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Cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, pentru oameni! 
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BUNĂ DIMINEAȚA, DOAMNE 

 
Bună dimineața, Doamne, 
La noi bine ai venit! 
Mulțumim că Cerul slavei  
pentru noi ai părăsit. 
Și-ai venit ca Prunc Divin, 
Prunc frumos și minunat 
să aduci iubirea-n lume, 
să ierți omul de păcat! 
 
Bună dimineața, Doamne. 
Într-un staul, printre oi, 
Ai venit umil Isuse  
și Te-ai îndurat de noi.  
Era noapte, era frig,  
și-nfășat pe fân curat. 
Blânde dobitoace, Doamne, 
din căldura lor Ți-au dat! 
 
 

 

Cu ocazia sărbătoririi nașterii 

Domnului nostru Isus Cristos, 

colectivul de redacție al revistei 

Speranța urează tuturor cititorilor ca 

binecuvântările mereu noi ale 

Domnului să intre în casele 

dumneavoastră. Vă dorim un An Nou 

fericit cu împlinirea dorințelor. 

Nu vă temeți, bucurați-vă, lumina feței 

Sale strălucește peste toți cei ce-L 

iubesc. 

Cristos S-a născut! 

Ne-ai iubit așa de mult, 
nu-s cuvinte să pot spune.  
Ne-ai căutat în groapa morții, 
ne-ai strigat pe toți pe nume.  
Bucuria este mare, 
dragostea fără sfârșit! 
Bună dimineața, Doamne!  
La noi bine ai venit! 
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Există șase, ba chiar șapte texte 
vetero-testamentale care Îl 
prezintă pe Domnul Isus ca 
„Odrasla”. De câte două ori în 
scrierile lor profetice, proorocii 
Isaia, Ieremia și Zaharia folosesc 
această imagine plastică pentru 
a-L desemna pe Mesia. În mod 
suplimentar, proorocul Isaia Îl 
compară pe Robul Domnului cu 
„o odraslă slabă”, și anume în 
tabloul superb din Isaia 53. Iată 
textele în care apare acest nume 
mesianic: 
 
Isaia 4:2. În vremea 
aceea, odrasla Domnului va fi 
plină de măreţie şi slavă şi rodul 
ţării va fi plin de strălucire şi 
frumuseţe pentru cei mântuiţi ai 
lui Israel. 
Isaia 11:1. Apoi, o Odraslă va 
ieşi din tulpina lui Isai şi un 
Vlăstar va da din rădăcinile lui. 
Isaia 53:2. El a crescut înaintea 
Lui ca o odraslă slabă, ca un 
Lăstar care iese dintr-un pământ 
uscat. N-avea nici frumuseţe, 
nici strălucire ca să ne atragă 
privirile şi înfăţişarea Lui n-avea 
nimic care să ne placă. 
Ieremia 23:5 „Iată vin zile”, zice 
Domnul, „când voi ridica lui 
David o Odraslă neprihănită. El 
va împărăţi, va lucra cu 
înţelepciune şi va face dreptate 
şi judecată în ţară”. 
Ieremia 33:15. În zilele acelea şi 
în vremurile acelea voi face să 
răsară lui David 
o Odraslă neprihănită, care va 

înfăptui dreptatea şi judecata în ţară. 
Zaharia 3:8. Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă care 
stau înaintea ta – căci aceştia sunt nişte oameni care vor sluji ca semne. 
Iată, voi aduce pe Robul Meu, Odrasla. 
Zaharia 6:12. şi să-i spui: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iată că un om, al 
cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui şi va zidi Templul Domnului». 
  
Cuvântul ebraic „tsemach” poate să însemne ramură tânără, lăstar sau 
vlăstar, mlădiță (de aceea, în traducerile englezești găsim cuvântul „the 
branch”), sau urmaș, descendent, progenitură, copil. Traducând Biblia în 
limba română, Dumitru Cornilescu a ales să folosească cuvinte precum 
odraslă, vlăstar, sau lăstar. La data traducerii Cornilescu, acum aproape un 
veac, aceste cuvinte cu origine slavonă erau mult mai folosite decât astăzi; 
între timp ele au devenit arhaisme. 
Ce ne învață textele biblice referitoare la „odraslă” despre Domnul Isus? 
Chiar dacă Numele Lui nu este menționat în mod expres, totuși numai El a 
putut împlini profețiile care s-au făcut despre El cu aproximativ șase secole 
înainte de nașterea Sa. 
Umanitatea Domnului Isus. „Odrasla” arată descendența umană a 
Domnului Isus. Zaharia Îl numește „un om al cărui nume este Odrasla”. El 
urma să iasă „din tulpina lui Isai”, tatăl împăratului David. Din punct de 
vedere uman și etnic, Odrasla este progenitură a poporului Israel. 
Divinitatea Domnului Isus. „Odrasla” este „odrasla Domnului”. Zaharia Îl 
prezintă pe Mesia ca fiind „Robul Meu, Odrasla”, adică Robul lui Dumnezeu. 
În virtutea acestui fapt, Odrasla va fi neprihănită, adică sfântă, fără reproș. 
Textele acestea Îl prezintă pe Domnul Isus în mod voalat ca Fiul lui 
Dumnezeu, dar și ca fiind Cel care va împlini întocmai planul lui Dumnezeu.  
Regalitatea Domnului Isus. „Odrasla... va împărăți”. Fiind urmaș al 
împăratului David, El va avea dreptul la tronul împărătesc, va fi rege. 
Domnia Lui va fi caracterizată de neprihănire, dreptate și judecată. În cele 
două versete aproape identice, Ieremia Îl prezintă pe Domnul Isus ca un 
Rege sub a Cărui Domnie se va face dreptate și judecată. 
Preoția Domnului Isus. „Odrasla” va avea slujiri preoțești, sacerdotale. 
Proorocind prin Zaharia, Dumnezeu prevestește slujirea Domnului Isus ca 
Mare Preot, iar Isaia Îl prezintă ca sacrificiu, ca Mielul de jertfă pentru 
păcatele noastre. În completarea slujirilor Sale preoțești, Odrasla „va zidi 
Templul Domnului”. Pasajul acesta rezonează cu afirmația Domnului Isus, 
„Eu voi zidi Biserica Mea”. 
Gloria Domnului Isus. „Odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă”, 
afirmă Isaia. Da, în suferința Sa, ca Miel de jertfă, „n-avea nici frumusețe, 
nici strălucire”, dar din perspectivă veșnică, viitoare, gloria Sa este 
desăvârșită. 
 
Acum, când sărbătorim iarăși nașterea Mântuitorului, să ne amintim că 
venirea Sa în lume a fost proorocită de veacuri, Dumnezeu a avut grijă ca 
venirea Fiului Său pe pământ să se petreacă exact așa cum a fost profețită, 
iar slujba Sa să fie conformă planului divin alcătuit înainte de întemeierea 
lumii. Avem un Mântuitor glorios! Unul dintre Numele Lui este „Odrasla”.  
 

 
Teofil Ciortuz, păstor 
Prima Biserică Baptistă Română din Australia 
Endeavour Hills, Victoria

DOMNUL ISUS – ODRASLA 
Pastorală la Nașterea Domnului 
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   n freamătul nopții, un susur duios 

Se-ncheagă în note-aurii, 

Și-n zbuciumul beznei eterne de jos 

Coboară aprinse făclii. 

 

E cântecul cerului, cânt necântat 

Lucind în acorduri zglobii, 

Iar îngeri cu harpe și glas nepătat 

Te cheamă la Isus să vii! 

 

Pe treptele vremii plutește-un mister, 

Pământul întreg e uimit 

Căci îngerii-cete în noaptea de ger, 

Coboară din nemărginit! 

 

Tresare câmpia, păstorii zoresc, 

Nu-i chip și nici timp de pierdut! 

Căci îngerii-n coruri și tonuri vestesc 

Mesia, Isus s-a născut! 

 

Măreața salvare ni s-a dăruit 

În noapte și leagăn de cânt, 

Iar Pruncul măririi de mult profețit, 

În staul veni pe pământ. 

 

E cântecul cerului, cântec curat, 

Se-ncheagă în note zglobii, 

Din noaptea adâncă și greul păcat, 

Te cheamă la Isus să vii! 

 

Nu smirnă, nu aur, tămâie ca dar 

S-aduci îți șoptesc îngerii... 

Ci inima ta lui Isus pe altar, 

Cu inima la El să vii! 

 

Doar inima ta în buchet de cleștar 

Așterne-o în staul tăcut... 

În căile Lui să te-nalțe prin har, 

Acela ce azi S-a născut!  

4 
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„În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să 
se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia 
dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se 
duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și 
el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, 
în cetatea lui David, numită Betleem, – pentru că era din 
casa și din seminția lui David, – să se înscrie împreună cu 
Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei 
acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și 
a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și 
L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era 

loc pentru ei” (  Luca   2:1-7).                                                             
 
Prin harul lui Dumnezeu putem sărbători și în acest an 
evenimentul nașterii Domnului, ocazie cu care ne amintim 
de Darul lui Dumnezeu făcut întregii omeniri, Domnul Isus 
Cristos! Vom răsfoi filele Sfintelor Scripturi care prezintă 
Evanghelia nașterii/întrupării Fiului lui Dumnezeu, vom 
privi la personajele care alcătuiesc tabloul evenimentului, 
dar trebuie să ținem cont că totul Îl are în centru pe 
Dumnezeu Tatăl; chiar dacă vom vorbi mult despre 
Familia sfântă, Iosif și Maria, păstori, magi, Irod, preoți, 
Simeon, Ana proorocița și bineînțeles despre Pruncul 
sfânt, în spatele „scenei”, ca un „mare regizor”, trebuie  
să-L vedem pe Dumnezeu. În evenimentul pe care îl 
prăznuim și în acest an, ca de fiecare dată, Tatăl se 
revelează, se descoperă pe Sine. 
 
