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Mărturisiri
În veghea nopților din urmă, în ceasul liniștit, târziu,
Parcă aud șoptirea lină, a unui Glas pe care-L știu:
Nu-i glas de ape-nvolburate, nici glas de vâjâit cumplit;
E Glasul Celui ce mă cheamă și-mi spune cât sunt de iubit.
E glasul care altădată m-a scos în anii de liceu,
Din frământările cumplite, ce se dădeau în pieptul meu...
E glasul care dintr-odată mi-a adus liniște pe mări,
Când m-a izbit un val sălbatec al unei exmatriculări...
E glasul care-n altă noapte, la o răscruce de drumeag,
Duios, cu har și cu blândețe, mi-a spus să nu renunț la steag…
Și-ntr-o vâltoare nemiloasă, când Îi spuneam că nu mai pot,
Mi-a zis să trec prin Ghețimane, să știu să pierd pentru El tot…
Atunci am auzit șoptirea, să nu mă uit la ce-am pierdut,
Și S-a atins duios de mine cu cel mai cald și sfânt sărut.
I-am simțit mâinile străpunse, iar ochii-I erau parcă jar, —
O, scump Isuse! Ce minune: Unde e rană, Tu pui har… (vp)

Grădina Ghețimani, în Muntele Măslinilor



În duminica trecută Dumnezeu ne-a dat 
harul să avem ca musafiri în adunare 
pe:

- familia Duță Ion, invitați de fratele 
și sora Țârlea. Tot împreună cu aceștia 
a fost și sora Viorica Iacobeț din 
România și prima oară la noi în 
adunare.

- Ioan Bud, înrudit cu sora Ana și fr. 
Corneliu de la noi, sosit de curând din 
România, și prima dată la noi în 
adunare.

S-au întors din călătorii și concedii:
- Ioana Grija (din România, unde a 

luat parte la o nuntă în familie)
- Ghe. și Viorica Zaica
- Ted și Emilia Pop
- Miron și Vetuța Negrău

Fratele Radu Voica s-a întors în 
România, la Sighișoara, marți 1 nov. A 
fost o binecuvântare pentru familiile 
Voica și pentru noi ca biserică să fim 
împreună.

La Mulți Ani celor ce au ziua de 
naștere în luna Noiembrie:

Marinică Dumitrașcu, Anișoara 
Popovici, Ana Bud, Lili Mircu, 
Viorica Mureșan, Estera Smahon, 
Lidia Mic, Mia Costin, Aleona 
Smahon, Anabelle Voica, Fidelia 
Cimpoeș, Maria Deac, Luminița 
Răscol, Grigore Capotă, Radu Ilisie, 
Victor Moșman.

(Desigur, mai sunt și alții a căror zi de 
naștere n-o cunoaștem. Vă rugăm să dați 
data de naștere sorei Rodica Strizu, care 

întocmește lista pentru tot anul) 

Liceul Teologic Baptist din Reșița a 
sărbătorit Zilele Mulțumirii în 
perioada 24 – 28 octombrie 2016, 

organizând programe speciale 
educative în clasele de curs cât și 
programe festive în Biserica Baptistă 
nr.1 din Reșița (păstor, Daniel 
Bărnuț). Liceul funcționează în șase 
locații și are ca director pe fr. Szucs 
Alexandru.

La inițiativa „Coaliției pentru 
Familie”, 3 milioane de români au 
semnat o petiție pentru revizuirea 
Constituției României, cerând ca 
Parlamentul, Curtea Supremă și 
Președinția României, să organizeze 
cu ocazia alegerilor parlamentare din 
11 decembrie, un Referendum 
pentru modificarea Constituției. În 
această privință, senatorul Titus 
Corlățean a făcut în Senatul 
României săptămâna trecută o 
pledoarie excelentă pentru aprobarea 
unui referendum popular, pentru 
toleranță civică și pentru o definire 
clară a familiei pe bazele tradiționale.

„Am descoperit vase care aparțin 
perioadei celui de-al doilea Templu, 
datând din anul 70 d.H., când 
Josephus scria că romani au distrus 
Templul, forțând exilul iudeilor,” a 
declarat Rina Avner, din echipa de 
arheologi din Ierusalim. „Am făcut 
legătura între descoperirile noastre și 
textele lui Josephus. Uimitor!”



Fratele Nicolae Stremțan, frate de corp cu fr. Ilie Stremțan de la noi, locuiește la 
Madrid și face parte din Biserica Baptistă „Betel” din Coslada-Madrid. 
Aflându-se în  vizită în America, ne-a împărtășit nevoile materiale ale bisericii 
de acolo, care se află acum în faza de construcție a casei de rugăciune proprii 
(până acum au închiriat 
locul de adunare). Frații 
au cumpărat un loc și 
acum îl amenajează, au 
finisat interiorul, dar nu 
au mobilierul necesar, 
scaune, bănci, amvon, ci 
doar o sală goală. În 
M a d r i d e n e c e s a ră 
mărturia Evangheliei în 
mijlocul multor români 
emigranți.

Semne care îngrozesc
Cândva țările scandinave erau 

considerate țări creștine, cu mărturia 
Evangheliei foarte pronunțată, iar 
biserica luterană bine organizată. 
Lucrurile se schimbă rapid într-o 
Europă care renunță la Biblie, la 
Biserică, la Hristos.

