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BRĂILA:

BOTEZ NOU TESTAMENTAR
În data de 22 iulie 2012, Biserica
Creștină Baptistă
„Sfânta Treime” din
Brăila a fost în zi de
sărbătoare prilejuită de
un botez noutestamentar în care 11 persoane
au depus mărturia lor
în apa botezului. Acest
eveniment a fost o
mare încurajare pentru
biserică și o mărturie
vizibilă a Evangheliei
pentru cei care au luat parte la întâlnire.
Cuvântul Domnului a fost predicat de fratele Betuel Vararu, noul
păstor al bisericii, iar actul botezului a fost oficiat de fratele Ben Boingeanu, păstor al bisericii „Sfânta Treime.”
Betuel Vararu

Crestinul
azi
,
revista bisericilor creștine baptiste din România

apare sub coordonarea Comitetului Executiv al
Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România:
Președinte:

Otniel Ioan Bunaciu

Secretar general:
Vicepreședinți:

Ionel Tuțac
Ilie Tinco
Paul Negruț
Viorel Candrianu
Jozsef Kovacs

Secretar gen. adj:

Ilie Milutin

Contribuțiile financiare (abonamente, donații,
sponsorizări etc.) se vor depune în contul RO11
BACX 0000 0030 0471 8000 deschis la UniCredit
Țiriac Bank, sucursala Victoria, București, cod fiscal 4965683. Pentru abonare, atât în țară, cât și în
străinătate, vă rugăm să contactați redacția.
Trimiteți pe adresa redacției orice materiale
sau încercări publicistice, opiniile și sugestiile
dumneavoastră cu privire la aspectul și conținutul
revistei.

Redactor șef:

Materialele trimise spre publicare nu se înapoiază.

Adresa redacției:

Preluarea integrală sau parțială din revistă a unor
articole sau materiale este permisă doar la cerere.
Nu este permisă reproducerea articolelor sau
materialelor preluate de „Creștinul azi“ din alte
publicații.

Ruben Ologeanu
rubenologeanu@gmail.com
Secretar de redactie: Cristina Bucur

e-mail:

str. Dâmbovița 9-11
060842 București, sect. 6
tel: 021/430 0039; 430 1060
fax: 021/430 2942
crestinul.azi@gmail.com

Titlurile, subtitlurile, notele și articolele nesemnate
sau neînsoțite de precizări aparțin redacției.
Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în
articolele publicate în revistă aparține autorilor

www.revistacrestinulazi.ro
ISSN-1222-2321

www.uniuneabaptista.ro
Pagina

2				

www.revistacrestinulazi.ro

Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012

Un credincios baptist relatează

Situația din Siria este critică
Redăm mai jos mesajul unui credincios din Siria care ne transmite următoarele informații:

Situația de la fața locului este foarte critică.
După o scurtă călătorie făcută în urmă cu
câteva zile în zonele înconjurătoare din preajma casei, în special în parcuri, am fost surprins
de numărul mare de familii care au evadat din
zonele lor și au venit să stea în locurile care
sunt majoritar creștine. Zeci, sute și mii de
familii și-au părăsit casele și stau sub cerul
liber, acoperișul lor este cerul, iar iarba acestor
parcuri este patul lor.

Mapamond

Situația din zona noastră este sub un oarecare control, dar conflictul poate degenera
oricând. Nimeni nu știe, dar El este în control. În ciuda rachetelor și a altor forme de
bombardament, în ciuda tancurilor și a altor zgomote, Domnul ne ține în siguranță sub
protecția prețiosului Său sânge.

Starea este în general mai rea decât înainte. Drumurile spre aeroport nu mai sunt deloc
sigure. Obișnuiam să plătim 400 de lire siriene pentru un drum de la aeroport, iar acum
ni se cer între 5000 și 10000 de lire siriene.
Pâinea este un vis. Benzina este ușor de procurat. Din acest motiv nu există nicio taxă.
Toate locurile principale sunt blocate. Nu există mișcare în jurul lor mai mare de 2-300
de metri.
Multe familii au mari nevoi. Nu sunt sigur de modul în care puteți sprijini familiile
creștine și pe cei nevoiași din Alepo și din alte locuri. Ridicați ochii spre tronul celui
Preaînalt pentru călăuzire pentru frații și surorile voastre din străinătate.

