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V] dorin S]rb]tori binecuv`ntate \i pline
de har ceresc, cu cinstirea Celui Preasf`nt
n]scut 'n ieslea din Betleem, Soarele
care r]sare din 'n]l[ime, lumina
care ne-a cercetat \i
ne-a adus "ndurarea,
C`ntarea, Pacea \i
Dragostea!

L`ng] un p]tu[ de paie, 'ntr-o iesle cu f`nea[]
Se adun] s] se-nchine Oastea cerului m]rea[]
"ngerii cu aripi albe \i cu chipul luminos,
Vin aici \i-ngenuncheaz] l`ng] Tronul lui Hristos.
Nu-i un tron s]pat 'n filde\, baldachin cu perle n-are,
Nu-i 'mprejmuit cu aur, nici cu trepte \i covoare,
Dar aici la noi 'n paie, 'n c]tunul cel uitat,
"n Efrata cea s]rac], Dumnezeu S-a 'ntrupat...

Luca 14:13-14
"n primul secol exista o comunitate de evrei la Qumran
care s-au izolat de orice influen[e dinafar] \i care a\teptau
sosirea lui Mesia. Erau extrem de devota[i 'n a [ine poruncile, \i
sp]l]rile ceremoniale ader`nd cu stricte[e la toate regulile de
comportare pe care le ad]ugaser] la Cele 10 Porunci.

Documentele care au supravie[uit din acea perioad] arat] c]
nici m]car nu acceptau ca parte din comunitatea lor pe cei care
aveau vreo problem] fizic], \chiopi, orbi , mu[i, etc... Erau
convin\i c] ace\ti oameni cu probleme fizice sunt necura[i.
C`nd f]ceau mesele lor de p]rt]\ie, niciodat] nu-i invitau pe
ace\ti oameni s] stea la mas] cu ei.
Ce ironic 'ns] c] 'n aceea\i perioad] de timp, Mesia mult
a\teptat '\i f]cea lucrarea 'n ora\elele \i satele din Israel, prin
Iudea si Galileea. Isus proclama "mp]r][ia Tat]lui S]u \i 'nv][a
\i m`ng]ia \i vindeca \i f]cea minuni \i aducea speran[] \i
lumin] peste tot pe unde trecea. "\i petrecea timpul cu cei
bolnavi, orbi, schiopi, lepro\i, s]raci, neputincio\i. |i, absolut cu
p]reri la polul opus, El spunea: ”Ci c`nd dai o mas], cheam] pe
s]raci, pe schilozi,pe \chiopi, pe orbi. |i va fi ferice de tine,
pentruc] ei n-au cu ce s]-[i r]spl]teasc]; dar [i se va r]spl]ti la
'nvierea celor neprih]ni[i.^ (Luca 14:13-14)
Am citit aceste informa[ii 'n %Our Daily Bread^, \i am r]mas
pe g`nduri... pentru c] lista mea de invita[i anul acesta la
Thanksgiving am avut 37 de persoane. |i niciunul dintre ace\tia
nu este nevoia\. "n mod sincer a\tept s] v]d pe cine-mi va
trimite Domnul ca musafir special la mas] 'n casa mea de
s]rb]tori. |i m] rog Domnului s] am dragoste suficient] s]-l
invit— oricine ar fi— doar s] m] g]sesc vrednic] \i ascult]toare
de Cuv`ntul Lui.
Rodica Bo[an
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%|i noi am v]zut \i m]rturisim c] Tat]l a trimis pe Fiul
ca s] fie M`ntuitorul lumii^. (1 Ioan 4:14)
Hristos Domnul, M`ntuitorul lumii, S-a n]scut !
Aceasta este vestea minunat] adus] de 'nger \i
m]rturisit] 'n scris de Ioan, apostolul iubirii. E vestea de
care lumea p]c]toas] a avut cea mai mare nevoie. Ea e
glorioasa veste bun] de care a avut nevoie sufletul meu
\i sufletul t]u. Ce limb] omeneasc] ar purtea descrie
Marea valoare pentru timp \i eternitate a acestei bune
vestiri !
Noi, ni\te rebeli fa[] de voia Suveranului Dumnezeu,
St]p`nul a toate, urma s] ne tr]im via[a robit] de p]cat,
'n toat] murd]ria p]c]to\eniei, c]ci nu aveam
posibilitatea s] ne eliber]m din starea nenorocit] 'n care
ne aflam, \i drept consecin[e trebuia s] 'ndur]m pentru
veci groaznicile chinuri ale iadului. Nu exista om sau
'nger care s] ne poat] sc]pa. \i noi eram orbi
spiritualice\te 'nc`t nici nu ne d]m seama 'n ce
'nsp]im`nt]toare stare ne aflam.
Originea m`ntuirii noastre se afl] 'n Dumnezeu. El a
pl]nuit-o \i El a realizat-o, trimi[`nd 'n lumea noastr] pe
Preaiubitul S]u Fiu, pe Hristos Domnul, s] fie
%M`ntuitorul^. "n textul lui Ioan, substantivul M`ntuitorul
este articulat, adic] e singurul M`ntuitor. Aceasta e
precizarea f]cut] de Ioan. Unora nu le place o a\a
precizare, fiindc] ei cred c] \i Buda \i Mohamed sunt
m`ntuitori, dar adev]rul dumnezeiesc nu se schimb]
dup] p]rerile oamenilor. Eu am acceptat pentru mine pe
acest M`ntuitor \i El m-a m`ntuit \i m] bucur de
m`ntuirea Lui. Al[ii cred doar c] EL S-A N}SCUT |I AU
DOAR O S}RB}TOARE.
Apostolul Ioan spune c] Fiul e %M~NTUITORUL
LUMII^. El e M`ntuitorul trimis de Dumnezeu. El e
M`ntuitorul care a luat asupra Sa toate p]catele noastre
ale tuturor, de aceea suferin[ele Lui au fost at`t de grave.
Ioan Botezatorul L-a prezentat: %Iat] Mielul lui Dumnezeu
care ridic] p]c]atul lumii^. (Ev. Ioan 1:29). Iar 'n prima
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epistol], Ioan a scris: %El este jertfa de isp]\ire pentru p]catele
noastre; \i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale "NTREGII LUMI^
(I Ioan 2:2). C`nd a suferit pe cruce, El a purtat pedeapsa pentru
p]catele tuturor. Deci isp]\irea e s]v`r\it] pentru to[i oamenii, dar nu
to[i au m`ntuirea, ci numai cei ce prin credin[] se apropie de
M`ntuitorul \i primesc m`ntuirea.
Nu va trece mult, \i la 'mplinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu va veni
iar]\i 'n toat] gloria Sa, 'nso[it de sfin[i \i de miriadele de o\ti cere\ti,
dar va veni nu ca M`ntuitor, ci ca MARELE JUDEC}TOR. |i numai
atunci to[i vor vedea ce important] este m`ntuirea, ce valoare
uimitoare are m`ntuirea adus] de El, pe care unii nu au vrut s-o
primeasc], iar al[ii, sfin[ii Domnului, au fost gata s] ard] ca
lum`narea, dar nu s-au desp]r[it de ea.
Ai tu m`ntuirea Lui sau ai numai o S]rb]toare? Dac] nu o ai,
atunci 'ngenunche 'n fa[a Lui \i cere-I s] te m`ntuiasc] \i pe tine. F]
aceasta acum. |i numai atunci vei avea adev]rata S]rb]toare. Atunci
vei spune ca \i Ioan \i ca milioane \i milioane de m`ntui[i ai S]i c] EL
este M`ntuitorul t]u.
Petru Popovici

