
  

 

Ianuarie - Martie  2012 

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral 

P. O. Box 2329, Pleasant Hill, California, 94523 

Suie-te pe un munte 'nalt, ca s] veste\ti Sionului vestea 

cea bun]; 'nal[]-[i glasul cu putere, ca s] veste\ti 

Ierusalimului vestea cea bun]; 'nal[]-[i glasul, nu te teme, 

\i spune cet][ilor lui Iuda: %Iat] Dumnezeul vostru! Iat], 

Domnul Dumnezeu vine cu putere, \i porunce\te cu bra[ul 

Lui. Iat] c] plata este cu El, \i r]spl]tirile vin 'naintea 

Lui...^  (Isaia 40:9-10). 
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 Albinele sunt cunoscute ca o comunitate care tr]ie\te 'n perfect] 

armonie. Nimenea nu dicteaz], nimenea nu ridic] tonul \i totu\i 

fiecare lucreaz] dup] puterile lui, cu o h]rnicie maxim] \i chiar nop[i 

f]r] odihn], atunci c`nd situa[ia impune asemenea nevoi. Dragostea 

lor pentru regin] \i pentru bebela\ii lor merge p`n] la sacrificiul 

maxim, f]r] ezitare, dac] e novoie '\i dau chiar via[a. 

 "ntr-o familie a\a de unit] a ap]rut 'ns] o fisur] uimitoare. Ceeace 

p`n] ieri era imposibil de crezut albinele pleac] \i nu se mai 'ntorc 

acas]. Cercet]torii au constatat c] ei au un r]spuns par[ial cu privire 

la pierderile enorme de popula[ie 'n coloniile de albine afectate de 

acest mister. Se crede c] albinele pleac] spre soare-r]sare \i uit] s] 

se 'ntoarc] acas], sau poate '\i pierd memoria 'n drumul lor. 

Cecet]torii au constatat c] a ap]rut o mic] musculi[] care e u\or de 

ignorat, ea intr] 'n stupii neveghetori, se a\eaz] pe albinele ocupate 

cu munca, \i '\i depune larvele (oule) pe p]r[ile c]rnoase ale victimei. 

C`nd aceste larve se maturizeaz], albinele cumin[i p`n] acum, 

pornesc pe un drum necunoscut, '\i pierd memoria \i dragostea fa[] 

de familia lor. Probabil 'n viitor oamenii de \tiin[] ne vor spune care 

este cauza acestui fenomen ciudat. 

 Pe masur] ce 'naint]m pe drumul pe care nu am mai umbat, 

'nt`lnim noi fenomene. Eclesiastul 10:1 ne spune c] mu\tele moarte 

stric] untdelemnul v`nz]torului, (a\ spune, bunul untdelemn). "n 

textul de la I Petru 1:23, constat]m c] noi suntem n]scu[i dintr-o 

s]m`n[] care nu poate s] putrezeasc]. Din Cuv`ntul Vie[ii afl]m c] 

temelia neclintit] a vie[ii noastre este 'n Cer, la dreapta Tat]lui ceresc. 

Iar c`nd Domnul nostru Isus a intrat 'n Iordan s] fie botezat de Ioan, 

Cerul s-a deschis \i Tat]l nostru ceresc a f]cut o zguduitoare 

m]rturisire: %Acesta este Fiul meu preaiubit 'n care "mi g]sesc 

pl]cerea; de El s] asculta[i!^ (Matei 3:17). Prin moartea \i biruin[a 

Domnului am trecut dintr-o lume moart] \i cl]tinat], 'ntr-o lume care 

nu se poate cl]tina. Noi nu dorim \i nu vrem s]  primim valuri de 

musculi[e moderne s] altereze buna lucrare al Duhului Sf`nt. Noi 

suntem nemuritori, avem 'n noi Duhul nemuririi, via[a noastr] este 

       Urmare 'n pagina 15 

 

Din via[a stuparului... 
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%At`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c] a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede 'n El, s] nu piar], ci s] aib] 

via[a ve\nic]^ (Ioan 3:16). 

%M`ntui[i pe unii smulg`ndu-i din foc^ (Iuda 23) 

 

 Domnul Isus ne-a revelat dragostea Tat]lui pentru lumea pierdut] 

'n p]cat. Oricine este n]scut din Dumnezeu, trebuie s] iubeasc] ceea 

ce iube\te Dumnezeu.  

 Apostolul Pavel a scris lui Timotei s] fac] rug]ciuni pentru to[i 

oamenii, c]ci: %Dumnezeu, M`ntuitorul nostru, voie\te ca to[i oamenii 

s] fie m`ntui[i \i s] vin] la cuno\tin[a adev]rului^ (1 Tim.2:3-4). 