Așa cum am spus, siguranța lipsește și sunt singurele lucruri pe care dorim să le aflăm.
Sângele Domnului ne acoperă și suntem înconjurați de îngerii Lui.
Vă mulțumesc încăodată pentru rugăciunile voastre. Aduceți-ne în fața tronului Său
pentru protecție, pace, siguranță și securitate. El este Domn. El este în control.
Psalmul 112:7-8; Psalmul 91″

Așa se încheie apelul unui credincios baptist care trăiește în Alepo, Siria, o zonă măcinată de
un sângeros conflict.
Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012			
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Testul evangheliei:

Teologie

Chiar cunosc
membrii bisericii
tale evanghelia?

Pagina

Un material de Greg Stier

să intri în cer.”

Imaginează-ți că stai în fața ușii oricărei
biserici evanghelice din America cu o
cameră video și cu un microfon la sfârșitul
unui serviciu de duminica dimineața.
Misiunea ta? Să intervievezi la întâmplare
zece membri ai congregații cu următoarea
întrebare: “Dacă eu n-aș fi creștin și tu ar
trebui să îmi explici Evanghelia, ce mi-ai
spune?”

“Nu există un fel de rugăciuni pe care ar
trebui să le spui și apoi gata, ești mântuit?”

Presupunând că nu ai fost admonestat de
un ușier mai năzdrăvan sau printr-un picior
pus în prag și un La revedere, imagineazăți câteva din potențialele răspunsuri pe care
le-ai putea auzi…
“Hmmmm, ei bine, presupun că Dumnezeu
te iubește și dacă tu, hmmm, Îl urmezi,
atunci, știi tu, totul va merge de la sine.”
“Atâta timp cât ești o persoană sinceră și
nu ucizi pe nimeni sau nu faci nimic de
genul acesta, cred că Dumnezeu te va lăsa
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“Nu prea mă preocup cu astfel de lucruri
pentru că oricum este treaba pastorului să
le spună oamenilor despre Isus.”
“Dacă ai fost ales înainte de întemeierea
lumii să fii parte a familiei Sale, atunci ești.
Dacă nu, orice ai face oricum nu va conta.”
“Presupun că dacă duci o viață suficient de
bună va fi bine.”
“Nu sun sigur, dar are ceva de-a face cu
Isus care a murit pe cruce.”
Din păcate, nu este greu să ne imaginăm că
am auzi răspunsuri ca acestea de la oamenii
care merg la biserică în zilele noastre. Dar
dacă ai intervieva oamenii din biserica ta
cu aceeași întrebare?
Înainte de a renunța la scenariul
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Am fost profund dezamăgit în timpul
interviurilor informale cu nenumărați
creștini din toate denominațiunile tocmai
pe acest subiect. Pe măsură ce am călătorit
în Statele Unite și am predicat la sute de
întâlniri, începând cu biserici și până la
conferințe și tabere de recreere, am fost
neplăcut surprins de incapacitatea multor
credincioși de a articula adevărul simplu al
evangheliei într-un mod clar. Mulți dintre
acești credincioși au mers la biserică mulți
ani și încă nu pot trece “testul evangheliei”
când trebuie să explice vestea bună a lui
Isus Hristos.
Pavel a sumarizat evanghelia în 1 Corinteni
15:3-4 când a scris: “V-am învăţat înainte
de toate, aşa cum am primit şi eu: că
Hristos a murit pentru păcatele noastre,
după Scripturi; că a fost îngropat, şi a
înviat a treia zi, după Scripturi;”
Evanghelia este mesajul că Isus a murit
pentru noi din cauza păcatelor noastre
ca jertfă de ispășire. El a fost îngropat și
apoi a înviat dovedind că a fost Fiul lui
Dumnezeu Însuși. În cel mai faimos verset
din Scriptură Isus spune că oricine crede în
El are viața veșnică.
Da, este foarte simplu! Este atât de simplu
încât și un copil poate înțelege și este atât
de profundă încât un profesor de seminar se
poate sugruma cu ea.
Deci, dacă mesajul evangheliei este atât de
simplu, atunci de ce creștinul obișnuit nu
îl poate articula? Care sunt cei câțiva pași
practici pe care îi putem face pentru a-i
ajuta pe cei pe care îi slujim să înteleagă
mai profund și să îl articuleze mai clar?