"NT~I DOMNUL !
%Eu sunt Alfa \i Omega, "nceputul \i Sf`r\itul, zice Domnul
Dumnezeu^ (Apoc.1:8). — %...pentru ca 'n toate lucrurile s] aib]
'nt`ietatea^ (Col.1: 18)
C`nd copilul merge la \coal] este confruntat cu lec[ii, unele mai
u\oare, altele mai grele. Cele care 'i sunt pl]cute, i se par u\oare, iar cele
care nu-i sunt pl]cute, i se par grele. Dar \i pe unele \i pe altele trebuie s]
le 'nve[e. E curios c] uneori, cele mai grele lec[ii, 'i sunt cele mai
folositoare 'n via[].
Tot a\a e \i 'n via[a de credin[]. Lec[ia c] Domnul trebuie s] aib]
PRIORITATE 'n toate lucrurile, pentru unii e o lec[ie foarte grea. Din
duh de m`ndrie, fiecare vrea ca el s] aib] 'nt`ietate, \i pe Domnul "l
'mpinge pe planul trei. Lucrul acesta e p]c]t. E dureros s] consta[i c] unii
credincio\i \i dup] mul[i ani, 'nc] nu au 'nv][at c] Domnul e 'nt`i, c] la
primirea salarului trebuie s] pun] 'nt`i partea Domnului, apoi celelalte.
Spre a v] convinge, verifica[i d]rnicia de la S]rb]toarea Na\terii
Domnului. %Egoismul \i Mo\ Cr]ciun^ le fur] to[i banii, 'nc`t pentru
Domnul, pentru lucrarea Lui, nu le mai r]m`ne nimic. Oare e cinstit ca un
credincios m`ntuit s] fac] a\a ceva? Dumnezeu ne-a dat chiar pe FIUL
S]u, \i noi vrem s] ne dea \i Cerul \i fericirea ve\nic], iar noi . . . ? ? ?
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S]rb]tori Fericite tuturor !
"ntr-o sear] de Ajun, 'n familia unor
credincio\i, copilul de vreo \apte ani sa dus 'n dormitorul lui s] se culce. A
'ngenunchiat l`ng] p]tu[ \i-a f]cut
rug]ciunea 'nainte de culcare, dup]
care s-a ridicat s] se urce 'n pat, dar
\i-a adus aminte de ceva. A
'ngenunchiat din nou \i a spus:
%Doamne Isuse, am uitat s]-{i spun, felicit]ri
de ziua Ta \i La Mul[i Ani!^ Apoi s-a ridicat de pe genunchi, s-a urcat 'n
pat \i a adormit lini\tit.
Uit]m u\or la Cr]ciun c] de fapt nu e s]rb]toarea noastr] \i nici 'n
cinstea noastr], ci e s]rb]toarea de aniversare a Na\terii Domnului Isus.
La acest praznic luminos, centrul s]rb]torii s] ne fie Hristos Domnul. Lui
s]-I mul[umim, pe El s]-L glorific]m, pe El s]-L cinstim, Lui s]-I
aducem laud].
%Mul[umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de
mare!^ (II Corinteni 9:15). C]ci un copil ni s-a n]scut, un Fiu ni s-a dat!
El Singur este vrednic s] primeasc] 'nchin]ciunea sufletelor noastre. A
venit la noi Creatorul tuturora, St]p`nul universului, Domnul slavei,
M`ntuitorul \i Regele nostru. S]-L prosl]vim!

