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Cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, pentru oameni! 
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TITLURI DIVINE DE PROCALMAT ÎN ANUL 2019 

UN GLAS ÎN NOAPTE 
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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 

 

STIMAŢI FRAŢI DE NEAM  
ŞI DE CREDINŢĂ 
 
Păstor Viorel Iuga 
 
Prin bunăvoinţa Celui ce ţine în mână toate  
lucrurile, am intrat într-un nou an. Aşa cum  
este normal şi cum probabil vă aşteptaţi, vă  
urez şi eu sănătate, putere, bucurie, pace, linişte, înţelepciune, 
bunăstare, progres, ocrotire şi tot ce îşi poate dori un om într-o 
viaţă normală, trăită într-un climat social favorabil. 
 
Dincolo de urările clasice, vă doresc din tot sufletul o relaţie 
serioasă, biblică şi sănătoasă cu Domnul nostru Isus Cristos. 
Urarea acesta nu vine din obligaţie sau dintr-un reflex 
profesional. Ea izvorăşte din convingerea că Domnul Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu, este Singurul care ne poate oferi tot ceea ce 
avem nevoie pentru o viaţă trăită în mod semnificativ şi pentru o 
veşnicie bogată şi glorioasă. Cei care doriţi pace, trebuie să vă 
reamintiţi că El este Domnul păcii. Cei care doriţi salvare, trebuie 
să ştiţi că El este Singurul Salvator. Dacă doriţi putere, bogăţie, 
înţelepciune, protecţie, discernământ etc., amintiţi-vă că toate 
au o singură Sursă: Fiul lui Dumnezeu. În consecinţă, vă invit să 
investim în ceea ce ne învaţă curgerea anilor. În mod natural şi 
logic ei cresc. Să facem ce depinde de noi ca în anul care vine, să 
creştem şi noi. Să fim, cu ajutorul Duhului Sfânt, mai sfinţi, mai 
iubitori, mai activi, mai rugativi, mai darnici, mai smeriţi, mai 
buni, mai asemănători cu Cel care ne-a salvat, ne foloseşte şi 
care ne pregăteşte pentru glorie veşnică. 
.............. 
Aşa cum am făcut-o şi până acum, în aceste zile de sărbătoare 
să-I mulţumim bunului nostru Dumnezeu că suntem cetăţeni 
români şi că locuim într-o ţară unită. Să-I mulţumim lui 
Dumnezeu că în ţara aceasta am primit viaţa vremelnică şi că tot 
aici am descoperit drumul spre veşnicia glorioasă. Să-I mulţumim 
Părintelui nostru ceresc pentru toţi fraţii şi surorile noastre de 
credinţă şi de neam. Convinşi că El este Sursa oricărei 
binecuvântări vremelnice şi veşnice, să ne rugăm cu credinţă 
pentru binecuvântarea spirituală şi materială a României. Să 
cerem insistent vremuri de pace şi de libertate. Să ne rugăm 
pentru copiii, tinerii, familiile şi pentru bătrânii României. Cu 
înţelepciune, urmând modelul Mântuitorului, în puterea Duhului 
Sfânt să ne implicăm mai mult în răspândirea Evangheliei, oferind 
astfel fraţilor noştri de neam posibilitatea cunoaşterii lui Isus 
Cristos şi obţinerea salvării din păcat şi din chinurile veşnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Stimați cititori ai revistei Speranța  
(din Melbourne), vă invităm să ascultați 
postul de radio creștin în limba română pe 
lungimea de undă 97.1 FM. 
Păstorul Corneliu Tuchlei transmite în 
fiecare marți seara, între orele 7:00 - 8:00, 
mesaje și cântări creștine, interviuri și 
diferite știri din Bisericile românești. 
Audiție plăcută! 
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 mai trecut un an, cu tot ce-
a însemnat el pentru fiecare 

dintre noi. A mai trecut unul…  
şi-un altul stă înaintea noastră ca 
un drum pe care n-am mai trecut.  
Doar două lucruri putem face în 
anul care ne stă în faţă. Putem  
să-l pierdem, stând şi privind în 
urmă la lucruri în care am eşuat şi 
la greşeli pe care le-am făcut, 
autocompătimindu-ne şi 
plângându-ne de milă. Putem însă 
să-l şi câştigăm,  făcând din el cel 
mai extraordinar an al vieţii 
noastre. Apostolul Pavel ne oferă 
soluţia în cuvintele adresate 
filipenilor. De dragul premiului 
chemării cereşti merită să  uităm 
ce este în urma noastră şi să ne 
aruncăm  spre ce este înainte. 
(Filipeni 3:13)   
 
Ideea este că trebuie ca vieţile 
noastre să se mişte. Nu este timp 
să stăm şi să aşteptăm până ce  
vom pricepe şi vom avea 
perspectiva completă a ceea ce 
urmează. Dacă nu vom face ceva 
cu vieţile noastre şi vom continua 
să ne trăim rutina zilnică, apatici 
şi nemulţumiţi, atunci nu va mai 
conta nici cât de lung este anul şi 
nici cât timp vom pierde pe 
parcursul lui. 
 
Privind în urmă, la anul care a 
trecut, nu va fi greu de constatat 
că, pentru o bună parte dintre 
credincioşi, el a însemnat eşec,  

 
dezamăgire multă, suferinţă, etc.  Vestea rea este că nimic din ceea ce a fost nu 
poate fi schimbat. Vestea bună este că, dacă vrem, putem învăţa din 
experienţele trecute, că avem încă oportunitatea să începem să ne mişcăm spre 
a schimba premizele nefericirilor şi falimentelor trecute.  
La Proverbe 17:24 citim că: „Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar 
ochiul nebunului o caută la capătul pământului”. Altfel spus, cel neînţelept 
caută înţelepciunea pe multe căi, în multe direcţii, neştiind că izvorul ei este 
Domnul. Sunt câteva provocări pe care Dumnezeu vrea  să ni le facă la acest 
început de an. Dacă sunt acceptate, vieţile noastre vor începe să aibă cu 
adevărat semnificaţie şi vor face o diferenţă  într-o societate care are nevoie de 
aceasta. 
 
1. Este nevoie să ne asumăm răspunderea propriilor acţiuni   
Ideea aceasta este nepopulară pentru omul ca „măsură a tuturor lucrurilor”, ca 
centru al propriului univers. Este mult mai simplu şi mai confortabil să aşezăm  
toate problemele şi toate falimentele noastre pe seama altora: „…Poliţiştii care 
m-au prins…, părinţii că mi-au cumpărat maşina…, vremea de afară…, soţia…, 
soţul…, păstorul…, etc.”.  La Galateni 6:5 apostolul Pavel spune „…căci fiecare îşi 
va purta sarcina lui însuşi”, adică fiecare persoană trebuie să fie responsabilă 
pentru ea însăşi. Acesta este ADEVĂRUL SCRIPTURII. Fiecare dintre noi ne 
confruntăm cu circumstanţe ce nu pot fi controlate, ele apărând dincolo de 
programările şi planificările noastre, şi circumstanţe rezultate din alegerile 
noastre, sau lipsa alegerilor noastre. Felul în care gestionăm aceste 
circumstanţe ne aşează în rândul celor care, fie acuză, fie se scuză, fie caută  
să-şi  asume responsabilităţile pe care le au. 
 
2. Este nevoie să credem cu tărie că putem   
…Sigur, nu prin propriile eforturi, ci prin ajutorul care vine de sus. „Pot totul în 
Cristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).  Nu există nimic care să nu poată fi 
făcut când suntem în Cristos.  Avem înainte 365 de zile în care Biblia ne asigură 
de sprijinul Domnului Isus Cristos în orice situaţie.  
 
3. Este nevoie să clarificăm ceea ce vrem cu adevărat 
Este nevoie să decidem ceea ce credem că este cu adevărat important pentru 
noi, să ne decidem priorităţile în acest an. Este libertatea noastră să alegem, 
teribila noastră libertate… Dacă nu vom avea „LISTA” priorităţilor noastre, toată 
viaţa noastră va fi doar reacţie la circumstanţe, la presiunile ce vin peste noi.  
Este vremea să înţelegem că valorile ne determină viziunea, că dorinţele 
noastre ne determină direcţia în viaţă şi că ţelurile şi realizările noastre au în 
spate alegerile noastre, pentru că „acolo unde este comoara voastră este şi 
inima voastră” (Matei 6:21). 
Suntem chemaţi să clarificăm şi să alegem între ceea ce este bun şi ceea ce este 
mai bun.  S-ar putea să ne întrebăm unde ne sunt afacerile, slujbele, nevoia de 
semnificaţie în această listă… şi răspunsul ni-l oferă Scriptura. Toate acestea vin 
pe deasupra (Matei 6:33; Matei10:28-30). 
 