1. Prezintă
neîncetat
evanghelia
în predicile,
lecțiile și
discuțiile tale.
Prea mulți predicatori proclamă evanghelia
când se potrivește în mod natural cu
predicile lor (sau de Crăciun, Paște sau
alte programe evanghelistice speciale).
Mulți mi-au spus lucruri precum “Ei bine,
serviciile bisericii sunt pentru credincioși
și de asta nu proclamăm evanghelia.” Ei
spun lucrul acesta ca și cum evanghelia
ar fi doar pentru necredincioși și poate fi
pusă deoparte după ce o persoană își pune
încrederea în Isus. Dar ceea ce vedem în
predicarea ucenicilor este o obsesie cu
privire la vestea bună a morții, îngropării
și învierii Domnului Isus proclamată atât
credincioșilor cât și necredincioșilor.
Mesajul evangheliei era epicentrul
epistolelor lor, subiectul central al
predicilor lor și temelia pentru dureroasele
mustrări.

Teologie

răspunsurilor mai puțin adecvate care ar
proveni de la membrii bisericii tale (de la
participanții la studiul biblic, de la studenții
din grupul tău de tineri, etc.), ia în calcul
posibilitatea ca tu să fi supraestimat ceea ce
cunosc cu adevărat creștinii al căror lider
ești cu privire la evanghelie.

Cei mai buni predicatori de-a lungul
veacurilor au fost obsedați de evanghelie.
De la Martin Luther la Martin Lloyd
Jones și de la George Whitefield la Billy
Graham, mesajul crucii a fost motorul care
a însuflețit predicarea lor pentru credincioși
și necredincioși. Charles Spurgeon
a fost odată întrebat “Care este stilul
dumneavoastră de predicare?” Răspunsul
lui a fost simplu și direct: “Iau textul și trag
o linie dreaptă pentru cruce.”
Pastorilor, luați textul și trageți o linie
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Teologie