Vă invit să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl în actul 
nașterii/întrupării Fiului Său. 
Evanghelistul Ioan prezintă unul din scopurile întrupării în 
prologul Evangheliei scrise de el: „La început era Cuvântul, 
și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 
Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de 
har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a 
văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 

sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut“   (Ioan   1:1, 14, 18 ).                                                                    
 
1.Tatăl a dorit momentul nașterii/întrupării Fiului Său 
Prima profeție mesianică (cu privire la venirea lui Mesia) 
are în mesajul ei ieslea înainte de cruce: „Vrăjmășie voi 
pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. 

Aceasta îți va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul” 

(Geneza   3:15 ).                        
 
Din zorii istoriei omenirii, în ciuda falimentului omului prin 
păcat, Dumnezeu are soluția reabilitării prin „sămânța” 
femei. Apostolul Pavel subliniază: „Dar când a venit 
împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut 
din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce 

erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea” (  Galateni  

 4:4,5).                                                                   
Consider că toate profețiile mesianice cu privire la venirea 
în lume a Domnului nostru Isus Cristos scot în evidență 
dorința Tatălui cu privire la nașterea/întruparea Fiului: 
 - „Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de 
aproape. O stea răsare din Iacov,un toiag de cârmuire se 
ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului, și 

prăpădește pe toți copiii lui Set” (Numeri   24:17 ).                                                 
 - „De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: 
«Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un Fiu,  

și-i va pune numele Emanuel»” (  Isaia   7:14).                                                                                            
 - „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii»” 

(  Isaia   9:6).                                                                                         
 
2.Tatăl a pregătit momentul nașterii/întrupării Fiului Său 
Permiteți-mi să interpretez afirmația evanghelistului Luca: 
„S-a împlinit vremea”, ca fiind momentul optim, cel mai 
potrivit pentru venirea Fiului. Dumnezeu este Cel care 
cunoaște absolut totul și controlează absolut totul; 
dirijează toate evenimentele în vederea împlinirii 
planurilor Sale. Înțeleptul Solomon  zice: „Orice lucru El îl 

face frumos la vremea lui...”   (Eclesiastul   3:11).                                                                                            
Vremea potrivită însemna: 
 - din punct de vedere politic (romanii) - „Pax 
romana”- liberă circulație în Imperiul Roman; 
 - din punct de vedere cultural (grecii) - o limbă 
vorbită la nivel de imperiu, limba greacă, limba Noului 
Testament; 
 - din punct de vedere religios (evreii) - 
monoteismul și speranța mesianică. Dumnezeu „mișcă” 
oameni, schimbă situații pentru ca voia Lui să se ducă la 
împlinire. Nașterea/întruparea Fiului lui Dumnezeu scoate 
în evidență acest aspect; locația aleasă de Dumnezeu 
Tatăl a fost Betleemul din Iudeea: 
„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între 
cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși 
Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie 
până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei” (Mica  

 5:2 ).   Pentru împlinirea acestei profeții, „În vremea aceea 
a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată 

lumea” (  Luca   2:1) . Apoi,„Iosif s-a suit și el din Galileea, din 
cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui 
David, numită Betleem – pentru că era din casa și din 
seminția lui David – să se înscrie împreună cu Maria, 
logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, 
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s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria” (Luca  

 2:4-6 ).                                                                                                                                        
Tatăl a pregătit momentul acesta cu multă atenție. 
 
3.Tatăl s-a implicat în nașterea/întruparea Fiului Său 
După aproximativ 400 de ani de tăcere (ultima revelație  a 
fost cartea Maleahi), Dumnezeu rupe tăcerea și: 
 - trimite pe îngerul Gavril la Zaharia, în Ierusalim, 
și apoi la Maria, în Nazareth; 
„În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu 

într-o cetate din Galilea, numită Nazaret”   (Luca   1:26).                                                                     
 - Duhul Sfânt se coboară peste Fecioara Maria; 
„Îngerul i-a răspuns: «Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, 
și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul 
care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu»” 
(Luca 1:35).   
 - îngerul îi vorbește lui Iosif, un bărbat 
neprihănit; 
„Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în 
vis un înger al Domnului, și i-a zis: «Iosife, fiul lui David, nu 
te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a 

zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt»” (Matei   1:20 ).                                               
 - îngerul, (probabil tot Gavril), aduce mesajul 
păstorilor pe câmpia Betleemului; 
„Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și 
slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat 

foarte tare” (  Luca   2:9 ).                                                                                           
 - steaua îi călăuzește pe magii din Răsărit; 
„...Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne 

închinăm Lui” (  Matei   2:2).                                                                     
 - visul lui Iosif, al magilor și din nou Iosif în Egipt. 
„În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai 
dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum. 
După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în 
vis lui Iosif, și-i zice: «Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui, 
fugi în Egipt, și rămâi acolo până îți voi spune eu; căci Irod 
are să caute Pruncul, ca să-L omoare». După ce a murit 
Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt” 

(  Matei   2:12,13, 19).                                                                     
Toate acestea scot în evidență implicarea activă a lui 
Dumnezeu Tatăl în derularea întregului eveniment. 

4.Tatăl s-a bucurat de nașterea/întruparea Fiului Său 
Bucuria Tatălui este să dăruiască și Lui nu Îi pare rău de 
darurile pe care le face. Fiul a fost și este bucuria Tatălui: 
„Eu eram meșterul Lui, la lucru lângă el, și în toate zilele 
eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui” 

(Proverbele   8:30 ).                            
La Iordan, (la Botezul Domnului Isus), cât și pe Muntele 
Tabor, (la schimbarea la față), Dumnezeu Tatăl a declarat 
despre Fiul Său astfel: „Și din ceruri s-a auzit un glas, care 
zicea: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc 

plăcerea»” (Matei   3:17). „Pe când vorbea el încă, iată că                
i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a 
auzit un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, 

în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!»“   
(  Matei   17:5  )        .                                                                                       
Venirea în lume a Domnului Isus a însemnat cel mai mare 
și important „dar” dat omenirii de Însuși Dumnezeu, iar El 
a făcut-o cu multă bucurie. Este darul de care toți avem 
nevoie, deoarece prin acceptarea Lui avem viața veșnică. 
„Drept răspuns, Isus i-a zis: Dacă ai fi cunoscut tu darul lui 
Dumnezeu, și Cine este Cel ce-ți zice: «Dă-Mi să beau!» tu 
singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă vie” (Ioan  

 4:10 ).                            
 
Dragii mei,la această măreață sărbătoare din anul 2018, 
să ne deschidem inimile și să primim cu bucurie și 
mulțumire darul nespus de mare a lui Dumnezeu, pe Fiul 
Său, Isus Cristos! „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu 

pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni   9:15 ).                            
 
Din toată inima dorim redacție revistei Speranța, 
colaboratorilor, tuturor cititorilor, cât și tuturor fraților și 
surorilor din Australia și Noua Zeelandă, 

 

 
Conducerea BPR Philadelphia, Melbourne 
Păstor Gabi Izsak - Păstor coordonator

 

  Mesaj din partea păstorului Pitt Popovici 

M-am găsit cu fratele Pitt Popovici când eram împreună cu păstorii de pe Coasta de Vest, la întâlnirea noastră 

semianuală. El a profitat de ocazie și mi-a dat un mesaj și pentru ei: 

„Spune-le să vorbească prin Duhul Sfânt. Nu este suficient să rostească predici bune. Trebuie să fie pline de Duhul 

Sfânt, folosite de Duhul Sfânt. În Evanghelia lui Ioan scrie că Duhul Sânt este persoana dumnezeirii care se află pe 

pământ acum. El este și în cer și pe pământ. A venit ca să ne ajute să facem lucrarea. Duhul Sânt a venit să-L 

proslăvească pe Christos. Numai El poate face aceasta. Noi n-o putem face. Cuvintele noastre sunt prea slabe. Trebuie 

să-L chemăm pe Duhul Sfânt și să-L lăsăm să vorbească prin noi. Să căutăm să fim plini de Duhul Sfânt când mergem 

înaintea oamenilor. Predicarea nu este doar cuvinte. Este putere, puterea care străpunge inimile oamenilor, puterea 

care convinge de păcat și care-i aduce pe oameni la Cristos. Căutați să vorbiți prin Duhul Sfânt“. 

Păstor Daniel Brânzei 
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În perioada 12 - 25 Octombrie, fratele Iacob Cerbu a plecat 
într-o călătorie, vizitând Bisericile din Brisbane și Perth.  
Prima oprire a fost în Brisbane, de unde s-a deplasat în 
localitatea Tara să viziteze un vechi prieten, fr. Alexa Ion.  
 
