
  

 

Iulie - Septembrie 2011 

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral 

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

Dumnezeu e P]zitorul nostru! 

 %Da, El nu va 'ng]dui s] [i se clatine piciorul; Cel ce te p]ze\te nu va 
dormita! Iat] c] nu dormiteaz] nici nu doarme Cel ce p]ze\te pe Israel. Domnul 
este P]zitorul t]u!^ (Psalmul 121:3-5). 

 Domnul face f]g]duin[a c] ne va p]zi, ne va p]stra sufletul. Ne cere s]-I fim 
credincio\i p`n] la cap]t, \i ne promite c] \i El ne p]streaz] p`n] la sf`r\it. 
Psalmistul David, fiindc] \tia c`t de mare este dragostea lui Dumnezeu, s-a rugat: 
%P]ze\te-m] ca lumina ochiului, ocrote\te-m] la umbra aripilor Tale!^ (Ps. 17:8). 

 R]spunsul a venit din partea lui Dumnezeu ca o rou] binecuv`ntat]: %El va 
porunci 'ngerilor S]i s] te p]zeasc] 'n toate c]ile tale; \i ei te vor duce pe m`ini, 
ca nu cumva s]-[i love\ti piciorul de vreo piatr].^ (Psalmul 91:11-12). 

Din arhiv]: Corul \i fanfara Bisericii Baptiste %Golgota^ (Basarab) 

din Bucure\ti 'n 1937, la aniversarea de 25 de ani a bisericii. 
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%El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bog][ie dec`t comorile Egiptului, 
pentru c] avea ochii pironi[i spre r]spl]tire.^ (Evrei 11:26). 

 

 E adev]rat, ne place s] c`\tig]m, \i unii au f]cut din a c`\tiga scopul 
principal al vie[ii lor. Nu conteaz] cum, indiferent ce metode folosesc, dar trebuie 
s] c`\tige. Tr]im 'ntr-o societate competitiv], ne 'ntrecem unii pe al[ii 'n a avea, 
'n a ajunge, 'n a fi. Dar Moise ne 'nva[] cum s] c`\tig]m prin a pierde. El a tr]it 
'n afluen[a palatelor faraonice, avea rangul princiar de fiu al fiicei lui Faraon, se 
bucura de luxul cel mai sclipitor al vremii lui, dar a renun[at la toate acestea. De 
fapt a f]cut un schimb: a dat comorile Egiptului ca s] capete ocara lui Hristos. A 
v]zut 'n ocara lui Hristos ceva mai bun, ceva mai frumos, ceva etern. 

 Prin Societatea Misionar] %Rom`nia pentru Hristos^ v] oferim s] renun[a[i 
la ceva, ca s] primi[i altceva. 

 S] renun[a[i la ceva... Ceva 'nseamn] o sum] de bani pe care s]-i da[i 
devenind sponsori ai unor fra[i 'n credin[] care lucreaz] 'n c`mpul Evangheliei 'n 
Rom`nia. Poate 'i cunoa\te[i personal, sau poate, nu, dar \ti[i c] se afl] 'ntr-un 
loc al []rii unde e nevoie de lumina Evangheliei. 

       Ca s] primi[i altceva... Altceva 'nseamn] o coroan], o r]spl]tire ve\nic]. 
Isaiah spunea: %Iat], M`ntuitorul t]u vine; 

iat], plata este cu El, şi r]spl]tirile merg 
'naintea Lui^ (Isaia 62:11). Dumnezeu are 
r]spl]tiri pentru cei care jertfesc pentru 
Numele S]u. 

       S] renun[a[i la ceva... Ceva poate c] 
'nseamn] un timp pe care s]-l pune[i deoparte 
pentru rug]ciune ca s] mijloci[i pentru cei ce 
ostenesc 'n vestirea Evangheliei. Apostolul 
Pavel cerea din 'nchisoare: %Face[i 'n toat] 

vremea tot felul de rug]ciuni \i cereri... şi 
pentru mine!^ (Efeseni 6:18-20). Dac] ap. 
Pavel avea nevoie de rug]ciunile altora, ca s] 
poat] vesti Evanghelia cu 'ndr]zneal], cu c`t 
oare mai mult avem nevoie noi cei de azi? 

       Ca s] primi[i altceva... Altceva 'nseamn] 
bucuria pe care o ave[i atunci c`nd vede[i 
biruin[a Domnului 'n c`\tigarea de suflete, 'n 
'ncurajarea predicatorilor, 'n puterea Duhului 
Sf`nt la propov]duirea Evangheliei. 