 

 Exist] un cobor’\, pe care mul[i cre\tini de azi nu sunt gata s]-l 

fac]. Ei se bucur] 'n Ierusalimul lor \i a\teapt] ca cei c]zu[i s] vin] la 

ei. "n anii 1944-45, fr. Marcu Nichifor avea la Arad echipa %Pescarul^, 

un grup de tineri care mergeau prin c`rciumi, c`ntau o c`ntare sau 

dou], c]ci be[ivilor le place c`ntarea, apoi li se citea din Evanghelie \i 

f]ceau m]rturisiri cum au sc]pat ei din patimi \i p]cate, \i unii 

be[ivani s-au 'ntors la Domnul. Alte grupe mergeau pe la spitale, 

st]teau de vorb] cu bolnavii, \i p]c]to\ii se 'ntorceau la Dumnezeu. 

Azi, st]m 'nchi\i 'ntre patru ziduri. Nu e bine ! 

 Samariteanul a fost gata s] cheltuiasc] din ale sale, ca s]-l 

poat] salva pe cel r]nit. Azi am vrea ca al[ii s] fie salva[i, dar s] nu 

cheltuim nimic din ale noastre. Noi dac] am vrea ca Rom`nia s] fie a 

lui Hristos Domnul, ar trebui s] fim gata s] cheltuim din ale noastre. 

Cu pu[in] economie la m`ncare \i la sucuri fiecare familie din 

America ar putea sponsora un plantator de biserici 'n Rom`nia. Avem 

jude[e unde nu se \tie nimic de poc]in[] \i de m`ntuirea prin harul 

Domnului. 

 "mi aduc aminte c] 'n 1938, eram la Seminarul Teologic din 

Bucure\ti. La lec[ia de evanghelism personal prin 'mp]r[irea de 

tractate, fr. Dr. Petre Tru[a ne-a dat 'ndrum]ri, dar noi nu aveam 

tractate \i nici bani s] le cump]ram. Ce puteam face? Puteam 
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r]m`ne 'n nep]sare, aveam scuza c] suntem s]raci. Dar, deagostea 

g]se\te solu[ii. Dup] lec[ie, ne-am vorbit \i am hot]r’t cu to[ii s] 

avem o zi de post \i rug]ciune \i colegii din clas] ne-au 'ns]rcinat pe 

Mircu Cocariu \i pe mine s] cerem direc[iunii Seminarului ca banii ce 

trebuia s]-i pl]teasc] pentru ra[ia de m`ncare din ziua aceea s] ni-i 

dea, ca s] cump]r]m tractate. Direc[iunea s-a 'nvoit \i noi am trecut 

la aplicarea practic] a lec[iei. S]r]cia nu e piedic] 'n calea 

misionarismului. Se cere voin[a care [`\ne\te din for[a dragostei 

divine. Stai 'n fa[a Domnului \i 'ntreab]-te: %Am eu mil] de cei 

pierdu[i? C`t cheltuiesc pentru salvarea altora ? Mi-am rupt vreodat] 

c]ma\a pentru ei?^ 

 Samariteanul n-a vorbit despre dragoste, ci el a dovedit 

dragostea. Dumnezeu este Cel ce pune 'n noi dragostea pentru 

sufletele pierdute. El e Cel ce porunce\te salvarea altora \i El ne d] 

motivarea, El ne d] oportunitatea \i El ne d] puterea s] facem 

aceasta. Samariteanul n-a pl]nuit c`nd a plecat de acas] s] ajute pe 

unul c]zut 'ntre t`lhari, ci a 'nt`lnit pe drum aceast] oportunitate \i el 

a prins prilejul s]-\i arate dragostea sa fa[] de aproapele. |i preotul, 

\i levitul, ar fi putut s] vorbeasc] ore 'ntregi despre dragostea fa[] de 

aproapele. Puteau s] defineasc] ce e dragostea \i cine este 

aproapele, puteau s] dea o seam] de citate din vechea Lege, dar n-

au fost gata s] aplice ceea ce ei \tiau mult mai bine dec`t 

samariteanul. Cuno\tin[ele, f]r] for[a dragostei, nu ajut] pe al[ii. 

C]zu[ii 'ntre t`lhari sunt pe toate drumurile, \i preo[ii \i levi[ii sunt 

mul[i, care trec 'nainte pe al]turi. Ah, unde sunt azi smeri[ii 

samariteni, care s] salveze pe cei c]zu[i 'n drum? 

 |i spre a salva pe al[ii se cere s] te cheltuie\ti pe tine 'nsu[i. 

