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Întoarceți-vă la Domnul !
„Alergătorii s'au dus cu scrisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Israelul și 
Iuda. Și, după porunca împăratului, au zis: „Copii ai lui Israel, întoarceți-vă la 

Domnul, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și Israel, ca să Se întoarcă și El la voi, 
rămășiță scăpată din mîna împăraților Asiriei.” (II Cronici 30:6)

Din proclamațiile președintelui Lincoln, cea dată în 1863, este cea mai 
mișcătoare. Iată un scurt fragment: 

...Am crescut în număr, în bogăție și în putere, mai mult decât orice 
altă țară. Dar L-am uitat pe Dumnezeu. Am uitat mâna îndurărilor care 
ne-a dat pacea, care ne-a înmulțit poporul, care ne-a dat belșugul, care 
ne-a întărit brațul. Și ne-am imaginat, înșelându-ne singuri, că toate 
binecuvântările s-au născut dintr-o virtute și o înțelepciune superioară a 
noastră. Intoxicați de șirul succeselor, am ajuns să ne simțim satisfăcuți de 
noi înșine, fără să mai cerem harul răscumpărător și păstrător al lui 
Dumnezeu. Am ajuns prea mândri ca să ne mai rugăm. E vremea să ne 
smerim în fața Puterii lui Dumnezeu, jignit de purtarea noastră, e vremea 
să ne mărturisim păcatele naționale, și să-I cerem lui Dumnezeu iertare și 
milă! . . . 

Lăudați pe Domnul !

1621, Primul Thanksgiving — pictură de Gerome Ferris



Ne-am bucurat să salutăm din nou în mijlocul nostru pe cei 
plecați în călătorii:

Fratele Vasile Tămășan, s-a întors din România, unde a fost supus 
unei operații de sept nazal la Arad, după care se află în 
convalescență.

Fratele Adrian Siciu, a călătorit în România și de acolo a fost 
împreună cu un grup de credincioși în vizită în Israel.

Familia Sergiu Burcă din Houston, Texas, ne-a făcut surpriza să 
ne viziteze iar copiii lor, David, Alexia și Johanna, ne-au uimit ce 
frumos vorbesc românește.

Familia Hegyeș ne-a adus salutări din Atlanta, unde au participat 
la o nuntă.

Familia Mureșan a fost în San Antonio, Texas, și ne-a adus 
salutări de la familia Georgian.

Am saltat cu bucurie între noi pe s. Jenny Tăședan (soră de corp 
cu Viorel Tăședan și Emilia Mitran). 

Sora Felicia Negru ne-a spus salutările din partea bisericii New 
Life din Arizona.

Dăm slavă Domnului că de Ziua Mulțumirii am avut un program 
din cele mai frumoas

Robert Morrison

Câteva cuvinte despre începuturile răspândirii Evangheliei în 
China. Robert Morrison a fost primul misionar protestant care s-a 
dus cu Evanghelia în China, întâmpinând greutăți mari. Când a 
plecat în misiune, rugăciunea lui a fost: „Doamne, du-mă în locul unde 
greutățile sunt cele mai mari, și care par omenește de netrecut.” Și cu adevărat a 
avut parte de acestea.

Când a ajuns la Canton în 1807, șapte luni de călătorie din 
Anglia, și-a dat seama de primul obstacol, dar care nu era din partea 
chinezilor. Pe atunci comerțul cu China era dominat de „East India 
Company” care interzicea orice activitate de evanghelizare a celor 
din China. Așa cum era cazul și în India, comercianții europeni se 
temeau că-și pierd profiturile în caz că ar fi lucrat la încreștinarea 
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trecută, de Ziua Mulțumirii, am avut 
un program din cele mai frumoase, și, 
deși, mulți au fost plecați dintre noi, 
Casa Domnului a fost în sărbătoare 
împodobită și cu mult popor adunat în 
cinstea Domnului. Muțumim surorilor 
pentru masa de părtășie dinainte de 
începerea serviciului divin.



tâlharilor, în primejdii din partea celor din 
neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, 
în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în 
primejdii pe mare, în primejdii între frații 
mincinoși…”   

A murit în China la vârsta de 52 de 
ani în anul 1834, fiind singur după ce 
și-a trimis familia în Anglia de teama 
persecuților. Cu două luni înainte se 

stinsese din viață un alt erou al 
misiunilor, William Carey, în India.

După 25 de ani de lucrare cu 
vestirea Evangheliei, la plecarea din 
viață, Robert Morrison n-a văzut decât 
doar câțiva convertiți la credință, și de 
fapt dintre aceștia rămăseseră numai 
trei credincioși creștini în întreaga 
Chină. Un observator modern ar putea 
spune: „Muncă multă, greutăți enorme, 
sacrificii mari, dar rezultate puține…” 
Numai că , Morrison ar spune, 
„Dumnezeu mi-a dat ce I-am cerut, și 
am lucrat cât am putut .” Iar 
Dumnezeu, în harul Său, desigur a 
spus; „Rob bun și credincios!” Și lucrul 
acesta din urmă contează.