4. Este nevoie să nu aşteptăm ca să începem 
Dacă vom aştepta vremuri mai potrivite pentru a lăsa să înceapă procesul rodirii 
noastre, vom constata că astfel de vremuri nu vin niciodată. Poate că şi anul 
trecut am spus: „după ce…” şi acel „după ce” n-a mai venit. 
„Cine se uită după vânt nu va semăna şi cine se uită după nori nu va secera” 
(Eclesiastul 11:4), sau, altfel spus, dacă vom aştepta condiţii perfecte nu vom 
mai face niciodată nimic.  
Trebuie să învăţăm să ne bucurăm de viaţă şi să „rodim” pentru Domnul nostru 
şi-n circumstanţe mai puţin favorabile.

A 

PROVOCĂRILE ANULUI NOU 
  
Păstor Ioan Bușan, Perth 
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Trec anii 
Lucica Boltașu 
 
Isuse, Doamne, văd, trecut-au anii, 
Parcă mai ieri pe drum Te-am întâlnit, 
Nu c-aş fi vrut, sau căutat ieșirea 
La Dumnezeu, căci nu-I ştiam iubirea, 
Dar Tu Te-ai îndurat de-un răzvrătit. 
 
Isuse drag, văd cum aleargă anii, 
Dar ce frumos lucrezi în viața mea.  
Ai alungat din suflet necredința, 
Mi-ai transformat cu dragoste ființa 
Şi Duhul Tău cel Sfânt ai pus în ea. 
 
Isuse scump, trec anii ca o boare, 
Dar n-am să uit de ziua cea dintâi, 
Când m-ai luat pe brațul Tău, Preasfinte 
Și mi-ai șoptit cu glas duios cuvinte 
Ce-nmiresmau, ca floarea de lămâi. 
 
Isus iubit, trec anii ca și gândul,  
Dar vreau să las în urmă rod bogat,  
De valuri bat în țărmurile mele.  
De-oi lăcrima, eu voi privi la stele 
Și voi zâmbi, ştiind că sunt iertat.
  
  
  

Isuse, Doamne, văd, trecut-au anii, 
Parcă mai ieri pe drum Te-am întâlnit. 
Îți mulțumesc pentru credincioșie 
Și pentru locul sfânt din veșnicie, 
Ce mi-ai promis, ce mi l-ai pregătit. 
 
Și văd, Isus, că vremea-i pe sfârșite. 
Văd Marea de Cristal în depărtări.  
Atât Te rog, de-mi șchiopătează pasul,  
Împrospătează-mi inima și glasul, 
Să Te slăvesc prin versuri și cântări. 
 
Când voi atinge clipa despărțirii, 
Când lutul își va cere odihnirea, 
Cernut să fiu și curățit de zgură,  
C-o nouă stare și-o esență pură,  
Să mă înalț, să-Ți preamăresc iubirea. 
 
Și anii trec, se duc ca floarea ierbii, 
Dar Dumnezeu ce-a spus a împlinit.  
Îngenuncheat la poala crucii sfinte, 
Eu mulțumesc Preasfântului Părinte,  
Slăvit să fie-n veci, că-s mântuit! 

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII SĂRAC? 
Sursa: Ioan Ciobotă 
 
Un om de afaceri, vrând ca fiul său să 
știe ce înseamnă să „fii sărac”, l-a dus 
la munte să petreacă două zile cu o 
familie de țărani. Au stat acolo trei zile 
si două nopți în modesta lor casă. 
În mașină, la întoarcere spre casă, 
tatăl l-a întrebat pe fiul său: 
„Cum ți s-a părut aceasta experiență?” 
„Bună”, a spus fiul cu privirea 
îndreptată spre orizont. 
„Și ce ai învățat”, insistă tatăl? 
 
Fiul a răspuns: „Am învățat că: 
1. Noi avem un câine și ei patru. 
2. Noi avem un jacuzzi și ei un râu fără 
sfârșit, cu apă cristalină unde sunt 
pești. 
3. Noi avem reflectoare care  ne 
luminează grădina, în timp ce pe ei îi 
luminează luna și stelele. 
4. Curtea noastră e mică iar a lor 
ajunge până la orizont. 
5. Noi ne cumpărăm mâncarea, dar ei 
seamănă și recoltează mâncarea lor. 
6. Noi ascultăm CD-uri cu muzică, dar 
ei ascultă o simfonie fără sfârșit de tot 
felul de păsări și animale. 
7. Noi pregătim mâncarea în cuptor cu 
microunde, dar mâncarea lor are 
gustul acesta bun de cuptor de lemne. 
8. Pentru a ne proteja, noi trăim 
înconjurați de un zid, cu alarme... ei 
trăiesc cu poarta deschisă, protejați 
de prietenia vecinilor lor. 
9. Noi trăim conectați la smartphone, 
Facebook, televizor... ei, în schimb, 
sunt conectați la viață, la cer, la soare, 
la apă, la verdeața munților, la 
animale, la însămânțat, la familia lor”. 
 
Tatăl a rămas impresionat de cât de 
profund gândea copilul lui. Fiul lui 
încheie spunând: 
„Mulțumesc tată, pentru că mi-ai 
arătat ce săraci suntem noi și ce 
bogați sunt ei!!!...”. 
 
CONCLUZIE: 
Avuțiile materiale nu sunt totul în 
această viață . 
Să fii umil și simplu e ceea ce te face 
MARE, niciodată să nu uiți asta. 
  

ERATĂ 
În revista Speranța din luna Noiembrie s-a comis o eroare. Poezia „De la vecinul meu din iad”, nu este scrisă de Costache Ioanid ci de 
Valentin Popovici. Ne cerem scuze pentru această greșeală. Redacția  

 

Biserica Harul, Melbourne 
 

Pe data de 18 Noiembrie 2018, 
fratele păstor, Atilia Zambo din 
Timișoara, Romania, a vizitat 
Biserica Baptistă Harul din 
Melbourne.  A adus un cuvânt de 
încurajare și zidire predicând din  
Psalmul 139. 
 

Corespondentă Sara Văran 

PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ 
9 Decembrie 2018 - Biserica l-a 
încredințat pe păstorul Busuioc Belciu 
în mâna Domnului pentru a duce 
Evanghelia în Republica Moldova și 
România 

Corespondent Iacob Cerbu 
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Alegerea 
 

„Eu sunt cu voi în toate zilele” 
 
 

Dragă Mathew, vei auzi 
spunându-se că dacă ai venit 
la Cristos vei călca pe flori, ți 
se vor deschide drumurile 
succesului în viață, vei avea 
bani, prosperitate și tot ceea 
ce îți dorește inima. 
Adevărul vine din cuvintele 
Domnului: „În lume veți avea 
necazuri, dar Eu voi fi cu 
voi...”. Unii spun că a-L urma 
pe Domnul este ușor, și-i vei 
vedea cu câtă ușurință umblă 
pe Cale, alții spun că este 
greu, și chiar poți vedea că ei 
se trudesc pe Calea Domnului.  
 

Eu vreau să vă spun că a-L 
urma pe Domnul Isus prin 
puterile noastre este imposibil. 
Îl urmăm pe Domnul prin 
puterea pe care ne-o dă El, iar 
la sfârșitul alergării noastre 
avem un loc unde lacrimile, 
suferința și moartea nu vor mai 
fi. Prin alegerea noastră 
câștigăm o veșnicie împreună 
cu Domnul, acolo unde vom 
primi cununa vieții veșnice. 
„Isuse, dintre toți te-aleg...” 

 

 
„Uite apa, ce mă împiedică să 
fiu botezat?” (Fapte 8:36). 
 

Iată-l pe famenul etiopian, 
întorcându-se de la Templul 
din Ierusalim fără să fi fost 
satisfăcut de această călătorie. 
La cerea lui, Filip, trimis de 
Duhul Sfânt, îi propovăduiește 
pe Domnul Isus. „Iată apa”, 
spune famenul,  „cred în Isus 
Cristos, ce mă împiedică să fiu 
botezat?”. Aceasta a fost o 
întrebare sinceră, care a dus 
la mântuirea famenului. 
 

Eu cred că pe lângă toate 
minunile care s-au făcut  
vreodată, cea mai mare este 
minunea mântuirii. Ne uităm în 
jur și vedem numai piedici, 
piedici de a fi mai sfânt, piedici 
de a face voia lui Dumnezeu, 
pe care o simt în inimă, dar 
mai am piedici. „Ce mă 
împiedică?...”. Dumnezeu dă 
răspunsul: „Nimic nu te 
împiedică dacă ai credință. 
Dumnezeu va purta de grijă”. 
Un singur lucru ne trebuie, 
care este exprimat foarte bine 
prin cântarea: „M-am hotărât 
să-L urmez pe Isus”.  
 
