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Îmi ungi capul cu untdelemn, și paharul meu este plin de dă peste el. (Ps. 23:5)

Ungerea în Biblie era o pecete a unui legământ și un semn al 
binecuvântărilor promise. Profetul Samuel a turnat uleiul ungerii regale pe capul 
lui Saul, ca semn că Dumnezeu a ales pe Saul să fie împărat peste Israel (I 
Samuel 10:1). La fel, David a simțit uleiul sfânt turnat de Samuel pe capul său.

În Noul Testament evanghelistul Luca spune despre Domnul Isus, ”cum 
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din 
loc în loc, făcea bine, și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul; căci 
Dumnezeu era cu El” (Fapte 10:38). Iar apostolul Pavel îi încuraja pe credincioși 
să continue lucrarea Mântuitorului, având ungerea, alegerea și împuternicirea din 
partea lui Dumnezeu: ”Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care 
ne-a uns, este Dumnezeu.” (2 Corinteni 1:21), la fel ca și apostolul Ioan care 
scrie: ”Cât despre voi, ungerea, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi, și nu 
aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre 
toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum 
v-a învățat ea” (1 Ioan 2:27).

Ce veste surprinzătoare: Suntem „unși” ai lui Dumnezeu, aleși ai Lui, 
avem parte de harul și dragostea Lui! 



Scurte Comunicări

Pentru data de 19 august, frații din Akron ne-au invitat din nou la serviciul de 
închinăciune în aer liber ținut la Millersburg, în zona multor localități 
menonite.  În ultimii cinci ani, corul nostru și tinerii au luat parte la acest 
eveniment câmpenesc, și ne-am bucurat împreună cu frații și surorile de acolo. 
Să ne ajute Tatăl ceresc și anul acesta să fim împreună cu ei.

La Apocalipsa 2:17, „Celui ce va 
birui, îi voi da să mănînce din mana 
ascunsă, și-i voi da o piatră albă; și 
pe piatra aceasta este scris un nume 
nou, pe care nu-l știe nimeni decât 
acela care-l primește.” Imaginea pe 
care o prezintă Domnul Bisericii este 
aceasta: Fiecare din noi primim 
piatra aceea sfântă, diamantul 
splendid Turim și Tumim. Dumnezeu 
ni-l pune în mâinile noastre, pentru 
folosul nostru.

După cum cei din vechime 
foloseau piatra aceea scumpă de pe 
pieptarul Marelui Preot (Exod 28:30) 
ca să afle voia lui Dumnezeu, și noi 
primim o piatră albă. Și cei care vor 
să cunoască voia Domnului, pot s-o 
afle dacă se apropie de El și așteaptă 
răbdători răspunsul (Romani 12:2). 

Da, și azi Dumnezeu ne vorbește 
printr-un Urim și Tumim ca demult, 
prin Cartea Sfântă. Dacă cineva 
studiază Biblia, și cere voia lui 
D u m n e z e u p e n t r u v i a ț a s a , 
D u m n e z e u s e d e s o p e ră p r i n 
făgăduințele Lui (2 Timotei 3:16). 
Nimeni nu trebuie să fie în ceață în 
legătură cu planul lui Dumnezeu. 
Dacă te încrezi în Domnul și aștepți 
răspunsul Lui, așa ca David (Psalmul 
27:14), dacă ceri și cauți pe Domnul 
cum a făcut David (Psalmul 63:1-8), 
dacă ceri cu insistența lui David, vei 
simți răspunsul în inima ta. Ce vrea 
Dumnezeu cu viața ta? El îți va 
descoperi voia Lui (Isaia 40:31). 
(W.A. Criswell)

De ce atunci când privim la figurile 
celor 4 preşedinţi ai SUA,  săpate în 
muntele Rushmore nu spunem 
niciodată “Ce lucru minunat a făcut 
fenomenul de eroziune!” Sau, ”Iată 
cum prin eroziune au fost sculptate 
figurile celor 4 preşedinţi ai Statelor 
Unite?” Pentru că ne dăm seama că 
ar fi o afirmaţie prostească. Oriunde 
vedem un lucru creat, unde vedem 
design, artă şi ordine, este evident că 
în spatele acestora există sau a existat 
o forţă inteligentă care a făcut acel 
lucru posibil.   (MC)

Nume schimbate: Găsim în Sfânta 
Scriptură persoane ale căror nume 
au fost schimbate sau care au avut 
două nume. Găsiți numele celălalt al 
celor de mai jos:

1. Ben-Oni....
2. Daniel.....
3. Hadasa.....
4. Solomon.....
5. Zedechia.....

Iedidia, Estera, Matania, Beniamin, Beltșațar 

La tabăra noastră din Colorado anul 
acesta tema de studiu va fi ”Armătura lui 
Dumnezeu,” după textul de la Efeseni 
6:13-18. (1) Cingătoarea Adevărului. (2) 
Platoșa neprihănirii; (3) Încălțămintea 
râvnei Evangheliei Păcii; (4) Scutul 
credinței; (5) Coiful Mântuirii; (6) Sabia 
Duhului; (7) Puterea Rugăciunii.



