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Demult, în vechea Romă, în zorii zilei se puteau vedea ici și colo grupuri 
de oameni care ieșeau afară din oraș și se îndreptau spre un loc anumit, unde se 
rugau. Abia se lumina de zi. Totul era încă acoperit de liniște și întuneric. Iar ei 
se duceau să se întâlnească laolaltă, să se roage și să se închine lui Dumnezeu! 
Erau frații noștri de credință.

Printre urmele lăsate de vreme în obrazul biciuit al pământului sunt și 
lespezile înlăcrimate ale potecilor de glorie spre catacombe, sunt și pietrele reci 
pe care îngenunchiau în subterane martorii lui Dumnezeu, sunt ecourile 
cântărilor de laudă ale creștinilor care își căutau refugiul în peșterile pământului, 
fugăriți și alungați de dușmani.

Toate acestea au cuvinte de mustrare pentru vremea noastră. Clopotele cu 
dangăt rar, rugător, mai cheamă și azi creștinii la închinare. Există predicatori 
străluciți, emisiuni de radio, voci de trîmbiță care vestesc Evanghelia. Le aude 
cineva glasul? Veniți, creștini, la rugăciune... Căutați pe Domnul câtă vreme se 
poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape!

Creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ altar aveau,
Și pe furiș la miezul nopții, veneau și-acolo se-nchinau…

„Veniți, veniți la rugăciune…”
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În catacombele din Roma… locul de adunare al bisericii din vremea apostolilor



Scurte Comunicări

r Fratele Viorel 
Bulboacă colectează și anul 
acesta banii pentru 
abonamentele noastre la 
revista „Familia Creștină” 
tipărită în România sub 
îngrijirea unui comitet 
condus de Mia și Costel 
Oglice, Gigel Olariu. și alții, 
în colaborare cu Precept 
Ministries din Chattanooga, 
TN.  Abonamentele noastre 
au o întreită misiune: ajută 
substanțial tipărirea revistei; 
ne aduc informații și 
meditații spirituale de pe 

câmpul de misiune; și ajută 
răspândirea Evanghelia 
Domnului Isus printre 
frații noștri de neam. 
Revista costă 30 dolari pe 
an.
r Deces în România. 

Vineri, 25 ianuarie, a 
trecut la Domnul fratele 
Olteanu Ioan, în vârstă de 
90 de ani, la Timișoara, 
cumnat cu fratele Petre 
Arcan. A fost un bun 
credincios al Domnului 
Isus. Sincere condoleanțe.
r Chitanțele cu 

donațiile făcute bisericii în 
anul 2018 sunt în holul 
bisericii pe masa de 
literatură. Fratele casier 
Dan Bulboacă ne anunță că 
anul acesta multe chitanțe 
au fost expediate prin 
poșta electronică prin E-
mail.
r Fratele Marian 

Neagu, frate de corp cu  
Cornel Neagu, și-a 
încheiat vizita la noi și s-a 
întors la Năvodari.

Din albumul nostru de fotografii mai vechi

Conduc
ătoriibis
ericilor 
baptiste 
și 
delegații 
la 
Congres
ul 

O nouă carte autobiografică 
scrisă de fratele Saintclaire 

Chișmorie

Consfătuirea anuală a 
bisericii.

Duminica viitoare, 
10 februarie vom  lua 
masa de prânz 
împreună, și apoi vom 
reveni în sanctuarul 
bisericii pentru a 
discuta activitatea 
bisericii din anii trecuți, 
a ne încuraja la slujire 
și pentru anii ce 
urmează, a avea algeri 
pentru comitetul de 
lucru, și a ne ruga 
împreună.

Apostolul scrie 
bisericilor la Evrei 
10:24, „Să ținem fără 
șovăire la mărturisirea 
nădejdii noastre, căci 
credincios este Cel ce a 
făcut făgăduința. Să 
veghem unii asupra 
altora, ca să ne 
îndemnăm la dragoste 
și la fapte bune.”

La Crăciunul din anul 1974, corul bisericii când eram pe Potomac Avenue.



 

r Săptămâna trecută, la 29 
ianuarie, Asia Bibi a fost achitată de 
Curtea Supremă a Pakistanului de 
sentința moarte din 2010, pentru 
blas femie împotr iva profetului 
Mohamed. Asia Bibi ar fi fost prima 

femeie executată ca 
urmare a aplicării 
legii blasfemiei în 
Pakistan. Cei trei 
judecători care au 
s e m n a t a c t u l d e 
achitare sunt sub 
per ico lu l de a fi 
l i n ș a ț i î n u r m a 

demonstațiilor făcute de mii de 
musulmani extremiști. Asia Bibi, o 
creștină în vârstă de 53 de ani, mamă 
a cinci copii, e ținută sub protecție 
într-un loc ascuns de presă, urmând să 
se refugieze în Canda.

r Persecuția și uciderea unui 
misionar creștin în India, acum 20 
de ani, a devenit subiectul unui film 
care a fost lansat pe ecrane la 1 
februarie, numit „The least of  these˝ 
după expresia Domnului Isus, „Acești 
foarte neînsemnați frați ai Mei” (Matei 
25:40). 