 
 

 
 

«Tu ești fiul meu preaiubit, în 
Tine Îmi găsesc toată plăcerea 
Mea»”. (Luca3:22) 
 

Ca să ai această evaluare din 
partea lui Dumnezeu, trebuie 
să fii copil al lui Dumnezeu prin 
nașterea din nou, să fi ca 
Domnul Isus, ascultător, 
dependent de Tatăl, și să ai 
Ceva: Duhul Sfânt, Duhul lui 
Dumnezeu care este dat celor 
ce ascultă de El (Fapte 5:32).  
 

Nu este important ce evaluare 
ne dăm noi înșine: eu cred că 
duc o viață bună, sunt creștin, 
nu fac rău nimănui... Nu este 
important nici dacă celor din jur 
le place de mine, sau nu. Este 
important ca Dumnezeu să 
zică: „Bine, rob credincios, Îmi 
găsesc plăcerea în tine”.  
 

Dacă până azi nu credem că 
Dumnezeu are motive să ne 
spună aceste cuvinte, încă 
este har de pocăință, cu 
nădejdea că într-o zi vom auzi 
aceste vorbe:  
„Bine, rob bun, vino în bucuria 
Stăpânului tău”. Amin! 

 

 
 
 
 

Botezul a fost oficiat de către 
păstorul Daniel P. Nicolici, tatăl 
candidatului Mathew Nicolici. Așa 
că S-a bucurat Tatăl ceresc, și tatăl 
pământesc; bucurie în Cer și pe 
pământ. 
 
Punerea mâinilor a fost făcută de 
cei trei păstori participanți la 
această sărbătoare de botez. 
 
Glorie Domnului Isus Cristos! 

Botez la Biserica Baptistă Speranța, Melbourne 

Păstor Dorel Brîndaș  Păstor Daniel P. Nicolici Păstor Teofil Ciortuz 

Pe data de 25 Noiembrie, Biserica Speranța s-a îmbrăcăt în haine de sărbătoare. Tânărul Mathew a marturisit credința lui primind 

botezul în apă. Au fost invitați la această sărbătoare păstori și frați și surori de la alte Biserici din Melbourne. A fost mare bucurie în 

Adunarea Domnului, Biserica a răsunat de cântări de laudă pentru Dumnezeu. Redăm mai jos spicuiri din predicile fraților păstori:  

Ce este important Minunea Mântuirii 

(Matei 28:20). 

Speranța - Melbourne - Australia. Ianuarie 2019 
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Anul Nou 
Valentin Popovici 
 
Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat în vremi un nod. 
Am mai închis 'napoi o poartă şi-am mai trecut peste un pod. 
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar îşi scoate. 
Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate. 
 
S-a-ntors clepsidra vremii iarăşi, stăm la un prag de vremuri noi. 
Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi? 
În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aşteaptă? 
Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă? 
 
Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel, 
Căci Anul Nou stătea în faţă, dar nu vedea ce-i după el. 
S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altădată, 
De parcă anii, pe la vamă, nu vor mai trece niciodată. 
 
Ne vin răvaşe din Scriptură, că-n vremurile de apoi, 
Vor fi războaie, boli şi ură, şi Anticristul printre noi; 
Că-n mulţi iubirea şi credinţa se vor răci în sloi de gheaţă, 
Iar strâmbătatea şi desfrâul vor umple legile din viaţă. 
 
Dar iar ne mai sosesc răvaşe că Dumnezeu e-Atotstăpân, 
Că-n mâna Lui stă Universul, şi toate doar prin El rămân. 
Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului: GATA! 
Şi timpul va preda ştafeta, ca să înceapă judecata! 
 
Eşti pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător? 
El vrea să-ţi dea prin har iertarea, să-ţi fie azi Mântuitor. 
Al veşniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale, 
Vrea şi pe noi să ne-nnoiască, pentru ospăţul slavei Sale! 
 

Se duc pe rând, Isuse 

 Traian Dorz    
 
Se duc pe rând, Isuse, acei ce Te-au iubit, 
dar veşnic fericită iubirea Ta rămâne, 
se duc cei sfinţi, dar harul rămâne strălucit 
din ieri în azi, acelaşi, apoi, din azi, în mâine! 
 
Se-nchid, Isuse, ochii ce Te-au privit pe rând, 
dar dragostea rămâne tot tânără, ca Tine, 
îngheaţă-odată gura ce-a sărutat plângând, 
dar dorul Tău rămâne la rândul care vine. 
 
Se uscă mâine mâna ce-mbrăţişează az’, 
îmbrăţişarea însă va rămânea întruna, 
se ruinează maluri ce-au curs al ei talaz, 
dar unda ei cea dulce va curge-ntotdeauna. 
 
O, las’ să treacă vecii, să nici nu-i numărăm, 
să ne-mbrăcăm murirea cu chipul Nemuririi, 
ca În-afara-Vremii în veci şi-n veci să stăm, 
nedespărțiți, Isuse, sub razele iubirii! 
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Pastorul Gavril Crișan și-a sfârșit alergarea… 
 Chris Crișan 

 
Păstorul Gavril Crișan s-a născut în 14 Octombrie 1939 și a plecat în veșnicie în 25 

Noiembrie 2018. A fost slujitor la Făget, Sintești, Coșteiul de Sus și Bichigi din anul 

1969. Apoi la Biserica Baptistă nr. 3 Oradea din anul 1977. 

 

Din anul 1980 a plecat la Prima Biserică Baptistă din Richmond, Australia. Din 

Melbourne a plecat la Perth în anul 1986 la îndemnul fratelui Pitt Popovici să 

înceapă lucrarea unde nu mai erau Biserici românești. 

 

În anul 1999 s-a retras din lucrare încet, dar întotdeauna la-ndemână, să slujească ori 

de câte ori era solicitat. În anul 2014 a avut primul atac cerebral care a fost începutul 

declinului sănătății lui. 

 

A lăsat în urmă soția Lidia, 6 copii (4 băieți, 2 fete) și 7 nepoți.  

A împlinit marea trimitere a lui Isus: „Duceți-va până la marginea lumii și 

propovăduiți Evanghelia”. 
 

 
 
 
 

Comoara ascunsă 
 
Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde, și, de 
bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea” (Matei 13:44). 
 
Aveam 45 de ani și, atât eu cât și Aneta, soția mea, eram sătui de viață... Căutam o altă viață, fugeam de 
trecutul și prezentul nostru în speranța că vom ajunge la un timp diferit, nu neapărat fericit și lipsit de griji, dar 
doream o viață nouă. Așa am ajuns, împreună cu copilul nostru de 8 ani, la Perth, în Septembrie 1994.  
 

Într-o seară târzie, pe când Aneta se întorcea de la 
hotelul unde lucra, un taximetrist român (John Talpă), îi 
spune că undeva, în Bayswater este un loc unde se află 
o comoară ascunsă. După mai multe peripeții am ajuns 
la acel loc și am văzut, nu o comoară ascunsă, ci o 
Biserică așezată, în lumină, pe un deal mic. Strălucea 
soarele când noi am intrat în Biserica aceea. 
 

La ușă era păstorul Crișan. M-a întrebat cum mă 
cheamă, dar mi-a fost frică să-i răspund. El mi-a zis: 
„Intră, om fără nume, intră în Casa lui Dumnezeu și El 
îți va da un nume nou”. 
Acolo am aflat acea comoară, acolo era mărgăritarul de 
mare preț: credința mântuitoare, credința în Domnul 
Isus. Era ascunsă vederii, dar am descoperit-o în inima 
păstorului nostru, în inimile credincioșilor. 
 

„Fruntea sus, la Dumnezeu!”, „Ce v-a plăcut nu o să vă 
mai placă și ceea ce nu v-a plăcut o să vă placă!”. „Să 
vă întoarceți acasă pe alt Drum!”. Și azi răsună 
cuvintele sorei Lidia în inima mea. Și cele ale păstorului 
nostru: „Pe baza mărturiei tale, la porunca lui 
Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al 
Duhului Sfânt!”. 
„Fruntea sus, la Dumnezeu...” și azi, după 24 de ani... 
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SEARĂ DE COLINDE LA BISERICA BAPTISTĂ PERTH În seara zilei de 9 Decembrie, Biserica noastră  

s-a bucurat în închinare de istoria nașterii 
Mântuitorului, într-un aranjament muzical 
deosebit.  Domnul să fie slăvit! 
Păstor Ioan Bușan 

SEARĂ DE COLINDE LA BISERICA PENTICOSTALĂ PHILADELPHIA 

Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus din acest an a fost prăznuită la BPR Philadelphia prin mai multe servicii divine, atât în data 

de duminică 23 Decembrie, la 10am și 6pm, cât și în Ajunul Crăciunului - Programul copiilor și tinerilor (luni 6pm) și Crăciun - 

Nașterea Domnului (marți 6pm).  

La Seara de colinde au participat peste 500 de credincioși, dintre care mulți prieteni. A fost o Evanghelizare pe note muzicale. 