Reîntors la Brisbane, a participat la serviciile divine 
Duminică, 14 Octombrie, dimineața și seara, la Biserica 
Baptistă; luni 15 Octombrie, la Biserica Penticostală Elim, la 
timpul de rugăciune. A recitat poezii și a cântat pentru 
prima dată solo, căci sora Emilia, soția dânsului timp de 
peste 60 de ani, a plecat de curând în veșnicii. A mai vizitat 
prieteni vechi: fr. Cornel Mindea, fr. Cornel Ioraș și fr. Pavel 
Pența.  
 
De la Brisbane a călătorit la Perth, unde a fost așteptat de 
familia păstorului Gavrilă Crișan (care este grav bolnav). 
Fratele Iacob s-a bucurat să-l mai întâlnească pe cel cu care 
a început Biserica Baptistă din Perth, în urmă cu 32 de ani. 
Fratele Iacob Cerbu a slujit cu darul pe care l-a primit de la 
Domnul atât în Biserica Baptistă din Perth, cât și în cea 
Penticostală, apoi a revenit acasă, în sânul familiei și al 
Bisericii, fiind oarecum mai alinat în urma pierderii sorei 
Emilia. 
  
  

 Prieteni vechi în Biserica  Penticostală, Perth 

La fr. Pavel Pența, Brisbane 

La Biserica Baptistă Perth 

La Biserica Penticostală Perth 

La 1 decembrie 1918 Marea Adunare de la Alba-Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi susţinută de 100.000 de 

persoane venite din toate colţurile ţării, au adoptat o rezoluţie care consfinţea unirea tuturor românilor, unirea 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, cu România, pe baze democratice, cu păstrarea unei 

autonomii locale și cu egalitatea naţionalităţilor și a religiilor, şi crearea unui singur stat naţional: 

Dumnezeu binecuvântează unitatea, „O împărăție dezbinată nu dăinuiește”. 

Perth 
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e data de 4 Noiembrie 2018, Biserica 
Penticostală Tabor din Melbourne a 

serbat aniversarea a 10 ani de slujire, sub 
motto-ul: „Până aici Domnul ne-a ajutat”. 
Cu 10 ani în urmă, o mână de creștini cu 
inimă pentru Dumnezeu și dragoste de 
oameni au început să se închine Domnului 
într-o zonă din Melbourne unde nu era 
nicio Biserică românească. Dumnezeu a 
ajutat începuturile slabe și au devenit o 
Biserică puternică, unde multe suflete și-au 
găsit pacea.  
 
La această sărbătoare au participat credincioși din mai multe Biserici din Melbourne, printre care și păstorul Lică 
Birde, de la Philadelphia; de asemenea a fost invitat păstorul Attila Zambo din Timișoara. 
Această sărbătoare s-a încheiat cu o masă de dragoste oferită de Biserica Tabor tuturor celor prezenți. Mulțumim 
lui Dumnezeu care până aici ne-a ajutat. 
 

Spicuim din cuvântarea cu care Păstorul Bisericii 
Tabor, Mircea Câmpean, a deschis această aniversare: 
 

În această zi sărbătorim 
10 ani de când Domnul 
ne-a așezat în această 
parte a orașului 
Melbourne, ca să fim o 
cetate statornică, o 
lumină în întuneric. 
Ceea ce este important 

este ca prezența Domnului să fie între noi întotdeauna. 
Oamenii vin, pleacă, lucrurile se schimbă, păstorii și 
lucrătorii se mai schimbă, dar prezența Domnului este 
mereu în locul acesta, slăvit să fie Numele Lui. Și-I 
mulțumim că, într-adevăr, până aici ne-a ajutat. 
 
Într-o zi, cu 10 ani în urmă, Dumnezeu a găsit de 
cuviință ca în locul acesta să fie un loc de închinare, de 
întâlnire, o poartă a Cerului unde oricine poate intra. 
Ne-am mutat câteva familii din partea cealaltă a 
orașului pentru că Dumnezeu ne-a chemat aici. Când te 
cheamă Dumnezeu la o lucrare, la mântuire, în Casa 
Lui, atunci lași totul. Ucenicii Domnului, atunci când au 

fost chemați, spune Biblia, au lăsat totul și L-au urmat 
pa Isus. 
 
Am început cu trei oameni și Dumnezeu ne-a 
binecuvântat și ne-a înmulțit. S-au făcut minuni în 
acest loc, s-au ridicat poveri. Au venit oameni cu 
necazuri, cu viață plină de probleme și au găsit adăpost 
aici. Aici au putut să-L întâlnească pe Dumnezeu, să 
vorbească cu Dumnezeu. Aici este un loc unde oameni 
bolnavi s-au vindecat. Sunt unii care s-au vindecat și... 
de bucurie au plecat și nu s-au mai întors. Îmi amintesc 
de o femeie care a venit oarbă în Biserică, Dumnezeu a 
vindecat-o, a văzut cu ochii, a mai venit o Duminică 
dimineață apoi n-a mai venit. Am sunat-o in ziua de 
Duminică și era la shop. Mi-a zis: „Frate, acum văd, 
sunt atâtea lucruri să vad că nu mă mai satur”. Parcă 
nu erau alte zile în săptămână, decât Duminica să 
meargă la shop, să vadă ce nu văzuse când era oarbă. 
 
Și multe altele s-au întâmplat în acest loc. Este locul 
unde se prezintă Dumnezeu. Unii pleacă din acest loc și 
ne rugăm ca toți care pleacă să meargă pe Calea lui 
Dumnezeu. Acesta este locul unde s-au născut copii, au 
fost aduși la binecuvântare, au învățat cine este 
Dumnezeu. În acest loc copiii născuți în Australia au 
învățat limba română, s-au căsătorit tineri în această 
Biserică, întemeindu-se familii. 
 
Acesta este un loc unde Dumnezeu va purta de grijă. 

Acesta este locul unde Dumnezeu lucrează spre 

mântuirea celor care intră aici. De aceea nu putem 

spune decât: „Slăvit să fie Domnul, care ne-a purtat de 

grijă și care ne va purta de grijă și de acum înainte!”.

 
  

P 
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O ZI DEOSEBITĂ LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ 
 
 
 

âmbătă, 3 Noiembrie 2018, Prima Biserică 
Baptistă Română din Australia s-a îmbrăcat în 

haine de nuntă pentru a sărbători căsătoria  tinerilor 
Michael Daniel Terpea și Kristen Gabrielle Ostafe.  
 
Îndemnuri și învățături sfinte au fost aduse de 
păstorul Belciu Busuioc, care i-a sfătuit pe tineri să 
trăiască în temere și respect de Dumnezeu.  
 
Fratele Marcel Enuică, în limba engleză, i-a 
binecuvântat pe tinerii căsătoriți, îndemnându-i să 
trăiască o viață de credință în familie, de smerenie și 
dedicare unul altuia și împreună Domnului.   
 
Păstorul Teofil Ciortuz, s-a folosit de această ocazie 
pentru a prezenta adunării o scurtă predică de 
evanghelizare din care spicuim: 
 
Este o zi deosebită, o zi specială, o zi de sărbătoare. 
Frate Michael și soră Kristen, trăiți ziua voastră 
specială ca niciodată până acum; mire și mireasă 
înaintea lui Dumnezeu. Acum suntem într-un moment 
în timp când este nunta lor, dar vine o nuntă mai 
mare, mai glorioasă, nunta Mielului, a Domnului Isus 
Cristos, cu Biserica Lui. Acum privim la mire și mireasă, 
dar ne uităm dincolo de ei, la nunta aceea glorioasă a 
Domnului Isus Cristos. Toți suntem invitați la această 
nuntă care are loc azi, dar toți suntem invitați și la 
nunta Domnului Isus. „Ferice de cei chemați la ospățul 
nunții Mielului!” (Apocalipsa 19:9).  
 
Toți sunteți invitați la nunta Mielului. Răspundeți 
astăzi invitației, astăzi este ziua în care poți spune: 
„Doamne, și eu vreau să vin! M-ai chemat, iată-mă că 
vin, iartă-mi păcatele, mă pocăiesc de ele, cred în 
Domnul Isus, primesc jertfa Lui pentru mântuirea mea”. Trebuie să vă spun că la nunta aceasta se intră cu haine 
deosebite, cu haine de nuntă. Domnul a spus pilda aceea a fiului de împărat. În mulțimea aceea de nuntași 
îmbrăcați cu haine de nuntă, era un om care venise fără haine de nuntă. Și citim la Matei 22:11: „Cum ai intrat 
aici? Cum te-ai gândit tu să vii la nunta aceasta îmbrăcat cu propriile tale haine? Tu trebuie să ai haina de nuntă 
când intri aici”. Asta pentru că hainele noastre sunt mânjite de păcat, noi suntem căzuți în nelegiuirile noastre, 
păcătoși din fire, din naștere. Nu avem dreptul să intrăm la nunta Domnului Isus Cristos decât după ce ne schimbă 
El hainele și ne dă haina neprihănirii Lui. Prin El suntem spălați, curați, gata să intrăm la nuntă. „Toți care ați fost 
botezați pentru Cristos, v-ați îmbrăcat cu Cristos” (Galateni 3:27). Aceasta este haina potrivită de nuntă, nu 
faptele noastre bune, nu religia noastră, pentru că religia nu a putut aduce pe nimeni la nunta Mielului. Numai 
prin Cristos intrăm la acea nuntă, curățiți de păcatele noastre în sângele Mielului. Și să vedeți ce ospăț urmează! 
Domnul Isus cheamă și Scriptura zice: „Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului!”. 
 