Iubesc pe Domnul
Psalmul 116
%Iubesc pe Domnul!^ — A\a declara omul lui Dumnezeu 'n
Psalmul 116. V] invit s] ne uit]m la omul acesta care face aceast]
declara[ie \i s] vedem ce fel de om este acesta \i ce fel de declara[ie
e declara[ia lui:
O declara[ie de dragoste a unui om care cunoa\te importan[a
leg]m`ntului cu Dumnezeu.
 %Iubesc pe Domnul, c]ci El aude glasul meu, cererile

mele. Da, El \i-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi
chema toat] via[a mea” (Psalmul 116:1-2)
 El are rela[ie cu Dumnezeu \i "l nume\te Domnul lui;
 El se supune autorit][ii lui Dumnezeu.
 El are p]rt]\ie cu Dumnezeu 'n rug]ciune \i "i adreseaz] cereri.

Ce exemplu extraordinar prezint] psalmistul pentru noi cei din
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poporul Lui de ast]zi, da, pentru noi care am fost f]cu[i p]rta\i
planului Lui de m`ntuire. C`t de 'nfl]c]rat] ar trebui s] fie declara[ia
noastr] de dragoste pentru El, Cel care ne-a iubit 'nt`i \i a dat pentru
noi pe Domnul Isus Hristos s] ne fie M`ntuitor \i Domn.
O declara[ie de dragoste a unui om care cunoa\te greul
necazului \i puterea ispitei
 %M] 'nf]\uraser] leg]turile mor[ii, \i m] apucaser]

sudorile morm`ntului; eram prad] necazului \i durerii. Dar
am chemat Numele Domnului, \i am zis: %Doamne,
m`ntuie\te-mi sufletul^ (Psalmul 116:3).
 El \tie ce 'nseamn] necazul \i suferin[a, \i \tie unde este

izb]virea Lui.
 El are parte de ispite \i de 'ncerc]ri \i a\eaz] izb]virea de ispit]

pe aceea\i treapt] cu izb]virea de la moarte.
 El '\i p]streaz] cur][enia 'naintea lui Dumnezeu \i recunoa\te
pentru posteritate c] depinde 'n totalitate de Dumnezeu.
Declara[ia lui de dragoste "l onoreaz] \i-L cinste\te pe Dumnezeu,
\i chiar dac] drumul este greu el se aga[] cu \i mai mare putere de
El. Dumnezeu a avut 'ntotdeauna oameni care L-au iubit \i L-au
urmat. Ast]zi este r`ndul meu \i r`ndul t]u s] r]m`nem statornici 'n
'ncerc]ri \i cura[i 'n orice situa[ie c`t de grea, 'ntruc`t Cel ce se lupt]
pentru noi este Domnul, izb]virea noastr].
O declara[ie de dragoste a unui om care are experien[a cu
Dumnezeu.
 %Da, Tu mi-ai izb]vit sufletul de la moarte, ochii din

lacrimi, \i picioarele de c]dere” (Psalmul 116:8).
 El cunoa\te puterea lui Dumnezeu, care intervine la vreme de

nevoie.
 El \tie c] numai Dumnezeu poate izb]vi din orice situa[ie, oric`t

de complex] ar fi \i de aceea el nu 'nceteaz] s] strige \i s]-\i fac]
auzit glasul \i cererile lui.
 El \tie c] Dumnezeu este Dumnezeul situa[iilor imposibile \i
izb]virea Lui este singura care este sigur].
Dumnezeul nostru a r]spuns \i r]spunde multor nevoi \i multor
situa[ii imposibile. Care este problema imposibil] pentru tine cu care
te lup[i de mult] vreme? Dac] nu ai nici una, atunci adu-[i aminte de
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cineva drag pentru care te-ai rugat \i poate ai 'ncetat s] te rogi,
concluzion`nd c] e un caz imposibil. Dumnezeul nostru nu a 'ncetat
niciodat] de aproape dou] mii de ani s] izb]veasc] suflete de la
moarte \i e gata \i azi s] continue \i s] r]spund] cererilor \i
rug]ciunilor noastre pentru cei dragi de departe \i de aproape pentru
care ne rug]m.
O declara[ie de dragoste a unui om c]ruia 'i place s] tr]iasc]
pentru Dumnezeu.
 %Cum voi r]spl]ti Domnului toate binefacerile Lui fa[]