dreaptă pentru cruce până când membrii
bisericilor voastre vor simți așchiile
lemnului îmbibat de sânge în mâinile
lor! Lideri de tineret, învățători de școală
duminicală, lideri de studiu biblic…
procedați la fel! Plasați într-un mod
implacabil evanghelia în discuțiile voastre
până când cei care se află sub îndrumarea
voastră spirituală pot împărtăși evanghelia
fără să clipească.
Înainte să fiu evanghelist cu normă întreagă
am fost un plantator de biserici care a
predicat evanghelia la finalul fiecărei
predici. Rich, un membru al bisericii noastre
care s-a nimerit să fie un șofer pe mașina
poștei mi-a spus că a avut oportunitatea
de a conduce la Hristos o persoană în
săptămâna care trecuse. L-am întrebat care
curs de evanghelizare l-a pregătit pentru
acea lucrare. El a zis “Nu am participat
la niciun curs și nu am citit nicio carte
despre evanghelizare. Dar te-am auzit pe
tine vorbind despre evanghelie în fiecare
săptămână la finalul fiecărei predici și acum
pot să împărtășesc vestea bună a lui Isus și
în somn.”
Dacă tragi o line dreaptă pentru cruce de
fiecare dată când le vorbești celor pe care îi
slujești, ei vor fi apți să facă același lucru.
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2. Echipează-i
să poată să
stăpânească
mesajul
evangheliei.
În calitate de lider al unei mișcări care
pregătește adolescenții să evanghelizeze
relațional și continuu (Dare2share), am
privilegiul de a echipa tinerii să stăpânească
mesajul evangheliei pe întreg teritoriul
Statelor Unite. Nu îi pregătesc să folosească
o metodă, ci să stăpânească mesajul
evangheliei. Pentru a realiza acest lucru îi
rog să memoreze un acrostih care descrie
întreaga istorie (metanarativă) a evangheliei
din Geneza și până la Apocalipsa.
Noi o numim Călătoria mesajului
EVANGHELIEI.
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Dumnezeu ne-a creat să fim cu El.
Păcatele noastre ne separă de
Dumnezeu.
Păcatele nu pot fi acoperite de
faptele bune.
Isus a murit și a înviat plătind
prețul pentru păcat.
Oricine crede în El are viața
veșnică
Viața alături de Isus începe acum
și durează o veșnicie.*
(*În limba engleză prima literă a fiecărei propoziții
formează cuvântul GOSPEL - Evanghelie)
De ce să investim atâta energie determinându-i pe
alții să memoreze un acrostih? N-ai îndrăzni să cânți
la chitară fără a stăpâni corzile. Ei bine, gândeștete la aceste șase puncte ca fiind “corzile” mesajului
evangheliei. Învață-i pe cei pe care îi conduci să
memoreze aceste puncte și să le personalizeze
până ce le pot transforma într-o frumoasă melodie
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condimentată cu propria lor poveste și cu propriul
lor stil. Curând, explicarea evangheliei va trece de
la stângaci la uluitor. Pentru a-i ajuta pe cei pe care
îi conduci, poți descărca un material video și unul
tipărit pe care îl poți folosi și care te va ajuta să-i
pregătești pentru mesajul EVANGHELIEI. (http://
www.dare2share.org/videos/the-gospel-truth/)
Indiferent dacă vei alege să folosești Călătoria
mesajului evanghelic sau altceva, lucrul de maximă
importanță este acela că cei pe care îi slujești
săptămânal vor avea o înțelegere clară, substanțială
și completă a adevărului simplu al veștii bune a lui
Isus. Dacă nu crezi că au nevoie de el, te provoc
să iei camera video și microfonul duminica asta la
biserică. Intervievează zece oameni la întâmplare și
vezi dacă pot trece testul evangheliei.
S-ar putea să fii surprins.
Folosit cu permisiunea Dare 2 Share Ministries.
Dare 2 Share Ministries este preocupată de
mobilizarea adolescenților în vederea prezentării
evangheliei generației lor. Despre Greg Stier puteți
afla mai multe informații vizitând pagina sa de web
www.dare2share.org
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Daniel Stanger

Un lucrător român în Israel
Cum ai ajuns în
Israel? Ți-a fost
greu să te adaptezi
cu limba, cultura,
religia evreilor? Ai
întâmpinat dificultăți
din partea evreilor
ultraortodocsi?

Interviu

În Israel am ajuns în urma
chemării divine de a mă
întoarce în țara promisă,
era ceva în mine care mă
chema să vin.
Cum toți evreii cred,
Dumnezeu ne-a dat un
pământ care este al nostru
pentru veșnicie, și Domnul
ne cheamă înapoi să ne
luăm moștenirea. Iată
câteva versete care vorbesc despre lucrul acesta.
Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege
iarăși pe Israel și-i va aduce iarăși la odihnă în
țara lor; străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu
casa lui Iacov. (Isa.14:1)
Dar, după ce-i voi smulge, voi avea iarăși
milă de ei și-i voi aduce înapoi pe fiecare în
moștenirea lui și pe fiecare în țara lui. (Ier.12:15)
Ci se va zice: “Viu este Domnul care a scos pe
copiii lui Israel din țara de la miazănoapte și din
toate țările unde-i izgonise!” Căci îi voi aduce
înapoi în țara lor, pe care o dădusem părinților
lor. (Ier.16:15)

Evanghelizarea o faci printre români
sau printre toate naționalitățile
prezente în Israel?
Primul verset prin care mi-a vorbit
Dumnezeu când am fost în Israel a fost:
Dar cum vor chema pe Acela în care
n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre
care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără
propovăduitor? (Rom.10:14)
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Atunci am înțeles că Domnul mă cheamă să
vestesc Cuvântul Său aici și am lăsat totul
la îndemâna Sa, când am români, le spun
românilor apoi continui cu toți ceilalți. Merg
la o comunitate unde se vorbește ebraică și
rusă, avem o comunitate de români aici care au
primit biblii și, din când în când, avem activități
de vestire a evangheliei printre români. Această
activitate însă nu reprezintă un procent foarte
mare din ceea ce facem aici.