       S] avem ochii pironi[i spre r]spl]tire, 
fiindc] ce primim e cu mult mai scump, 

infinit mai pre[ios, dec`t ce d]m! Œ 

Infinitul Golgotei 
 

Nici un munte-n ast] lume 

Nu se poate-asem]na 

N-are fapte, n-are nume 

Ca \i tine, Golgota 

 

Au fost mun[i str]vechi 'n sine 

Ca Sinai, Hermon, Taborul 

Dar, Golgoto, de pe tine 

|i-a luata Salvarea zborul. 

 

Culmea-[i n-a fost 'mbr]cat] 

Cu finici, cu flori, sau crini, 

Dar o frunte-ns`ngerat] 

St] cu o ramur] de spini. 

 

O, Golgoto, al t]u nume 

Neuitat 'n veci va fi, 

C`t va sta aceast] lume 

|i soarele va luci... 
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Faptele Apostolilor 10:44-48 
 
 Aici 'n pasajul acesta biblic exist] ceva bun pentru to[i 
predicatorii \i  pentru to[i membrii, c]ci to[i trebuie s] vesteasc] 
Evanghelia. Domnul Isus 'n s]pt]m`na mor[ii Sale a zis: 
%Evanghelia aceasta a "mp]r][iei va fi propov]duit] 'n toat] lumea, 
ca s] slujeasc] de m]rturie turturor neamurilor^. Apostolul Petru 'n 
casa ofi[erului roman Corneliu a vestit Evanghelia. Lucrul acesta 
c]ut]m s]-l facem \i noi prin Societatea noastr] misionar]. Tot 
textul este bogat 'n 'nv][]minte, \i v] 'ndemn s] cercet]m 'n el 
c`teva lucruri folositoare. 
 Izbesc 'ns] cuvintele: %Pe c`nd rostea Petru cuvintele acestea^. 
"nseamn] c] o a\a Evanghelie are efect. El nu a spus snoave 
pesc]re\ti, el nu a c]utat s]-\i etaleze cuno\tin[ele sale, ci 'n chip 
smerit a c]utat s]-L fac] de cunoscut pe Domnul Isus. Mesajul lui 
a fost Hristologic, c]ci de El, de M`ntuitorul, aveau nevoie 
ascult]torii s]i. |i pe c`nd ar]ta c] prin El se cap]t] iertarea 
p]catelor, Duhul Sf`nt S-a pogor`t peste ei. Ce specificare 
binecuv`ntat]! Deci, Duhul Sf`nt S-a pogor`t nu la st]ruin[a lor, 
ci 'n timpul predic]rii. O, de s-ar petrece a\a ceva la toate 
predicile noastre ! 
 Aceasta a fost lucrarea Duhului Sf`nt, nu a lui Petru. Poate c] 
Petru s-ar fi a\teptat la a\a ceva dup] botez, cum a fost la Samaria. 
Dar lucr]rile dumnezeie\ti nu pot fi puse 'n calapoade omene\ti. 
Convertirea p]c]to\ilor e at`t de diferit] a unuia de cel]lalt. Asta 
ca s] nu pot spune c] dac] experien[a unuia nu a fost ca a mea, nu 
e m`ntuit. Toat] lucrarea binecuv`ntat] a Duhului Sf`nt e nespus 
de felurit]. Corneliu \i cei din casa lui  doreau s] \tie cum pot s] 
aibe iertarea p]catelor \i s] slujeasc] Domnului. 
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 Aici e ar]tat mesagerul: %Pe c`nd vorbea Petru^. El nu a fost un 
mare orator, ca Apolo, sau doctrinar ca Pavel, ci un simplu pescar. 
S] 'nv][ c] Domnul poate folosi chiar \i pe cei simpli la m`ntuirea 
p]c]to\ilor. El a folosit pe Gipsy Smith, un evanghelist [igan, la 
m`ntuirea unor profesori, avoca[i, medici. Mesagerul trebuie s] 
fie la 'ndem`na Duhului Sf`nt, c]ci El convinge lumea de p]cat \i 
El produce schimbarea vie[ii, na\terea din nou. 
 Textul m] 'nva[] c] 'ntreaga lucrare m]rea[] de m`ntuire se 