Hristos Domnul S-a dat pe Sine "nsu\i. Un bun exemplu 'n privin[a 

aceasta este via[a lui David Brainerd. El a fost un t`n]r cu studiile 

neterminate \i cu o s]n]tate \ubred], dar avea 'n inima lui jarul 

dragostei divine, dorea m`ntuirea sufletelor pierdute, Auzise de starea 

mizerabil] de p]c]to\enie a Indienilor, Pieile Ro\ii, vechii b]stina\i ai 

Americii, \i s-a dus la ei s] le vorbeasc] de m`ntuire, de dragostea lui 

Dumnezeu. Nu \tia limba lor, nu avea o societate misionar] care s]-l 

suporte, dar s-a dus. Be[ia, desfr`ul \i ura f]ceau ravagii 'ntre ei. Deci 

era un teren arid. |i avea multe piedici, dar el s-a dus. |i m] g`ndesc 

la unii fra[i lucr]tori din Rom`nia care 'mi scriu c] nu au rezultate, 

fiindc] terenul e prea arid, e st`ncos. David Brainerd a \tiut 'ns] s] 

foloseasc] rug]ciunea, agoniza pe genunchi. Se ducea 'n p]dure \i 
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se ruga pentru ei p`n] ce 'i era c]ma\a toat] ud] de transpira[ie. Ei 

veneau \i ascultau mesajul Evangheliei prin traduc]tor, unul dintre ei, 

care era un mare be[iv, dar rezultatele erau foarte slabe, descurajante. 

Altul ar fi plecat dintre acei oameni. Dar el a r]mas la datorie, mergea 

'n p]dure \i se ruga cu mai mult foc \i cerea Domnului s] se 'ndure 

de ei. |i Domnul dup] c`[iva ani de munc] intens], s-a 'ndurat. "n 

jurnalul s]u din 7 august 1745, el a scris: %Dup] mas] am predicat 

Indienilor, erau vreo 65 b]rba[i femei \i copii. Le-am voerbit din 

Evanghelia dup] Luca 16:16-23 \i am avut o libertate neobi\nuit] 'n 

vorbire. "n timp ce vorbeam public, s-a observat un deosebit interes, 

iar c`nd m-am adresat direct la unul \i la altul pe care 'i vedeam mai 

'ngrijora[i, puterea lui Dumnezeu p]rea c] s-a cobor`t asupra 

adun]rii %ca v`j`itul unui v`nt puternic^ \i cu o putere uimitoare a 

dobor`t totul...  

 Am stat uimit de influen[a ce a cople\it adunarea \i nu puteam s] 

o compar cu nimic altceva dec`t cu o for[] irezistibil] a unui puternic 

Dar un samaritean, care era 'n c]l]torie, a venit 'n locul unde era el, \i c`nd 
l-a v]zut, i s-a f]cut mil] de el. S-a apropiat de i-a legat r]nile, \i a turnat 
peste ele untdelemn \i vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la han \i a 

'ngrijit de el. (Luca 10:33-34) 
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torent ce ’nghite totul \i cu greutatea \i presiunea sa insuportabil] 

pr]v]le\te la vale \i m]tur] totul din calea lui. Aproape to[i, de toate 

v`rstele, au fost apleca[i \i abia pu[in au putut s]-\i re[in] \ocul 

acestei surprinz]toare opera[ii. Oameni b]tr`ni \i femei, care de mul[i 

ani erau epave ale be[iei \i copii de \ase - \apte ani, ca \i oameni de 

v`rst] mijlocie erau 'n zbucium pentru sufletul lor. |i am constatat c] 

ace\ti copii nu au fost influen[a[i de starea celorlal[i, ci '\i vedeau 

pericolul lor, r]utatea inimii lor \i mizeria ve\niciei lor f]r] Hristos, a\a 

s-au exprimat unii din ei. Chiar \i cele mai 'mpietrite inimi, acum au 

fost obligate s] 'ngenuncheze. Un om de seam] dintre indieni, care 

se socotea mai bun deoarece el cuno\tea mai mult dec`t to[i ceilal[i 

indieni \i care cu o zi 'nainte afirmase c] el e cre\tin de vreo zece ani, 

acum a ajuns la o solemn] fr]m`ntare de sufletul s]u \i pl`ngea cu 

amar. Altul mai 'n v`rst], care era un uciga\ , un conspirator \i un 

be[iv notoriu, acum cu multe lacrimi striga dup] mila Domnului. To[i 

se rugau 'n toate p]r[ile. Strigau cu putere dup] mil].^ 

 A\a a fost o trezire spiritual] 'ntre indieni. |i poc]in[a lor a fost 

real].  Oare c`[i acum 'n vremea noastr] vor agoniza pe genunchi 

pentru m`ntuirea altora? Mul[i azi urm]resc arta, frumosul 'n predic], 

nu for[] Duhului, care zdrobe\te inima \i 'nduplec] voin[a. E o 

tendin[] izvor`t] din m`ndrie, care ar vrea s] primeasc] laude. Dar 

Domnul nu binecuvinteaz] m`ndria. Ea merge 'naintea falimentului. 