 

Tabăra noastră din Colorado: w între 5-9 august. Tabăra începe duminică și 
se încheie joi după masa. w locul este același ca acum doi ani, nu departe de 
Estes Park, www.highlandscamp.org. w  Costul include și trei mese pe zi. w 
Mai sunt câteva locuri, fiindcă numărul participanților e limitat. w  Pentru 
informații suplimentare, luați legătura cu fratele Dan Bulboacă sau Alex 

Happy Birthday. Câteva din zilele de naștere în lunile iulie și august: Florica 
Hegyeș, Mia Arcan, Ana Jurchela, Jessica Cimpoeș, Dorina Mocuța, Tatiana 
Calestrov, Elena Gașpar, Elena Brad, Jeni Gașpar, Bianca Voica, Lidia 
Buhai, Augustina Bilba, Rodica Stan, Mary Răduț, Lia Bogdan, Viorica 
Abrudean, Vasilica Ermalai, Viorica Zaica; Virgil Gașpar, Samuil Negru, 
David Răscol, Gigi Zaica, Aron Duca, Adrian Mircu, Teo Pop. Tuturora le 
dorim La Mulți Ani în harul Domnului Isus!

B.H. Caroll, Urma Sângelui

„ S E M N E L E B I S E R I C I I N O U 
TESTAMENTALE"

1. Capul şi Întemeietorul ei – 
HRISTOS. El este Cel care dă porunca, 
biserica este cea care execută. „Şi Eu îţi 
spun: tu eşti Petru (gr. Petros), şi pe această piatră 
(gr. petra) voi zidi Biserica Mea, şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui" (Matei 16:18). 
„El este Capul trupului, al Bisericii. El este 
începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentru 
ca în toate lucrurile să aibă întâietatea" (Col. 
1:18).

2. Singura autoritate în ceea ce priveşte 
credinţa şi trăirea în credință este BIBLIA. 
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot 
să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin 
credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună" (2 Timotei 3:15-17).

3. Numele ei – „BISERICĂ," „Şi Eu îţi 
spun: tu eşti Petru (gr. Petros), şi pe această piatră 
(gr. petra) voi zidi Biserica Mea, şi porţile 
Locuinţei morţilor nu o vor birui" (Matei 16:18). 
„Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sînt 
Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul 
strălucitor de dimineaţă" (Apocalipsa 22:16). 

4 . Fo r m a e i d e c o n d u c e re – 
CONGREGAŢIONALĂ - toţi membrii 

În zilele de 10 și 11 iunie a.c. a avut 
loc la Dallas TX congresul anual al 
Convenției Baptiste de Sud (SBC), la 
care au participat peste 10.000 de 
delegați.

Rev. J.D. Greear, păstor la una din 
cele mai mari biserici din America 
(mega-church cu  
10.000 membri), 
a fost ales ca 
p r e ș e d i n t e a l 
Convenției pentru 
următorul an. La 
vârsta de 45 de 
ani, este cel mai tânăr președinte din 
ultimii 37 de ani în activitatea 
Convenției Baptiste. Rev. Greear 
păstorește Biserica The Summit Church 
din Raleigh-Durham, North Carolina. 
Deși poziția este mai mult simbolică și 
reperezentativă, mulți consideră că 
alegerea semnalează o nouă direcție în 
comunitatea baptistă din America, 
pentru un accent mai clar pentru o 
viață de sfințenie a conducătorilor, 
pentru misiune și câștigarea de suflete, 

La închisoare în Turcia: Rev. Andrew 
Brunson se află la închisoare în Turcia 
din octombrie 2016. La 18 iulie, 
Președintele Trump a chemat pe 
președintele Turciei cerând eliberarea 
lui Brunson: ”Vă cer să eliberați pe 
acest creștin minunat, soț și tată. 
Brunson a fost ținut la închisoare deja 
prea mult.” Următoarea înfățișare 
Brunson o va avea în 12 octombrie. 

Vorbind în turcește în apărarea sa, 
la ultima instanță, Brunson a spus: 
”Mi-e foarte greu să stau la închisoare 
despărțit de soție și copii. Nu există 
nici o evidență în acuzările care mi se 
aduc (spionaj și incitare la revoluție). 
Ucenicii lui Isus au avut de suferit 
pentru Numele Lui. Acum e rândul 
meu. Sunt nevinovat de toate lucrurile 
de care sunt acuzat Știu de ce sunt 
aici. Trebuie să sufăr pentru numele 
lui Isus.”  Se pare că guvernul Turciei 
îl folosește pe Brunson ca pion de 
schimb pentru ca guvernul american să 
extrădeze pe clericul musulman 
Fethullah Gulen, care locuiește în 
Pennsylvania, acuzat de complicitate 
în complotul din 2016 împotriva 
președintelui Erdogan. Jocul politic în 
lumea de azi are multe subtilități, și 
creștinii sunt prinși într-o prigoană 
ascunsă sub pretexte politrice.

în respectul și cinstirea lucrării 
femeilor în societate, într-o vreme 
tumultuoasă viața politică și socială a 
țării.