Corul mixt - (dirijori Daniel Bădeliță; Naomi Dzitac ; Dina Man), fanfara - (dirijor Adrian Bordea), dar si trei grupuri de surori, 

de frați și mixt (surori și frați), au creat, prin cântările intonate, atmosfera de acum 2000 de ani de pe câmpia Bethlehem-ului. 

Meditația din cuvântul lui Dumnezeu a fost transmisă de fratele păstor Attila Zambo din Timișoara. A fost o seară plină de 

har! Slăvit să fie Domnul! 

Păstor Gabi Izsak 
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Păstor coordonator Gabi Izsak 
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  Biserica Penticostală Tabor - cântări, bucurie, părtășie 
 
În seara zilei de Duminică, 16 Decembrie 2018, Biserica Tabor a avut un 
program deosebit cu cântări, colinde, poezie, rugăciune și Cuvânt. La 
această bucurie de a sărbători nașterea Domnului Isus Cristos, la 
invitația păstorului local, fratele Mircea Câmpeanu, a participat și 
păstorul de la Biserica Philadelphia, fratele Gabi Izsak însoțit de un grup 
de cântăreți, conduși de fratele Daniel Spătaru. 
A fost o seară de neuitat; mulțumim Domnului pentru prilejul de 
bucurie în care am putut să aducem închinare Domnului Isus Cristos, 
Mielul fără cusur care a ridicat păcatul lumii.  

  

 Păstor Gabi Izsak și Păstor Mircea Câmpeanu 

BISERICA HARUL - Colinde - 23 Decembrie 
2018 
 

Biserica Harul s-a adunat în casa fratelui Nelu Albu pentru un timp de închinare prin colinde și cântări 
închinate Pruncului născut în ieslea din Betleem. Nu au uitat să ducă vestea bună și celor care sunt în nevoie. 
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Daniel Spătaru Daniel Grunzu Alin Grunzu 
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Ziua de 1 Decembrie a fost o zi de sărbătoare pentru românii din Melbourne, și nu numai. Comunitatea Română a 
fost prezentă într-un număr mare la Park Ridge Reserve. Doamna Mihaela Beșliu a reprezentat Consulatul Român 
din Melbourne. S-au servit mâncări tradiționale românești, a fost un program muzical românesc și au fost 
activități pentru toate vârstele. Au fost prezenți credincioși români din toate Bisericile românești, sărbătorind 
împreună 100 de ani de la Marea Unire devenită Ziua Națională a României. 
 

    

La 1 Decembrie, în Rowville,  a 
fost plăcut să vedem și câteva 
femei în costume tradiționale 
românești, fiecare reprezentând 
zona de unde se trage de obârșie. 
 
Alături este cel mai vechi costum 
tradițional, purtat la această 
sărbătoare, de Diana Ichim. 
A fost făcut de bunica ei, Ariada 
Ficiu când avea 15 ani, pe la anul 
1933. 
Bunica ei s-a născut la 13 
Decembrie 1918 – luna și anul 
Unirii. Costumul, făcut integral cu 
mâna, are venerabila vârstă de 85 
de ani, este în condiție perfectă și 
reprezintă zona Gorjului. 
 

 

Felicitări tuturor femeilor care au venit în costume tradiționale 

100 de ani de la Marea Unire! 

Pe data de 25 Decembrie 2018, 

Biserica Baptistă Română din 

Adelaide, cu mare bucurie , a 

sărbătorit prin cântări, poezii și 

predicarea Cuvântului, pe cel care 

este întotdeauna cu noi - EMANUEL! 

Păstorul Gelu Bondor a îndemnat 

Biserica la sfințire și a transmis tuturor 

credincioșilor fericire, bucurie în 

Domnul și un am plin de 

binecuvântări.  
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NU PUNE OAMENILOR ETICHETE – IUBEȘTE- I! 
 

Bob & Debby Gass 
 
„Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). 

acă ai tendința să petreci timpul numai cu persoane de credința ta, gândește-te la următoarele: 
Domnul Isus S-a abătut zeci de kilometri de la drumul Său pentru a se întâlni cu femeia samariteană 

la fântână. Din punct de vedere cultural și religios, a fost o mișcare greșită. Mai întâi, femeia avea cinci 
divorțuri la activ, așa că reputația ei era pătată. În al doilea rând, făcea parte dintre neamuri. În acele 
vremuri, iudeii nu aveau voie să bea apa scoasă din fântână de o persoană dintre neamuri, nici să 
mănânce din mâncarea lor.  

Doctorii iudei nu puteau consulta pacienți ne-iudei. Iudeii considerau neamurile ca fiind „necurate”, și 
aveau convingerea că interacționând cu ei, ar deveni și ei necurați. Dar Domnul Isus dorea să-i includă 
pe oameni, nu să-i excludă! „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi…” (Ioan 1:14). Domnul Isus a 
atins leproși, i-a iubit pe străini și a petrecut atât de mult timp cu petrecăreții, încât marii preoți l-au 
numit „om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor” (Matei 11:19). 

Domnul Isus nu le-a pus etichete oamenilor; El i-a iubit. Când Îl urmezi pe Isus, El pune degetul pe 
prejudecățile tale și te face să te confrunți cu ele. Isus dorește să schimbe felul în care îi privești pe 
oameni și să nu-i mai consideri iudei sau neamuri, oameni dinăuntru sau oameni din afară, liberali sau 
conservatori, deoarece: „Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” 

Astăzi, poți avea de-a face cu persoane pierdute, la fel ca femeia de la fântână. Poate au fost dați afară 
din Biserică, sau poate Biserica le-a întors spatele… Tu vei avea posibilitatea, fie să le pui o etichetă, fie 
să-i iubești. Onorează-L pe Dumnezeu – și iubește-i! 

 
Sursa: Fundația S.E.E.R.   
  

D 

 

Să încercăm cu toții să împlinim acest cuvânt, 
să nu chemăm în casele noastre numai pe cei 
care știm că ne vor chema și ei la rândul lor, ci 
să facem bine celor ce nu ne pot răsplăti 
facerea noastră de bine. 
 
Pentru fiecare slujitor al lui Dumnezeu acest 
gând ar trebui să fie un îndemn și o 
încurajare, chiar dacă lucrarea aceasta pentru 
Domnul pare să fie aproape lipsită de roade, 
dar Mântuitorul ne asigură că eforturile 
noastre sunt scrise în Ceruri și vor fi răsplătite. 
 
Toți cei care se consacră lui Dumnezeu in 
lucrarea de slujire pentru omenire, se află 
într-o relație de colaborare cu Domnul Slavei, 
care va răsplăti tuturor. 
 
Implică-te și tu: www.hopeforafrica.ro 

Misiunea Hope for Africa 

„Când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe 

șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu 

ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor 

neprihăniți" (Luca 14: 13,14). 

11 
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NU-I ALUNGAȚI  
DIN BISERICĂ 
 
David Lavric 
Câteva cuvinte despre generația tânără, despre cei 
care le-au pus în mână Evanghelia și despre Casa de 
rugăciune pe care încercăm să o revendicăm și unii 
și alții. 
De ce ne pleacă tinerii din Biserică? De ce părăsesc 
Bisericile în care au fost botezați? Motivul, cel la 
care am să mă refer, are de-a face atât cu ei cât și cu 
noi. Trebuie să împărțim vina. Dacă o depistăm, 
atunci am dat de lumină. 
 
Ei, generația care migrează, au un profil până acum 
unic: sunt alergici la autoritate. Răbdare. Când s-au 
născut ei, comunismul a murit, în acte; ideologia s-a 
conservat mai ceva ca moaștele de la Iași. În 
România s-a abuzat de putere la fiecare colț de 
stradă. Nici străzile cu Biserici nu au fost ocolite. 
Autoritatea impusă, arogată și cumpărată cu voturi 
și funcții, a caracterizat copilăria lor. Pentru ei 
autoritatea este inerent suspectă, este asociată cu 
lipsa de argumente, cu o conducere slabă și cu 
prostia; ei fug de autoritate și de oamenii ei, fug de 
Bisericile unde autoritatea este singura pârghie.  
 
Tinerii trebuie ajutaţi să recupereze înțelesul biblic 
al autorității. Ei au nevoie de modele, de mentori, 
au nevoie sa vadă că autoritatea este conferită prin 
slujire. Nu folosiţi tonul pe post de argument, nu 
apelați la funcție ori de câte ori vă sperie întrebările 
lor. Coborâți-vă între ei, câștigați-le inima, 
bandajați-le rănile. Unii dintre acești tineri sunt mai 
loviți decât soldatul ce a prins două războaie 
mondiale. Nu vizitați doar bătrânii din spitale, ei 
sunt mai bolnavi și mai singuri decât mulți dintre 
aceștia - ei sunt alergici la autoritate, noi am înțeles-
o, folosit-o și prezentat-o greșit. 
 