(Azi populația Chinei este de 1,3 miliarde, 
adică 20% din cei 6,7 miliarde de oameni de pe 
glob. La fiecare cinci oameni unul locuiește în 
China. Să ne rugăm ca Evanghelia să aibă putere 
în China pentru câștigarea multora la Împărăția 
lui Dumnezeu. Azi în China sunt aproximativ 
200 de milioane de credincioși creștini)

Începuturi slabe, dar 
seceriș bogat

Câteva cuvinte despre începuturile 
răspândirii Evangheliei în China. 
Robert Morrison a fost primul 
misionar protestant care s-a dus cu 
Evanghelia în China, întâmpinând 
greutăți mari. Când a plecat în 
misiune, rugăciunea lui a fost: „Doamne, 
du-mă în locul unde greutățile sunt cele mai 
mari, și care par omenește de netrecut.” Și cu 
adevărat a avut parte de acestea.

Când a ajuns la Canton în 1807, 
șapte luni de călătorie din Anglia, și-a 
dat seama de primul obstacol, dar care 
nu era din partea chinezilor. Pe atunci 
comerțul cu China era dominat de 
„East India Company” care interzicea 
orice activitate de evanghelizare a celor 
din China. Așa cum era cazul și în 
India, comercianții europeni se temeau 
că-și pierd profiturile în caz că ar fi 
lucrat la încreștinarea poporului. 
Primul convertit a fost abia după șapte 
ani de misiune, și a fost botezat în 
a s cuns , î n m i j l o cu l p r i goane i 
anticreștine.

A lucrat din greu la traducerea de 
cărți creștine pentru chinezi, și în 1815 
a te r minat t raducerea Noulu i 
Testament în limba chineză Dar 
lucrarea a fost interzisă, și a fost 
răspândită multă vreme numai în mod 
clandestin, timp în care au fost unii 
care au căutat să plagieze traducerea 
lui ca să-și facă ei un nume ca fiind 
primii care au tradus Biblia în limba 
chineză. A avut greutăți din afară, din 
societatea chineză atât de diferită de 
cea europeană, dar a avut greutăți și 
din partea celor care ar fi trebuit să-l 
ajute și să fie uniți cu el în lucrare. A 
fost întocmai cum scria apostolul Pavel, 
„în primejdii pe râuri, în primejdii din partea 



			„Întărește-te	și	
îmbărbătează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	

te	îngrozi,	căci	
Domnul,	

Dumnezeul	tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	
face.”	(Iosua	1:9)
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Întrebări din subiecte 
biblice:

1. Care împărat în Israel a domnit 
cel mai puțin?

2. Cum trebuie să fie gura celui 
neprihănit?

3. Cum sunt cuvintele celui care 
bârfește?

4. Cine avea dureri de cap așa 
mari că ar fi preferat să moară?

5. Care este deosebirea între 
întristarea lumii și întristarea după 
voia lui Dumnezeu?

(răspunsurile, în săptămâna viitoare)

Programul de seară

Cântare comună
Rugăciune
Fanfara
Poezie: Ana Bud 
Duet: Cindy & Clement Popovici
Cântare comună
Fanfara
Psalm: Laviniu Bredău 
Solo: Jonathan Dinu
Anunțuri
Cântare comună / Colecta
Fanfara 
Predica

Cântările comune, 
conduse de Dani Voica

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută

1. Dumnezeu este prieten cu cel 
fără prihană (Prov. 3:32)

2. Moștenirea celui credincios: 
nestricăcioasă, neîntinată, veșnică (I 
Petru 1:4).

3. Naaman a plecat la drum cu zece 
haine de schimb (II Regi 5:5)

4.Samuel avea trei frați și două 
surori (I Sam. 2:21)

5. Ostașii plătiți de preoți au 
răspândit minciuni, cum că ucenicii au 
furat trupul Domnului Isus (Matei 
28:15).

Cetatea lui Dumnezeu
Augustin a scris cartea sa Cetatea lui Dumnezeu în prima parte a secolului V, 

după ce hoardele năvălitoare ale Vizigoților au jefuit și ars Roma în anul 410. 
Păgânismul încă avea putere asupra minților oamenilor, astfel că mulți spuneau 
că jaful Romei era pedeapsa zeilor supărați că oamenii trecuseră la creștinism. 
Augustin pune în contrast Cetatea lui Dumnezeu cu cetatea omului. În timp ce 
orașele clădite de oameni se prăbușesc în ruină, Cetatea lui Dumnezeu rămâne 
veșnic. Cetatea oamenilor, bazată pe politică, arme de luptă ale firii, ambiții 
omenești și planuri ale mândriei, e doar pământ și se distruge. Cetatea omului 
e sistemul lumii. Dar Cetatea lui Dumnezeu (uneori în carte arătată ca Biserica 
lui Hristos) rămâne veșnic, și asupra ei trebuie să ne fixăm privirea.

„Blândețea voastră să fie cunoscută de 
toți oamenii. Domnul este 

aproape!” (Filip. 4:5)