Domnul vrea robi ai Lui, care s] se topesc] pentru m`ntuirea celor 

pierdu[i. De a\a oameni cu o dragoste mistuitoare e nevoie la 

amvoanele de ast]zi. Pe a\a omeni 'i folose\te Dumnezeu. 

Petru Popovici 

A\a cum spi[ele unei ro[i sunt mai aproape unele de altele la 

centru, la osia ro[ii, dar mai dep]rtate unele de altele la 

circumferin[], tot a\a, cei ce sunt aproape de inima iubirii 

Domnului Isus simt mai bine, mai clar \i mai profund chemarea 

misiunilor, dorin[a M`ntuitorului s] mergem \i s] spunem altora 

despre jertfa Lui isp]\itoare, \i ace\tia se iubesc unii pe al[ii mai 

aprins. Iat] de ce dup] "nviere marii preo[i, v]z`nd 'ndr]zneala apostolilor, 

au cunoscut c] fuseser] cu Isus. De\i nu erau 'nv][a[i 'n \coli, de\i nu aveau 

mult] carte, au fost l`ng] Domnul \i aveau focul sf`nt din inima Lui. A lucra 

pentru Domnul, a jertfi pentru El, a porni la misiune, este o lucrare a inimii. 

C`t de aproape este inima ta de inima Domnului Isus? 
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Ce-ar fi dac]... 
 "ntr-un cerc de ziari\ti, s-a 

aprins o discu[ie 'n leg]tur] cu ce-

ar fi vrut s]-l 'ntrebe pe Hristos 

Domnul. Fiecare avea alte 

'ntreb]ri s]-i pun]. Unul a spus: 

%Dac] a\ putea, eu l-a\ 'ntreba pe 

Isus cum de a trimis pe doi din 

ucenicii Lui s] ia ce nu era al Lui, 

m]g]ru\ul acela pe care a intrat 

c]lare 'n Ierusalim?^ La care un 

altul i-a r]spuns: %|tii ce [i-ar fi 

spus Hristos? Ar fi spus cam a\a: 

%John, m]g]ru\ul acela 'n primul 

r`nd era de fapt al Meu...^ Fiindc] 

toate sunt ale Lui. Domnul le-a zis 

ucenicilor s]-l cear] spun`nd 

st]p`nului: %Domnul are trebuin[] 

de el^ (Luca 19:34). 

 El este Domnul! El este 

St]p`nul tuturor lucrurilor. Are 

dreptul s] cear] ce dore\te. S] nu 

trecem u\or peste implica[iile 

acestor cuvinte, %Domnul are 

trebuin[] de el^. Urmau s] se 

'mplineasc] profe[iile str]vechi 

'nf]\urate 'n sulul C]r[ii, \i 

martorii a\teptau de secole s] 

vad] minunea c`nd, 'nconjurat de 

copiii care strigau %Osana, Fiul lui 

David^, Domnul Isus avea s] intre 

bl`nd \i smerit, c]lare pe un 

m]g]ru\ 'n cetatea de scaun a 

Regatului etern. Dar 'nainte ca s] 

se 'nt`mple a\a ceva, cineva 

trebuia s] deslege un m]g]ru\ \i 

s]-l dea, fiindc] \tia c] %Domnul 

are trebuin[] de el^. 

 A\a cum '\i 'nchipuie unii c] ar 

vrea s]-L fi 'ntrebat pe Domnul 

ceva, am putea \i noi s] ne g`ndim 

ce s-ar fi 'nt`mplat dac] st]p`nul 

m`nzului n-ar fi vrut s]-l dea. Ce-

ar fi fost? Ar fi z]d]rnicit planul lui 

Dumnezeu. Despre fariseii care n-

au vrut s] primeasc] botezul lui 

Ioan, Scriptura spune la Luca 7:30 

c] %au z]d]rnicit planul lui 

Dumnezeu pentru ei, neprimind 

botezul lui.^ Ce trist! Un plan de 

glorie, conceput de Dumnezeul 

gloriei, a\teptat cu uimire de 

'ngerii gloriei care doreau s]-i 

vad] 'mplinirea, la un moment dat 

a fost z]d]rnicit de ni\te oameni 

care n-au vrut s] asculte, n-au 

vrut s] se pun] la dispozi[ia Lui. 