Dar nu sunt chemați toți?! De ce răspund numai unii? Poate n-ai auzit, poate te uiți la tine și zici: „nu sunt vrednic, 
n-am haine bune, nu am fapte bune...”. Nu-ți trebuie haine, Cristos îți dă haina de nuntă, nu prin fapte te vei 
mântui, ci prin credința în Isus Cristos. Vino și tu, vino la nunta Mielului. Veniți! Intră în această bucurie a lui 
Dumnezeu, care Și-a dat Fiul să moară pentru Biserica Lui și pentru toți cei care cred în El.   

S 
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Este OK, nu-i sfârșitul lumii... 
 
DANIEL CATRINȚA - Biserica Harul, Melbourne 
 
 
Dragii mei, sunt perfect conștient că 
vremurile în care trăim sunt vremuri 
grele. Dar au fost vremuri grele 
întotdeauna, au fost și pe vremea lui 
Noe. Ascultarea de Dumnezeu duce la 
binecuvântare și la viață, neascultarea 
aduce blestem care duce la moarte. 
Acesta este un principiu pe care îl 
găsim în Vechiul Testament. 
 
Aș vrea să ne ocupăm de Iosafat, care 
a domnit o perioadă de 25 de ani. Cu toate eforturile 
pe care le-a făcut el, la sfârșitul vieții lui, inima 
poporului nu a fost întoarsă pe deplin către Domnul. Și 
merită să-ți pui întrebarea: „Cum se face că după ce 
am trăit o viață onorându-L pe Dumnezeu, nu am 
reușit să influențez pe nimeni?”. Lecția pe care am 
învățat-o eu din viața lui Iosafat este că Dumnezeu nu 
este interesat de numărul oamenilor pe care tu i-ai 
influențat, ci este mai interesat de cât ai fost tu de 
credincios în chemarea pe care El ți-a dat-o. Iosafat 
face două reforme mari: prima în educație. Prin decret 
regal trimite preoții, leviții în fiecare sat, cătun, orășel 
din Iuda, cu Cartea Legii, să învețe poporul să citească. 
Consecința imediată a acestui fapt este că Dumnezeu 
îi dă pace împrejurul lui. Nici unul din vecinii Regatului 
lui Iuda nu i-a atacat. A doua reformă este una 
justițiară, și totuși îți pui întrebarea: „Care a fost 
rostul?”. Căci la sfârșitul vieții lui Iosafat, poporul nu a 
fost cu inima la Domnul. Dumnezeu nu se uită la cât 
de mulți ai influențat, ci cât de credincios ai fost în 
lucrarea pe care ți-a dat-o El ție. Când alții fac lucrurile 
așa cum nu ar trebui făcute rămâi tu credincios 
adevărului? Sau... toată lumea face așa. 
 
Al doilea împărat la care vreau să ne oprim este fiul 
lui, Ioram. A ajuns rege la vârsta de 32 de ani și a 
domnit numai 8 ani.. El face alianță cu Împărăția de 
Nord și s-a căsătorit cu una din fetele lui Ahab și a 
făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. I-a dus pe 
locuitorii Ierusalimului la păcat, făcându-i să se 
îndepărteze de Domnul. În acest timp, toate națiunile 
care erau subjugate lui Iuda se ridică împotriva lor și 
Dumnezeu nu-i dă biruință lui Ioram în aceste bătălii. 
Chiar Ioram este lovit cu o boală de intestine care 
duce la moartea lui. Dar ce este mai trist din viața 
acestui împărat este că „a plecat fără să-i pară cuiva 
rău”. 
 
După el urmează fiul său, Ahazia, care ajunge rege la 
vârsta de 22 de ani și a domnit un singur an. El a făcut 

tot ce era rău, tot ce casa lui Ahab a 
făcut. Vreau să ne oprim puțin aici. De 
multe ori ne întrebăm de ce generațiile 
care vin după noi sunt așa cum nu 
trebuie. Nu spun că întotdeauna 
acesta e cazul, dar vedeți, în viața lui 
Iosafat este o vreme când intră în 
alianță cu Israelul. De multe ori, dragii 
mei, semințele pe care le punem noi, 
ca și părinți, nu dau roadă decât în 
generația următoare, sau a doua, sau a 

treia. Iosafat este unul dintre cei mai buni regi care au 
domnit în Iuda după David și Solomon, și totuși, o 
simplă alianță greșită a îngăduit ca anumite semințe să 
fie puse în inima fiilor lui,care mai târziu sunt 
transmise nepoților și urmează o perioadă tristă în 
istoria regatului lui Iuda. Lucrul acesta trebuie să ne 
dea de gândit. De multe ori suntem neatenți la 
oamenii cu care ne facem relații, și acesta este un 
lucru foarte important.  Vedem că atunci când 
Dumnezeu trimite judecata Sa peste casa lui Ahab, 
Ahazia este prins în mijlocul judecății și primește ceea 
ce primește și Ahab, este ucis și el.  
 
Trebuie să fim foarte atenți pentru că poți avea parte 
de judecata pe care Dumnezeu are să le-o dea celor cu 
care te însoțești. Este o vorbă care spune că nu poți să 
te joci cu focul și să nu te arzi. Vorbesc pentru noua 
generație, dar este valabil pentru toți, nu poți să te 
asociezi cu oricine, căci poți avea parte de judecata pe 
care Dumnezeu o are pentru ei. Este totuși ceva care 
mi se pare mai liniștitor: din pricina lui Iosafat, lui 
Ahazia i se dă o înmormântare regală. Dar mama lui, 
Atalia, omoară toată casa regală, toți nepoții ei și 
domnește ea. Totuși este salvat un fiu al lui Ahazia, 
Ioas. Aici apare un preot, Iehoiada, care alege să facă 
ceea ce este corect după standardul lui Dumnezeu. 
Oare în lumea în care trăim, suntem noi gata să facem 
ceea ce este drept și nu ceea ce este ușor? Iehoiada se 
hotărăște să facă totul, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca 
să pună pe tron pe urmașul lui David. El a făcut un 
legământ între el, poporul și regele ca să fie un popor 
al Domnului. În final, Iehoiada îl instaurează pe Ioas ca  
împărat și are un sfârșit binecuvântat, el moare la 
vârsta de 130 de ani. El este îngropat în Cetatea lui 
David, între regii lui Iuda. 
 
Pe tot timpul vieții lui Iehoiada este o relație așa de 
bună între el și împăratul Ioas, încât el este cel care 
alege soțiile împăratului. Dar în momentul când 
Iehoiada moare, generația nouă vine la rege să-i dea 

Lecția de 

istorie 
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sfaturi total diferite de cele ale preotului Iehoiada. Așa 
se face că împăratul se depărtează de Dumnezeu. 
Dumnezeu îi trimite profeți, unul din ei este Zaharia, 
fiul preotului Iehoiada. Ioas poruncește să fie ucis cu 
pietre. 
Sirienii vin, bat porțile lui Iuda și cu toate că sunt mai 
puțini la număr, sirienii iau tot pe ce pot pune mâna 
din Ierusalim. Slujitorii lui uneltesc împotriva lui și îl 
asasinează. Din pricina a ceea ce a făcut cu proorocul 
Zaharia nu este înmormântat la un loc cu împărații. 
Oare ce s-a întâmplat cu Ioas care a avut așa o domnie 
bună pe timpul vieții lui Iehoiada, dar a terminat așa 
de trist? Ce s-a întâmplat? Și aici ajungem la punctul 
sensibil... De ce nu ne vin copiii la Biserică, de ce există 
căderea aceasta în a doua generație? Dumnezeu i-a 
creat pe fiecare cu voință proprie. Ei pot să asculte sau 
să nu asculte. Ca și părinte, unul dintre lucrurile  
care-mi dau de gândit este că nu am nicio putere în 
decizia pe care copiii mei o vor face. Este absolut în 
mâna lui Dumnezeu. Eu pot să trăiesc o viață după 
voia lui Dumnezeu, dar în final trebuie să accept ceea 
ce este de neacceptat ca părinte: copiii pot să aleagă 
să meargă cu totul pe altă cale. Și asta pentru că așa a 
găsit Dumnezeu cu cale de a le da dreptul suveran de 
a-L asculta sau de a-I întoarce spatele. Dumnezeu nu o 
să ia copiilor noștri acest drept pe care li l-a dat. Citim 
în Romani 15:4 că „tot ce a fost scris mai înainte, a 
fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin 
răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, 
să avem nădejde”. Știți care e nădejdea? Până vor 
închide ochii există speranță. 
 
Nu poți să ignori faptul acesta: companiile rele strică 
obiceiurile bune. În cazul regilor la care ne-am uitat, 
influența pozitivă duce la viață bună, influența 
negativă duce la o viață rea. Ceea ce mi se pare foarte 
interesant este faptul că Iehoiada, în ciuda faptului că 
are o influență pozitivă asupra lui Ioas, pe timpul vieții 
lui, în momentul când el moare este ca și când Ioas nu 
l-ar fi întâlnit niciodată, nimic din principiile lui 
Iehoiada nu sunt transmise lui Ioas. Nu știu multe 
detalii despre asta, dar și noi, de multe ori, suntem 
interesați în a le da copiilor noștri formele, fără să le 
dăm conținutul, fără să le explicăm de ce facem ceea 
ce facem. Dumnezeu așteaptă conținutul, nu formele. 