Înțeleg că îți câștigi existența ca ghid al
Muzeului din Nazaret. Ai posibilitatea
să te folosești de această oportunitate
pentru a transmite adevărul
evangheliei turiștilor. Care este reacția
lor?
Am să dau numai câteva exemple:
Primul grup despre care vreau să vă povestesc
a fost din Africa de Sud, la sfârșitul turului în
sinagogă, după ce am vorbit, liderul de grup a
chemat păstorul și l-a invitat să se roage pentru
muzeu și a venit, m-a luat în brațe și a început
să plângă în hohote aproximativ 5-6 minute,
tot grupul a început să plângă și să se roage, se
simțea așa de puternic prezența Duhului, nu
avea cuvinte pur și simplu, după aceste minute
s-au rugat pentru mine și pentru muzeu, a fost
un timp extraordinar, mi-a dat un așa imbold
încât am fost reînviorat mult timp după această
experiență.
Al doilea grup a fost de 4 musulmani
din Turcia care au venit și le-am mărturisit
evanghelia în timp ce îi conduceam prin muzeu,
deși nu înțelegeau bine limba engleză, sper să fi
fost suficient să înțeleagă mântuirea.
Al treilea grup a fost de 4 evrei localnici și
7 copii. După ce am început am înțeles că adulții
sunt evrei mesianici dar nu am știut nimic de
copii, nu erau copiii lor. Într-un târziu copiii
m-au întrebat în ebraică ce înseamnă cruce și
păcat și mi-am dat seama că nu au habar despre
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Sunt oamenii locului deschsi
față de evanghelie sau sunt mai
degrabă reticenți sau închistați
în propriile
tradiții?
Depinde, sunt unii
care sunt deschiși
și alții nici măcar
nu vor să audă,
avem foarte multe
exemple pentru care
Domnul trebuie să
se reveleze în mod
personal, pentru că
nu vor să audă de
așa ceva.

Ce le poți
transmite
credincioșilor
români care
citesc aceste rânduri?

Fiți serioși în relația voastră cu
Dumnezeu și în relațiile pe care le aveți
unii cu alții. Și pentru că în interviu a
fost vorba de poporul Israel, aș vrea să
vă spun tuturor că aveți o datorie sfântă
de a iubi poporul Israel și de a vă ruga
pentru el. Poporul Israel încă are un rol
important în planul lui Dumnezeu și cine
iubește pe Dumnezeu trebuie să iubească
și poporul Său, pentru că El încă Îl mai
iubește!

www.revistacrestinulazi.ro

Interviu

ce vorbesc, așa că am început să le țin
copiilor lecție de religie și le-am vestit
evanghelia pe înțelesul lor. La sfârșit
a venit bunica lor și
mi-a zis că Domnul
m-a scos în calea
lor, că deși ei sunt
credincioși, copiii lor
nu, iar acești copii
sunt nepoții lor dar
le-a fost interzis să le
spună despre Ieshua
așa că i-au adus aici și
Domnul a avut grijă
ca eu să le spun despre
Ieshua și nu bunicii
lor. Copiii au fost între
5 și 12 ani, dar cei mai
mari au fost foarte
intersați de tot ce leam spus.
Al patrulea grup
este unul format din
câțiva români care au aranjat să vină cu
mine la muzeu, credincioși fiind să le arăt
muzeul. În același timp au venit două
românce care au vrut să viziteze muzeul.
Ce întâmplare sau coincidenta” ca să vină
în același timp când aveam un grup mic
de români.
Al cincilea grup a fost din Anglia, la
sfârșitul turului, unul din grup a alergat la
mine, spunând că vrea să Îl primească pe
Ieshua. L-am luat în birou și ne-am rugat
împreună.
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Eveniment