Domnul Isus, provocat s]-i 

opreasc] pe copii la Florii, spunea: 

%V] spun c], dac] vor t]cea ei, 

pietrele vor striga.” 

 Dar noi ast]zi?  

 O sum] c`t de mic] poate ajuta 

un vestitor al Evangheliei s] 

mearg] cu vestea bun] \i s] 

lucreze pentru salvarea altora de 

la moarte. Societatea %Rom`nia 

pentru Hristos^ r]spunde 

chem]rii misionare a Domnului 

Isus. Te 'ndemn, nu z]d]rnici 

planul lui Dumnezeu. %Domnul 

are trebuin[] de tine!^ 

Ce-ar fi dac] citind ce scrie mai jos vei sim[i 'ndemnul s] vii 'n ajutor... 
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VE|TI DE la 

fra[ii misionari 

DOBROGEA 

  TUZLA — Fr. Daniel Cartacai ne face cunoscut c] conducerea 

bisericii a doua din Constan[a a numit ca lucr]tor 'n biserica baptist] 

Tuzla \i Eforie Sud pe fr. Wels Ben, 'n locul fratelui Munteanu Vali. Pe 

viitor sponsorarea, dac] sunte[i de acord , 'i va fi atribuit] lui. Biserica 

a doua din Constan[a a lucrat la formarea acestei biserici. Fr.Wels 

Ben e englez, dar a 'nv][at \i vorbe\te perfect limba rom`n], este de 

9 ani 'n Rom`nia, a primit botezul 'n biserica 2 din Constan[a. Este 

c]s]torit \i lucreaz] la o societate umanitar] cu copiii bolnavi de sida 

(AIDS), care '\i are sediul chiar 'n cl]direa anex] a bisericii baptiste 

din Tuzla. Men[ionez c] numirea lui 'n aceast] lucrare, a fost f]cut] 'n 

urma constat]rii interesului dovedit de fratele acesta pentru lucrarea 

sf`nt] \i darul s]u de a se apropia de oameni \i de a lucra cu ei 'n 

vederea m`ntuirii lor prin credin[a 'n Domnul Isus, predic`ndu-le 

Evanghelia. 

 

 MEDGIDIA — Fr. Sali Sabri ne scrie ca 'n luna august a avut un 

botez cu doi turci, care \i-au m]rturisit credin[a lor 'n Domnul Isus ca 

M`ntuitor personal. %"n urm] cu dou] s]pt]m`ni mi-a murit bunica. 

Ea nu a fost poc]it] \i a fost la 'nmorm`ntare imamul, preotul 

musulman, \i i-am oferit un Noul Testament. Domnul s]-i dea 

lumin].^ 

 

 MURFATLAR — Fr. Ghi[] Sorin lucreaz] 'n aceast] localitate \i ne 

%Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oamenii evlavio\i, 

sunt toat] pl]cerea mea^. 

(Psalmul 16:3) 
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Serviciul divin de ordinare 'n lucrarea Domnului a fratelui Daniel Opri\ la 
Dr]g]ne\ti-Olt, la 19 iunie 2011. 

3 aprilie 2011: Bucurie s]rb]toreasc] la Dr]g]ne\ti-Olt. |ase suflete au 
m]rturisit pe Domnul 'n apa botezului. 
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  comunic] c] au 25 membrii \i 10 apar[in]tori. "n luna Iulie ei au avut 

o evanghlizare 'n curtea Liceului la care au participat peste 500 

persoane. 

 

 CORBU, ISTRIA \i S}CELE — Fr. Topciu Daniel ne face cunoscut 

c] la Corbu au 10 membri, 2 apar[in]tori \i 4 prieteni. El scrie: 

%Doresc s] v] 'mp]rt]\esc noi motive de mul[umire, de bucurie \i 

mijlocire pentru lucrarea de m]rturisire a Evangheliei 'n Dobrogea, 

unde am v]zut 'nc] 

odat] m`na plin] de har 

a lui Dumnezeu, pentru 

lucrarea la care ne-a 

chemat s]-I slujim. "n 

satul S]cele am lucrat 

p e n t r u  e d i f i c a r e 

spiritual] precum \i 

pentru evanghelizarea 

celor nem`ntui[i. Pe 

data de 19 iunie 2011 

am avut un botez cu 

p a t r u  p e r s o a n e . 