poate petrece 'ntr-o clipit]. A\a a fost 'n casa lui Corneliu. %Pe 
c`nd rostea Petru aceste cuvinte.^ Nu trebuie luni de frecven[] la 
biseric], nu trebuie s] cuno\ti toat] Biblia. Duhul poate face 
iluminarea min[ii cu convingerea de p]cat, schimbarea radical] a 
vie[ii, 'ntr-o clipit]. 
 Textul 'mi adevere\te c] m`ntuirea e o accep[iune, nu un 
proces; o primire prin credin[] a ceea ce a f]cut Hristos Domnul 
pentru noi. Apostolul Petru le-a spus c] iertarea p]catelor e 
pentru %oricine crede 'n El, cap]t] prin Numele Lui iertarea 
p]catelor^. Aici se pare c] a fost momentul de tres]ltare a 
ascult]torilor, accep[iunea prin credin[], c] atunci S-a pogor`t 
Duhul Sf`nt. 
 Apostolul Petru nu-\i terminase predica, nu a f]cut apel, nu a 
cerut s] ridice cineva m`na \i 'nc] nu a zis Amin, c]ci Duhul Sf`nt 
'i demonstreaz] c] \i-a 'mplinit lucrarea. Iertarea p]catelor nu se 
vinde, ci se %cap]t]^. Hristos Domnul, prin Jertfa Sa la Calvar, a 
s]v`r\it m`ntuirea pentru evrei \i pentru romani, pentru toate 
neamurile, p]c]tosul doar trebuie s] cread] adev]rul acesta. |i 
noii m`ntui[i au fost boteza[i. Un p]c]tos 'n fa[a mor[i, c`nd a 
primit iluminarea Duhului, a b]tut din palme \i a zis: %Ce simplu ! 
|i ce mult [in unii ascuns adev]rul acest]!^ Predicarea Evangheliei 
are rezultate minunate, to[i m]reau pe Dumnezeu ! 
 Aici a fost un nou Rusalii pentru neamuri. 
 Veste\ti tu m`ntuirea lui Dumnezeu? Ascul[i tu de cerin[a lui 
Hristos Domnul? Ai rezultate? Cum aju[i tu pe al[ii s] cunoasc] 
Evanghelia \i s] o primeasc]? Vezi c] por[i o mare r]spundere! 
 

     Petru Popovici 
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%Du-te acas] la ai t]i, \i poveste\te-le tot ce [i-a f]cut Domnul, \i 

cum a avut mil] de tine.” (Marcu 5:19) 

 
 Noi slujim un M`ntuitor minunat. Aceasta este concluzia 
fiec]rui copil al lui Dumnezeu care ajunge s] vad] \i s] 'n[eleag] 
c] dragostea \i lucrarea lui Dumnezeu nu 'ncepe cu noi \i nu se 
opre\te la noi. 
 Suntem uimi[i de 'n[elepciunea Lui nespus de felurit] prin care 
"\i desf]\oar] lucrarea, de puterea Lui miraculoas] investit] din 
ve\nicie, \i de felul 'n care Dumnezeu las] s] se vad] roadele ei 'n 
via[a m`ntui[ilor Lui, cu care se laud] \i ast]zi 'n univers. 
 Sfintele Scripturi ne descoper] c`teva lucruri greu de 'n[eles 
pentru noi, dar care se justific] prin faptul c] numai Dumnezeu e 
'n stare de asemenea lucr]ri minunate de care ne-a f]cut parte, 
lucr]ri ale harului S]u, lucr]ri la care vrea s] ne fac] 'mpreun] 
lucr]tori cu El: 
 

Domnul Isus: M`ntuitorul lumii 

 Apostolul Ioan m]rturise\te un adev]r extraordinar 'n 1 Ioan 
4:14: %|i noi am v]zut \i m]rturisim c] Tat]l a trimis pe Fiul ca s] 
fie M`ntuitorul lumii” — dup] ce 'n Evanghelia sa (Ioan 3: 17) tot 
Ioan luminat de Duhul Sfant, declar]: %Dumnezeu, 'n adev]r, n-a 
trimis pe Fiul S]u 'n lume ca s] judece lumea, ci ca lumea s] fie 
m`ntuit] prin El”. 
 Pentru lumea din care ne-a scos Dumnezeu, pentru tine \i 
pentru mine, El a venit s] fie un M`ntuitor minunat. Uita[i-v] de 
unde ne-a scos Dumnezeu, ca s] ne 'n[elegem datoria noastr] fa[] 
de o lume care se pierde, pentru c] mesajul dragostei Lui 'nc] nu 
a ajuns p`n] la ea. Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne 
trimite \i pe noi la o lume pierdut]: %Du-te \i spune ce [i-a f]cut 
[ie Domnul \i cum a avut mil] de tine”. "ncepe din locul unde e\ti 

Un M`ntuitor Minunat 



6 

 

\i folose\te mijloacele pe care le ai. 
 A\a se face c] noi am ajuns s] fim sco\i din lume 'n chip 
minunat de Cel ce este Cel mai minunat. 
 