de mine? Voi 'n]l[a paharul izb]virilor, \i voi chema
Numele Domnului; 'mi voi 'mplini juruin[ele f]cute
Domnului, 'n fa[a 'ntregului S]u popor” (Psalmul 116:8).
 El "l cinsteste pe Dumnezeu printr-o via[] mul[umitoare tr]it],

dedicat] 'n mod public Numelui lui Dumnezeu.
 El "l onoreaz] pe Dumnezeu, chem`nd mai departe Numele Lui.
Dorin[a lui cea mai important] este s]-L onoreze pe Dumnezeu
prin tot ceea ce este \i prin tot ceea ce face.
 El continu] s] fie un exemplu pentru noi 'n statornicie \i 'n
proclamarea Numelui lui Dumnezeu 'n mod public.
Cerul a\teapt] declara[ia mea \i declara[ia ta de dragoste. Cerul
a\teapt] declara[ia de dragoste a celor care se vor 'ntoarce la
Dumnezeu prin proclamarea ta \i prin proclamarea mea. Ast]zi e
timpul meu \i timpul t]u s] proclam]m dragostea noastr] pentru
Domnul Isus, \i din dragoste pentru Numele Lui s] ne aducem
aportul nostru 'n a\a fel ca \i al[ii s] ajung] s]-L cunoasc] \i s]-L
primeasc] 'n via[a lor.
Suntem ferici[i s] \tim c] sunt fra[i rom`ni aici 'n America, a c]ror
inim] arde pentru poporul rom`n care zace 'n p]cat, departe de fa[a
lui Dumnezeu. Ei au 'n[eles nevoia sus[inerii de lucr]tori 'n Rom`nia
\i deja au 'nceput s] dea ajutor 'n diferite localit][i din [ara, la lucrarea
de salvare a sufletelor care zac 'n p]cat \i 'n pierzare. Ne d]m noi
oare 'ndeajuns seama c`t de mult dore\te Domnul ca fiecare din noi
s] fim implica[i 'n aceast] lucrare de r]sp`ndire a Evangheliei?
Dumnezeu s] ne d]ruiasc] r`vna \i 'n[elepciunea pe care numai El
poate s] ni le d]ruiasc] pentru a ne cheltui cu bucurie 'n lucrarea Lui
glorioas] \i binecuv`ntat].
Costel Cristea
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VE|TI DE PE OGORUL
EVANGHELIEI
DOBROGEA.
Fr. Daniel Cartacai, misionar 'n Dobrogea ne scrie: %Deosebit de rapoartele
mai mult sau mai pu[in relevante, v] pot spune c] Domnul a binecuv`ntat 'n mod
deosebit lucrarea 'n Dobrogea. M] refer 'n special la zona Basarabi, N]vodari,
Gale\u, Corbu, S]cele \i H`r\ova. Acest lucru 'l dorim \i pentru zona de sud:
Tuzla, Eforie, unde acum e mai greu. Preocup]rile oamenilor pe timpul verii au
fost 'ndreptate mai mult spre sursa de existen[] ce le ofer] sezonul, l]s`nd pe
planul doi preocuparea pentru suflet. A\a c] prezen[a la adunare cu prieteni din
afar] a fost mai slab], dar fr. Ben \i al[i fra[i din Constan[a, Biserica a doua,
caut] \i folosesc \i alte metode de apropiere de cei pu[ini doritori s] primeasc]
Evanghelia. "n luna august, biserica a s]rb]torit 90 de ani de existen[] 19222012, printr- o s]pt]m`n] de evanghelizare. Ne rug]m pentru eficien[a 'n
continuarea lucr]rii.^
S}CELE. Fr. Daniel Topciu, care lucreaz] 'n aceasta zon], ne scrie: %"n
perioada care a trecut, 'n satele S]cele \i Istria, unde noi dorim s] [inem aprins]
lumina Evangheliei lui Hristos Domnul, spre m`ntuirea multor suflete, am
continuat s] ne ocup]m de cei mici ca \i de cei mari. Astfel ajuta[i de o echip]
misionar] ce sluje\te pentru copii ca \i pentru adul[i, am avut 'ntruniri 'n fiecare
duminic]. Copiii 'n num]r de 30 au beneficiat de micul dejun \i apoi au ascultat
un program de educa[ie cre\tin] din Evanghelie. Ne bucur]m de ei c] au ajuns s]
cunoasc] Cuv`ntul Domnului \i se roag] singuri, iar p]rin[ii unora iau parte la
'ntrunirile bisericii, unde prezent]m adv]rurile fundamentale ale Evangheliei \i
ne rug]m pentru m`ntuirea lor.^
%"n luna mai 'mpreun] cu biserica din Corbu am hot]r`t ca odat] pe lun],
'mp]r[i[i 'n grupe, s] vizit]m familii de necredincio\i din acest sat. Ne-am
bucurat c] familiile au r]spuns cu mult] deschidere \i le-am prezentat \i am
discutat cu ei din Evanghelie, apoi am ascultat problemele lor \i ne-am rugat ca
Dumnezeu s] lucreze 'n familia lor. I-am 'ncurajat s] citeas] Biblia \i s] vin] la
Casa Domnului. "n Duminica Rusasliilor am f]cut o c]l]torie misionar] la
Truseni, Republica Moldova, o biseric] partener], care a organizat o s]pt]m`n]
de evanghelizare. Acolo am vizitat familii de necredincio\i \i i-am invitat s] vin]
la evanghelizare. Numeroase persoane au r]spuns invita[iei. La sf`r\it o persoan]
a cerut s] ne rug]m pentru m`ntuierea ei. "mpreun] cu biserica am hot]r`t s] ne
implic]m 'n plantarea unei biserici 'n satul Cior]\ti, la vreo 50 km., unde sunt
dou] surori credincioase, care se roag] pentru m`ntuirea familiilor lor \i a satului
lor. Biserica din Corbu a hot]r`t s] contribuie financiar la aceste c]l]torii.^
%"n luna Iulie am avut o campanie de evanghelizare 'n satele S]cele \i Corbu
cu c`nt]re[ul Ovidiu Liteanu, iar ca rezultat 8 suflete din Corbu \i 3 suflete din
S]cele s-au hot]r`t s]-L urmeze pe Domnul. Tot 'n iulie Domnul ne-a dat sfinte
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Sus: Evanghelizare la
Biserica Baptist] din Corbu, 'n
luna iunie 2012.
St`nga: Trei persoane 'ncheie
leg]m`ntul cu Domnul Isus la
Corbu, 8 iulie 2012.
Jos: Biserica din Solca la
'nchin]ciune. %Doamne, adu o
foame dup] Cuv`ntul T]u 'n
poporul rom`n!^

