pământ decât pentru Cer. 
 
E greu… pentru că ne-am obișnuit să trăim o pocăință care să 
ne coste cât mai puțin. Am fi mai atenți la păcat dacă am 
avea acasă animale de crescut pentru jertfe, ca evreii, decât 
suntem acum, când a fost dată cea mai supremă  Jertfă. 
 
E greu să vorbești despre Isaia 53, despre cei care își 
întorceau fața de la El, într-o perioadă în care ne dorim ca 
toți să ne vadă. 
E greu să vorbești despre „ura din partea lumii” când mulți 
încearcă din răsputeri să se asemene cât mai mult cu ea. E 
greu… 
 
Poate că de Paștele acesta nu se va mai predica. Poate că 
vom începe să trăim ceea ce am predicat (și am ascultat) ani 
de zile. Poate că vom începe să umblăm cu Isus nu doar când 
înmulțește pâinile, ci și când se roagă în Ghetsimani. 
 
Să ne reamintim că iubirea pe care ne-a arătat-o El a lăsat în 
urmă mărturia sacrificiului suprem. Că după ce ne-a spus din 
cer „Vă iubesc” , a coborât pe pământ să ne-o dovedească. 
 
A fost greu… Dar nu uitați: umblarea pe pământ ca „străini și 
călători” nu e niciodată ușoară pentru urmașii Lui. Doar când 
vom zări pragul veșniciei, greul va dispărea, iar lacrimile vor fi 
șterse din ochi. 
 
Vă doresc sărbători grele, dar nu de încărcătura lumii, ci pline 
de amintirea unor suferințe aparte. 
Că mormântul nu ar fi fost gol, dacă Isus nu ar fi trecut mai 
întâi pe la cruce… 
 
Trăiți ca niște oameni vii pentru că El e viu! 
 
 

 

„Femeie”, I-a zis Isus, „de ce plângi?” (Ioan 20:15). 

Așadar, Mântuitorul Nostru, pe care L-am văzut suferind 
atâtea chinuri dureroase,  atâta batjocură și amar din 
partea oamenilor când a fost răstignit, acum a ieșit viu și 
biruitor din mormânt!  
 
Isus, Cel înconjurat cu mărire, Domnul domnilor și 
Împăratul împăraților, azi este tot atât de blând, de bun și 
de mângâietor, ca și Isus Cel batjocorit, ieri. Când o vede 
pe Maria Magdalena șezând singură lângă mormântul gol 
și plângând, nu poate să o lase fără mângâiere, ci se 
apropie de ea, dându-i curajul și nădejdea pierdută. 
Cristosul înviat, Cristosul înconjurat de slavă, este același și 
azi, ca și atunci. El vede lacrimile noastre vărsate în ascuns, 
aude gemetele noastre și e sensibil la cel mai mic suspin al 
inimilor noastre. 
 
O! În această zi, cea mai frumoasă și mai strălucitoare 
dintre zile, inimile noastre să tresalte în cântece de veselie, 
lăudându-L și preamărindu-L pe Cel care, având viață 
veșnică, vrea să ne facă și pe noi nemuritori. „Eu sunt 
învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, 
va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri 
niciodată. Crezi lucrul acesta?”. 
CREZI TU LUCRUL ACESTA, CITITORULE? 
 
 

TULBURARE 
 
O tânără mergea grăbită la Biserică, unde se predica 
mântuirea prin domnul Isus Cristos. Se întâlnește cu un 
profesor care o întreabă unde merge așa grăbită. Când 
aude că se ducea la Biserica Cuibul cu Barză, îi spune: 
„Dragă, să te duci la orice Biserică dar nu acolo, căci eu, de 
când m-am dus, m-am tulburat grozav. Nu-mi mai găsesc 
liniștea de atunci. Nu te duce să te tulburi și tu”. 
 
Dar tânăra nu a ascultat, s-a dus la Biserică și a ajuns o 
creștină hotărâtă. Profesorul nu s-a dus și astfel a 
împiedecat tulburarea, pe care o începuse Duhul Sfânt în 
el la vestirea Evangheliei. 
 
Cititorule, dacă ești tulburat când auzi glasul Evangheliei, 
să știi că e un semn bun. Nu te teme, ci lasă Duhul Sfânt să 
facă din tulburare lumină în inima ta. 
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La data de 18 Aprilie 2018, 
Biserica a avut o nouă 
binecuvântare. De data aceasta, 
tânăra familie Denis și Dorothy 
Ciobanu, l-au adus pe al treilea 
copil al lor, Jonathan, înaintea 
Domnului, pentru a fi 
binecuvântat. Bineânțeles că  au 
fost părtași la această 
binecuvântare și băieții mai 
măricei, Timothy și Daniel.  
 
Păstorii Teofil Ciortuz și Busuioc 
Belciu au încredințat în mâna 
Domnului această tânără familie 
de sfinți.  
 
Dumnezeu să-i poarte, să-i 
păstreze și să-i conducă din 
biruință în biruință. Amin. 
 

Timothy și Daniel: 
„Cânt lui Dumnezeu glorie,  
și tot pământul să-I cânte 

lui Dumnezeu Glorie”. 

BINECUVÂNTARE LA PRIMA BISERICĂ 

BAPTISTĂ ROMÂNĂ  

Si tot pământul să-I cânte 

Lui Dumnezeu glorie 

SERVICIUL DE ORDINARE LA 

AUCKLAND, NOUA ZEELANDĂ 
Pe data de 18 Martie 2018, la Biserica Penticostală Română din 
Auckland, a avut loc ordinarea în slujba de prezbiter a fratelui 
Emanuel Pitaș. La această ceremonie au făcut parte din comisia de 
ordinare păstorul Mircea Cîmpean, păstor coordonator al Bisericii 
Penticostale Române Tabor, Melbourne și păstor al Bisericii 
Penticostale Române din Auckland, Noua Zeelandă, păstorul Gabi 
Izsak, păstor coordonator al Biserici Penticostale Române 
Philadelphia, Melbourne și președinte al CB al BPR AU & NZ și 
păstorul Cadmiel  Vlașin, păstor coordonator al Biserici Baptiste 
Române Harul, Christchurch, Noua Zeelandă. 
 