Totodat] am continuat 

s] ne ocup]m de 

lucrarea cu copiii din 

acest sat, al]turi de 

echipa de surori responsabile de aceast] lucrare. Copiii primesc 'n 

fiecare duminic] un mic dejun, apoi beneficiaz] de lec[ii atractive \i 

potrivite din Cuv`ntul Domnului. "n luna octombrie am organizat o 

S]rb]toare a Mul[umirii \i li s-a vestit harul lui Dumnezeu. Grupul din 

Corbu a fost la 'n]l[ime, precum \i copiii din acest sat. "ncep`nd din 

octombrie am reluat 'nt`lnirile de peste s]pt]m`n], unde particip] \i 

prieteni care au ocazia s] 'ntrebe din Evanghelie, li se dau explica[ii \i 

ne rug]m cu to[ii. 

 "n satul Istria 'n luna septembrie cu fra[i voluntari din biseric] s-au 

f]cut repara[ii la Casa de Rug]ciune. Au luat parte \i nepoc]i[i. Un 

t`n]r Mitic] Cazan ne-a m]rturisit c] dore\te s] se 'ntoarc] cu toat] 

inima la Dumnezeu \i vrea s] fie botezat. La fel am c]utat s] vizit]m 

familiile care au primit Biblii \i am g]sit o familie care e interesat] 'n 

Botez la biserica din S]cele la 19 iunie 2011; 
al]turi de fratele p]stor Nelu Ro\u este un frate 

misionar local. 
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cunoa\terea Scripturilor, care ne-a invitat la ei pentru aceasta. Am 

reluat \i aici 'ntrunirile cu copiii, li se acord] micul dejun \i lec[ii 

bilice. O persoan] care a fost plecat] 'n str]in]tate \i s-a dep]rtat de 

Domnul, \i-a recunoscut vina \i acum caut] 'ndreptarea. "n 

octombrie am organizat \i aici Ziua Multumirii la care au luat parte o 

seam] de ascult]tori. 

 "n luna septembrie am f]cut o vizit] misionar] 'n Republica 

Moldova la biserica partener] Tru\eni-Chi\in]u. S-a predicat 

Evanghelia \i dou] persoane s-au hot]r`t s]-L urmeze pe Domnul. "n 

cadrul acestei vizite am mers \i la Cior]\ti, unde s-a f]cut plantarea 

unei biserici \i la fel 'n localitatea Tru\eni^. La fel, fratele mul[ume\te 

pentru ajutorul ce-l prime\te. 

 

 M}CIN — Fratele Malacu Ionel ne scrie c] au 13 membri, 4 

apar[in]tori \i 5 prieteni. Fratele ne cere s] ne rug]m pentru ei. El e 

m`hnit c] din cauza s]r]ciei vreo 9 prieteni au plecat 'n alte []ri 

pentru lucru; dar se bucur] c] o persoan] necunoscut] a dat telefon 

cuiva din M]cin \i l-a 'ndemnat s] se 'ntoarc] la Dumnezeu \i 

respectivul f]r] s] \tie cine a fost acea persoan], acum vine la Casa 

Domnului. 

 

 POARTA ALB} — Cu bucurie suntem anun[a[i c] 'n localitatea 

Gale\u a fost plantat] o biseric] \i 'n c`teva sate din jurul localit][ii 

Poarta Alb], unde sunt grupuri care studiaz] Cuv`ntul Domnului. La 

fel 'n Ora\ul Nou avem o biseric] plantat] cu servicii de 'nchin]ciune 

'n fiecare s]pt]m`n]. Slav] Domnului ! 

 

 H~R|OVA — Aici avem o biseric] ce a r]mas f]r] p]stor. 

Fr.Daniel Cartacai ne anun[] ca Biserica "nt`i din Constan[a 'n 

adunarea general] a votat pe fr. Adrian Todor, familist cu 3 copii din 

Baia Mare, s] fie p]storul bisericii din H`r\ova, ora\ cu vreo 100.000 

locuitori la o distan[] de aproape 100 km. de Constan[a. Fratele s-a 

\i mutat la H`r\ova. El va lucra \i la Biserica din comuna Doroban[u. 