Și acum, de ce nu am întelege că Biserica nu este 
nici a noastră și nici a lor, ci că de fapt noi împreună 
cu ei suntem Biserica? 

https://newsnetcrestin.blogspot.com 

COLINDE LA PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ 
ROMÂNA, MELBOURNE, AUSTRALIA 

Corul Bisericii condus de sora Lili Copocean a adus, prin colinde, sărbătoarea 
Crăciunului și vestea bună a nașterii Domnului Isus, în inimile noastre.  

Copiii Bisericii au avut un program minunat prin care au prezentat scene de 
la nașterea Mântuitorului! „Tu ai scos laude din gura pruncilor...”  

Pe dealurile din zona Endeavour Hills au răsunat glasurile colindătorilor care 
au dus vestea nașterii Domnului Isus în casele românilor. 

Masă de dragoste pentru 
colindători și vecini, în casa 
familiei Cerbu. 

Sora Melania Cerbu îi întâmpină 
cu dragoste pe vecini. 
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Lucica Boltașu 
 

Te caut printre stele, Te caut printre sori, 

În nopţile senine şi-n zilele cu nori, 

Te strig în orice vreme, cu bucurie-n glas, 

Căci Tu-mi eşti ajutorul, doar Tu mi-ai mai rămas! 

Chiar de îmi vine-a plânge, când trec prin încercări, 

Pun zâmbetul pe buze, privesc spre-albastre zări, 

Nu las îngrijorarea să mă cuprindă iar, 

Căci am nădejde-n Tine, în Dragoste şi Har. 

M-ai învăţat răbdarea, chiar de îmi este greu, 

Ai pus în mine pacea şi Duh de Dumnezeu. 

Iubirea, bunătatea, puterea de-a ierta, 

În totul vreau Isuse, să fac doar voia Ta! 

Căci mi-am predat viaţa întreagă, pe deplin, 

Mi-ai alinat durerea, ai luat al meu suspin, 

Iar eu, de-atunci Preasfinte, Te laud şi Îţi cânt, 

Tu-mi eşti orientarea şi scopul pe pământ. 

Atât cât am suflare, Te voi slăvi, Isus, 

Căci nu e bucurie, nu-i alta mai presus, 

Eşti binecuvântarea ce mi-a dat Dumnezeu, 

Te-ador şi Îţi dau cinste căci Tu eşti Domnul meu. 

  

 

Elena Marin Alexe 

 

Mi-ai scris numele în soare dogoritor 
Ca să mă topesc şi să ard de dragoste pură 
Pe aripi de nor. 

Mi-ai scris numele pe ape învolburate şi line 
Ca să duc precum valurile vestea cea bună 
Cu gândul la Tine. 

Mi-ai scris numele pe munţii înalţi şi cărunţi 
Ca să rămân neclintit ca și ei lângă Tine mereu 
Râvnind la virtuţi. 

Mi-ai scris numele pe înmiresmatele flori 
Ca să aduc bucurie în jurul meu ca şi ele 
În răcoarea din zori. 

Mi-ai scris numele pe întinsul pământ bogat 
Ca să aduc roade bune ca el an de an şi 
Să nu fiu uscat. 

Mi-ai scris numele pe lună şi enigmatice stele 
Ca să strălucesc în întuneric şi să fiu călăuză 
Tăcută ca ele. 

Mi-ai scris numele pe adieri unduite de vânt 
Ca să usuc lacrima de sub pleoape şi să aduc 
Mângâiere şi cânt. 

Mi-ai scris numele pe fulgii argintaţi de nea 
Să port mereu haina albă, strălucitoare 
Şi pură ca ea. 

Mi-ai scris numele şi pe lemn de cruce, Isus, 
Ca să port veşnic în inimă dor şi nădejde 
În viaţa de sus. 
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Ofițerul de serviciu a început 
percheziția bagajelor. Când a dat 
în bagajul meu de Biblie și de un 
carnet de cântări scrise de mână, 
parcă l-au apucat toate 
damblalele. A început să tune și să 
trăsnească cu vorbe urâte și 
murdare. 
     - Ce-i cu Cartea asta în bagajul 
tău? De unde o ai? Cine ți-a dat-o? 
Știi că e ilegală? Ia să vedem unde 
a fost tipărită. Dacă nu scrie 
România pe undeva înseamnă că a 
fost introdusă clandestin în țară și 
e ilegală.  
Nu apucasem să-i răspund la nici 
una din întrebările sale puse una 
după alta, dar l-am văzut cum se 
aprinde de mânie și parcă toate 
duhurile necurate din văzduh s-au 
năpustit asupra lui. 
     - Nu scrie nicăieri, zbieră el la 
mine. De unde o ai? 
     - O am mai de mult. Am  
primit-o cadou, i-am răspuns eu. 
Nu aveam de gând să-i spun că 
tata mi-a dat-o cu ani în urmă. Nu 
voiam să-l amestec pe tata în 
situația mea, mai ales că la ora 

aceea el nu avea nici cea mai mică 
idee unde aș putea fi. 
     - Nu știi de unde o ai, ha?, se 
răsti el la mine. Nu-i nimic, se 
confiscă și în noaptea asta vreau 
să văd și eu ce mi se va întâmpla 
dacă ard o Biblie. Am auzit că 
Dumnezeul vostru va face să-mi 
ardă casa, sau poate chiar o să-mi 
cadă o mână. Ha! Ha! Ha! 
Drăcovenie, rânji el batjocoritor. 
S-o ardă?, mă gândeam... Apoi  
l-am întrebat: 
     - Dar ce rău v-a făcut Cartea 
asta, domnule ofițer? De ce vreți 
s-o ardeți? Ați citit-o cumva, ca să 
vedeți ce scrie în ea și dacă ce 
scrie în ea este ceva rău sau 
împotriva statului nostru? 
     - Ia te uită la ea... Are curajul 
să-mi pună mie întrebări, se uită 
ofițerul la mine fără să-i vină a 
crede că eram așa de îndrăzneață.  
     - Aici, continuă el, eu pun 
întrebări și tu răspunzi. Eu fac ce 
vreau cu voi și cu lucrurile voastre, 
trădătorilor de țară! Asta e 
plăcerea mea! Și luându-mi Biblia 
se întoarse în biroul său. 

     Cred că se făcuse ora zece 
seara. Curtea cazărmii era mai 
liniștită. Era un timp bun pentru 
rugăciune. 
„Doamne Isuse, mi-e frig și mi-e 
foame, dar nu-mi pasă. Sunt 
obosită încât abia mă mai țin pe 
picioare, dar nici asta nu mai 
contează. Ceea ce te rog frumos 
este să îmi arăți din nou că Tu le 
știi pe toate și știi și unde este 
Biblia mea pe care o am de la 
tata... Doamne Isuse, Te rog 
oprește-l pe omul acesta din 
nebunia lui și nu-l lăsa s-o ardă”. 
     Nu știu cât m-am rugat așa... 
Ușa s-a deschis din nou și mi-am 
auzit numele strigat. L-am urmat 
pe ofițer în biroul său și, după ce  
i-a ordonat caporalului să se ducă 
nu știu unde, a închis ușa în 
spatele meu cu cheia și... mi-a 
spus cu o voce mai prietenoasă: 
     - Silvia, te rog să iei loc pe 
scaun.  
„Te rog” și „Silvia”... Cine-ți mai 
vorbea așa pe vremea aceea, când 
intrai pe mâinile lor...? 
Am ezitat să mă așez imediat și, 
dintr-o privire, mi-am dat seama 

FRONTIERA 
Silvia Tărniceriu 

 

 

Nemaiputând să suporte persecuțiile la care era supusă în mod 

sistematic de către Securitate, Silvia, împreună cu un grup de 

români mai tineri și mai bătrâni, mai pocăiți și mai nepocăiți, a 

încercat să treacă frontiera în Iugoslavia și chiar a reușit. Dar, de 

parcă lanțul suferințelor nu era terminat, grupul de fugari a fost 

arestat de Miliția Iugoslavă care i-a predat autorităților române. 

Din nou anchete, interogatorii și bătăi crunte, lucru obișnuit la 

frontieră și în aresturile Miliției. Iat-o pe Silvia Tărniceriu din nou 

la... interogatoriu. 