Dumnezeu preferă o inimă corectă într-o formă 
incorectă. O altă explicație este că, de fapt, copiii 
noștri nu sunt buni la a face ceea ce la spunem noi. Ei 
sunt foarte buni la a copia ceea ce noi facem. Noi le 
putem spune ce-i drept, dar dacă noi nu facem ce-i 
drept, rămâne doar o vorbă. 
 
De ce dispar tinerii în special când ajung la vârsta să 
meargă la facultate? O statistică a stabilit că 
majoritatea tinerilor care pleacă nu au conecție cu 
generația anterioară. Tinerii care rămân au cel puțin 
cinci adulți care au relații cu ei. Nu neapărat cu ceea 
ce se întâmplă în Biserică, cor, orchestră, alte lucrări, 
ci ceea ce se întâmplă în afara Bisericii. Unii dintre ei, 
o dată pe lună, de două ori, mai des, mai rar, stau la o 
cafea împreună și-i întreabă ce se mai întâmplă în 
viața lor, ce gânduri au, ce frământări. Unii merg la 
pescuit, unii merg să joace popice, unii citesc cărți 
împreună și le discută. Acești tineri, care au legături cu 
generațiile anterioare, au mult mai multe șanse să 
rămână în Biserică. Dragii mei, este important să ne 
strângem aici, în Biserică, dar este și mai important ca 
să ne întâlnim și în afara Bisericii. Aici fiecare putem 
îmbrăca o formă foarte bună, foarte interesantă, 
foarte atractivă, dar generația nouă nu are nevoie de 
forme, ei au nevoie de oameni care trăiesc viața de 
luni până sâmbătă. Ei vor să ne vadă cum reacționăm 
noi în diferite situații, cum ne conducem viața, 
afacerile, ce decizii luăm; nu sunt atât de interesați de 
predica mea, sunt mult mai interesați să vadă cum mă 
comport în fiecare zi. 
 
Provocarea este pentru dumneavoastră, cei ce sunteți 
maturi în Cristos - sunteți dispuși să investiți în noua 
generație? Nu doar să avem așteptări de la ei. Știți  
ce-mi place cel mai mult în viața mea, ca și învățător? 
Când copiii greșesc și vin la mine și eu le spun: „Nu-i 
sfârșitul lumii!”. Unii dintre ei, îi văd cum se 
înseninează imediat. Acești copii și-au dat seama că e 
OK să faci greșeli, nu-i sfârșitul lumii. Ce cred eu că 
este bine este că atunci când un tânăr face greșeli, să 
se sprijinească pe unul din noi și să-i spunem: „Și eu 
am făcut greșeli când eram de vârsta ta, este OK, nu-i 
sfârșitul lumii!”.

 

  LUMINĂ PENTRU LARA 
 
Copila Lara, la doar treisprezece luni,  fiica lui Filip și Emma Cristian, s-a născut cu un chist dermoid în ochiul stâng. Medicii români 
care au examinat-o au confirmat acest diagnostic, dar nu sunt siguri dacă chistul penetrează corneea sau nu. Acesta este motivul 
pentru care recomandă examinarea ulterioară și intervenția chirurgicală pentru a elimina chistul și a efectua un transplant de cornee 
în străinătate. Recomandarea este la un spital din Viena (intervenția ar costa între 8 și 10 mii de euro).  
 
Pentru a veni în ajutorul acestei fetițe, pe data de 11 noiembrie, Prima Biserică Baptistă Română din Australia a organizat o masă 
frățească cu care ocazie s-a făcut o strângere de ajutoare. De la acest eveniment și din donații de la alte Biserici s-a strâns suma de 
$13 500$A.  
Mulțumim Domnului care a purtat de grijă și de asemenea, mulțumim tuturor celor care au contribui t la acest ajutor.  
 
Domnul să-i dea vindecare deplină acestei copile. 11 
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Mielul 
Costache Ioanid   
 
L-au găsit miraţi păstorii, 
într-o iesle, înfăşat. 
Şi, nestăvilind fiorii, 
până se iviră zorii, 
     s-au rugat. 
 
Iar apoi, când pe cărare, 
se-ntorceau sub roşii nori, 
le punea o întrebare 
mintea lor neştiutoare 
     de păstori. 
 
— Cum? părea un glas că-ngână. 
Fiul Slavei, tocmai El, 
să Se nască în ţărână, 
pe pătuţ de fân la stână, 
     ca un miel?... 
 
Nici o şoaptă din tărie. 
Cerul sfânt părea ascuns. 
Şi-au trecut ani mulţi, se ştie, 
când un glas dădu-n pustie 
     un răspuns. 
 
— Iată Mielul fără pată, 
Cel din staulul de oi, 
Care-Şi frânge fără plată, 
viaţa Lui nevinovată, 
     pentru noi! 
 
Iată Mielul fără vină! 
Miel tăcut şi răbdător. 
Azi e Mielul ce suspină, 
mâine-L vom vedea-n Lumină, 
     ca Păstor! 
 

Era o noapte... 
Sanja Cristea Tiberian    
 
Era o noapte limpede, curată, 
Întinsă peste ceruri şi pământ 
Foşnea prin iarba caldă, tremurată, 
O adiere molcomă de vânt. 
 
Dormeau adânc păstorii în câmpie 
Şi-n flori de vis gemeau încetişor. 
Plutea-n văzduh parfum de iasomie 
Şi stelele vegheau asupra lor. 
 
Într-o colibă mică, printre vite 
Având lumină-un bulgăre de seu, 
S-au împlinit cuvintele vestite 
Şi S-a născut un Fiu de Dumnezeu. 
 
Alai de îngeri I-au sfinţit venirea. 
Au coborât, s-au închinat la Cel 
Sortit să ne aducă mântuirea, 
Cristosul sfânt, iubit, Emanuel... 
 
Trei crai veniţi pentru-un copil anume 
Călăuziţi de steaua din apus, 
Sosiţi străini din margine de lume 
Tămâie, aur, smirnă I-au adus. 
 
Treziţi din somn se închinau pastorii 
Şi îngerii cântau în jurul lor. 
Cu limbi de foc li se vestiră zorii: 
Păstorii-aveau de-acuma un păstor... 
 
Era o noapte limpede, curată 
Întinsă peste ceruri şi pământ 
Când s-a-mplinit făgăduinţa dată 
Şi, Doamne, ni L-ai dat pe Fiul sfânt... 

12 
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ASTĂZI VIN ŞI-MI    PLEC 

GENUNCHII 

Astăzi vin şi-mi plec genunchii 

Înaintea ieslei Tale, 

Copilaş din altă lume 

Obosit de frig şi cale. 

 

Îmi plec inima şi faţa 

Copilaş din zare-albastră. 

Şi mă-nchin cu umilinţă 

Călător prin lumea noastră. 

 

Nu am smirnă ca şi magii, 

Nici tămâie şi nici aur. 

Lacrimile pocăinţei 

Îmi sunt singurul tezaur. 

 

Ţi le-aduc acum 'nainte 

Cu sfială şi ruşine. 

Copilaş venit din ceruri 

Să porţi crucea pentru mine. 

anonim 

 

ANIVERSAREA  
LA Betleem 
Simion Felix Marţian 
 
Azi centrul lumii e la Betleem, 
Veniţi creştini cu toţi la sărbătoare, 
Pruncul de-atunci e Salvator Suprem, 
Să ne proşternem, deci, în închinare. 
 
Cu bucurie stând lângă păstori 
Să Îi cântăm cum îngerii cântară; 
Suntem mai motivaţi de mii de ori, 
Scăpaţi de a păcatului povară. 
 
De vii spre El pe drum făcut de magi 
Nu căuta vreo stea strălucitoare, 
Ci-n cămăruţa ta să te retragi 
Cerând lumină călăuzitoare. 
 
Dar nu uita că de la Betleem, 
În drumul Său spre cruce, spre-nviere, 
A fost mereu lângă acei ce gem 
Dând pace, bucurie, mângâiere. 
 
Îl vei găsi uşor, căci unde-i El 
E dragostea agape împlinită, 
Leul din Iuda are chip de miel 
Şi pacea Lui este desăvârşită. 
 
Veniţi să Îl sărbătorim cântând, 
Unindu-ne-ale inimilor forţe, 
Şi-n focul viu al dragostei arzând 
Să le-nălţăm în cinstea Lui ca torţe. 
 
Azi centrul lumii e la Betleem, 
La iesle-i Pâinea, este Apa vie, 
Veniţi creştini ca însetaţi să bem 
Şi Pâine să mâncăm pentru vecie. 
 
 13 
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În luna octombrie, un grup de 33 de persoane de la 

Prima Biserică Baptistă din Australia, din Romania și 

din Anglia, am vizitat Țara Sfântă, 

Israel și Iordania. Dumnezeu ne-a 

purtat de grijă în tot timpul 

călătoriei și am putut vizita multe 

obiective de importanță biblică, 

bucurându-ne de părtășia 

frățească și de îndrumarea 

păstorului Daniel Stanger, ghidul și 

organizatorul acestei minunate 

călătorii. În fiecare loc pe care l-am vizitat, s-a citit din 

Biblie textul legat de locul acela.  

La Nazaret, am urcat pe Sprânceana muntelui, locul de 

unde au vrut iudeii să-l arunce pe Isus. Aici am avut un 

timp de închinare și rugăciune. De acolo am văzut 

muntele Tabor și valea Armaghedon. În satul Nazaret 

oamenii sunt îmbrăcați ca pe vremea Domnului Isus.  