9

bucurii cu prilejul unui botez cu 3 suflete la biserica din Corbu. Apoi bucuria s-a
prelungit cu a treia edi[ie a festivalului evanghelistic %{]rmul de Aur^, 'mpreun]
cu un grup de tineri credincio\i, ce timp de trei zile au ajutat la distribuirea
invita[iilor prin sat pentru un serviciu special de Evanghelizare \i o zi special]
pentru tineret la care Cuv`ntul Domnului a fost vestit de un t`n]r din Bucure\ti,
iar la sf`r\itul lunii copiii \i tinerii au participat la o tab]r] cre\tin] cu un grup de
tineri credincio\i din Anglia, [inut] la Corbu. "n perioada urm]toare Funda[ia
%World Vision Rom`nia^ ne vor pune la dospozi[ie un stoc de 500 Biblii spre a fi
distribuite gratuit 'n familii de necredincio\i 'n satele Corbu, S]cele, Istria,
precum \i la Penitenciarul Poarta Alb], unde sunt multe suflete pierdute. Ruga[iv] ca mul[i s] se 'ntoarc] la Dumnezeu.^
M}CIN. Fr. Ionel Malacu, ne scrie: %O veste bun] \i mult a\teptat]: Biserica
din M]cin a dat aten[ie cereri prietenelor Lili \i Lut] pentru a fi botezate \i dup]
ce au m]rturisit cum s-au 'ntors ele la Dumnezeu, \i dup] ce au r]spuns la unele
'ntreb]ri cu privire la via[a de credin[] \i la hot]r`rea lor de a merge cu Domnul
'nainte, fra[ii au analizat via[a lor de c`nd vin la adunare, au constatat c] sunt
sincere \i cred 'n Jertfa m`ntuitoare a Domnului Isus \i c] "l iubesc pe Domnul,
au hot]r`t acceptarea lor pentru botez, conform poruncii Domnului Isusa.
Botezul a fost s]v`r\it 'n Biserica din Tulcea duminic] 28 octombrie 2012 de
c]tre fratele Gacea Aurel, p]storul bisericuii.^ — Din pricina c] fr. Malacu a fost
chemat 'n America de Biserica Baptist] Rom`n] a doua din Atlana, care 'l
sponsoreaz], s] fie prezent la S]rb]toarea Misionar] a acestei biserici, el nu a
putut fi la acel botez, dar 'n scimb a ajuns s] cunoasc] biserica care 'l
sponsoreaz] \i s-a bucurat de p]rt]\ia 'n Domnul cu fra[ii din America timp de 2
s]pt]m`ni.
MURFATLAR, jud. Constan[a. Fr. Ghi[] Sorin care lucreaz] 'n aceast]
localitate, ne scrie c] biserica are 24 membri, 10 apar[in]tori, \i 3 prieteni. Ei au
avut o evanghelizare 'n luna iunie cu fr. c`nt]re[ Ovidiu Liteanu.
CERNAVOD}. Fr. Wells Beniamin Huah lucreaz] la plantarea unei biserici
'n acest ora\. Sunt 2 membri, 5 apar[in]tori \i 2 prieteni.