Din cartea „Dumnezeu îmi 

cunoaște măsura” 
continuare 

Așa se călește oțelul 
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că geamul avea gratii de fier și că 
ușa era încuiată cu cheia. Am mai 
văzut și un pat simplu, de o 
persoană, și m-a cuprins frica. Nu 
aveam nicio portiță de scăpare. De 
aceea îmi vorbise el atât de 
frumos... 
Ghicindu-mi gândul, sau mai bine 
zis citindu-mi groaza de pe față, 
ofițerul îmi vorbi din nou calm și 
cu un zâmbet neprefăcut: 
     - Nu te teme de nimic, Silvia.  
N-am să mă ating de tine. Ia loc, te 
rog. Vreau să stăm puțin de vorbă. 
Ai văzut că l-am trimis și pe 
caporal de aici. Am vrut să vorbim 
numai noi doi, fără martori. Nu 
avem prea mult timp și nu vreau 
să știe nimeni de discuția noastră. 
Cred că ne-am înțeles. Pot să am 
încredere în tine, da? Fii fără 
teamă, nu ți se va întâmpla nimic 
rău aici, mă asigură el. 
Deși mă rugasem, totuși, nu-mi 
venea a crede. Dumnezeu era din 
nou la lucru pentru mine și, ca un 
Învățător desăvârșit, avea să mă 
poarte la școala Lui, dându-mi 
câteva lecții de laborator. Mă 
trecea când prin foc, când prin 
apă. Așa se călește oțelul. 
     M-am așezat liniștită pe scaun 
și m-am uitat din nou împrejurul 
meu. Fără să mă observe, am tras 
mai adânc aer pe nas ca să îmi dau 
seama dacă miroase a hârtie sau 
plastic ars... Și aici trebuie să 
recunosc  cât de slabă îmi era 
credința, doar mă rugasem și 
știam că Dumnezeu poate să facă 
și astăzi minuni. Și, din nou, cred 
că L-am întristat pe Domnul prin 
îndoiala mea. 
     - Uite-o aici, zise ofițerul. După 
ea te uiți? Încerci să vezi dacă 
miroase a vinilin topit? Și scoase 
de jos, din dreapta, dintr-un sertar 
al biroului aceluia mare și negru, 
Biblia mea. M-am repezit peste 
birou să mi-o iau înapoi, dar... 
     - Hei, hei! Stai așa! Încă nu pot 
să ți-o dau și nu o poți lua, îmi zise 

el blând, zâmbind. Încă n-am 
terminat ancheta și nici discuția 
noastră. Uite care e treaba: după 
cum vezi, n-am reușit s-o arunc 
deodată în sobă. Am deschis-o mai 
întâi din curiozitate, să văd și eu ce 
poate să scrie într-o Biblie... Și, 
curios, am întors pagini una după 
alta, apoi m-am așezat pe scaun și 
am citit mai departe. Colegul meu, 
caporalul, adormise. Nu știu când 
au trecut orele acestea, dar mi-am 
dat seama că nu mai pot arunca 
această Carte în foc. Silvia,  
spune-mi și mie, ce vă face pe voi, 
creștinii, să suferiți atât de mult 
fără să vă luptați cu noi...? 
     - Citiți mai departe Cartea 
aceasta și veți afla, i-am răspuns 
eu bucuroasă. 
     - Nu vă-nțeleg, dar mi-aduc 
aminte, când eram copil de vreo 
cinci - șase ani, bunica mea m-a 
dus și pe mine odată la o Biserică 
de-a voastră, de-a pocăiților, 
undeva la țară, într-un sat. Nu 
erau nici icoane pe pereți, nici 
lumânări, nici preot, dar mi-aduc 
aminte că cineva vorbea așa de 
frumos, iar bunica plângea. N-am 
să uit asta niciodată, deși nu am 
mai spus-o nimănui până acum. Îți 
fac o mărturisire acum, continuă 
el, și știu că n-ai să mă divulgi. 
Ceea ce mă frământă mai mult 
este că am semnat sentințele 
multor creștini pentru a fi trimiși la 
închisoare, dar, cu iscălitura mea, 
n-am putut scoate pe niciunul de 
acolo. 
     Am rămas câteva secunde pe 
gânduri. 
     - Dar nu avem timp de asta 
acum, se trezi el, ca dintr-o visare. 
Spune-mi, ce înseamnă aceste 
sublinieri în Biblia ta? De ce-ai 
subliniat numai anumite pasaje? 
     - Le-am subliniat pentru că  
mi-au vorbit într-un fel deosebit, și 
le-am luat ca din partea lui 
Dumnezeu pentru mine. Când cel 
ce ne vorbește în Biserică din 

Cuvântul lui Dumnezeu, spune 
ceva deosebit, inspirat de Duhul 
lui Dumnezeu cu privire la acel 
text, îmi place să subliniez 
cuvintele respective ca să mi le 
întipăresc mai bine în minte și în 
inimă, i-am răspuns eu.  
     - Sunteți grozavi! Și aș avea 
atâtea alte întrebări să-ți pun, dar 
nu avem timp. Trebuie să se 
întoarcă caporalul. Și totuși, mai 
am o întrebare pentru tine. Aș 
putea foarte simplu să-ți confisc 
Cartea, așa cum ți-am spus mai 
devreme, dar nu mai pot s-o fac. 
Ți-o cer frumos: vrei să-mi dai mie 
Biblia ta? Vreau să am și eu o 
Biblie și nu știu de unde și cum  
mi-aș putea face rost de una. Sunt 
sigur că tu mai poți face rost de 
alta. Dă-mi-o mie pe asta, te rog 
frumos. 
     Din nou eram... oare unde, de 
data asta? Că nu era nici foc și nici 
apă. Mă simțeam liberă, ca o 
pasăre în zbor. Ori poate visam? 
Dacă nu visam și era aievea, cum 
să-i dau omului acestuia Biblia 
mea? Îmi era atât de dragă și 
aveam atâtea notițe de predici în 
ea... „Doamne, ce să fac acum?  
L-aș ruga să-mi dea drumul de aici 
și să-i aduc chiar două Biblii dacă 
vrea...! Numai să mă lase să plec 
de aici și să nu mai am de 
înfruntat zilele următoare...”. 
     - Hei, Silvia, la ce te gândești? 
Mi-o dai ori nu mi-o dai? Hai, 
spune-mi, că mai am să-ți spun și 
eu încă ceva dacă mi-o dai... Ce 
ridicol! Va trebui să încalț eu acum 
papucii voștri și să găsesc un loc 
unde s-o ascund până ce o voi 
putea scoate din unitate. 
     - Luați-o, domnule ofițer. Mi-e 
foarte greu să mă despart de ea 
pentru că o am de la tata și cred 
că ați văzut ce mi-a scris pe prima 
pagină. V-o dau cu bucurie. Sper 
să vă fie de folos. 
 

Va urma
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https://activechristianity.org 
 
Few topics cause as much debate, controversy, 
emotion and rhetoric as the question of abortion. It has 
been the subject of countless articles, books, speeches 
and demonstrations. Many of the questions seem to 
have no concrete answer – neither scientifically nor 
ethically. 
 
One of the big questions raised is: “When does life 
actually begin?” Another is: “How does life begin?” 
 
Each individual is a distinct, separate entity from either 
of its parents from the moment of conception. There 
are many debates on when this individual can actually 
be said to have its own life – is it at conception or when 
the heart starts beating, or some other time? 
 
God has known all life from eternity. 
As Christians, we must base our life and our faith on 
God’s Word. Though nobody can scientifically prove 
when life actually begins, we know from the Bible that 
God is the creator of all things, and He is the source of 
all life. When God created the first man Adam, he was 
not alive until God “breathed into his nostrils the 
breath of life”, when he “became a living being” 
(Genesis 2:7). In the same way, it is not a certain 
chemical combination that makes an unborn child live, 
but the breath that God has breathed into him, and 
nobody can know when that takes place. 
 
Life is holy, pure and inviolable, and we must respect it 
as we respect God, the giver of life. Throughout the 
whole Bible it is clear that God knows all things, also 
that which is to come, and has known this from 
eternity. In this way He has also always known each 
person, each life – even before conception. 
 
Not only does God know every individual before they 
exist, but He even has a purpose with each of these 
lives. This is expressed clearly in the book of Psalms: 
 
“For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb.  I will praise You, for I am fearfully and 
wonderfully made; marvellous are Your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from 
You, when I was made in secret, and skilfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my 
substance, being yet unformed. And in Your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet 
there were none of them.” Psalm 139:13-16. 
 
So what is a Christian view on abortion? Christianity is based on faith in the Almighty God, and in His creating 
power, both in natural and in spiritual things. The Bible, being the Word of God, is the basis for how we conduct 
our lives. Our trust is in God, the Almighty Creator, who knows all things – also the lives of those yet unborn. We, 
His creation, are called to live before Him in reverence and awe, with full, unwavering faith in His boundless love, 
goodness and wisdom. Any decision made with God brings rest and peace. We believe that many lives would have 
been spared if God had been sought before these decisions were made.  
   

 

 

Mommy... I like it here 
Rodica Boțan 

 
 
 
I'm small and cute, and I like it here…  
I suck my thumb and your heart's so near …  
But I hear your voice… and you sound so mad;  
Is it ‘cause of me, Mommy, you`re so sad? 
 
And I like it here… and your heart's so near…  
Mommy I like it here! 
 
 
Your heart beats fast and I know something`s wrong; 
I`m here for you… mommy please be strong!  
But I don’t understand… what was that you said?  
Did I hear you say that you wish I was dead? 
 