Domnul Isus: M`ntuitorul p]c]to\ilor 

 Apostolul Pavel recunoa\te marele adev]r care r]m`ne ca un 
steag 'n dreptul meu \i al t]u: %O, adev]rat \i cu totul vrednic de 
primit este cuv`ntul, care zice: %Hristos Isus a venit 'n lume ca s] 
m`ntuiasc] pe cei p]c]to\i^, dintre care cel dint`i sunt eu” (I Tim 
1:15). |i nu se opre\te acolo dar arat] de unde vine dragostea Lui 
care a ajuns p`n] la noi: %Dar Dumnezeu "\i arat] dragostea fa[] 
de noi prin faptul c], pe c`nd eram noi 'nc] p]c]to\i, Hristos a 
murit pentru noi” (Rom 5:8). 
 Cele mai importante lucruri sunt cele pe care noi le \tim \i am 
beneficiat deja de ele, dar foarte adesea uit]m c] \i al[ii au nevoie 
s] \tie c] Domnul Isus 'i iube\te, 'i cheam] \i 'i a\teapt] cu aceea\i 
c]ldur] \i dragoste minunat] pe care a manifestat-o \i o manifest] 
'n dreptul nostru. 
 Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne trimite \i pe noi la 
cei nem`ntui[i: %Du-te \i spune ce [i-a f]cut [ie Domnul \i cum a 
avut mil] de tine” El prime\te pe to[i p]c]to\ii care vin la EL, \i le 
schimb] via[a pentru veci de veci. 
 

Domnul Isus: M`ntuitorul Bisericii (Efes 5:25) 

 El e M`ntuitorul Bisericii Lui, pe care a cump]rat-o cu scump 
s`ngele Lui, Biserica 'n care te-a zidit \i pe tine: %Hristos ... S-a dat 
pe Sine pentru ea” (Efes. 5:25b). 
 Zidirea Bisericii continu] \i azi. Domnul Isus caut] \i azi pe cei 
pierdu[i ca s]-i aduc] 'n "mp]r][ia Sa. Cel ce-|i zide\te Biserica 
mai are 'nc] har. Noi suntem chema[i s] mergem s] spunem \i 
altora c] 'n Biserica Lui mai este loc \i pentru ei. Dumnezeu vrea 
ast]zi s] cheme \i pe al[ii la EL, \i a ales s] ne foloseasc] pe noi ca 
s] fim vestitori ai acestei chem]ri. 
 Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne trimite \i pe noi s] 
spunem altora despre iubirea Lui nespus de mare: %Du-te \i spune 
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ce [i-a f]cut [ie Domnul \i cum a avut mil] de tine”. Chemarea 
Lui, dragostea Lui, lucrarea Lui de transformare, sunt la fel de 
proaspete \i minunate acum a\a cum au fost 'n primul veac, iar 
mesagerii Lui suntem noi. 
 

Domnul Isus: M`ntuitorul meu (Gal 2:20) 

 Declara[ia apostolului Pavel ar trebui s] zguduie din temelii: 
%Am fost r]stignit 'mpreun] cu Hristos, \i tr]iesc... dar nu mai tr]iesc 
eu, ci Hristos tr]ie\te 'n mine. |i via[a, pe care o tr]iesc acum 'n trup, 
o tr]iesc 'n credin[a 'n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit \i S-a dat 
pe Sine "nsu\i pentru mine” (Gal 2:20) . Apostolul Pavel "l cinste\te 
pe M`ntuitorul lui: 
 Œ cu o recuno\tin[] minunat] pentru iubirea Lui cea mare, 
pentru pre[ul pe care l-a pl]tit Domnul pentru el; 
 Œ cu via[a care-l cinste\te pe Dumnezeu 'n orice moment, pe 
toate drumurile pe care merge, \i 'n orice imprejurare; 
 Œ cu o m]rturie care a ajuns p`n] la noi, m]rturia minun][iei 
M`ntuitorului s]u. 
 M]rturia apostolului Pavel e molipsitoare. |i prin tot ceea ce 
face ne 'ndeamn] \i pe noi s] fim harnici 'n lucrarea Domnului, s] 
fim martori ai Domnului, \i s] lu]m 'n mod personal 'ndemnul 
M`ntuitorului pentru cel vindecat din Gadara: %Du-te \i spune ce 
[i-a f]cut [ie Domnul \i cum a avut mil] de tine” 
 
 Doamne, ajut]-ne s] lucr]m c`t 'nc] este ziu]. Amin! 
 