MOLDOVA
PIATRA NEAM{, jud. Neam[. Fr. {ifrea Marin ne scrie c] au avut un botez
cu 4 persoane pe data de 12 august, dou] familii so[i \i so[ii. %"n luna iulie la
Piatra Neam[ a fost o 'ntrunire a poli[i\tilor cre\tini \i un colonel cu so[ia au cerut
s] fie boteza[i \i au fost boteza[i. La botezul din luna august, 'ntre cei boteza[i a
fost \i t`n]rul Chiriac Iulian angajat 'n armat]. El a aflat ceva despre Dumnezeu

Foto, pagina 11. — Sus:Evanghelizare la Biserica Baptist] din Corbu cu
ocazia evenimentului %{]rmul de aur^, luna iulie 2012. — Mijloc: Grup de
copii la Biserica Baptist] din Istria - Constan[a lu`nd micul dejun oferit de
surorile din Biseric]. — Jos: Evanghelizare la S]cele, Constan[a. Cinci
persoane au venit 'n fa[] la rug]ciunea de poc]in[]. "n prim plan fratele
Topciu din Corbu.
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de la o t`n]r] din biserica noastr] \i a venit la serviciul nostru de 'nchin]ciune. El
auzise c] noi, bapti\tii nu avem Biblia corect] c]ci a auzit de poc]in[] \i a vrut s]
consulte Biblia ortodox]. S-a dus la bisericile ortodoxe din ora\ unde \tia c] sunt
c]r[i de v`nzare, s] cumpere una, 'ns] nu a g]sit Biblie. Aveau c]r[i, lum`n]ri,
iconi[e, cruciuli[e, dar nu Biblii.El a 'ntrebat: %Cum se poate ca la Casa lui
Dumnezeu s] nu ave[i Cartea lui Dumnezeu?^ "n sf`r\it a g]sit o Biblie ortodox]
la Libr]ria %Trinitas^ din ora\. "ntr-o s]pt]m`n] a citit tot Noul Testament. S-a
convins de adev]r \i 'ntr-o zi de mar[i, m-a c]utat la biseric] \i mi-a cerut s]-l
botez pe loc. Am stat de vorb] cu el \i i-am explicat c] mai avem \i al[i candida[i
pentru botez, deci s] aib] pu[in] r]bdare. M-am bucurat mult de felul cum a
lucrat Domnul 'n via[a lui. El poate deveni bun instrument 'n m`na Domnului.^
DOROHOI. Fr. Mir]u[] Iosif ne face cunoscut ca pe data de 18 septembrie
2012, au avut un botez cu dou] persoane.
PANCIU. Fr. Popa Cristinel Mugurel ne face cunoscut c] biserica are 15
membri, 10 apar[in]tori \i 20 de prieteni. El continu] un studiu biblic cu un grup
de familii care vin dintr-un mediu religios ortodox. La fel au un grup de 10-15
copii care vin la biseric] \i sunt ajuta[i s]-L cunoasc] pe Domnul de o sor] din
M]r]\e\ti, care lucreaz] cu copiii. O bucurie deosebit] le-a pricinuit un grup de
tineri din Moldova, 'nso[i[i de fr. Ilie Bojinca, care a vestit Cuv`ntul Domnului.
Cu acest prilej, mai multe persoane au ascultat Evanghelia. Ei au nevoie \i se
roag] pentru un loca\ de 'nchinare.
BAC}U. Fr. Ioan Cioanca ne face cunoscut c] pe data de 17 mai, a luat parte
'n satul natal Bicaz Chei la un botez cu 3 suflete, 'ntre care era \i un nepot al
fratelui. Cuv`ntul Domnului a fost vestit de fr. Cioanca \i un alt frate, iar grupul
%Asaf^ din Deva a c`ntat laudele Domnului. La ascultarea Evangheliei au luat
parte mul[i ascult]tori. Domnul s]-|i fac] lucrarea Sa .
BICAZ. Fr. Handaric Beniamin ne scrie c] Biserica %Sf`nta Treime^ are 20
membri, 12 apar[in]tori \i 11 prieteni.Ei au avut dou] botezuri anul acesta, unul
la 12 februarie \i altul la 1 aprilie.
SOLCA. fr. Greciuc Gheorghe ne 'mp]rt]\e\te c] pe Duminic] 26 august au
avut un botez cu 5 persoane care L-au primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor \i
Domn \i \i-au m]rturisit credin[a lor 'n fa[a bisericii. Atmosfera a fost cald] at`t
din punct de vedere fizic c`t \i spiritual. Au participat la serviciu mul[i din cei
c]rora li s-a f]cut invita[ie scris]: directoarea liceului, fostul secretar al Prim]riei
ora\ului \i al[ii. Au fost c`nt]ri comune, c`nt]ri de un grup \i fanfara bisericii,
apoi a urmat vestirea Evangheliei. Un deosebit efect a avut c`ntarea celor 5
candida[i, care s-au ridicat \i \i-au m]rturisit decizia lor: %M-am hot]r`t s]-L
urmez pe Isus^. A urmat apoi botezul s]v`r\it de fr. Greciuc. Binecuv`ntarea
Domnului s] 'nso[easc] pe cei boteza[i, 'mpreun] cu Biserica Domnului.