And your heart is near… and I like it here;  
Mommy I like it here… 
 
I`m small and chubby, but I`m growing fast,  
I wish I was born and saw the light at last; 
And I want to see your darling face  
And snuggle in your warm embrace... 
 
Oh mommy, please… Let me see your face…  
I’m longing for your warm embrace… 
 
 

A Christian view on abortion 
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CE FACI ATUNCI CÂND ÎȚI VEZI BARCA VIEȚII 

SCUFUNDÂNDU-SE?  
 Paul Linzey 
 

incizeci și cinci de minute după miezul nopții, pe data de 3 februarie 1943, USS Dorchester se îndreptă spre 
Groenlanda, cu peste 900 de oameni la bord. Căpitanul Hans Danielsen, conștient de faptul că navele 

germane erau în zonă, le-a ordonat oamenilor să fie gata și să-și ia vestele de salvare, dar mulți dintre ei nu au 
respectat ordinul, deoarece vestele erau incomode și nu se putea dormi cu ele. 
 
Capelani ai Armatei erau pe vas: un metodist, un rabin, un preot catolic și un păstor al Bisericii reformate. Toți 
patru erau membri ai echipajului. Toți patru erau membri noi în armată. Toți patru erau pregătiți să-i slujească 
pe soldați, țara lor și pe Dumnezeul lor. Toți cei patru erau gata să-și dăruiască viața dacă era necesar. 
 

Nu a durat mult și o torpilă a lovit nava, totul s-a 
împrăștiat. O mulțime de oameni au murit pe loc; și 
mai mulți au murit în apă. Alții au fost grav răniți. 
Oamenii care au fost prinși dormind și care au refuzat 
vestele au intrat în panică, căutând acum veste de 
salvare și încercau să găsească o cale către puntea de 
sus pentru a putea abandona nava. 
 
De îndată ce haosul a început, cei patru capelani au 
intrat în acțiune. Aceștia au încurajat tinerii răniți și 
panicați, au îndrumat soldații spre puntea superioară 
și spre bărcile de salvare ajutându-i și pe alții să 
găsească veste. Vestele de salvare ale celor care deja 
muriseră au fost scoase și date acelora care nu 
aveau, dar care încă trăiau. 
Aproximativ două sute treizeci de oameni au reușit 
să scape cu viața în acea noapte. Extenuați și speriați 
priveau înapoi la nava ce se scufunda, văzându-i pe 
cei patru capelani stând pe punte, cu mâinile 
împreunate, rugându-se și cântând în ebraică, latină 
și engleză. 
 

Tu ce faci când nava ta se scufundă? Cum răspunzi atunci când viața ta pare să fie la capăt de drum și nu mai 
vezi niciun fel de scăpare? În Eclesiastul 3:1 scrie că există un timp și un sezon adecvat pentru fiecare lucru sub 
ceruri, și dacă anumite momente necesită acțiuni diferite, atunci așa cum trăim, așa cum ne comportăm în 
aceste momente poate valora mai mult decât respectarea unor regulamente. 
Există un timp pentru a striga și un timp pentru a șopti, un timp pentru a scăpa de atacuri din partea celui rău și 
un timp pentru a te înarma cu armătura lui Dumnezeu, un timp pentru a purta veste de salvare, și un timp 
pentru a le da mai departe, astfel încât un alt frate să o poată folosi. 
 
Un om imoral se comportă necorespunzător din motive egoiste. Un om moral face ceea ce este corect din 
dragoste pentru aproape. Un erou respinge egoismul, ia în considerare obligațiile morale, apoi alege o cale de 
acțiune care va fi în folosul unei alte persoane, chiar și atunci când acel act poate să-i provoace lui rău. Asta 
face dragostea. Acesta este scopul pe care dragostea reală îl are ca țintă. Așa s-a gândit Isus atunci când a spus: 
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). 
 
Majoritatea societăților aduce un omagiu eroilor, iar cei patru capelani din istorioara mai sus amintită, sunt 
eroi care merită această onoare. Ar fi putut trăi mai mult, slujind mai mulți ani, schimbând viețile altor mii de 
oameni, poate. Cu toate acestea, au înțeles că „orice lucru își are vremea lui”; ei au ales să șoptească 
aproapelui: „Te iubesc”. Ei au decis să-și scoată jachetele de salvare. Ei i-au iubit pe cei cărora le-au slujit, știind 
cu siguranță că vor muri, și, prin luarea acestei decizii, au devenit eroi ai credinței lor. 
 

C 
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În perioada 06 - 10 Decembrie 2018, la invitația fraților slujitori din cele două Biserici românești din Insula de Sud a Noii 
Zeelande, am făcut o vizită în vederea slujirii și întăririi legăturilor frățești. A fost un timp deosebit petrecut în părtașie, 
mai ales că ne-am cunoscut, cu o parte din ei din România, din Arad, din cartierul Bujac, iar acum ne-am întâlnit la mii de 
kilometri distanță de locurile natale, dar cu același dor de închinare prin rugăciune, cântare și Cuvânt. 
 
Sâmbătă seara și duminică dimineața am avut un timp binecuvântat la Biserica Penticostală APELE VII din Ashburton, 
Biserică păstorită de fratele Emil Poienaru. Tema abordată din Cuvântul lui Dumnezeu a fost MULȚUMIREA la adresa lui 
Dumnezeu, iar textul a fost din Evanghelia după Luca 17. Au participat frati și surori din Christchurch și Rotorua (Insula de 
Nord). A fost un timp de rugăciune, iar sora Leny Poienaru a cântat cântări spre slava Domnului nostru. 
 
Duminică seara, Biserica Evanghelică HARUL Christchurch (păstor Cadmiel Vlașin) a fost gazda unui serviciu divin de 
învățătură biblică. Textul abordat a fost Psalmului 91, iar tema: De ce să-L iubești pe Dumnezeu? 
 
Împreună cu soția mea, Marinela Izsak, am petrecut clipe deosebite cu frații și surorile noastre din Noua Zeelandă și  
ne-am despărțit cu dorința revederii cât mai curând posibil. A Domnului nostru Isus să fie toată slava! 
 
A consemnat, păstor Gabi Izsak 
Păstor coordonator BPR Philadelphia, Melbourne 

SLUJIRE ÎN NOUA ZEELANDĂ (Insula de Sud) 

„Copilul poartă încă din zorii vieții amprenta 

familiei în care s-a născut. Sunteți tineri, nu 

aveți experiență, este primul vostru copil, dar 

cu putere de la Dumnezeu, cu înțelepciune 

primită de la Dumnezeu, fetița voastră va 

crește sub binecuvântarea Domnului. Pentru 

aceasta ne vom ruga , dar voi dați-i exemplele 

vieții voastre personale, a unei vieți trăite 

pentru Dumnezeu, a unei vieți trăită în 

spiritualitate. Și spun aceasta pentru noi toți: 

Să ne creștem copii în temere de Domnul”. 

Duminică 9 Decembrie 2018, tânăra familie 
Marcel și Ruth Enuică au adus-o la 
binecuvântare pe micuța Charlotte. 
Iată câteva îndemnuri din partea păstorului 
Teofil Ciortuz: 

PRIMA BISERICĂ BAPTISTĂ ROMÂNĂ , MELBOURNE 
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Păstor Teofil Ciortuz, Melbourne 
 
Este evident din Sfintele Scripturi că 
Numele lui Dumnezeu are putere.  
Pentru cel credincios, Numele prin care 
Dumnezeu se prezintă sunt deosebit de 
importante. Dacă păcătoșii nelegiuiți își permit să ia 
Numele lui Dumnezeu în batjocură, cei mântuiți se 
bucură să descopere în Numele divine adevărate 
izvoare de binecuvântare pentru sufletele lor.  
 
Apostolul Pavel a lăsat la sfârșitul Epistolei către Romani 
o colecție de nume extraordinar de frumoase ale lui 
Dumnezeu. Iată-le pe cele aflate în Romani cap. 15: 
 
Dumnezeul răbdării  
Romani15:5: „Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă 
facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după 
pilda lui Cristos Isus…” Dumnezeu nu numai că a avut 
răbdare cu noi și încă are răbdare față de această lume 
nebună, dar ne dă și nouă răbdare să ducem lupta 
credinței. De asemenea, conviețuirea cu semenii noștri 
necesită răbdare; cum să răzbim prin toate provocările 
pe care apropierea de alți oameni le presupune? 
Dumnezeul răbdării ne ajută în fiecare zi. 
 
Dumnezeul mângâierii  
Romani 15:5: „Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă 
facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după 
pilda lui Cristos Isus…” Ca un părinte iubitor, Dumnezeu 
știe să-Și mângâie copiii. Greutățile zilnice, luptele 
spirituale, împotrivirea dușmanului, pun o grea povară 
pe spinarea credinciosului. Cum va rezista la toate 
acestea? Ei bine, Dumnezeu ne mângâie în toate 
necazurile noastre. 
 