Biserica Baptistă Sion, Sibiu
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Festivitate

de absolvire

În data de 8 iulie 2012, Biserica Creștină
Baptistă Sion din Sibiu a fost gazda unui
eveniment deosebit pentru comunitatea
baptistă din România: a avut loc serbarea de
absolvire a studenților de la Institutul Teologic Baptist din București, promoția 2012.
La acest eveniment au participat invitați
din Sibiu, din țară și de peste hotare. Corul
absolvenților a intonat mai multe cântări
pentru slava Celui care i-a ajutat în anii de
pregătire teologică. Au avut cuvânt de salut
mai mulți profesori, păstori, printre care fr.
Timotei Stânea, președintele Comunității Si-
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biu, și reprezentanți ai Parlamentului României și ai Consiliului Județean Sibiu. Cuvântul de deschidere a venit din partea fratelui
rector al Institutului Teologic Baptist, dr.
Daniel Mariș, iar Cuvântul Evangheliei a
fost predicat de fratele dr. Otniel Bunaciu,
președintele Uniunii Baptiste din România.
La final, cuvântul din partea absolvenților
a fost prezentat de către șeful promoției,
Betuel Văraru.
Dumitru Cigher
Foto: istorieevanghelica.ro
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Festivitatea de absolvire la Seminarul
Teologic Baptist și la Institutul Teologic
Baptist

Sistemul educațional teologic a fost o
componentă importantă în cadrul Bisericilor
Creștine Baptiste din România și încă
continuă să fie dovadă fiind eforturile care
se fac pentru pregătirea noilor generații de
studenți cu scopul formării pentru slujire,
precum și pentru asigurarea unui cadru
propice desfășurării unui proces academic în
adevăratul sens al cuvântului.
Am menționat faptul că educația
teologică a constituit o componentă
importantă în strategia bisericilor baptiste
iar acest fapt este dovedit și de interesul
pe care Uniunea Baptistă, conducerea și
corpul profesoral al Seminarului Teologic,
respectiv Institutului Teologic Baptist din
București le-au acordat păstrării unui anumit
standard, dar și a continuității în pregătirea
personalului de cult. Este știut faptul că
Seminarul Teologic Baptist din București,
Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012			

devenit după Revoluția din decembrie 1989
Institutul Teologic Baptist, este cea mai
veche instituție de învățământ evanghelică
din România, fiind înființată în anul 1921.
De la începutul anilor ´20 ai secolului XX
până la începutul anilor 2000 ai secolului
XXI s-a scurs vreme de un secol. Pe porțile
Seminarului au intrat generații și generații
de studenți iar printre aceștia s-au numărat
și personalități ale vieții evanghelice și
religioase din România. Amintim în acest
sens doar câteva nume: Alexa Popovici,
Ioan R. Socaciu, Ioan Dan, Ioan Bunaciu,
Pavel Nicolescu, Vasile Talpoș, Vasile
Taloș, Daniel Mariș. Toți aceștia alături de
mulți alții au avut ca obiectiv prezentarea
Evangheliei într-o societate care dorea
limitarea și controlarea educației teologice
realizată în cadrul Seminarului Teologic.
Prin intermediul articolului de față ne
www.revistacrestinulazi.ro
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Un material de Dr. Marius Silveșan
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propunem să prezentăm în paralel ce însemna
și cum se desfășura festivitatea de absolvire
la Seminarul Teologic Baptist în cadrul
perioadei comuniste și cum se desfășoară
aceasta astăzi având ca punct de plecare
festivitatea care a avut loc la Sibiu în data de
8 iulie 2012 cu prilejul absolvirii Institutului
Teologic de către o nouă generație de studenți
care vor merge pe câmpul Evangheliei fiindcă
mare este secerișul dar puțini sunt lucrătorii.

mai 19561 la Biserica Baptistă din Șoseaua
Nicolae Titulescu Nr. 56/A2.