 

MUNTENIA 

 BUTURUGENI — Fr. Alexa Liviu ne scrie c] au 58 membi, 8 
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apar[in]tori \i 2 prieteni. Pe 12 iunie 2011 biserica a avut bucuria s] 

aib] un botez cu un suflet, iar la 'nt`lnirea lunar] a bisericilor din zon] 

a luat parte \i fr. Boingeanu Cornel, pre\edintele Comunit][ii din 

Bucure\ti, care i-a 'ndemnat pe to[i s] lucreze cu mult] r`vn] pentru 

Domnul. Pentru S]rb]toarea Na\terii Domnului au invitat pe 

profesorii \i elevii a patru clase de la |coala General] s] fie cu ei la 

serviciul de 'nchin]ciune \i Duminic] au fost prezen[i doi profesori \i 

60 de elevi. Au c`ntat 'n adunare colinde spre slava Domnului \i au 

ascultat predicarea Evangheliei, iar la urm] li s-au oferit daruri \i 

bro\ura: %Cel mai mare Dar^. A fost o oportunitate binecuv`ntat]. 

Slav] Domnului. 

 

 BUCURE|TI — Fr. Peter Rong Makur, p]storul sudanez la biserica 

interna[ional] %"nvierea Spiritual]^ a refugia[ilor, ne scrie c] au 24 

membri, 20 apar[in]tori \i 15 prieteni. |i ei au avut un botez cu dou] 

persoane. 

 

 FILIPE|TII DE P}DURE — Fr. Dragnea Daniel ne face cunoscut 

c] la Scor[eni au avut evangheliz]ri de la om la om, cu 9 voluntari 

'mp]r[i[i 'n 3 echipe, care au mers pe str]zi, au 'mp]r[it tractate \i 

130 de Noi Testamente, iar 8 familii au solicitat Biblii. Fiind 'n 

audien[] la Primar, fratele Dragnea i-a oferit \i d`nsului o Biblie. 

Domnul s] binecuvinteze s]m`n[a Cuv`ntului Sf`nt. 

 

 SALCIA — Fr. Mircea Dumitru care predic] Evanghelia la 

C]lm][ui \i Salcia ne face cunoscut c] de dou] luni o famile t`n]r] 

frecventeaz] 'n mod regulat Casa Domnului \i caut] s] cunoasc] 

Cuv`ntul Domnului. 

 

 {IG}NE|TI — Teleorman. Fr. Furdui Daniel ne scrie c] au pus 'n 

aplicare proiectul: %Campania na[ional] de citire a Bibliei^ 'n 

colaborare cu ceilal[i colegi din Alexandria \i Turnu M]gurele. "n luna 

Iulie ei au avut un botez cu 11 persoane. 

 

 CERNETU, jud. Teleorman — Fr. Mitroi Silviu ne scrie c] biserica 

are 24 membri , 7 apar[in]tori \i 4 prieteni. Pe data de 3 iulie au avut 

un botez cu o persoan]. 
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Am`ndou] imaginile (sus \i jos) sunt dintr-o evanghelizare f]cut] de un grup 
din Corbu condus de fratele Topciu 'n Republica Moldova, la Tru\eni-

Chi\in]u, 'n luna septembrie anul trecut. 
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OLTENIA 

 DR}G}NE|TI, Olt — Fr. Opri\ Daniel 'n raportul s]u ne scrie c] 

pe data de 19 iunie a fost ordinarea sa la biserica Speran[a din 

Dr]g]ne\i de c]tre fra[ii: Teofil Ologeanu, Popl]ceanu Beniamin, 

Costea Raul \i Cordo\ Marcel. At`t la Dr]g]ne\ti c`t \i la Coteana 

lucrarea Domnului prop]\e\te. La Dr]g]ne\ti biserica are 48 membri, 

14 apar[in]tori \i 20 de prieteni \i au avut un botez pe 3 aprilie cu trei 

p e r s o a n e .  L a 

Coteana este o 

biseric] 'n plantare. 

Au dou] famili de 

fra[i \i 'n fiecare 

s`mb]t] seara au 

studii biblice cu un 

grup 'n casa unui 

frate, iar duminica 

cei c`[iva fra[i vin cu 

un microbus pentru 

'nchin]ciune la 

D r]g] ne \ t i .  O 

familie s-a 'ntors la 

Dumnezeu \i pe 17 

iulie au fost boteza[i, 

'mpreun] cu o sor] 

din Dr]g]ne\ti \i un frate din Piatra Olt. Cei doi din Coteana au o 

bun] m]rturie 'n sat, c]ci al[ii au v]zut schimbarea mare 'n via[a lor. 

|i la Dr]g]ne\ti avem c`teva familii care frecventeaz] biserica. Pe 

unii, fratele Opri\ i-a invitat la el acas] spre a sta de vorb], iar la al[ii 

s-a dus el ca s] le poat] da anumite explica[ii. 