Dumnezeul nădejdii  
Romani 15:13: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de 
toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, 
prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde”. 
Credința creștină este o credință a nădejdii. Spre 
deosebire de ateism sau alte religii, creștinismul oferă o 
nădejde extraordinară. Suntem încurajați de Dumnezeu 
să avem nădejde. Lupta credinței nu ține veșnic, ci 
numai până trecem dincolo de moarte; după aceea ne 
vom bucura de roada străduinței noastre întru credință. 

 
Dumnezeul păcii 
 Romani 15:33: „Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin”. Celor ce sunt ai Săi, Dumnezeu le dă pace pe mai multe 
nivele: pace cu Dumnezeu, pace în noi înșine, pace cu semenii noștri. Spre deosebire de zeii antichității, ființe 
mitologice capricioase, răzbunătoare, urâcioase, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al păcii. Nu, aceasta nu 
înseamnă că El va face pace vreodată cu păcatul și nelegiuirea, ci El a inițiat și a realizat pacea cu cei credincioși prin 
jertfa de pe cruce a Domnului Isus. 
 
Încercați să puneți aceste nume în contextul suferinței, de exemplu al suferințelor datorate Evangheliei. În mijlocul 
greutăților și prigoanei, Dumnezeu își îndeamnă credincioșii să aibă răbdare, îi mângâie, le dă nădejde și îi copleșește cu 
pacea Sa, care întrece orice pricepere. 
Binecuvântate sunt Numele Dumnezeului nostru! Să străbatem anul 2019 bizuindu-ne pe Numele Domnului! 
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Daniel Ioniță 
 
În țara ce fără de grijă se-nchină 
la tot ce lucește, și pune temei 
pe tot ce își zice că este lumină, 
din puțuri crăpate te-mbie să bei... 
 
…de toate s-aduni din grămezile sorții - 
s-aduni și să iei! ce prostie să dai! - 
și-apoi te îmbie-n câmpiile morții, 
și-ți zice că-i poarta ce duce spre rai. 
 
Ridică paharul norocului, vesel! 
O viață are omul, ferice de el! 
Oțetul uitării în burete tu țese-l 
și dă-i-l să-l sugă să uite la fel. 
 
Cărarea îngustă, prea grea îți apare, 
și cine-s nebunii de-apucă pe ea?! 
Căci ce bucurie și ce alinare 
să fie în cruce, poruncă și stea? 
 
Și cum poate duhul să mâne cuvântul? 
De ești orb - să vezi, și de vezi  - să fii orb. 
Și cum poți să umpli cu vestea pământul 
când oamenii-și sapă amarul și-l sorb? 
 
Dar apa cea vie, de secole curge. 
Puțini se opresc  să curețe-n ea 
vorbire și faptă și cuget de sânge - 
în noapte câțiva doar pornesc după stea. 
 

E greu să lovești cu călcâiul țepușul, 
Pustia să-ți fie tovarăș mereu. 
Căci dosnic și greu și pieptiș e urcușul 
pe Golgota – munte al mormântului tău. 
 
Dar Cel ce ridică din negură firea, 
ce ființei suflare și cuget a dat, 
El nu se întoarce să-și nege vestirea - 
cuvântu-I rodește și rodu-I bogat. 
 
Ferice, El zice, de-n cale-ți amarul 
cu lacrimi și ochii, și fața-ți  înfruntă - 
căci eu m-am legat ca s-o șterg, și paharul 
cu drojdii să-l sorb. Nu te teme, ci cântă! 
 
Ferice, povara pe umeri ce-o duci 
e-a mea, deci mi-o lasă, pășește în tihnă. 
Cu munci și cu chinuri tu nu poți să urci 
de vrei ca să intri-n plăcuta-mi odihnă. 
 
Și pacea ce-o cauți nu-i umbră, nici vânt. 
De-s lupte, necazuri, război, fii ferice - 
căci Eu îți sunt pace, și Eu îți sunt scut, 
Și eu îți sunt totul. E viu Cel ce-ți zice. 
 
In negura lumii șoptirea-I s-aude. 
Un strigăt în noapte, chemare de dor. 
Și fruntea-I străpunsă s-apleacă s-asculte. 
Răspunzi? El așteaptă. Un glas. Salvator. 

  

IN MEMORIAM  

La data de 10 Decembrie 2018, a încetat din viață fratele Marin Bedreag în vârstă 

de 57 de ani. Domnul să o mângâie pe sora Alina și întreagă familie îndurerată. 

God saw you... 
 
God saw you were getting tired, 
And a cure was not meant to be. 
So, He put His arms around you 
And whispered: “Come to Me!” 
 
Your golden heart stopped beating. 
Hard working hands at rest. 
God broke our hearts to prove, 
He only takes the best. 
 

Vine-o zi... 
 
Vine-o zi, vine-o zi 
Când dureri nu vor mai fi, 
Nu vor fi nori pe cer, 
Lacrimi ochii n-or umbri. 
 
Va fi pace-n veci de veci 
Când în Ceruri ai să pleci 
O ce zi, ce glorioasă va fi! 

La revedere în Patria cerească! 1961 - 2018 

UN GLAS ÎN NOAPTE 
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    6 gălbenușuri 
500 ml. lapte 
175 gr. zahăr 
  40 gr. gelatină 
250 ml. smântână 
    1 kg. căpșuni 
Un pachet de pișcoturi. 
Coaja de la ½ portocală. 
O cană de suc portocale. 
 

Se freacă gălbenușurile cu zahărul până își dublează volumul. 
Se adăugă laptele și se fierbe pe baie de aburi la foc mic până se îngroașă puțin, amestecând continuu, în jur de 20 
de minute. Trebuie luat de pe foc imediat ce vedeți că lingura de lemn aderă la compoziție. 
 
Separat se dizolvă gelatina în apă rece 10 minute, apoi se încălzește la microunde sau pe baie de aburi, atenție să 
nu fiarbă. Se adaugă în amestecul de ouă după ce s-a mai răcit puțin. 
Se lasă să se răcească crema de ou. 
Se dau prin mixer 800 gr. de căpșuni (se mixează la puls ca sa rămână și bucăți mai mari. Nu se face piure). Se 
amestecă cu gălbenușurile, apoi se adaugă frișca bătută în prealabil și se amestecă încet. 
Se înmoaie pișcoturile în sucul amestecat cu coaja de portocale și se așează în forma rotundă. 
Se pune jumătate din compoziție peste pișcoturi, apoi se adaugă restul de căpșuni întregi. 
Se pune restul de cremă și se bagă la frigider cel puțin 4 ore sau peste noapte, recomandat. 
Se decorează cu căpșuni sau cu ce doriți.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Hi, I’m Lucy Schneider 
 

As a Home Lending Specialist in Melbourne 
I understand that no two home buyers are the same.  
 
 I can guide you through home buying process, 
 provide you with a conditional pre-approval. 
 I can help you to choose the right home loan  
 for your financial situation and lifestyle. 

 

             Call me to arrange an appointment. 
                        Mobile: 0410 428 469 
             Email: lucia.schneider@cba.com.au 
 

Retail Banking Services 
Commonwealth Bank 

Level 1, 17 Douglas Street, 
Noble Park Vic 3174 

Commonwealth Bank 

Poftă bună! 

, ,
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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 
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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 dacă 
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 

În calitate de Minister of religion  
oficiez căsătorii civile și  
religioase în Australia de  
peste 20 de ani. 
 
 
 
Mă puteți contacta la: 

 

 

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

TRAIAN SECARĂ - MINISTER OF RELIGION 
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UN LUNG TREN NE PARE VIAŢA 

Traian Dorz  

Un lung tren ne pare viaţa,  
Ne trezim în el mergând,  
Fără să ne mai dăm seama  
Unde ne-am suit, şi când.  
 
Fericirile sunt halte  
Unde stăm câte-un minut;  
Până să ne mai dăm seama,  
Sună... pleacă... a trecut...  
 
Iar durerile sunt staţii  
Lungi, de nu se mai sfârşesc,  
Şi, în ciuda noastră parcă,  
Tot mai multe se ivesc.  
 
Arzători de nerăbdare  
Înainte tot privim,  
Vrem s-ajungem tot mai iute,  
La vreo gară ce-o dorim.  
 
Ne trec zilele... trec anii...  
Clipe sfinte şi dureri,  
Aşteptând hrăniţi de visuri 
Noi momente de plăceri.  
 
Mulţi copii voioşi se urcă.  
- Câţi în tren ne-am întâlnit!... -  
Iar câte-un bătrân coboară;  
Trist, de viață istovit...  
 
Vine-odată însă vremea  
Să ne coborâm şi noi...  
Ce n-am da atunci, o clipă  
Să ne-ntoarcem înapoi?  
 
Căci, pe când privim în urmă,  
Plângem timpul ce-a trecut...  
Sună gara veşniciei!...  
Am trăit, dar n-am ştiut... 

 

,
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