Aici am avut un timp de închinare într-o sinagogă 

veche. Am vizitat și Biserica ridicată peste rămășițele 

unei case unde s-a arătat îngerul Gabriel Mariei. La 

Cana am vizitat ruinele casei unde Domnul a 

transformat apa în vin, am văzut și un vas de piatră 

folosit pentru apă. Am urcat pe Muntele fericirilor, 

unde Duhul Sfânt ne-a îndemnat să avem un timp de 

rugăciune și meditație sfântă. Vremea a fost plăcută, 

adia un vânt răcoros de la Marea Galileei. Am urmat 

imaginile descrise în Scripturi  

 

și am avut un timp de închinare în barcă, pe valurile 

liniștite ale mării. În Betleem am avut fericita ocazie 

de a cânta colinde în Peștera păstorilor. 

Ierusalimul este un loc deosebit, așezat 

pe nouă coline și construit din piatră. 

Cu emoție am intrat în Grădina 

Mormântului, locul care ne-a marcat 

cel mai mult și a rămas ca o amintire 

vie pentru fiecare dintre noi. Cu 

această ocazie am sărbătorit în jurul 

mesei Domnului moartea, îngroparea și învierea 

Mântuitorului. Cântece de laudă au fost înălțate spre 

cer pentru mântuirea care a fost dăruită tuturor celor 

care cred în Fiul lui Dumnezeu, Regele Isus Cristos. De 

acolo am văzut și Dealul Căpățânii, Golgota. Nu se 

poate urca pe Golgota. Am urcat pe Multele 

măslinilor, de unde se poate vedea zidul vechiului 

Ierusalim și Poarta Frumoasă. De aici, de pe Muntele 

Măslinilor S-a înălțat Domnul Isus și tot aici se va 

întoarce. Sunt multe superstiții legate de locul acesta. 

În vale, spre Cetatea Veche, sunt mormintele cele mai 

scumpe, unde evreii sunt înmormântați cu fața spre 

cetate și se crede că ei vor fi primii la înviere. Jos, 

lângă zidul Cetății și în fața Porții frumoase, arabii 

palestinieni și-au pus mormintele lor, pentru a 

împiedeca trecerea lui Isus când va reveni. Sultanul 

otoman Suleiman Magnificul a închis Poarta 

Frumoasă, în anul 1541, tot din acest motiv. 

 

  

Cina Domnului în Grădina Mormântului  
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Am lăsat în seama uitării aceste legende și am intrat în grădina 

Ghetsimani, acolo unde Domnul a plâns cu lacrimi de sânge, 

hotărât fiind să asculte de voia Tatălui și să bea paharul până la 

capăt. Aici cu toții am experimentat momente de mare emoție.  

 Am vizitat alte locuri care ne-au înduioșat inimile și ne-au 

apropiat mai mult de Domnul nostru: Cei șapte măslini, cei mai 

vechi pomi din lume, martori la prinderea Domnului Isus, casa lui 

Ghifa, curtea unde a fost bătut Domnul, locul unde s-a lepădat 

Petru și unde s-a zidit Biserica lui Petru. Am mers pe urmele 

Domnului pe Via Dolorosa, la Biserica Mormântului, cu lespedea 

pe care a fost uns și înfășat trupul Domnului Isus pentru 

înmormântare.  

Am coborât la Râul Iordan, unde a fost botezat Isus, chiar am 

intrat în apă, am avut un timp de închinare și rugăciune. Și multe 

alte locuri minunate am vizitat: Qumran, unde au fost găsite 

manuscrisele de la Marea Moartă între anii 1947 și 1956, am 

văzut Fântâna lui Avraam, Peștera lui David, Adulam și Cascada 

lui David, locuri unde David s-a ascuns când era urmărit de Saul. 

Această cascadă țâșnește incredibil, dintre stânci, într-un loc 

unde nu te aștepți la altceva decât la uscăciune.  

Apoi am coborât la cel mai jos loc de pe pământ: Marea Moartă. 

Și aici I-am mulțumit Domnului pentru Viață, pentru mântuire, 

pentru Protecție.  

Această călătorie este imposibil de pus într-un articol, pe hârtie. 

Pășind prin locurile pe unde a umblat Domnul nostru a fost o 

experiență copleșitoare. Această călătorie în Țara Sfântă ne-a 

umplut inimile de bucurie și dragoste pentru Domnul nostru. 

  Îi mulțumim Domnului pentru că ne-a purtat de grijă și pentru că 

ne-a dăruit încă un crâmpei din dragostea Lui. 

CONSEMNEAZĂ OVIDIU MARIN ȘI IVANKO DUMITROVICI       15 
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 Gânduri pentru Crăciun de la cei mici 

Pagină realizată de Ana Ciortuz 
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INFERTILITATEA: BOALĂ, PEDEAPSĂ SAU PLANUL LUI DUMNEZEU? 
ONISIM BOTEZATU  
 

Una din 6 familii se confruntă cu 
problema infertilității. Iar în 40% 
dintre situații problema/cauza e 
la bărbați. 
 
Sunt cele mai frecvente întrebări 
pe care le primesc la consiliere. 
De aceea mă simt dator să am 
un răspuns public. Acesta se 
vrea a fi o mângâiere și o 
încurajare pentru stimabilele 
doamne care nu pot avea copii. 
Dacă infertilitatea este o 
consecință a păcatului, aceasta a 
fost preocuparea părinților 
bisericești încă din primul veac. 
Și a teologilor de mai târziu din 
istorie. Răspunsul este clar: NU! 
Dacă ar fi infertilitatea 
consecința păcatului femeii în 
cauză, atunci toate femeile de 
pe fața pământului ar trebui să 
fie sterpe. Și toți bărbații bolnavi 
genetic. 
 
Fericitul Augustin argumenta 
acest lucru cu faptul că toate 
soțiile patriarhilor au fost 
infertile (sterpe). Nu doar ele, ci 
și cele mai reprezentative femei 
din Biblie, între care amintim pe: 
Sara, Rahela, Ana, Elisabeta, ș. a. 
Toate acestea au dat naștere în 
cele din urmă celor mai 
importanți oameni ai istoriei 
evreiești și nu numai. În ciuda 
tuturor prejudecăților, sfidând 
orice logică firească a lucrurilor, 
au fost reale instrumente în 
mâna lui Dumnezeu. 

 
Este femeia infertilă mai puțin doamnă decât o mamă? NU! Categoric nu! Ba 
dimpotrivă. Am observat o mai mare măsură de eleganță, sensibilitate, 
implicare activă în lucrul spiritual, modestie, la doamnele care nu au copii. 
Cele mai remarcate au fost pe câmpul de misiune surorile care nu au avut 
copii și cele nemăritate. Implicate în proiecte misionare, cauze sociale, 
grădinițe de copii. Dacă Dumnezeu încă nu ți-a dăruit un copil, acest lucru 
poate șlefui minunat caracterul tău, viața de rugăciune, nădejdea și 
încrederea în Dumnezeu. 
 
Femeia care nu are copii este la fel de doamnă, la fel de respectabilă, la fel 
de frumoasă, la fel de minunată ca și mama de copii. Aici aș avea o 
recomandare pentru doamnele mame, care asemenea Peninei, rivala Anei, 
înțeapă psihologic pe colegele lor fără copii. Trebuie să fiți cu foarte mare 
înțelepciune și modestie și recunoștință și frică de Domnul în abordarea 
aceasta. Ce surplus de merite aveți dumneavoastră? Sau dacă aveți copilași, 
oare nu sunt ei un dar de la Dumnezeu? Și dacă îi primesc în dar, de ce ar 
trebui să mă laud, atribuindu-mi merite deosebite? Suntem beneficiari ai 
harului divin! 
 
Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată 
de El (Psalmul 127:3). 
Fiii deci, sunt, o moștenire, nu moștenirea! Mântuirea sau moștenirea vieții 
veșnice o primim prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Copiii sunt o moștenire 
pământească. Sau mai bine zis, una dintre moștenirile pământești. Apoi 
zice o răsplată, nu răsplată supremă. Nu! Ci una dintre ele. Înseamnă că 
sunt mai multe răsplătiri pământeşti pentru o doamnă. Cum ar fi: un job 
bun, un soț excepțional, o casă frumoasă, o soacră bună, o viață mai bună, o 
slujire mai onorabilă, un dar duhovnicesc mai frumos. 
 
Stimate doamne fără copii. Vă este uneori greu, poate. Nu atât lipsa copiilor, 
cât prejudecățile și atitudinile peninice ale rudelor și ale vecinilor vă 
generează durere și suferință. Ignorați stângăciile noastre relaționare. 
Rămâneți lângă Creator. Planul Său cu dumneavoastră este unul deosebit.  
 
Uneori Penina fără educație te va invidia pentru hainele tale, pentru iubirea 
soțului tău, pentru casa frumoasă, pentru mașina curată. Mergi înainte cu 
iubitul tău soț și cu Dumnezeu. Fii o Ana elegantă și sfântă, care continuă să 
se roage! 
 
Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește cu smerenie în 
credinţă, în dragoste și în sfințenie (1 Timotei 2:15). 
Abordarea rudimentară a acestui verset, fără asumarea responsabilității 
teologice, a adus unele doamne în pragul disperării la consiliere spirituală. 
Analizați aceste raționamente: 
1. Deci Cristos a murit doar pentru bărbați, iar femeia este condamnată la a-
și procura mântuirea prin activitatea matrimonială? 
2. Ce se întâmplă cu femeia care naște numai fiice? Că aici se vorbește de fii. 
3. Cum rămâne cu femeia islamică radicalizată, care naște zece copii și îi face 
talibani? Este mântuită că i-a născut? 
4. Cum rămâne cu femeia care face șapte prunci, dar îi abandonează 
statului? 