Au slujit prin cântare Grupul Philadelphia : Dan Spătaru, Adi 
Mocian, Alin Grunzu, Daniel Grunzu. 

Marinela Izsak 

PĂSTORUL NELU BRIE LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ, MELBOURNE 
 
Păstorul Nelu Brie, aflat într-o vizită în Australia, a fost prezent la întâlnirea de rugăciune,  
în seara zilei de 19 Martie 2018, aducând totodată saluturi din țară, din partea celor de la  
Institutul Teologic Baptist din București. Păstorul Nelu Brie a avut un cuvânt despre importanța  
rugăciunii, felul în care trebuie să ne rugăm în numele Domnului Isus, iar apoi întreaga Biserică  
a înălțat rugăciuni lui Dumnezeu. 

     Corespondent Iacob Cerbu 

Radio Vocea Evangheliei Australia (RVE AU) 
 

Vă invităm să ne ascultați, în Melbourne, la radio, pe 97.1 FM, în fiecare Marți 
seara, orele 7-9. Transmitem știri din Bisericile din Australia, interviuri, cântări 

și meditații creștine.  
Realizator: Păstor Corneliu Tuchlei 

 

 

 

Corespondent Iacob Cerbu 
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Daniel Mânzat (secvențe) 

Mulți dintre cei care L-au primit cu strigăte de bucurie pe Domnul Isus nu-L cunoșteau pe 
Domnul. Auziseră de El din cele ce spuneau ucenicii Domnului și a celor ce-L întâlniseră pe 
Domnul Isus. Printre lucrurile pe care le-au auzit a fost faptul că El vindecă bolnavii și s-au 
gândit: „Asta este ceea ce avem nevoie, un medic bun!”. Alții au auzit că a înviat morții și 
au spus: „Asta este ceea ce avem nevoie, ajutor în caz de nenorocire!”. Alții au auzit că 
Domnul Isus a reușit să înmulțească câteva pâini și să hrănească o mulțime de oameni 
flămânzi și s-au gândit că un astfel de om aveau ei nevoie în acea vreme de criză 
economică în care se aflau. Alții au dorit pe cineva care să le transforme apa în vin să nu 
ducă lipsă la petreceri. Acești oameni nu au știut altceva despre Domnul Isus. Se mai 
așteptau, pe lângă toate acestea să vină cineva să-i elibereze de sub stăpânirea romană. 
 
Dar vedem că Domnul Isus nu le împlinește aceste dorințe ci intră în templu și îl curăță. 
Acolo unde ei se credeau tari, în afaceri, Domnul Isus intervine, scoate afară pe negustori și 
pe schimbătorii de bani. Ba mai mult, le spune să plătească bir Cezarului. Exact ceea ce ei 
nu se așteptau. 
 
Așa și noi, când îi chemăm pe oameni la Cristos să le spunem tot adevărul. Nu numai că 
Domnul îi iartă pe păcătoși, că te primește așa cum ești, și asta este adevărat. Dar El 
așteaptă o dorință de schimbare din starea în care ești. 
 
Dacă numai pentru viața aceasta ne încredem în Domnul s-ar putea și noi să fim 
dezamăgiți. Dar noi ne punem nădejdea în viața veșnică, și cu această nădejde așteptăm 
venirea Domnului Isus Cristos.  
 

  

 

 

 

 

 

„Noroadele care 

mergeau înaintea 

lui Isus şi cele ce 

veneau în urmă 

strigau: «Osana, 

Fiul lui David! 

Binecuvântat este 

Cel ce vine în 

Numele Domnului! 

Osana în cerurile 

preaînalte!»”.

25 Martie 2018. Floriile la Prima Biserică Baptistă Română 

UN GRUP DE 

ÎNCHINARE 

VIZITEAZĂ BISERICA 

MARANATA 
 

Duminecă 25 Martie2018  un grup 

de închinare de la Prima Biserică 

Baptistă a vizitat Biserica Maranata 

în Melbourne, Australia.  

Fratele păstor Teofil Ciortuz a 

predicat Cuvântul și Biserica a fost 

încă o dată întărită prin Cuvânt și 

cântare.  

Domnul să binecuvânteze Biserica 

Lui și pe toți cei care au slujit 

Domnului. 

Adrian Buzgău 

 

Fo
to

: I
a

co
b
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er

b
u
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n

d
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Viitorul locaș de închinare al Bisericii Maranata. 
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După cum știți, cu doi 
ani în urmă a început 
un curs de instruire 
pentru păstorii din zona 
Kiboga, Uganda. 
La început s-au înscris 
aproape 80 de păstori, 
dar 69 dintre aceștia au 
terminat cursul. 
 
Eu vreau să vă mulțumesc din toată inima tuturor celor 
care ați participat la ajutorarea acestui proiect și, 
bineînțeles, la finalizarea lui. Mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru această izbândă. 
Cu ocazia ceremoniei de absolvire, localnicii au avut un 
marș. Au plecat de la Consiliul Popular prin tot orașul, 
cu dorința de a arăta întregii comunități din Kiboga că 
ceva se mișcă în comunitatea lor. 
 
Ce m-a impresionat este că proiectul nostru din Kiboga 
a avut un efect mult mai larg decât ne-am închipuit noi 
la început și, probabil una dintre cele mai mari 
satisfacții pe care le am este faptul că orașul este 
schimbat. Atunci când am ajuns în acest loc, erau sticle, 
saci, pungi, hârtii, peste tot aruncate pe stradă, prin 
șanțuri. În ziua de astăzi orașul este mult mai curat 
pentru că am impus noțiunea de curățenie. S-a făcut o 
adevărată transformare, începând din tabăra copiilor 
orfani care acum primesc trei mese pe zi. 
 
Absolvenții cursului au primit certificate care arată că 
au absolvit acest curs foarte intens. Câțiva păstori și un 
Episcop le-au adresat cuvinte de îmbărbătare, 
sfătuindu-i nu numai să predice cuvântul, dar ei să-l 
trăiască pentru că nu toți oamenii îi vor putea asculta, 
dar toți le vor vedea felul lor de viață și vor înțelege că 
sunt oameni ai lui Dumnezeu.  
 