Costel Cristea 

Pe c`nd Se suia El 'n corabie, omul care fusese 
'ndr]cit 'l ruga s]-l lase s] r]m`n] cu El. Isus nu 

i-a dat voie, ci i-a zis: %Du-te acas] la ai t]i, \i 
poveste\te-le tot ce [i-a f]cut Domnul, \i cum a 
avut mil] de tine.” El a plecat, \i a 'nceput s] 

vesteasc] prin Decapole tot ce-i f]cuse Isus. |i to[i 
se minunau. (Marcu 5:18-20 
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Împ]ratul a intrat s]-\i vad] oaspe[ii; \i a z]rit acolo pe un om, care nu 
era îmbr]cat în haina de nunt]. %Prietene” i-a zis el %cum ai intrat aici 
f]r] s] ai hain] de nunt]?” Omul acela a amu[it... (Matei 22:11-12) 

 
 "n evanghelia dup] Matei, 'n pilda Domnului Isus g]sim 
cuvintele st]p`nului casei adresate unui nunta\, care a intrat la 
nunt] cu a [inut] nepotrivit]. Haina \i prezen[a acestei persoane 
erau deosebite de restul invita[ilor. Cu siguran[] musafirul nopoftit 
cuno\tea toate regulile casei. Era familiar cu protocolul \i avea 
respectul celor ce verificau invita[iile. Totul 'n aparen[] p]rea 
perfect, cu excep[ia c] st]p`nul casei nu-l cuno\tea pe invitat. 
"ntrebarea st]p`nului a fost: %Prietene, cum ai ajuns aici?^ Sunt 
doar c`teva 'mprejur]ri c`nd Domnul Isus folose\te acest cuv`nt, 
%prietene^, \i unul este la Matei 26:50, adresat lui Iuda, %Prietene, 
ce ai venit s] faci, f]!^ 
 Molia este o fiin[] inofensiv], nimenea nu fuge de ea, nu are ac 
periculos, nu mu\c], \i nu vat]m] pe nimeni. Totu\i unde intr] ea 
'n scurt timp distruge totul. Ea intr] 'n stupul unde albinele dau 
dovad] de sl]biciune \i reduc num]rul celor ce vegheaz] intrarea. 
Metoda ei e foarte pa\nica \i chiar r]bd]toare. St] pe peretele 
stupului \i 'ntr-o fisur] c`t de mic] 'nva[] s] se poarte ca \i o 
albin]. Dup] mult] vreme are mirosul familiei respective (parola 
pe care garda o verific] la intrare). De\i forma ei e diferit] mult, 
garda verific] doar parola, \i a\a c] odat] trecut] de gard] nu mai 
are mari obstacole. "n intuneric printre lucr]toarele ocupate, caut] 
locurile cele mai pu[in aglomerate \i acolo '\i depune ou]le care 
nu deranjeaz] pe nimeni. Totul pare neimportant. Cu toate 
aceastea, pentru familia neglijent], acesta este 'nceputul 
sf`r\itului. "n cur`nd mii de bebelu\i de molii, unul l`ng] altul, vor 
'ncepe un ros puternic de cear], a\a 'nc`t c]ldura produs] de 
roz]tori le asigur] c]ldura necesar]. "n scurt timp albinele se 
retrag, iar moliile umplu ramele cu bebelu\ii lor. 
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VE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PE    

OGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEI 

DOBROGEA 

 NICOLAE B}LCESCU.  Fratele Sorin Ghi[], un t`n]r 
absolvent al Institutului Teologic Emanuel din Oradea, lucreaz] la 
formarea unei biserici 'n aceast] localitate. Ei 'nc] nu au num]rul 
necesar pentru a se declara biseric], dar se lucreaz] la c`\tigarea 
'nc] a c`torva suflete pentru Domnul. 
 