18 
Speranța - Melbourne, Australia - Decembrie 2018 

5. Va ajunge în cer femeia care 
face cinci prunci cu tot atâția 
bărbați și moare răpusă de 
patimi, în comă alcoolică, sau de 
stupefiante? 
În nimeni altul nu este mântuire, 
căci nu este sub cer niciun alt 
Nume dat oamenilor în care 
trebuie să fim mântuiți (Faptele 
Apostolilor 4:12). 
Orice persoană de pe fața 
pământului, bărbat sau femeie, 
are șansa de a fi mântuit/ă 
NUMAI prin credință în jertfa 
mântuitoare a Domnului Isus! 
 
Este adevărat că reducerea 
ridicol de mare a natalității este 
mai mult decât condamnabilă. Și 
cea mai mare condamnare, că 
face să dispară culturi, 
îmbătrânește națiunile, distruge 
viitorul, închide școlile. Încurajez 
nașterea de copii! Iubesc copiii 

și îmi doresc copii. Biblia o încurajează, discreditând egoismul 
postmodernist. Reducerea nașterilor generează un spor natural negativ, 
crescând nivelul de egoism, iar acestea pot ucide. Bisericile noastre sunt 
împodobite de copii slujitori datorită mamelor creștine, responsabile, 
smerite, evlavioase stăruitoare în sfințenie și cu încredere în Dumnezeu. 
 
Revenind la infertilitate, se observă ușoara idolatrizare a mamei, care a 
generat multe suferințe. Aud adesea pe la oficierea actelor de 
binecuvântare de copil tot felul de omagii aduse mamei. În opinia mea 
mama e sfântă și specială prin natura ei. E o altă poveste. De aceea, nu 
faptul că o femeie este născătoare de prunci, o face specială. 
Dumneavoastră, pe care Dumnezeu v-a învrednicit să fiți mame, veți păstra 
demnitatea maternă, prin respect, prin implicarea în educația copiilor voștri 
la cele mai înalte standarde. Veți reuși prin crearea unui climat creștin în 
familie și creșterea lor spre Împărăția lui Cristos. Așa este o mamă model, pe 
care o găsești noaptea în rugăciune și e nelipsită de la Biserică. 
 
Cu sau fără copii. Femeia este specială prin natura ei de femeie. Sunteți 
minunate. Sunteți capodopera care împodobește creația lui Dumnezeu. Prin 
voi casele noastre arată ca un smochin încărcat de fructe. Ca un parc de flori 
multicolore. Ca un colț de rai. Cu voi vrem să moștenim cerul! 
Asta înseamnă inclusiv să acceptăm voia lui Dumnezeu cu privire la toate 
aspectele vieții…

  
 
 

 

                               DRAGI FRAȚI ŞI SURORI, STIMAȚI PRIETENI 
 
Vă invităm cu drag să participați la cea de-a XVII-a Convenție a Bisericilor Penticostale Române din Australia și 
Noua Zeelandă, care va fi găzduită de Biserica Creștină Grace din Gold Coast.  
Convenția 2019 este o oportunitate specială pentru creștinii penticostali români de pretutindeni, dar mai ales 
pentru cei din Australia și Noua Zeelandă, de a petrece împreună câteva zile de părtășie, închinare și echipare 
spirituală. 
 
Tema Convenției este „VREMEA TREZIRII”, inspirată din Romani 13:11, 12. 
Convenția 2019 se va desfășura în perioada 4-6 Ianuarie 2019 după următorul program: 
Vineri - 17:00 – 20:00 
Sâmbătă - 17:00 – 20:00 
Duminică - 14:00 – 17:00 
 
În perioada 1 - 4 Ianuarie 2019 va avea loc Tabăra Națională de tineret. 
Alături de pastorii Bisericilor române din Australia și Noua Zeelandă sunt invitați pastori din România, care vor 
sluji la Convenție și în tabăra de tineret. De asemenea, fiecare Biserică va sluji cu cântări în grupuri, toate doar 
spre slava Domnului. 
Vă invităm, așadar, cu toată dragostea să participați împreună cu noi la acest eveniment important pentru 
Comunitatea Română din Gold Coast. 
 
Sesiunile Convenției vor avea loc la: SCC Conference Centre, 1 Griffith Way, Southport, QLD 4215. 
Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați organizatorii la următoarele numere de telefon:  
+610448870291 (Emanuel Curea)  
+610433 581 060 (Ovidiu Farcău) 
Vă așteptăm cu drag! 
Păstor Emanuel Curea 
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etrecere în alb 
Elena Marin Alexe 

 

Cerne Domnul peste tară 

Fulgi de nea, imaculați, 

Albul lor îmbracă glia 

Și copacii supărați. 

 

O perdea de stele dalbe 

Cade lin, peste poteci, 

Ca-ntr-un basm feeric, totul 

Te invită să petreci. 

 

Alb de iarnă, alintată 

Sub privirea de copil, 

Aduce sublime clipe, 

Chiar când vara-i în exil. 

 

Bucurie și splendoare    

Dăruiește Dumnezeu, 

Orișicând, în orice vreme, 

Alinând sufletul meu. 

 

Pe fereastră-mi trec privirea, 

Bogăție-n alb de nea, 

Minunată e zăpada, 

Vreau să fiu curat ca ea. 

 

Să-mi păstrez la loc de cinste 

Haina ce Mi-ai dăruit, 

Într-o zi în veșnicie 

Voi fi-n alb împodobit. 

 

Cerne Domnul Sfânt, Iubire, 

Picură balsam din ea, 

Peste inimi rătăcite, 

Cântă iarăși Dragostea. 

 

P 
 



20 
Speranța - Melbourne, Australia - Decembrie 2018 

 
Nicolae Geantă 
 
 
 

zi am avut un dor nebun să fug prin pădure. 
Toamna îmi place să calc pe frunze. Și să 

privesc cum cad nepăsătoare. Dansând. Nu știu 
dacă știați, dar frunzele nu mor! Deși putrezesc 
lipite una cu pământul, ele trăiesc și primăvara 
viitoare. Prin frunzele care răsar în locul lor! 
Când am auzit foșnetul frunzelor sub picioare,  
mi-am adus aminte că, în urmă cu ceva ani, 
păstorul Daniel Floruță mi-a zis undeva prin 
Valencia lui: „Nicule, mi-e așa de dor să mai merg 
toamna prin pădure, să calc pe frunze și să tai 
lemne cu joagărul, cu tata!”. Când l-am auzit am 
lăcrimat. În toate toamnele copilăriei mele tata mă 
sâcâia să merg în pădure cu el și cu joagărul. Aaah, 
nu-mi plăcea deloc să-l ajut pe bătrân! Îmi venea să 
fug până în Minnesota. Azi aș fi dat orice numai să 
tăiem amândoi un chituc de fag!  
 
Într-o seară, când am făcut focul în sobă, m-a sunat 
Aurelian din Chicago. Când a văzut văpaia ce mușcă 
din stejarul uscat i s-au declanșat senzorii 
amintirilor: „Nicule, mi-așa de dor să mai aprind 
focul în sobă! Nu am mai făcut asta de când eram 
prunc!”. N-am vrut să-l întristez, dar am înțeles că 
fericirea constă în lucrurile mărunte. Până la urmă 
Oceanul e plin de picături… 
 
Am întrebat mai mulți prieteni „de ce le e cel mai 
dor din copilărie?”. Valentino a zis că de turma de 
oi. Ar vrea să mai stea seara lângă mioare, cu câinii  
și cu fluierul în acțiune. Să simtă briza în ceafă și s-o 
audă pe mătuși-sa strigând: „Băiatuleeee, bagă 
odată în staul oile-alea, că și mâine e o zi 
întreagăăă!”. Dar mâine Valentino va alerga cu 
camionul pe coastele Mediteranei! Cornelihno mi-a 
zis că cel mai mult își dorește să urce pe combină la 
treierat de grâu! În Londra nu crește decât gresie. Și 
faianță. Mihai e prin Belgia. Visează cu ochii 
deschiși cum înălța porumbeii și dădea iepurii afară 
la iarbă. Alberto nu vrea să audă de copilărie. De 
mic a rămas fără tată. Și a trebuit să muncească pe 
brânci. Adela își dorește să mai trăiască fără 
obligații. Amară-i străinătatea! Daniel are două 
decenii de Canada. „Întotdeauna mi-am dorit să fiu 
mai mare decât eram… Nu am fost împlinit în 
copilărie. Și acum parcă mă simt la fel. Mi-e dor de 
ce va fi…”. Coco ar mai vrea să meargă cu tatăl lui 
cu bicicleta prin târg, prin Brașov. Dar pentru asta 

trebuie să vină cu TIR cu tot din Anglia. Păstorul 
Gabi nu știu ce a înțeles: „Niculaie, eu am joagărul 
de la tata în beci și acum!”. 
 