Istorie

Îndrumătorul Creștin Baptist, organul
de presă al cultului, a realizat cu prilejul
acestui eveniment un amplu articol care
ocupa primele doua pagini ale revistei si se
continua pe pagina 8. Prin lecturarea acestui
articol intitulat sugestiv Seminarul nostru
am observat detalii interesante printre care
și acela că articolul era semnat de către Dr.
Festivitățile de absolvire din perioada Jean Staneschi, care îndeplinea la momentul
comunistă aveau loc de obicei în București respectiv funcția de director al Seminarului
în cadrul Bisericii Baptiste Golgota. Deși Teologic Baptist din București.
manifestarea era supravegheată și limitată
Manifestarea s-a desfășurat pe
de către reprezentanții Ministerului Cultelor,
Departamentului Cultelor sau cei ai Securității, parcursul întregii zile de duminică, deci a
studenții și cadrele didactice foloseau acest serviciului religios de dimineața și a celui
prilej pentru a-I da slavă lui Dumnezeu pentru de după-amiaza. Acțiunea a fost onorată, ca
și în zilele noastre, de prezența conducerii
faptul că le-a purtat de grijă.
Seminarului, a Uniunii Baptiste, precum și a
O festivitate pe care dorim să o bisericii locale. Programul de dimineață a fost
prezentăm aici este cea care a avut loc în anul condus de fratele profesor Ioan Bunaciu care
1956. Serbarea de încheiere a anului școlar
1
Îndrumătorul Creștin Baptist, Anul
1955/1956 a avut loc în ziua de duminică 27
XI, Nr. 6, iunie 1956, p. 1.
2
Biserica Creștină Baptistă „Golgota”
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Conferința Asociației

Polițiștilor Creștini

Serviciul „divin misionar s-a
încheiat prin momentul culminant al
înmânării diplomelor de absolvire de
către directorul Seminarului, prof. dr. Jean
Staneschi.
După-amiaza serviciul divin a fost
unul festiv, condus de către fratele Alexa
Popovici, în cadrul căruia au luat cuvântul
Ioan R. Socaciu, președintele de onoare
al Uniunii Baptiste, Bokor Barnaba vicepreședintele Uniunii, Jean Staneschi,
directorul Seminarului, precum și Teodor
Vicaș, președintele Uniunii Baptiste.
Festivitatea din anul 1956 a marcat
încheierea unui ciclu de învățământ și a
unui an școlar în care studenții și profesorii
au simțit chemarea lui Dumnezeu de a
lucra pe ogorul Evangheliei precum și
purtarea de grijă a Celui care i-a chemat.
Festivitatea de absolvire a
promoției 2008-2012 a Institutului
Teologic Baptist din București s-a putut
desfășura într-o atmosferă de liniște,
pace și bucurie datorate libertății de care
societatea românească se bucură, dar și
a cadrului natural oferit de orașul Sibiu
și a ospitalității Bisericii Baptiste Sion.
La această manifestare au fost prezenți
reprezentanții Institutului Teologic, dar
și cei ai Uniunii Baptiste prin prezența
pastorului Otniel Bunaciu, comunității
baptiste locale, dar și pastori sau lucrători
din zonă. Manifestarea a fost pentru
absolvenți un prilej de evaluare a celor
patru ani de studii teologice, de mulțumire
adusă lui Dumnezeu, dar și cadrelor
didactice care i-au îndrumat pe parcursul
acestor ani.
3
Îndrumătorul Creștin Baptist,
Anul XI, Nr. 6, iunie 1956, p. 1.
Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012			

Prin harul Domnului, în perioada 6-8
iulie 2012, mai multe familii de polițiști,
jandarmi, pompieri și militari din România, precum și din Republica Moldova
și Ucraina, s-au adunat la Piatra Neamț
unde a avut loc cea de-a XII-a conferință
a Asociației Polițiștilor Creștini din
România. Au fost momente înălțătoare
de închinare înaintea lui Dumnezeu prin
cântare, părtășie, rugăciune și Cuvânt.
Au fost prezenți și câțiva cântăreți
creștini precum Ovidiu Liteanu (Cluj
Napoca) și Cornel Cuibuș (Viena). De
asemenea a fost prezent la eveniment și
judecătorul Nelu GAL.