MUNTENIA
CERNETU, jud. Teleorman. Fr. Mitroi Silviu Cornel ne-a scris: %"n luna
Aprilie am avut o experien[] deosaebit] pe care v-o 'mp]rt]\esc. "ntr-o duminic]
diminea[a la u\a bisericii a\tepta o femeie care dorea s]-mi vorbeasc]. Am
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Sus: Evanghelizare 'n Biserica din Tunseni, Basarabia, 'n luna
iunie 2012. "n Republica Moldova are loc o 'ntoarcere a tinerilor 'n
biserici, o trezire a dorin[ei dup] sfin[enie \i predare deplin].
Jos: La Surduc, 'n tab]ra de var] din luna iulie. Acesta este grupul
din jude[ul S]laj, 46 persoane. "n taberele de tineret Duhul Domnului
lucreaz] minunat la inimile tinerilor.
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ascultat-o. Ea a spus c] dore\te s] vin] la noi la biseric], dar s]-i spun ce trebuie
s] fac] spre a fi primit] 'n biseric]. Am 'ntrebat-o de ce a luat aceast] hot]r`re \i
mi-a spus c] a auzit m]rturia unui frate care i-a spus c] de c`nd a venit la
Domnul \i-a g]sit pacea \i lini\tea sufletului. Am invitat-o la Casa Domnului \i
de la 'nceputul lunii aprilie este nelipsit] de la 'ntrunirile bisericii. Am fost 'n
viziut] la ei de mai multe ori. Are so[ul bolnav. Le-am propov]duit vestea bun] a
Evangheliei \i am`ndoi s-au hot]r`t s]-L urmeze pe Domnul. Acum \i-au
exprimat dorin[a s] fie boteza[i conform Noului Testament.^
{IG}NE|TI, jud. Teleorman. Fr. Furdui Daniel ne comunic] c] pe data de
5 august au avut un botez cu 12 persoane, una de la Cernetu, una de la Conto\ti \i
10 de la {ig]ne\ti. Din cei de la {ig]ne\ti 5 sunt veni[i din lume, iar 5 sunt din
familii de poc]i[i. Domnul s]-i binecuvinteze pe to[i \i s]-i creasc] 'n harul S]u.
BUTURUGENI, jud. Giurgiu. Fr. Liviu Alexa ne face cunoscut c] biserica
are 59 membri, 8 apar[in]tori \i 4 prieteni. Ei au avut un botez afar] la apa unei
pesc]rii. A luat parte mult popor \i musafiri din localit][ile P]dureni, Sterea,
Bucure\ti. Din Cuv`ntul Domnului au vorbit fr. Radu Valeriu \i p]storul local.
Domnul s] le dea mare har.
BUCURE|TI. Fratele sudanez Peter Rong Makur, care p]store\te biserica de
refugia[i interna[ionali %Rena\terea Spiritual]^ ne scrie c] au avut \i ei un botez
cu dou] persoane.

TRANSILVANIA
SURDUC, jud. S]laj. Fr. Peter Beniamin |tefan ne face cunoscut c]
'mpreun] cu un grup de tineri a participat 'ntre 9-11 iulie la o trab]r] de zi la
Jibou. "n fiecare zi la orele 10 diminea[a copiii erau adu\i cu microbuzele la
tab]r] pentru lec[ii biblice, c`nt]ri, scenete \i sport, iar seara la ora 5 veneau
microbuzele \i 'i duceau acas]. Au fost 'ntre 250 \i 350 de copii. %"n perioada 2327 iulie am mers cu 16 adolescen[i la Sighetul Marma[iei la alt] tab]r]. C`nd am
mers noi erau acolo deja vreo 220 de adolescen[i. Joi seara s-a f]cut chemarea
spre a-L urma pe Domnul \i din cei 16 din Surduc, 8 s-au predat Domnului.^
HUEDIN. Fr. C]prar Emanoil lucreaz] 'n bisericile din Marg]u, Scrind,
Medeciu \i Dretea. Acum preg]tesc candida[ii pentru un botez la Marg]u \i
sprijinesc financiar o familie ce a plecat 'n misiune 'n Etiopia, la traducerea
Bibliei 'n limba unui trib de acolo.

MUL{UMIRI
Cei vreo 130 de fra[i misionari 'n Rom`nia pe care 'i
ajut]m s] aibe p`inea cea de toate zilele, ne scriu de
fiecare dat] 'n rapoartele lor c] mul[umesc Domnului \i '\i
exprim] recuno\tin[a pentru banii pe care-i primesc.
Slav] luiDomnului !
14