 ISTRIA \i S}CELE. Fratele Daniel Topciu, care lucreaz] 'n 
aceste dou] localit][i, face o frumoas] lucrare misionar]. La Istria 

are un grup de vreo 15 copii 
care 'l ajut], iar la S]cele are 
35 de copii din familii de 
poc]i[i \i din familii de 
nepoc]i[i. La S]cele dou] 
prietene Nu[a \i Floarea s-au 
hot]r`t s]-L urmeze pe 
Domnul. La fel Mariana 
Filimon, una din m]micile a 
doi copii din familiile de 
nepoc]i[i care vine 'n mod 
regulat  la 'ntrunirile de peste 
s]pt]m`n], vrea s] fie a 
Domnului. Ea \i-a retras 
copiii de la orele de religie 

Evanghelizare \i distribuire de 
cadouri pentru copii la gr]dini[a 

din Corbu, decembrie 2010 
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  ortodox] \i i-a 'nscris la religie 'n biserica baptist]. La praznicul 
Na\terii Domnului Isus, peste 150 de copii de la Gr]dini[a din 
Corbu  au beneficiat de cadouri speciale \i de un mesaj evanghelic 
din partea p]storului bisericii din Corbu. 
 Un alt eveniment important a fost o vizit] misionar] f]cut] cu 
copiii 'n Republica Moldova la Chi\in]u, la o biseric] partener] 
din satul Tru\eni. Fiindc] ei s]rb]toresc Na\terea Domnului 'n 
Ianuarie, ei au organizat acolo o sear] de colinde cu vestea cea 
bun] c] S-a n]scut M`ntuitorul. Oamenii au fost foarte receptivi. 
La fel am organizat seara vestirea Na\terii la o misiune a acestei 
biserici, 'n satul Cior]\ti, la vreo 40 km de Chi\in]u. De\i acolo nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizita grupului 
de tineri \i copii 
din Rom`nia, 
grup  condus de 
fratele Topciu 'n 
vizit] la 
Chi\in]u, \i 
c`teva sate din 
jurul capitalei 
Republicii 
Moldova, 'n 
ianuarie 2011 
cu ocazia 
S]rb]torii 
Na\terii 
M`ntuitorului, 
a\a cum o 
p]streaz] acolo 
'n calendare 
dup] stil vechi. 
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au o cl]dire, ne-am adunat 'n casa unei surori al c]rei so[ 'nc] nu e 
poc]it, dar acolo am [inut un serviciu de 'nchin]ciune. Fra[ii ne-au 
rugat s] 'i mai vizit]m. De acolo am trecut la Chi\in]u la biserica 
p]storit] de fr. Alexandru Malancea, care este 'mplicat] 'ntr-un 
proiect de evanghelizare a ora\ului Chi\in]u. Ei ne-au rugat s] 
devenim parteneri 'n aceast] lucrare. Ne rug]m ca Domnul s] ne 
fac] folositori \i 'n aceast] privin[]. 
 
 MEDGIDIA. Fr. Sali Sabri care veste\te Evanghelia turcilor, 
ne scrie ca au 40 membri, 20 apar[in]tori \i 5 prieteni. Un t`n]r de 
22 ani s-a predat Domnului. 
 
 M}CIN.  Fr. Ioan Malacu ne spune: %Oh, c`t am obosit  s] 
scriu despre m]run[i\uri petrecute 'n biserica din M]cin \i nu pot 
s] v] dau ve\ti mai bune, care s] v] 'mbucure pe d-voastr], cei 
care sus[ine[i lucrarea Domnului din M]cin. M-a\ bucura \i a\ 
mul[umi Domnului pentru un caz ca al lui Corneliu din Cezarea... 
Ce pot s] zic...?^ — Totu\i, ei au cinci prieteni care viziteaz] 
biserica 'n mod frecvent, dar 'nc] nu s-au hot]r`t pentru Domnul. 
Au vreo 15 copii din familii de [igani care iau parte la studiul 
biblic de s`mb]ta, \i astfel au speran[] c] Domnul va lucra 'ntre ei. 
Doar at`t. Ei au hot]r`t s] fac] evanghelizare personal] doi c`te 
doi la familii, ca s] vesteasc] m`ntuirea lui Dumnezeu. Se roag] \i 

Agap] cu 
credincio\ii 
\i prietenii 
casei 
Domnului 
dup] 
serviciul 
divin la 
S]cele 
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postesc pentru aceasta \i ne cer \i nou] s] ne rug]m pentru 
lucrarea din M]cin. 
 
  MURFATLAR.  "n aceast] localitate lucreaz] fr. Sorin Ghi[] 
din Constan[a, un t`n]r absolvent al Institutului din Oradea, ce 
cre\te prin slujire, ignor`nd greut][ile 'nt`mpinate. Sper]m c] 'n 
cur`nd se va forma o biseric] \i aici. 
 