 

MOLDOVA 

 SOLCA — Fr.Greciuc Gheorghe ne scie c] a retip]rit cartea: 

%Marea am]gire cu formalismul religios^ , c] a fost 'n lucrarea 

personal] de la om la om \i a r]sp`ndit-o. Prin ea Domnul a deschis 

ochii multora \i au ie\it din 'ntunericul spiritual 'n care erau, iar azi se 

bucur] c] au primit harul. Pe l`ng] lucrarea de la Solca \i Ilise\ti, cu 

Al doilea botez de anul trecut la Dr]g]ne\ti-Olt, 
[inut de fratele Opri\ Daniel 
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 o echip] de medici au fost 5 zile la Solonet, Valea Bourei \i 

Ciohaeren, unde au predicat Evanghelia, au contactat 242 persoane 

\i au distribuit 400 de Biblii \i Noi Testamente, iar cu fanfara din 

Solca au f]cut misiune la o biseric] de fra[i ucraineni 'n Negostina, 

unde a luat parte mult popor la ascultarea Evangheliei. Alt] misiune a 

f]cut la P]tr]u[i, |erb]u[i \i Bivol]rie. S-a stat de vorb] cu persoane 

pe strad], 'n parc, 'n pia[] \i la spitale, 'n \coli \i la gr]dini[e. 

A\tept]m ca s]m`n[a sem]nat] s] aduc] road]. Ruga[i-v] ! 

 

 DOROHOI — Aici lucreaz] fr. Mir]u[] Iosif \i ne face cunoscut c] 

biserica are 57 membri 23 apar[in]tori \i 6 prieteni. "n18 septembrie 

au avut un botez cu dou] persoane.  

 

 F}RCA|A \i BORCA, Neam[ — Fr. Lu[] Mihai ne scrie c] ca 'n 

localitatea F]rca\a 'nc] nu au Cas] de Rug]ciune, iar p`n] la Borca 

trebuie s] c]l]toreasc] 10-20 km. Se roag] s] g]seasc] un teren 

unde s] poat] ridica un loca\ de 'nchin]ciune. Membrii sunt pu[ini \i 

s]raci. Cine poate e bine s]-i sprijineasc] \i 'n rug]ciune \i financiar. 

"n decursul anului trecut biserica a avut dou] botezuri. "n var] au avut 

o tab]r] cu mul[i tineri. 

S]rb]toarea Mul[umirii la S]cele, octombrie 2011 
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Rom`nia pentru Hristos 
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis; 

vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^  

(Ioan 9:4). 
Ruga[i-v] pentru noi. Pune[i um]rul 'n ajutor. Orice dona[ie pentru 

lucrarea misionar] din Rom`nia, se poate trimite pe adresa:  

Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523. 

ascuns] cu Domnul nostru 

'n Dumnezeu. Cerul \i 

p]m`ntul vor trece dar 

promisiuni le Lui vor 

r]m`nea. Valurile de 

infesta[ii vor trece \i vor veni 

alte valuri, astfel c] avem o 

proorocie mai  pu[ in 

popular] la Ioan 16:33, %"n 

lume ve[i avea necazuri, dar 

'ndr]zni[i! Eu am biruit 

lumea...^  

 Printre r]d]cini plugul Evangheliei 'nainteaz] greu, dar r]splata 

este pe m]sura ostenelilor. C`nd c`nt]m, %La lupt], fra[i, pentru 

Hristos, 'n sf`ntul S]u r]zboi...^ \tim gradul nostru de o\teni, gradat 

sau soldat? E\ti, sunt, suntem 'nrola[i 'n num]r]toare, la apel? S] nu 

uit]m c] num]r]toarea este 'n Cer, pecetea este pe frun[ile noastre. 

Forfota din tab]ra vr]jma\] ne vorbe\te de ultima confruntare. Noi 

suntem chema[i s] cucerim Canaanul promis. Pe v`rful duzilor se 

aud pa\ii "nving]torului. El vine s]-|i ia 'n st]p`nire "mp]r][ia. 

"nt`rzierea St]p`nului s] nu ne doboare. Noi vom birui, c]ci El a 

biruit lumea. Armata lui Hristos nu cunoa\te nici o comand] de 

retragere, ci una singur], %"nainte, fra[i, spre biruin[]!^ Dac] nu faci 

nimic pentru victoria final], am un sfat pentru tine \i pentru mine: 

Arunc]-te 'nc] odat] 'n focul dragostei dint`i, cu ce e\ti, cu ce ai, \i 

las] focul sacru s] mistuie toate musculi[ile 'n\el]toare \i vom avea 

r]splata lupt]torilor din c`mpul Evangheliei. 

      Stuparul 