O c]l]torie cu omul credin[ei
În toamna aceasta la \coala duminical] am înv][at despre adev]rata
credin[]. Ne-am str]duit s] în[elegem ce-i credin[a. Am v]zut c] sunt
oameni ca |tefan, care în[eleg credin[a \i sunt gata s] moar] pentru
credin[], oameni ca Filip care sunt gata s] se duc] oriunde îi trimite
Duhul Domnului, dar sunt \i oameni ca Simon din Samaria, care nu
în[eleg \i cred c] pot cump]ra puterea \i manifestarea credin[ei. Apoi ca
s] vedem unde ne poate duce credin[a adev]rat], am urm]rit o parte din
via[a sfântului Apostol Pavel \i c]l]toria sa descris] 'n Fapte 27 \i 28. Din
ce am înv][at eu a\ vrea s] împ]rt]\esc câteva lucruri.
1. Omul credin[ei umbl] conform planului \i
promisiunilor Domnului.
Credin[a nu e credulitate oarb] ci este mereu în leg]tur] cu Duhul
Domnului. Omul credin[ei umbl] mereu bazat pe promisiunile Domnului.
A\a cum sfântului apostol, Domnul îi spune în Fapte 23:11 %Îndr]zne\te,
Pavele; c]ci, dup] cum ai m]rturisit despre Mine în Ierusalim, tot a\a
trebuie s] m]rturise\ti \i în Roma.^ El a fost sigur c] va ajunge la Roma
indiferent pe unde vor oamenii s] dirijeze corabia. Ceilal[i oameni umbl]
dup] planurile lor \i de multe ori termin] în naufragiu.
2. Omul credin[ei vede pe unde umbl] primejdia.
În Fapte 27:13 vedem c] oamenii ac[ioneaz] ca \i cum ei ar fi st]pâni
pe [int]; imediat ridic] pânzele s] plece când vor ei \i încotro vor ei.
Omul credin[ei are o capacitate pe care o d] credin[a \i leg]tura lui cu
Domnul. A\a el \tie c] pe drumul pe care vor oamenii s] plece pleac] \i
primejdia, \i omul credin[ei le spune s] nu plece pe drum cu primejdia.
Dar ceilal[i oameni nu ascult] de credin[]. Ei se bazeaz] pe ce \tiu ei, pe
profesionalismul lor, pe tradi[iile lor, pe obiceiurile lor.
3. Domnul duce corabia unde trebuie s] ajung]
Evanghelia.
Oamenii care se credeau st]pâni pe [in[] imediat au ridicat pânzele s]
plece spre Roma. Grija lor era s] ajung] de[inu[ii \i alimentele ca s] poat]
între[ine arenele Romei. |i se angajeaz] în lupta lor cu furtuna.
Dumnezeu stârne\te furtuna fiindc] doar a\a poate uneori s] schimbe
direc[ia oamenilor care se cred st]pâni pe [int]. |i când oamenii lupt] cu
Dumnezeu totdeauna învinge Dumnezeu. Oamenii n-au \tiut c] omul
credin[ei mai trebuia s] se opreasc] undeva înainte de a ajunge la Roma.
Erau în Malta, dup] aprecierea Grecilor \i a Romanilor, ni\te barbari care
nu contau a\a de mult pentru ei, care de fapt erau ni\te oameni mai
cumsecade decât ei dar care nu puteau s] ajung] în cer cu bun]tatea \i
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ospitalitatea lor ci aveau nevoie s] le
duc] cineva Evanghelia. Dumnezeu a
pornit furtuna ca s] ajung] \i la ei
Evanghelia, a\a cum cu ani în urm] a
adus foametea în comuna mea ca s] se
întâlneasc] tat]l meu cu Evanghelia în
Dobrogea; a\a cum a f]cut s] ajung]
Evanghelia la mul[i []rani de pe
coclaurile Rom`niei \i ale lumii întregi.
4. Omul credin[ei e mereu preg]tit s] vesteasc]
Evanghelia.
El veste\te Evanghelia în fa[a poporului s]u preaiubit, în fa[a
guvernatorului Felix, a lui Festus, în fa[a înp]ratului Agripa, iar în Malta
veste\te Evanghelia în fa[a unor barbari. El arde de ner]bdare s] ajung]
cu Evanghelia în fa[a cezarului \i a oamenilor iubi[i din Roma.
5. Omul credin[ei ajunge unde la asigurat promisiunea
Domnului.
Am mai v]zut c] omul credin[ei este mereu în controlul situa[iei, prin
furtun], prin naufragiu. Am v]zut cum credin[a nu este influen[at] nici
când este acuzat] pe nedrept, nici când este în]l[at] pe nedrept. Ci mereu
scopul ei este s] beneficieze Evanghelia. |i apoi am v]zut c] omul
credin[ei se întâlne\te cu împlinirea promisiunii \i î\i termin] lucrarea, \i
poate s] spun]: %M-am luptat lupta cea bun], mi-am ispr]vit alergarea,
am p]zit credin[a. De acum m] a\teapt] cununa neprih]nirii, pe care mi-o
va da, în %ziua aceea”, Domnul, Judec]torul cel drept. |i nu numai mie, ci
\i tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui^ (II Timotei 4:7, 8).
Dorul meu este ca \i noi to[i s] putem fi oameni ai adev]ratei credin[e,
s] umbl]m \i s] tr]im conform promisiunilor \i planului Domnului Isus
Hristos. Amin!
Pavel Ploscariu

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.
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