La ceremonia de absolvire a cursului au fost peste 400 
de invitați. A fost prezent și guvernatorul regiunii, 
primarul orașului, demnitari din zonă. Pentru ei, care nu 
au bucurii prea multe, a fost o sărbătoare. 
 
Avem în plan să construim o moară unde să-și macine 
făina și în curând să se poată întreține singuri, astfel 
încât noi să pornim la altă misiune. Încă o dată, 
mulțumim Domnului și Bisericii Sale.  
 

Kiboga, Uganda - 
cu fratele Petru Mitutoiu 

 

PE CINE ALEGI SĂ CREZI? 
Bob & Debby Gass 

 

„Uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce 
este înainte” (Filipeni 3:13) 

Întotdeauna vor exista unii care te vor vorbi de rău: „Nu se va 
alege niciodată nimic de el… Părinții lui au fost așa, bunicii lui au 
fost la fel, și nici el nu va fi altfel!”. 

Întrebarea este următoarea: pe cine alegi să crezi – pe 
Dumnezeu sau pe criticii tăi? Scriptura spune: „Dacă este cineva 
în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Dumnezeu spune că, 
prin Harul Său, vei dovedi că acești critici ai tăi au greșit, așa că 
nu le mai asculta previziunile negativiste. Nu-i mai crede pe 
membrii familiei, pe profesorii, pe colegii sau pe „prietenii” care 
încearcă să te doboare. Nu pleca urechea la vorbele 
denigratoare. Domnul Isus a zis: „Veţi cunoaşte adevărul, şi 
adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32). Înnoiește-ți zilnic 
mintea prin adevărul Cuvântului lui Dumnezeu (vezi Romani 
12:1-2). 

Poate ai fost abuzat, folosit, respins și neglijat, dar e timpul să 
ierți acele lucruri care au rămas în urmă și să începi să  înaintezi 
liber. Când Dumnezeu rostește un cuvânt peste viața ta, din 
punctul Lui de vedere, s-a și împlinit; e o „lucrare încheiată!”. 
Datoria ta este să-l crezi, să-l rostești și să umbli în realitatea 
acelui cuvânt în fiecare zi. 

 

CUM PREFERAȚI? 
 
O parabolă evreiască spune că într-o zi minciuna şi adevărul  
s-au întâlnit. 
Minciuna i-a spus adevărului: 
– Bună dimineaţa! 
Şi adevărul a verificat dacă într-adevăr e o zi bună. S-a uitat în 
sus, nu a văzut nori de ploaie, mai multe păsări au cântat şi 
văzând că într-adevăr era o zi bună, i-a răspuns minciunii: 
– Bună dimineaţa! 
– E prea cald azi. 
Şi adevărul văzu că minciuna a spus adevărul. 
Minciuna apoi l-a invitat pe adevăr să se scalde în râu. Şi-a scos 
hainele, a sărit în apă şi i-a spus: 
– Să știi că apa e minunată! 
Şi de îndată ce adevărul a sărit în râu, cum era de așteptat, 
minciuna a ieşit din apă, s-a îmbrăcat în hainele adevărului şi a 
plecat. 
Adevărul în schimb a refuzat să se îmbrace în hainele minciunii 
şi, pentru că n-avea de ce să-i fie ruşine, a plecat dezbrăcat pe 
stradă. 
 
Așa se face că, în ochii altor oameni, e mai uşor de acceptat 
minciuna îmbrăcată în adevăr, decât adevărul gol-goluţ. 

 
 

sursa: barzilaiendan 



14 
Speranța - Melbourne, Australia. Aprilie 2018, anul 5, nr. 49 

  
Curtea Europeană a drepturilor omului de la 

Strasbourg a declarat în unanimitate că: 
„NU EXISTĂ NICI UN DREPT LA 

CĂSĂTORIA HOMOSEXUALILOR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cea mai importantă instanță pentru drepturile omului din 
lume a declarat în unanimitate că „nu există nici un drept 
la căsătoria homosexualilor”, potrivit aparatorul.md. 
 
Cei 47 de judecători din cele 47 de țări ale Consiliului 
Europei, care alcătuiesc inima Curții de la Strasbourg 
(instanța pentru cele mai importante drepturi ale omului 
din lume), au emis o declarație de mare importanță, care a 
fost și este surprinzător neglijată pentru progresivismul 
informațional și zona sa de influență. 
 
De fapt, în unanimitate, toți 47 de judecători, au aprobat 
verdictul care spune că: „Nu există nici un drept la 
căsătoria homosexualilor”. Avizul s-a bazat pe un număr 
nesfârșit de considerații filosofice și antropologice bazate 
pe ordinea naturală, bunul simț, rapoartele științifice și, 
bineînțeles, legea pozitivă. 
Această din urmă hotărâre s-a bazat în principal pe 
Articolul nr. 12 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.  
 
Acest articol este echivalent cu articolele tratatelor privind 
drepturile omului, ca și în cazul 17 al Pactului de la San 
Jose și Nr. 23 din Pactul internațional privind drepturile 
civile și politice. 
 
În rezoluția istorică, Tribunalul arată că noțiunea de 
familie include numai „conceptul tradițional al căsătoriei, 
și anume unirea dintre un bărbat și o femeie“. De 
asemenea, s-a spus că nu ar trebui să fie impusă obligația 
guvernelor de a oficia căsătoria cu persoane de același 
sex. 
 
„În ceea ce privește principiul nediscriminării”, Curtea a 
adăugat, „nu există nicio astfel de discriminare, deoarece 
Statele sunt îndreptățite să oficieze căsătoria doar între 
cupluri heterosexuale“. 
 
Acest tip de știri este ținut ascuns pentru că există în 
prezent homosexuali cu funcţii înalte în lume, care nu vor 
ca oamenii să afle adevărul. Ar trebui informată toata 
lumea!!! 

Sursa Logosul 
 

 
BISERICA BAPTISTĂ 

HARUL  MELBOURNE 
 
 
 
În data de 11 Martie 2018, fratele păstor Teofil Ciortuz, 
împreună cu soția sa, sora Ana și câteva familii de la Prima 
Biserică Baptistă Română, ne-au umplut inimile de bucurie, 
aducând mesajul din partea Domnului. S-a citit din Evrei 
10:25 și 12:22-24.  
 