Moldova 

 SOLCA. Fratele Gheorghe Greciuc ne  comunic] despre 
activitatea 'n slujire pe care o desf]\oar] cu h]rnicie la Solca, 
Ilise\ti \i Oroftiana, prin vizite la fra[i \i prieteni ai casei 

Domnului, prin contacte la diferite ac[iuni de evanghelizare, \i 
prin proiecte de a face cunoscut] Evanghelia prin ajutoare duse 'n 
familiile care au greut][i, \i prin prezentarea filmului %Via[a lui 
Isus^ pentru p]rin[i \i copii 'n \coala \i gr]dini[a din Ilise\ti. 
Fratele Greciuc '\i 'ncheie raportul cu cuvintele: %V] mul[umim 
pentru parteneriat. Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] tot sprijinul acordat, 

Solca 
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\i v] salut]m cu 2 Corinteni 9:11, %"n chipul acesta ve[i fi 'mbog][i[i 
'n toate privin[ele, pentru orice d]rnicie, care, prin noi, va face s] se 
aduc] mul[umiri lui Dumnezeu.^  
 

MARAMURE| 

 SEINI.   Fr. Iosif Morcan ne scrie c] el, ca responsabil de cerc, 
a vizitat 5 fra[i lucr]tori sponsoriza[i de Societatea noastr] \i a 
f]cut vreo 36 vizite la familii. El a avut un botez  cu zece persoane 
care L-au primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor al lor.  
 

MUNTENIA 

 BUCURE|TI. Fratele sudanez Peter Rong Makur, care 
p]store\te biserica interna[ional] %"nvierea spiritual]^, ne scrie c] 
au sosit la Bucure\ti un grup de 30 de fra[i refugia[i din Myamar, 
care au primit azil acolo. Ace\tia 'nc] nu au ma\ini ca s] circule, 
a\a c] trebuie s] mearg] al[ii dup] ei, ca  s]-i aduc] la biseric] \i 

Botez la Seini: fr. p]stor Iosif Morcan, fr. diacon Ioan Muscan, \i cei zece 
candida[i la botez 
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au prilejul s]-i ajute 'n multe privin[e. 
 
 CERNETU - Teleorman.  Fr. Mitroi Silviu Cornel ne scrie c] 
au 25 membri, 8 apar[in]tori \i 5 prieteni. 
 
 {IG}NE|TI - Teleorman. Fr. Furdui Daniel ne face cunoscut 
c] el viziteaz] s]pt]m`nal 5 familii ale fra[ilor, 10 familii ale 
prietenilor \i a f]cut contact cu alte 8 persoane. 
 
 BUTURUGENI - Ilfov. Fr. Alexa Livia ne scrie c] au 57 
membri, 10 copii \i 5 prieteni. Au avut 3 'nmorm`nt]ri. 
 
 SCOR{ENI. Fr. Dragnea Daniel, care lucreaz] la formarea 
biseriicii %Vestea bun]^ din Scor[eni, ne scrie c] au 4 membri, 8 
apar[in]tori \i vreo 16 prieteni. La 'ntrunirile prin case, Domnul 
le-a f]cut bucuria s] mai fie 'nc] vreo patru familii care le-au 

Isus S-a atins de el.... 
%... |i un lepros s-a apropiat de El, I s-a 'nchinat, \i I-a zis: %Doamne, dac] vrei 
po[i s] m] cur][e\ti...^ Isus a întins mâna, S-a atins de el \i a zis: %Da, vreau, fii 
cur][it!^ "ndat] a fost cur][it] lepra lui.^ (Matei 8:1-3). 

     Leprosul trebuia s] locuiasc] izolat de lume, \i dac] se 'nt`mpla s] mearg] pe 
un drum pe unde mai mergeau \i al[ii, leprosul trebuia s] strige 'n gura mare, 
%Necurat, necurat...^ pentru ca nimeni s] nu se ating] de el. 

     Iat] aici un lepros care iese din colonia lepro\ilor \i se apropie de Domnul. 
Desigur, to[i s-au dat la o parte. Iar el a 'ngenuncheat \i s-a 'nchinat cu o 
plec]ciune ad`nc], rostind cuv`ntul de venerare fa[] de Domnul Isus, %Doamne!^ 
Rug]mintea lui e de-a dreptul uimitoare: Nu, dac] po[i... Nu, dac] ai puterea... 
Nu, dac] \tii s] faci ceva 'n situa[ia mea... Ci, ^Dac] vrei, po[i s] m] cur][e\ti!^ 
Aici e credin[a mare a unui om pe care nu-l mai putea ajuta nimeni. Domnul e 
sensibil 'ntotdeauna la lupta credin[ei noastre. 