Răspunsuri am primit destule. Și provocări. Mike 
visează zăpezile din Moldova. În Illinois nu prea 
găsești săniuș. Doctorul Schlezack își dorește timpul 
acela liber. Psihiatria e un mega stres. Dar trebuie 
cineva s-o facă și pe asta… Tare mult mi-a plăcut de 
păstorul Huțuțui: „Niculiță, aș vrea să merg la 
coasă cu tata, și să îmi bată coasa… Să mai stau cu 
oile alături de un cioban bătrân, care îmi spune 
povești din război… Seara să joc fotbal în crucea 
drumului, să mănânc păstăi cu usturoi, să fierb 
lapte în ceaun și să mănânc cu mămăligă!”. Mda, la 
orice altitudine am urca pe orbita vieții, noi ăștia 
care am crescut pitoresc nu ne putem debarasa de 
românul neaoș din noi! Și burghezi de am fi ajuns, 
tot țăranii ne sunt pe plac. „Fără țărani istoria 
românilor e o pajiște goală”, i-am zis fratelui 
Huțuțui, care mi-a adus aminte de copilărie, când 
ne strângeam seara la foc să mâncăm orez cu lapte 
direct din tuci! Curgând lapte din linguri în drumul 
către gură direct în capul celor mai mici. 
 
„Dar dvs. de ce vă e foarte dor, domnule profesor?”, 
m-au întrebat curioși elevii mei. „Să joc fotbal în 
islaz în timp ce vaca paște cu clopotul înfundat în 
trifoiul pădurarului. Să nu îmi pese de problemele 
celor mari. Să-mi spună bunicul povești cu Moise, să 
citesc până la trei dimineața, apoi să visez că sunt 
cardinal!… Dar cel mai mult știți ce îmi doresc? Să 
mai am fetițele mici, să le fac ghem și să le port în 
sân. Mi-e tare dor să mai dorm cu ele pe brațe chiar 
dacă mi-ar amorți! Azi, sunt departe și nu mai am 
ocazia decât rar să le strâng în brațe. Sunt mari și a 
început să-mi fie… rușine!” Și lacrimile curg chiar 
dacă vreau să le opresc… 
„Îmi e tare dor de bunicul, copii… De răsfățul în care 
m-a crescut. Dar cel mai dor îmi e de Isus!” Tăcere… 
Oare tăcerea e doar un răspuns negativ, sau 
imposibilitatea de a ne privi reali în oglindă? 
 
Da, îmi place toamna! Îmi place nu numai să calc pe 
frunze. Când am ajuns azi prin pădure, m-a apucat 
de-odată așa, o nostalgie. Trebuie să iubim toamna! 
Să savurăm toată splendoarea ei! În Cer nu vor mai 
cădea frunze… Și nu vom mai fi nici copii! 
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Crăciunul este o mare sărbătoare în casele gospodinelor soții, mame, fiice, care din dragoste pentru familiile  
lor vor să pregătească mese cât mai festive pentru sărbătorirea nașterii Domnului Isus. De aceea doresc să vă 
prezint această rețetă ușoară cu care se pot prepara coșulețele în avans și sunt atât de elegante și ispititoare. 
  
Ingrediente Coșulețe de ciocolată cu fructe  
250 g. ciocolată amăruie 
12 forme de silicon pentru cupcakes 
1 pensulă 
 
Ingrediente cremă pentru Coșulețe de ciocolată  
100 g. ciocolată cu lapte 
200 ml. smântână   
2 lingurițe gelatină 
 
Alte ingrediente 
fructe de pădure (sau orice fructe de sezon) 
mentă pentru ornat,ciocolată rasă,etc. 
 
Preparare Coșulețe de ciocolată  
Topim ciocolata amăruie ruptă bucăți pe baie de aburi. Ungem formele cu ciocolata topită cu ajutorul unei 
pensule. Formele unse se pun la rece pentru 30 minute. Se repetă operația de ungere încă de doua ori. După a 
doua ungere se lasă formele din nou la rece. La a treia ungere formele se lasă la rece pentru 4-5 ore sau peste 
noapte. 
Se scot cu grijă din forme și se lasă la rece până pregătim crema de ciocolată. 
 
Preparare cremă pentru Coșulețe de ciocolată  
Topim ciocolata cu lapte pe baie de aburi. Se pune gelatina la hidratat cu 2 linguri de apă rece. Se încălzește ușor 
(NU SE FIERBE!!!). Se bate smântâna și adăugam ciocolata topită (și răcită) și gelatina. Se amestecă ușor până la 
omogenizare. 
 
Asamblare Coșulețe de ciocolată   
În fiecare coșuleț de ciocolată punem fructe de pădure (sau alte fructe preferate în sezon) și deasupra, cu un poș 
sau cu lingurița, punem crema de ciocolată (sau numai cu frișcă, după preferință). Decorăm cu frunze de mentă și 
dacă doriți se poate glasa cu ciocolată topită sau rasă, fructe, etc. 
 
Personal vă mulțumesc pentru atenția cu care citiți revista și urmăriți rețetele noastre. Rămân la dispoziția dvs. cu 
orice întrebări și informații cu privire la rețetele din revistă (sau informații culinare de orice fel), sau vreți să  mă 
consultați ca șef bucătar pentru meniuri mari sau mici, costuri, etc., mă puteți contacta la tel. 0402 923 268 sau 
anetaoprane@gmail.com, sau facebook Aneta Oprănescu. 
Prin Revista Speranța, cu această ocazie vă doresc Crăciun fericit și sărbători fericite. Vă doresc un An Nou 
binecuvântat, să vă slujiți familia și pe Domnul cu bucurie și sănătate, că e mai bună ca toate, după cum spune 
mama. 
  

2018 - Misiunea Eclesia, Cambogia 

Revista Speranța mulțumește tuturor celor care s-au implicat 
în strângerea de ajutoare pentru frații noștri în Domnul Isus 
Cristos, din Biserica  din satul Phnom Den, Cambogia.  Suma 
care s-a adunat este de $2000.00.  
 
Mulțumim lui Dumnezeu care S-a folosit de păstorul Dorel 
Mureșan și fratele Ovidiu Buzgău pentru a duce la îndeplinire 
această lucrare de ajutorare a fraților noștri. 
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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 

margareta.mulici@grantsea.com.au
m.au 

    Mihaela Gale 
      Ph. 0449 544 987 

      Email: mihaela.gale 
@travelcounsellors.com.au 
 

Speaking both Romanian 
and English, I have many 
years’ experience in the 
Travel Industry. 
 

With us... it’s personal 

Travel counsellors  

Whatever your reasons for 
travelling, I can arrange it from 
start to finish. 
 

Please contact me for all your 
Leisure and Business Travel 
needs. I am available to meet you 
at a convenient time - even 
outside of normal business hours. 
 

I look forward to hearing from 
you. 

 
 
Mihaela 

Adresa poștală:  
5 Llewellyn Place, 

Eumemmering, 3117, 
Victoria, Australia. 
PH.: 0423 810 460 

Fax: +61 3979 7997 
Email: 

info@romanlawyers.com.au 

 
Suntem avocați cu 

experiență, specializați într-o 
varietate amplă de domenii: 

 
Dreptul familiei, litigație 

civilă, comercială și 
testamentară și dreptul 
criminal. Testamente, 

împuterniciri financiare și de 
sănătate. Vânzări sau 

cumpărări de case. 

ROMAN LAWYERS 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări, sau doriți 
să discutați despre nevoile dumneavoastră specifice. 

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 

 

We give support for all operating systems versions of 

Microsoft Window & AppleMac 

We fix your computer problems at a fixed fee of $89. 
(This fee is applicable to residential customers only). 

Replacement parts/hardware not included. 

 

Tipărește prin Revista Speranța. Oferim servicii de tipărire prin 
Revista Speranța la prețuri rezonabile. Tipărește-ți orice materiale de 
reclamă, flyers, newsletters etc., pentru organizația unde lucrezi.  

Se va face o estimare a costului și în același preț se include trimiterea prin poștă la orice adresă din Australia.  
Pentru mai multe detalii, email: AdrianBuzgau@gmail.com 

Raul Izsak 
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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: 
Tue to Thu: 9am - 5.30pm 
Fri and Sat: 9am - 9pm 
Sunday:       9am - 6pm 
DELIVERY! (Condition apply) 
 

\  

 
 
 

 
  

 
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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„Ce vei face cu acest Dar nemeritat?” 

Perioada de Crăciun nu e ca oricare perioadă. Crăciunul 

înseamnă o sărbătoare, sărbătoarea nașterii Mântuitorului 

Isus Cristos, Darul nemeritat pe care Dumnezeu L-a făcut 

omenirii pentru a o răscumpăra de păcat. 

Acum, întrebarea se ridică: „Ce vei face cu acest Dar 

nemeritat?”. Îl vei accepta? Acest Dar al lui Dumnezeu nu 

este un Dar oarecare. Isus a venit în lume, S-a născut 

într-o iesle, a umblat pe pământ, a murit pe o cruce și a 

înviat a treia zi, pentru ca eu și cu tine să avem o șansă la 

mântuire. Viața de acum este o viață temporară. Sufletul 

tău și al meu este pierdut dacă nu vom accepta Darul pe 

care Dumnezeu îl are pentru noi. Nu lăsa ca această 

perioadă să treacă fără să te gândești în profunzime la 

adevărata însemnătate. Nu te lăsa indus în eroare de 

lumea aceasta în care trăim. Dumnezeu este mai presus 

de toate și El te vrea doar pentru El. 

Dumnezeu, în dragostea Lui, îți oferă Darul pentru a te 

mântui. Întrebarea este: „Ce vei face cu El?”. 

Titus Buiță 

 