Fratele păstor a punctat foarte frumos cele trei lucruri 
esențiale: Adunarea (Sinagoga), Eclesia (Biserica) și 
Adunarea în sărbătoare (Biserica în slavă). 
 
Îndemnul păstorului a fost să nu părăsim adunarea, să nu 
facem deosebiri între membrii ei și să trăim într-o unitate și 
părtășie plină de dragoste, îndemnându-ne la fapte bune și 
veghind unii asupra altora. 
 
Pentru a fi parte din Biserică, a spus fratele păstor, trebuie 
să ieșim din lume. Când Dumnezeu ne cheamă, El ne scoate 
din lume ca să ne dea o viață nouă și o speranță. 
 
Adunarea în sărbătoare este Biserica a cărei bucurie este 
Domnul Isus, „Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în 
Ceruri de Dumnezeu...” (Evrei 12:23). 
 
Mulțumim Domnului pentru mesajul minunat pe care L-a 
adus în Biserica Harul prin fratele păstor Teofil Ciortuz, și 
dorim ca, prin Duhul Sfânt, să trăim o viață după voia Sa.  
 
Dumnezeu să binecuvânteze părtășia între Bisericile 
Domnului. 

Nelu Albu, corespondent 
 
PUȚINĂ BUCURIE ÎN CASA DE TRISTEȚE 
 
Și în anul acesta Prison Fellowship a organizat o acțiune de 
colectare de biscuiți pentru cei închiși în Centrele de 
detenție. 
 
Prima Biserică Baptistă Română a pregătit aproximativ 200 
de caserole. Dintre surorile care au copt biscuiții 
enumerăm: Sefora Alexa, Simona Bedreag, Adina Bradea, 
Helena Bradea, Ana Ciortuz, Lidia Coste, Maria Dumiter, 
Rebeca Englis, Magda Iuga, Daniela Mânzat, Teodora Marin, 
Florica Marin, Lidia Ostafe. 
 
Dumnezeu să aducă  
puțină bucurie în  
inimile celor la care 
vor ajunge și să arate 
puțin din dragostea 
pe care o avem de la  
Domnul Isus pentru  
toți oamenii. 

Ps. Dorel Brândaș Ps. Teofil Ciortuz 

Păstor Teofil Ciortuz 

https://www.infocrestin.com/curtea-europeana-a-drepturilor-omului-de-la-strasbourg-a-declarat-in-unanimitate-ca-nu-exista-nici-un-drept-la-casatoria-homosexualilor/
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n fiecare zi Domnul ne arăta dragostea Sa în diferite 

modalități: fie printr-un frate care dorea să ne 

plătească o factură, prin câte o soră care ne gătea 

ceva gustos, prin zecile de prieteni care veneau să ne 

viziteze la spital, prin câte un verset din Biblie care ne 

întărea, sau prin Duhul Său cel Sfânt, care ne aducea 

pace.  

Fiind alături de scumpul meu șot, masându-i picioarele 

și mâinile și declarând vindecare în numele Domnului 

Isus, la un moment dat, Alex îmi spune că simte 

furnicături în piciorul stâng și amândoi ne-am bucurat 

nespus deoarece primisem încredințarea de sus că el 

va merge din nou, deși medicul avea o altă opinie. În 

următoarele minute l-am ajutat pe Alex să coboare 

din pat și am început să 

facem pași prin salon ca și cu 

un copil care începe să 

meargă pentru prima oară. 

Plângeam de bucurie și Îl 

slăveam pe Domnul, văzând 

că, deși omenește nu era 

posibil, cu Domnul totul e 

posibil. Bineînțeles, în câteva 

minute salonul a fost plin cu 

asistente și doctori cărora nu le venea a crede că Alex 

merge pe picioarele lui, și au spus că este o minune.   

Mereu ne-am 

rugat ca 

Domnul să ne 

folosească în 

orice 

circumstanță și, 

a doua zi 

dimineața, 

mergând pe 

coridorul spitalului, am zărit o asistentă care îl îngrijea 

pe Alex, că se ținea de spate și abia mergea. Avea 21 

de ani și făcea fizio terapie de 3 ani, dar nimic nu se 

schimbase. Am 

întrebat-o dacă este 

de acord să ne rugăm 

pentru ea, pentru ca Domnul să o vindece și a 

acceptat fără ezitare. A venit la patul lui Alex, și am 

început să ne rugăm și în câteva secunde a strigat: 

„Sunt vindecată”. Eu am simțit cum un curent electric 

a trecut prin mâinile noastre și ea a simțit la fel. Am 

dat slavă Tatălui Ceresc pentru minunea săvârșită. În 

următoarele zile mai multe minuni s-au întâmplat și 

credința noastră creștea pe zi ce trecea.  

Un bătrân din același salon a văzut cum Alexandru 

venise cu două zile înainte în stare critică, iar acum 

mergea. El a vrut să știe ce s-a întâmplat și i-am spus! 

Și el era paralizat pe partea stângă, în 

urma unei căzături de pe scară în propria 

livadă și trebuia operat pe creier a doua 

zi. Explicându-i cum o simplă rugăciune 

plină de credință poate schimba viața lui, 

a dorit să ne rugăm și pentru el. În acea zi 

Domnul l-a vindecat. A doua zi a început 

să meargă prin tot spitalul arătând 

doctorilor și asistentelor cum că e 

vindecat. Soția sa, când a văzut minunea 

si-a dat și ea viața Domnului Isus si au putut pleca 

acasă bucuroși. Alt bărbat musulman si-a exprimat și 

el dorința de a avea ceea ce avem noi: pace, bucurie, 

credință, și L-a primit și el pe Domnul în inima sa, și 

lista continuă.  

După 12 zile de la accident, Alexandru a copt 84 de 

pizze la logodna Păstorului Chinyama cu Bakia, iar pe 5 

Februarie 2011 a fost Cavalerul de Onoare (Best Man) 

a lui Chinyama la nunta sa. Mii de oameni au fost 

atinși de mărturia aceasta minunată în toată lumea și 

ne rugăm ca Domnul să lucreze tot mai mult și de 

acum încolo, pentru ca Slava Sa să strălucească pe 

întreg pământul. 