Într-un interviu publicat la 30 
septembrie de Spiegel, regina 
Margrethe II a Danemarci a 
recunoscut câteva lucruri 
surprinzătoare, ea însăși fiind o femeie 
cu profunde convingeri religioase. 
Regina deplânge dispariția valorilor 
tradiționale și compară Europa cu un 
copac care își pierde rădăcinile. „Cine 
nu-și cunoaște rădăcinile și nu se mai 
poate raporta la ele, ajunge ca un pom 
care se usucă și cade.”

Ateismul și neo-păgânismul în 
Scandinavia sunt în creștere. Anul 
trecut, conform unui sondaj de opinie, 
39% dintre norvegieni se declarau atei 
și doar 37% creștini. Efectiv, Norvegia 
nu mai este o țară „creștină”. 
Secularizarea rapidă a Suediei e 
reflectată și în apariția cimitirelor 
pentru atei. Recent a fost deschis în 
Stockholm primul cimitir dedicat 
exclusiv ateilor. Nici un simbol religios 
nu e permis acolo. Creștinii pot să-și 
îngroape morții acolo dar crucea 
creștina să nu fie pe mormânt.

Ce vremuri trăim...

Marți, 8 noiembrie sunt alegerile în 
America. Urmează să fie ales al 45-lea 
președinte al Statelor Unite: Donald 
Trump sau Hilary Clinton? După o 
campanie electorală fără precedent, 
cu surprize aproape la fiecare 
săptămână, cu sondaje de opinie 
tendențioase, cu divulgări politice 
conspirante cum n-au mai fost în 
această țară, stăm uimiți și ne 
întrebăm, nu numai cine va fi 
următorul președinte, ce surprize ne 
așteaptă, dar și întrebarea mare, Ce 
planuri are Dumnezeu cu această țară 
în viitor? Va mai fi aici o întoarcere la 
Dumnezeu? Va mai fi o revenire a 
poporului american la Evanghelie? 



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-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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Despre SFINȚENIA VIEȚII 
(fragment)

de Alexa Popovici

(urmare din săptămâna trecută)
Cei dintâi părinți ai omenirii, prin 

păcătuire au pierdut sfințenia și de aceea s-au 
ascuns, au căutat să fugă de la fața Domnului. 
Dar despre acel care se întoarce la Dumnezeu 
prin pocăință și credință, se spune, în 
cuvintele tatălui către fiul risipitor: „a fost 
mort și a înviat, a fost pierdut și s-a aflat.” 

La Geneza 1:26, vorbește Dumnezeu: „Să 
facem om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră...” Iar în următorul 
verset citim: „Dumnezeu a făcut pe om după 
chipul Său...” Propovăduitorii Evangheliei din 
primele veacuri creștine au făcut deosebire 
între „chip” și „asemănare.” Ei învățau astfel: 
„chipul” trebuie raportat la natura 
intelectuală ș i morală a omului, iar 
„asemănarea” trebuie considerată ca fiind 
scopul spre care tinde omul în vederea 
desăvîrșirii sale morale; deci, „chipul” este 
dobândit la nașterea sa, iar „asemănarea” se 
dobîndește prin strădaniile sale de a fi sfânt.

Potrivit cu Noul Testament, a fi sfânt 
înseamnă a fi asemenea lui Dumnezeu, 
asemenea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat. La Evrei 
4:14 și 15 citim: „Isus, Fiul lui Dumnezeu, ... 
care în toate lucrurile a fost ispitit CA ȘI NOI, 
dar fără păcat.” De fapt, cea mai bună 
definiție a ce înseamnă a fi creștin este: „a fi 
CU Isus Hristos, și CA Isus Hristos.” Așadar, 
Persoana și viața Domnului Isus Hristos sunt 
și trebuie să fie tipul sfințeniei adevărate, spre 
care să tindem în traiul nostru. Da, El este 
modelul ideal al fiecărui credincios creștin.

Dar El, Mântuitorul, nu este numai 
modelul de imitat, ci prin faptul că El 
locuiește în cel credincios (Efeseni 3:17, Ioan 
14:23), unirea Lui cu noi ne dă o putere vie de 
a birui ispitele, de a trăi o viață sfântă, ca să 
fim CA EL.  (va urma)

Bine de știut

Dacă luați în mod regulat 
aspirină, e bine să știți…

Aspirina, medicamentul 
acesta miraculos și la 
îndemâna tuturor, cel mai 
utilizat ingredient al 
analgezicelor si remediilor 
impotriva virozelor și 
sinuzitelor, medicamentul 
prescris des în multe alte 
cazuri…, este de fapt un hoț 
al vitaminei C din organism.

Chiar și o cantitate mică 
de aspirină poate tripla viteza 
de eliminare a vitaminei C 
din corp. De asemenea, 
folosirea pe timp îndelungat a 
aspirinei poate duce la o 
deficiență de acid folic și 
vitamina B, ceea ce duce la 
anemie si tulburari digestive, 
după cum și cortizonul 
utilizat în artrite, astmă, 
afecțiuni dermatologice, 
tulburari oftalmologice și 
sangvine, duce la scăderea 
nivelului de Zinc din 
organism.

„Sănătatea ta să sporească 
tot așa cum sporește sufletul 
tău!” (3 Ioan 2b).