Filmul istorisește viața lui Graham 
Staines, un misionar australian care a 
dus medicamente și Evanghelia în 
rândul leproșilor din India, și a fost 
ucis în 1999, pentru motiv că ar fi 

î n c ă l c a t l e g i l e 
s t a t u l u i . 
I n v e s t i g a ț i i l e 
ulterioare au arătat 
că de fapt a fost 
acuzat pe nedrept 
și ucis mișelește. 
Filmul a fost filmat 
în India, folosind în 
majoritate artiști 
indieni. Open Doors 
a publicat o listă cu 

50 de țări în care există legi 
anticreștine, țări unde misionarii sunt 
persecutați. India e pe locul 10.

r În Chicago, săptămâna trecută 
am trăit cele mai geroase zile din 
istoria orașului Chicago. Primăria 
orașului a cerut cetățenilor să nu iasă 
afară fiindcă gerul poate produce 
degerări ireversibile în numai 10 
minute.

Ca și în majoritatea metropolelor 
din lume, în partea de sud a 
d ow n tow nu l u i C h i c a g o, u n d e 
Roosevelt Road se întretaie cu 
expresul Dan Ryan, își au reședința cei 
fără reședință, săracii fără case, cei 
care dorm pe stradă, pe sub poduri, pe 
la colțurile ferite de vânt. Strânși în 
corturi, cu păturile printre coșurile de 
gunoi unde ard lemne și cartoane, 

dorm în timpul nopții peste 100 de 
oameni, încălzindu-se cu butelii de gaz 
primite de la alții. Săptămâna trecută 
una din butelii a explodat și a produs 
un mic incendiu, și așa au ajuns și 
oamenii aceștia să fie în centrul știrilor. 
Imediat, poliția și pompierii au hotărât 
evacuarea corturilor, și au aranjat cu 
misiunea Salvation Army să-i ia pe toți 
să doarmă în camerele clădirilor ei. 
Dar, între timp, un binefăcător 
anonim a plătit un hotel să ia pe toți, 
pes te 100 de oameni , ș i să - i 
adăpostească pentru o săptămână. 
Imediat au început să vină mașinile cu 
pături, pungi de alimente, și alte 
obiecte sanitare, donate de diferite 
companii pentru ajutorul celor 
năpăstuiți.

Printre atâtea știri rele care se 
publică în ziare și sunt transmise la 
televizor, a apărut și știrea aceasta 
despre bunătatea, mila și sacrificiul 
unor oameni gata să ajute pe alții mai 



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?
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Privim spre viitorul care e pentru noi necunoscut,
Și-n fiecare zi sub soare, călcăm pe-un drum nestrăbătut.
Dar știm că Răscumpărătorul, hotarele le-a stabilit,
Cel ce e Alfa și Omega, va fi cu noi pân’ la sfârșit.

Știm că suntem aici o vreme… dar ne uităm dincol' de ea,
Știm că suntem praf și țărână… dar mai suntem și altceva.
El a pus gândul veșniciei, ca un mister în univers,
Un gând ce-i dincolo de fire, un cod genetic de neșters.

Știm că suntem numai un abur, care se-arată puțintel,
Dar când dispare, știm că Domnul ne-a pregătit un loc la El…
Și ADN-ul din celule, modelul după care-mbătrânim,
Are un Prototip în slavă; noi prin Hristos în veci trăim.

Nu, nu suntem la întâmplare, (așa cum unii cred că sînt).
În noi e-o flacără ce arde, un jar etern din Cel Preasfânt!
Avem o supra-dimensiune, pusă de Dumnezeu în noi:
N-am fost făcuți pentru morminte, ci pentru Viața de Apoi!

Da, credem într-o Înviere, într-un Ierusalim ceresc,
Într-un pământ cu totul altfel, decât acesta pământesc,
Într-un liman al fericirii, o-mpărăție de lumini,
Fără păcat, fără ispite, fără cununile de spini.

Slăvită e Cetățenia pe care-o-avem ca Document,
Semnat în inimi cu credință, Nu-n piatră seacă sau ciment,
Ci ca un Legământ al vieții, cu nume scris în Ceruri sus,
Pecetluit cu Duhul slavei în Cartea Vieții lui Isus.

Căci, nu păcatul biruiește, nici moartea nu va triumfa,
Nici întunericul, nici ura, Acolo nu vor exista!
De unde știm toate acestea? — Chiar Dumnezeu ne-a învățat.
Și cum de suntem așa siguri? — Isus Hristos a înviat!  (vp)

Privim spre viitor

„Dar cetățenia noastră este 
în Ceruri, de unde și 
așteptăm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus 
Hristos.” (Filipeni 3:20)