 

  

Î 

LA BUSSELTON ȘI... ÎNAPOI! M Ă  R T U R I E 
continuare 

Operația a avut succes, și doctorul principal, fiind mai în vârstă, i-a spus 
soțului meu, uimit : „Toată viața mea am făcut operații extrem de grele, 
operații pe care nu vroia nimeni să le facă, dar de data aceasta am simțit cum 
mâinile mele lucrau singure, ca și cum cineva opera cu mâinile mele”.  
      
  

Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra 
Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui, 
suntem tămăduiţi (Isaia 53:4,5). 

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte (Filipeni 4:13). 

Alexandru și Carmen  Savencu 

Carmen Savencu 
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Un vârf de lance 
 
Un vârf de lance pe Calvar 
a dat dovada cea din urmă. 
Se săvârșise pe altar 
deplina Jertfă pentru turmă ! 
 
Un vârf de lance-n pieptul sfânt 
semnă victoria romană. 
Isus era străpuns și-nfrânt, 
lovit cu rană lângă rană. 
 
Un vârf de lance s-a înfipt 
și s-a cutremurat pământul. 
Privea soborul mulțumit. 
Iar Tatăl și-a ascuns Cuvântul. 
 
Un vârf de lance, vârf de steag 
a scos din coastă foc și rouă. 
Isus cel sfânt dădea-n vileag 
iubirea Lui cea veșnic nouă. 
 
Un vârf de lance pe Calvar 
ne-a dat un plâns pe veșnicie, 
căci plângem și de-atât amar, 
dar și de-atâta bucurie ! 
 

„Mâinile Tale, dulce Isuse, 
mâinile care din lut ne-au creat, 
întinse pe lemn se lăsară străpunse, 
o, mâinile Tale, ce totul au dat! 
 
Gleznele Tale, glezne trudite, 
pline de colb, şi de spini, şi de dor, 
pe lemnul ruşinii au fost ţintuite, 
ca dreaptă răsplată a dragostei lor... 
 
Fruntea senină ca zările-albastre, 
plină de milă adânc s-a plecat, 
primind diadema batjocurii noastre 
drept cel mai de seamă triumf de-mpărat. 
 
 
 

Buzele Tale, pe care stătură 
vorbele sfinte din Cer coborând, 
gustară paharul de fiere şi ură 
şi râuri de sânge lăsară iertând. 
 
Inima sfântă, floarea ascunsă, 
Cerul întreg părăsindu-l, veni, 
de-o suliţă rece să fie străpunsă, 
adânc vinovată c-atât ne iubi. 
 
Dragostea care din Tatăl purcede, 
plânge şi astăzi cu-acelaşi suspin. 
Dar oricare suflet aude şi crede, 
în dragostea sfântă se-alină deplin!” 
 

Mâinile Tale 

În noaptea de-nviere 

 

În noaptea de-nviere, 

prin văi, prin sat, 

când clopotele bat, 

uniți în priveghere 

cu cei care n-au mângâiere, 

cântați „CRISTOS A ÎNVIAT!". 

 

În noaptea de-nviere, 

când iar deodat' 

lumina s-a dat, 

de-ați ști ce flori stinghere 

și câtă lumină se cere! 

cântați: „CRISTOS A ÎNVIAT!". 

 

În noaptea de-nviere, 

prin văi, prin sat, 

prin vânt legănat, 

purtând o scânteiere, 

ca semn că lumina nu piere, 

cântați: „CRISTOS A ÎNVIAT!". 

 

Iar după-nviere 

cu dor curat, 

de crin nepătat, 

o rază în unghere 

să fiți ca un semn de putere, 

că-n voi CRISTOS A ÎNVIAT! 

Dar sus la Golgota... 

 

E plin de miraje pământul, 

de patimi ce-atrag în noroi. 

Mușcăm din păcat tot mai lacomi 

și tot mai flamânzi și mai goi... 

 

Dar sus, la Golgota, pe cruce, 

cu pieptul de-o lance străpuns, 

la tainica vremii răscruce, 

ne-așteaptă cu lacrimi Isus. 

 

În ritm de stridente orchestre, 

perechile lumii petrec, 

crezând că-s mai tari decât moartea, 

spre brațele morții se-ntrec. 

 

Aleargă mașini pe artere. 

Rachete zvâcnesc printre nori. 

Tresare Selena-n cratere. 

Saturn e cuprins de fiori. 

 

Tu, rege al vremurilor noastre, 

tu, om ce străbați prin stihii, 

tu știi să te-nalți către astre, 

dar taina supremă n-o știi. 

 

Tu nu știi că sus, pe Golgota, 

cu pieptul de-o lance străpuns, 

sub norii ce-ntunecă bolta, 

ne-așteaptă, cu lacrimi, ISUS. 

 

AMIN 

COSTACHE IOANID 
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Orchestra și tinerii din Biserica Betania au vizitat Biserica Maranata în Melbourne, Australia. Fratele 

păstor Beni Pop, de la Biserica Betania, a predicat Cuvântul, și tinerii au adus laude Domnului. Mulțumim 

Domnului pentru slujirea lor și El să fie lăudat pentru toate.  
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În data de 11 Martie 2018, familia Samuel și Rachel 
Tulac au adus-o la binecuvântare pe fetița lor, Allegra 
Faith. Păstorii Teofil Ciortuz și Dorel Brândaș au  
adus-o pe micuță înaintea Domnului în rugăciune.  
 
Copiii Bisericii au fost prezenți la această sărbătoare, 
mulțumind Domnului împreună cu întreaga Biserică.  
 

Păstorul Dorel Brândaș a 
sfătuit tânăra familie și 
întreaga Biserică să aibă 
ca o prioritate a vieții 
rugăciunea.  
 
„Să lăsăm la o parte 
standardele noastre, 
planurile noastre pornite 
din inteligența noastră 
(care nu duc decât la 
faliment), și să avem o 
viață de rugăciune reală 
și o trăire deplină în 
Domnul Isus Cristos”, a 
spus păstorul Dorel 
Brândaș. 
 