 %Isus a 'ntins m`na \i S-a atins de el.^ Atingerea aceasta a oprit r]suflarea 
mul[imii. To[i au r]mas uimi[i, 'nm]rmuri[i. E tabloul care s-a 'ntip]rit 'n mintea 
apostolilor. Domnul S-a atins de un lepros! Da, El a venit s] Se ating] de cei pe 
care nimeni nu-i atinge. A venit s] caute pe cei pe care nimeni nu-i caut]. A venit 
s] doreasc] pe cei pe care nimeni nu-i dore\te. A venit s] iubeasc] pe cei pe care 
nimeni nu-i iube\te. A venit s] Se ating] de noi. 

 M`ntuitor scump, Isuse preaiubit! Vino \i atinge-Te \i de mine!  
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 deschis u\ile \i ascult] cu pl]cre Cuv`ntul sf`nt. 
 
 

TRANSILVANIA 

 DEJ.  Fr. P`r Ionu[ lucreaz] 'n biserica Speran[a din Dej. El 
scrie: %Mul[umesc lui Dumnezeu \i d-voastr] pentru c] sus[ine[i 
lucrarea Evangheliei 'n mod constant \i eficient. Pentru noi sunte[i 
o surs] de binecuv`ntare \i 'ncurajare 'n vremuri ca acestea^. 
 
 GIRI|UL NEGRU. Fratele Cioar] Gheorghe ne informeaz] 
c] au 37 membri, 15 copii \i 9 prieteni. 
 
  M}D}RAS  -  Bihor.  O grup] a Asocia[iei %Smiles^ a f]cut o 
vizit] misionar] bisericii %Credin[a^ din M]d]ras. Cei c`[iva 
membri ai bisericii s-au bucurat mult de aceast] vizit]. 

Un grup de la misiunea %Smiles^, care lucreaz] 'n orfelinate, 'n vizit] la 
Biserica Baptist] %Credin[a^ din M]d]ras 
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Rom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`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.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.    

 Un poet spune, 
  %O lupt] este via[a, te lupta deci cu zor, 
  Mereu tr]ind dintr-'nsa, mereu de ea cu dor^. 
 Cre\tinul nu are petreceri f]r] armur], am fost chema[i s] 
cucerim lumea pentru Domnul nostru. Am fost trimi\i \i 'mputernici[i 
s] facem lucrarea de vestire a Evangheliei. Serbarea noastr] va fi 
c`nd vom primi cununa, c`nd vom intra prin arcul de triumf. Soldatul 
care se 'ncurc] cu treburile lumii r]m`ne f]r] r]splat]. E timp de 
b]t]lie. Noi c`nt]m, %Cine vrea pe Dumnezeu s]-L vad], s] stea 'n 
fa[a Lui pe baricad]^. Dar, suntem unde c`nt]m? Molia se strecoar] 
u\or c`nd gazda dormiteaz]. Iuda, fratele Domnului Isus, ne scrie 
nou] \i tuturor credincio\ilor s] p]str]m credin[a dat] odat] pentru 
todeauna sfin[ilor. 
 Atacurile pa\nice sunt mai periculoase dec`t cele violente. Istoria 
ne vorbe\te c] singele martirilor este s]m`n[a cre\tinilor (e lucru 
dovedit). Zilele calme 'ns] reduc abilitatea vegherii. "nsu\i Domnul ne 
spune, %Veghea[i, c] nu \ti[i ziua, nici ceasul c`nd va veni fiul 
omului^. "ntr-o biseric] vecin] american] p]storul a strigat de la 
amvon c]tre ascultatorii lui, %Trezi[i-v], trezi[i-v], trezi[i-v]!” Spun \i 
eu la fel. O c`ntare pe care aproape n-o mai c`nt]m sun] a\a: 
%Trezi[i, trezi[i, trezi[i, voi lupt]tori, trezi[i! Se face zi, trezi[i!^.  
 Albinele neveghetoare pl]tesc pre[ul neglijen[ei cu moartea. 
Fecioarele neveghetoare au consumat undelemnul. Trezirea este 
cuv`ntul de ordine la sunetul goarnei. Evanghelia Domnului Isus este 
goarna cre\tinului. Cuv`ntul citit s-a f]cut trup \i locuie\te 'n noi. E o 
surs] care din mor[i, ne face lupt]tori ai "mp]r][iei care vine. Duhul \i 
mireasa zic, %Vino, Doamne Isuse!^ — \i cine aude, s] zic], %Vino, 
Doamne Isuse!^ S] citim cartea trezirilor spirituale, tr]ind trezirea. 

Stuparul 
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