Vicepreședintele Mike Pence a 
vorbit în sesiunea de încheiere a 
congresului din Dallas La cuvântarea 
sa delegații au răspuns de multe ori 
p r i n a p l a u z e 
prelungite. Printre 
altele d-nul Pence a 
a m i n t i t c ă 
președintele Trump 
consideră SBC ca o 
parte vitală din baza 
c o n s e r v a t i v ă a 
Americii, numind 
Convenția Baptistă ”una din cele mai 
puternice forțe de bine pretutindeni în 
America”.

Despre SBC: 15 milioane de 
membrii, Donațiile la Cooperative 
Program se ridică la $132.6 milioane. 
Dona ț i i l e pen t ru mi s iunea î n 
străinătate, Lottie Moon Offering, se 
ridică la $142.7 milioane dolari.

La închisoare în Turcia: Rev. Andrew Brunson se află la 
închisoare în Turcia din octombrie 2016. La 18 iulie, a.c. 
Președintele Trump a lansat un apel președintelui Turciei 
cerând eliberarea lui Brunson: ”Vă cer să eliberați pe acest 
creștin minunat, soț și tată. Brunson a fost deținut deja prea 
mult.” Următoarea înfățișare o va avea la 12 octombrie. 

În cuvântul său de apărare la ultima instanță, Brunson a 
spus: ”Mi-e foarte greu la închisoare despărțit de soție și copii. Știu că nu 
există nici o evidență împotriva mea. Ucenicii lui Isus au avut de suferit 
pentru Numele Lui. Acum e rândul meu. Sunt nevinovat. Dar știu că trebuie să 
sufăr pentru numele lui Isus Hristos, Domnul meu.” 



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Ca să-avem vederea bună, limpde și luminoasă,
Să-ncercăm rețeta simplă: Ochelarii de Mireasă.
O mireasă când iubește, doar la mire se gândește,
Vede numai frumusețe, tot pământul înflorește.

Nu-i rețetă grea și scumpă (să ne fure toți dolarii),
Ci e foarte, foarte simplă: Să ne schimbăm ochelarii.
Nu sunt ochelari de soare, și nu-s dați pe datorie,
Ci sunt ochelari de suflet, cu o nouă dioptrie.

Când privim în jur la alții prin lentilele iubirii,
Observăm o lume nouă în lumina mântuirii.
Se topește toată ura, și invidia dispare,
Unde erau spini odată, crește a-nfrățirii floare.

Dar e un secret în toate: Dragostea e o minune,
Doar când vine Duhul slavei, să ne dea altă viziune,
Dragostea e-o legătură într-un duh de pocăință,
E uleiul pentru sfeșnic, e umblarea prin credință.

Este Crucea suferinței, E Hristos care ne-arată
Râul de la Tronul slavei, de la inima de Tată.
Nu-i normal să fie ură între frați spălați în sânge, —
Dacă umblăm în lumină, Dragostea mereu ne strânge.

Numai harul ne transformă, toate le face frumoase,
Florile mai parfumate, stelele mai luminoase.
Legătura de iubire, când e cea adevărată,
E cântare, armonie, strălucire nevisată.

Nu iubirile din lume care sunt ca spuma mării,
Ci iubirea de la Domnul, are soarele iertării.
Și Mireasa când așteaptă bucuroasă pe-al ei Mire,
E atentă cum trăiește, Îl așteaptă cu iubire.

Doamne, dă-ne Tu iubirea, fără pic de răutate,
Ochelarii de Mireasă, cu lentilele curate,
Să vedem cum vezi Tu, Doamne, o Biserică aleasă
Frați, surori, într-o unire: Mire Tu, și noi Mireasă!   (vp)

 ”Intraţi pe poarta cea 
strâmtă. Căci largă este 

poarta, lată este calea care 
duce la pieire şi mulţi sunt cei 
care intră pe ea. Dar strâmtă 

este poarta, îngustă este calea 
care duce la viaţă şi puţini 

sunt cei care o află.” (Matei 
7:13, 14).

Cuvintele Domnului te 
provocă să faci o alegere pe 

baza unei deliberări înțelepte. 
Îți stau înainte două căi, și va 

trebui să alegi una din ele 
pentru viața ta. E o cale lată, 
un drum în care faci ce vrei, 

după plăcerile firii tale, după 
poftele tale oricât de nebune. 
Calea lată e șoseaua în care e 

mare trafic, toți caută calea 
largă. Dar Domnul Isus spune 

că această cale duce la 
pierzare, la moarte. 

Și e calea îngustă. Pe 
drumul acesta nu merg mulți. 

Aceasta e calea crucii, calea în 
care vei găsi necazuri și 

prigoane, înfrânare de la pofte 
și suferințe pentru Hristos. Dar 
calea aceasta duce la viață, la o 
viața împreună cu Dumnezeu.

Fii înțelept și alege calea 
îngustă, ca să găsești fericirea 

adevărată! 

Ochelarii Iubirii

Fără luptă ostășească
Nu-i creștin să biruiască.
Fără duh de consacrare,

Nu-s cununi de sărbătoare...