Corespondent Iacob Cerbu 
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„Dragă frate, 
Să știi că acum, după ce mama a murit, am mai scăpat de griji. Să ştii că i-am făcut o pomană frumoasă la 
înmormântare. I-am făcut şi parastasul, tot ce trebuie, mulţumesc pentru banii trimişi. 
Acum, că m-am mai uşurat, (şi băieţii mei m-au sfătuit), am să vă fac o vizită în Australia. De multă vreme tu m-ai 
chemat şi eu nu am vrut să vin, acum m-am hotărât. Ba chiar şi ăla mic mi-a zis:«Du-te, tată dar vezi să nu te pună 
diavolul să te pocăieşti şi tu ca unchiu şi să ajungi de râsu’ lumii. Du-te că nu te costă nimic, dar ai grijă să nu te 
îmbeţi pe drum şi să ajungi în Rusia». Eu le-am închis gura: «Bă, să nu mă învăţaţi voi pe mine ce să fac!». 
Dragă frate, m-am gândit să vin pentru 2-3 luni la Perth. Aşa că sper să ne vedem curând. 
Să ai baftă, 
Fratele tău, Viorel”. 
 
Am închis scrisoarea uşor. Am pus hârtia la loc, în plic. 
Viorel s-a hotărât să vină în Perth. Nu ne-am văzut de 
18 ani. Nici măcar o fotografie mai nouă nu am. Oare 
cum o arăta? Vom vedea când va veni. 
 Când am plecat prima oară, împreună cu Aneta, la 
frontieră, l-am chemat: 
- Vino, frate, hai să fugim, să scăpăm de cloaca asta 
comunistă, că murim aici ca şobolanii. El, cu tristeţe, 
mi-a răspuns: 
- Tu du-te, frate, eu rămân să-mi cresc copilaşii. Mi-e 
frică să nu mă prindă grănicerii şi să mă omoare în 
bătaie. Am auzit că pe mulţi i-au omorât sau i-au 
damblagit, i-au împuşcat în Dunăre sau au trecut cu 
şalupele peste ei. Am auzit şi eu… vorbeşte lumea… 
Am doi copii de crescut, nu pot să risc. Stau aici unde 
sunt. Muncesc, mai fur, mai o şmecherie, nu mor eu. 
Tu du-te pe calea ta.  
Şi m-am dus. Dus am fost până la capul pământului, în 
Australia. Acum, după 18 ani, o să ne revedem. Eu 
sunt acum alt om, dar el? Vom trăi şi vom vedea când 
va veni. 
Şi a venit. L-am aşteptat la aeroport împreună cu mai 
mulţi din Biserică, după cum este obiceiul. Au trecut 
pe lângă noi mai toţi pasagerii. Apoi au trecut 
stewardesele – frumoase, vioaie cu nasul în vânt şi 
pletele fluturând, parcă scoase din cutie, şi era totuşi 
după miezul nopţii. Trăgeau după ele câte un 
geamantănuţ cochet, parcă pluteau. Apoi au trecut 
piloţii, doi bărbaţi cam la 50 de ani. Mergeau încet, 
puţin aplecaţi de spate, cu şepcile la subţioară, mers 
liniştit, figuri obosite, marcaţi de marea 
responsabilitate a slujbei lor. Mare deosebire între 
pasageri, stewardese şi piloţi. Dar fiecare cu slujba lui, 
cu viaţa lui, cu destinul lui. Şi iată că vine drept spre 
mine un ofiţer al aeroportului şi îmi spune: 
- Fratele tău este în vamă şi nu mă înţeleg cu el. Nu 
are adresă de destinaţie, nu are bani, este cam beat şi 
vorbeşte o limbă ciudată. Vino să lămureşti lucrurile. 
M-am mirat, minune mare… În jurul meu erau mai 
mulţi bărbaţi, cum de a venit omul ăsta direct la  

 
mine?! Dar când l-am văzut pe Viorel, am înţeles totul. 
Semăna leit cu mine, parcă eram gemeni. Eram 
identici şi la statură şi la faţă, doar că el era tuns foarte 
scurt, cam pilit, îmbrăcat la patru ace, totuşi un pic 
cam şifonat, şi mai era el mare şmecher… Ne-a luat 
tare: 
- Bă, ce căldură pe la voi… Da’ să vezi ce e-n Manila! 
Săru’ mâna domniţă, (sărută mână unei sore), îmi pare 
bine de cunoştinţă. Eu sunt Viorel, sunt de partea 
țărăniştilor, că ne-a mâncat banii banditul de Iliescu, 
las’ că-l dăm noi jos. Mă pupă şi pe mine: 
- Măi Puiule, de când nu te-am mai văzut… Da’ tot 
frumos ai rămas, semeni cu mine… I-am prezentat pe 
păstor. El respectuos, dă să-i pupe mâna: 
- Săru’mâna, părinte…  
I-am prezentat pe păstorul cel tânăr. El îi strânge 
mâna şi-mi şopteşte într-un moment de răgaz: 
- S-a nenorocit de tânăr… Auzi, să se facă popă… Putea 
să intre în agricultură sau în politică, să ajungă 
ambasador, ceva… Să vă spun la toţi ce am păţit în 
Manila… 
- Frate Viorele, avem timp să ne spui tot ce vrei, dar 
mâine, că acum este foarte târziu, intervine păstorul. 
Să ne vedem cu bine mâine, la Biserică. 
- Cum… Ce…? Se bâlbâie fratele meu. Ce Biserică e aia 
marţea? 
- O să vezi dumneata. Să ai o noapte bună. Pacea 
Domnului să fie cu noi toţi.  
Ne-am împrăştiat fiecare la maşina lui, fiecare la casa 
lui. Iată că am ajuns şi noi la casa noastră. Viorel, cu 
faţa rotundă şi cu un zâmbet hâtru, îmi spune: 
- Mi-e o sete de mor, ai ceva bere în casa asta? Cu 
mare greutate l-am convins că nu am alcool în casă. El 
a căutat peste tot, în zadar. S-a înfuriat: 
- Ce mai ţii frigiderul ăsta? Nu e o bere în el… 
Consumă curentul degeaba, dă-l afară.  
M-am mirat minune mare. 
- Ce te miri? N-ai mai văzut oameni serioşi?  
I-am arătat camera unde să doarmă, şi înainte de a-l 
lăsa singur i-am zis:

VINE VIOREL 
Fragmente din cartea Păstorul Trist  
de Costică Oprănescu 

continuare 
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- Viorele, sunt 6 ani de când nu am mai pus vin în gură, suntem fericiţi cu toţii. Am scăpat, sunt liber. Vrei oare să 

mă întorci de unde am plecat? Am învins, cu ajutorul lui Dumnezeu, un blestem ce apăsa peste mine de generaţii. 

Vrei s-o iau de la început? Dacă-ţi aduc ţie băutură s-ar putea să beau şi eu, că sunt slab, doar mila lui Isus mă 

ţine. Vrei tu asta? Gândeşte-te şi dă-mi răspuns mâine dimineaţă. Noapte bună. El m-a privit lung când îi spuneam 

eu toate astea, m-a privit serios, şi aşa l-am lăsat. Am închis uşa şi m-am dus să văd cum doarme Gogu, era băiat 

mare şi cuminte, avea 13 ani.  

 
 

10 Martie 2018 - PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMĂNĂ 

  

va urma 

Ca răspuns la apelul făcut de o Biserică din vestul României, tinerii Bisericii au organizat o zi de spălare a 
mașinilor. Un număr frumos de voluntari s-au prezentat la lucru și au lucrat cu bucurie, ca pentru Domnul. S-au 
spălat 45 de mașini, de la care s-a strâns frumoasa sumă de $3323.05. Acești bani vor fi folosiți pentru 
renovarea locuinței unei familii nevoiașe din Bătești, Timiș.  

Corespondent Iacob Cerbu 

BISERICA BAPTISTĂ DIN ADELAIDE a sărbătorit 
astăzi sfinții Domnului născuți în luna Martie cu 
o masă delicioasă și o felie de tort doboș 
delicios.. 
 
Sărbătoriții: sora Niculina Vancea (împreună cu 
soțul, Sami), Lidia Gheorghe (împreună cu soțul 
Nelu) și fratele Gabi Vădean.  
 
Le dorim ani fericiți împreună cu Domnul Isus. 
 
Denisa Bărbulescu 

Happy Birthday! 

19 
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La invitația păstorului Bisericii Penticostale Tabor, Mircea Câmpean, un grup de tineri de la Prima 
Biserică Baptistă Română au făcut o vizită Bisericii Tabor. 
Fratele Daniel Cerbu a condus formația muzicală a tinerilor, iar fratele Daniel Ioraș a predicat Evanghelia.  
 
Întreaga Biserică s-a bucurat în prezența Duhului Sfânt de această unitate în dragoste a tinerilor noștri. 
 

În 11 Martie 2018, tineretul Bisericii Maranata, împreună cu prietenii, au slujit în Biserica Betania din Melbourne, 
Australia. Fratele păstor Cornel Ghiță a predicat Cuvântul, iar tinerii de la Maranata au cântat împreună cu tinerii de la 
Betania. Dumnezeu să înflăcăreze tinerii din toate Bisericile pentru ca să fie cu inima pentru lucrarea Domnului. Amin. 
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INGREDIENTE:  
150 g. biscuiți  
125 g. unt 
1,1 kg. mere gata curățate (cântărite, fără coajă și căsuța 
semințelor, în jur de 2 kg. de mere întregi) 
300 g. zahăr  
1 lămâie 
400 g. cremă de brânză (philadelphia) 
200 ml. smântână  
25 g. gelatină 
1 ling. extract de vanilie 
1/2 ling. scorțișoară pudră 
pentru topping, 175 ml. sos de caramel sărat 
 
PREPARARE: 
1. Se spală bine lămâia cu apă caldă, se șterge și se rade de 
coajă pe răzătoarea cea mai fină, numai partea galbenă. Se 
păstrează deoparte coaja. Se pregătește un castron cu apă 
rece (1-1.5 litri) în care se stoarce zeama de la 1/2 de lămâie. 
Se curăță merele de coajă și de semințe și se pun în 
castronul cu apă rece și lămâie, să nu se oxideze. 
2. Biscuiții se zdrobesc și se amestecă cu 75 g. de unt topit. 
3. Într-o formă cu pereți detașabili cu 24 cm. diametru, se 
răstoarnă biscuiții și se presează într-un strat de grosime 
uniformă. Se dă forma la congelator, să se întărească bine. 
4. Într-o tigaie sau o cratiță încăpătoare se pun pe foc numai 
850 g. de mere gata curățate, tăiate în felii, împreună cu  
150 g. de zahăr și 30 g. de unt tăiat în bucățele. Într-un  
 castron, se pun la hidratat 5 g. de gelatină în 2 linguri de apă 
rece, sau în apă cât să le acopere, dacă folosiți foi. 
5. În scurt timp, merele vor lăsa un sirop abundent. Se gătesc 
până ce încep să se înmoaie, fără să se terciuiască. Se 
adaugă scorțișoara și se amestecă, apoi, după ce merele se 
răcoresc puțin, gelatina hidratată (bine scursă de apă, în 
cazul în care folosiți foi de gelatină). Se amestecă bine până 
se dizolvă gelatina. 
6. Se presează merele în formă, deasupra biscuiților, într-un 
strat cât mai compact și uniform. Se dă forma la congelator. 
7. Între timp, merele rămase (250 g.) se pun într-o 
crăticioară cu restul de zahăr, zeama și coaja de la cealaltă 

jumătate de lămâie și 20g. unt. Gelatina rămasă, 20g., se 
pune la hidratat în apă rece.  
8. După ce merele se înmoaie bine, se pasează totul cu 
blenderul de mână până se obține un piure fin. 
9. După ce nu mai e foarte fierbinte, se adaugă în acest piure 
gelatina hidratată (dacă folosiți foi, scurgeți-o bine de apă 
înainte) și se amestecă până se dizolvă. 
10. Crema de brânză și smântâna pentru frișcă se bat 
împreună cu mixerul la viteză mare, câteva minute, până 
când se obține o cremă densă și spumoasă. Se iau 2-3 linguri 
din crema de brânză cu smântână și se omogenizează cu 
piureul de mere, care se toarnă apoi peste restul de cremă 
de brânză și smântână. Se adaugă extractul de vanilie și se 
omogenizează totul cu o spatulă flexibilă, așa încât crema să 
rămână aerată. 
11. Se toarnă crema în formă, peste stratul de mere deja 
întărit, apoi se înfoliază forma cu film alimentar sau hârtie de 
copt și se dă la frigider pentru minimum 3 ore. 
12. Ca să se scoată prăjitura din formă, încălziți inelul 
detașabil cu un prosop de bucătărie înmuiat în apă fierbinte. 
Desfaceți inelul, care se va desprinde ușor de prăjitură și 
așezați-o pe un platou. Turnați deasupra sosul de caramel, 
care este un topping minunat pentru prăjitura asta cu ale 
cărei arome se potrivește perfect. Decorați cu ce vreți (dacă 
mai vreți decor).

  

CONCURS DE PRĂJITURI CU PREMII  
Revista Speranța și Asociația Română Speranța, organizează un nou  concurs de prăjituri cu premii, 

Sâmbătă 5 Mai 2018 la ora 14.00 
în Holul Bisericii Române Penticostale. 

Adresa: 8 Rockleigh Park Rd, Narre Warren North. 
Scopul acestui eveniment este strângerea de ajutoare (fund rising) pentru Misiunea din Arad, România, „Copii 
pentru Cristos”, care se ocupă de copiii străzii și orfani. 
 
Invităm să participe surori din Bisericile din Melbourne și din comunitatea română. 
Calitatea prăjiturilor va fi apreciată de un juriu special format din bucătărese și cofetărese profesioniste și de 
asemenea de toți cei care vor gusta (din belșug), prăjiturile. 
 
Înscrierile pentru participare se primesc până la 1 Mai 2018.  
Email: anetaoprane@gmail.com 
Telefon: 0402903268 

Poftă bună 
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No one in the world sells more real estate than RE/MAX! 

Thinking of selling, buying or investing in real estate? 
Give MARGARET a call for an obligation free, expert market assessment, 
       
         ALL SUBURBS! 

 

Re/Max Property First 
Office: 119-121 Hawthorn Road 

Caulfield North 
 

Mob. 0413 246 294 

Email mulici@remax.com.au 

AUSTRALIAN SCHOOL OF MINISTRY 
 

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

 

PRIETENUL 
 
Pe când eram student, mai mulţi colegi ne-am angajat să ne rugăm unii pentru alţii în mod regulat. Cu trecerea anilor, 
drumurile noastre s-au despărţit. Unul dintre prietenii de atunci era un tânăr foarte curajos, Koos Fietje, care a plecat 
misionar în Thailanda.  
 
În 1974 am trecut prin Bangkok, în drum spre Cambodgia. Deşi îmi doream mult să-l reîntâlnesc pe Koos, nu am vrut să-l 
deranjez, făcându-l să călătorească de undeva din nordul ţării până la Bangkok, unde urma să petrec doar o noapte. Aşa că 
nu l-am anunţat de venirea mea. Când am ajuns la aeroport, mi-am luat bagajul şi m-am îndreptat spre ieşire. Cine credeţi că 
mă aştepta lângă uşa de sticlă? Koos în persoană! Mi-a lua mâna, zicându-mi: „Ai crezut că te vei strecura neobservat?”. Nici 
până azi nu ştiu de unde a aflat că voi trece pe acolo. Am petrecut noaptea vorbind despre felul cum Dumnezeu ne conduce 
vieţile şi despre chemarea Lui la credincioşie. M-a îndemnat să rămân neclintit pe cale. Koos era un om extraordinar. Dar la 
despărţire, mi-am dat seama că este tulburat de ceva. El repeta că va trebui să plătească cu viaţa mărturia lui îndrăzneaţă 
pentru Cristos. Cert este că nu l-am mai văzut niciodată. După câţiva ani, în timp ce ieşea de la o întâlnire de rugăciune, un 
bărbat l-a împuşcat mortal de la o distanţă foarte mică.  
 
Dumnezeu mi-a dat privilegiul de a fi avut un prieten evlavios. De multe ori când m-am confruntat cu încercările şi limitările 
nelipsite unei vieţi de slujire, martiriul lui Koos mi-a dat curaj”. 
 

Păstor Ravi Zacharias (preluat de pe Resurse Creștine) 
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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 

 

 

  
 

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 

 
 
 

Email: office@cgdpartners.com.au 

Ziua căsătoriei este o zi importantă în viața ta. Fă 

din această zi o zi de neuitat. Eu pot să-ți fiu de 

ajutor. Am fost ordinat ca Minister of religion și 

oficiez căsătorii civile și religioase în Australia de 

peste 20 de ani. 

 

Telefon: 0407-708-887 
Email: tsecara@hotmail.com 

TRAIAN SECARĂ - MINISTER OF RELIGION 
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Port taina-ncărcată de dor, 

Sub ochiul din inimă stins. 

Fac haltă pe o geană de nor, 

Pe-albastrul de cer necuprins. 

Nelinişti şi frica, nespuse, 

Se-ascund prin cotloane şi gem. 

Prea multe speranţe distruse 

Mă-ndeamnă, din nou, să Te chem. 

La poalele dealului sumbru 

Îmi duc azi al lanţului gând. 

Găsesc tot alaiul lugubru 

În jalea din mine plângând. 

Sub cruce m-aşez chinuită, 

Trişti ochii mei caută-n sus 

Şi-o nouă nădejde se-agită; 

Şoptind, Îl implor pe Isus: 

– De vrei, ştiu că poţi împăcarea 

Cu Tatăl Prea Sfânt să-mi aduci, 

Căci sufletu-mi cere iertarea... 

Isuse, să vii să-l ridici! 

Abia se zăreşte speranţa 

De tot ce se-ntâmplă în jur, 

Nori negri întunecă viaţa, 

Azi totul devine obscur. 

Mai lasă-Ţi cu milă iubirea 

Să vindece plâns şi amar. 

Îţi caut cu dor azi privirea 

Şi urc prima treaptă de Har. 

 