Eveniment

era și secretarul Seminarului. Programul a
inclus ora de rugăciune și serviciul divin
de mărturie și consacrare. „Corul mixt al
bisericii și Corul bărbătesc al Seminarului
condus de fr. profesor Titus Adorian au
proslăvit în imnuri sfinte dragostea lui
Dumnezeu.”3 Predica de dimineață a fost
ținută de către Popa N. Petre iar după
aceasta au urmat mărturiile celor zece frați
absolvenți ai anului patru cu mențiunea
„foarte bine”.

Comisarul șef de poliție din cadrul IPJ
Neamț, Stroia Constantin, împreună cu
soția, au mărturisit public credința lor
în Domnul Isus Cristos, fiind botezați
cu prilejul acestei conferințe de către
păstorul Liviu Axinte (Biserica Penticostală) și păstorul Marin Țifrea (Biserica
Baptistă).
Duminică dimineață participanții s-au
organizat în mai multe echipe de misiune
slujind în diferite biserici creștine din
județul Neamț.
Petrica Bohuș
www.revistacrestinulazi.ro
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Sfaturi pentru predicatori
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Încurajează-ți ascultătorii
PETER MEAD

Toți avem nevoie de încurajare. Și noi,
predicatorii avem nevoie de ea. Așa că nu
fiți surprinși dacă și ascultătorii voștri au
nevoie de ea. Și cu toate acestea, ceva de
care toată lumea are nevoie și despre care
toți spun că este nevoie, pare a fi absent din
marea majoritate a predicilor. Dați-mi voie
să vă încurajez să-i încurajați pe oameni în
timp ce predicați.

Îndemnurile nu sunt
încurajări
Este nevoie și de îndemnuri, dar oamenii
au nevoie și de încurajări. Îndemnurile
presupun persuasiune și aluzii la pedeapsă,
dar încurajarea inspiră speranță, încredere și
viață.

Sentimentele de vinovăție nu
sunt încurajări
Acuzarea oamenilor și îndreptarea lor spre
conformism poate fi o scurtătură care dă
rezultate, dar acest lucru se va întâmpla pe
termen scurt și va fi contraproductiv. Dă
voie ca sentimentul de vinovăție să apară
în urma convingerii făcute de către Duhul
Sfânt și nu adăuga sentimente de vinovăție
acolo unde ele nu apar. Acesta este o formă
de legalism.

14				

Entuziasmul nu este
încurajare
Entuziasmul tău poate fi contagios, oamenii
pot fi impresionați de pasiunea ta, și cu
toate acestea pot să nu fie încurajați în mod
personal. Gândește-te cum să investești în
loc ca doar să demonstrezi entuziasm în
predicare.
Mai sunt și alte lucruri pe care le putem
oferi și despre care credem că ar putea fi
încurajatoare. Atunci când predici ia în
considerare atât pasajul cât și ascultătorii:
cum poate fi predicat acest text într-un
mod în care să îi încurajeze? Haddon
Robinson vorbește despre faptul că este
nevoie de zece mesaje de încurajare pentru
fiecare mesaj de mustrare. Este extrem
de neproductiv când primim această rație
inversată.
Fii încurajat pe măsură ce citești Cuvântul
și caută să împărtășești acele încurajări sub
formă de încurajări!

Peter Mead este director al Cor Deo—o
lucrare de pregătire inovatoare în
mentorare ce are un program extins de
pregătire a pastorilor. Scrie adesea pe
BiblicalPreaching.net.
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Franklin Graham la Budapesta:

Reacții după Festivalul Speranței

Peste 36 000 de persoane au participat la
Festivalul Sperantei alaturi de evanghelistul
american Franklin Graham in Budapesta,
Ungaria. Conform organizatorilor circa 2
700 dintre acestia si-au marturisit credinta
in Isus Hristos. Treisutedouasprezece biserici alaturi de bisericile independente din
Budapesta si din imprejurimi au format o
asociatie pentru a se ocupa de evenimentul
in sine.

Presedintele Uniunii Baptiste din Ungaria
si Directorul Bordului Asociatiei, Janos
Papp a participat si la evenimentul organizat
de Billy Graham. Pentru el un vis devine
acum realitate: o evanghelizare la scara larga a avut incaodata loc pentru generatia lui.
El a fost incantat de modul in care Franklin
a predicat evanghelia: “N-am experimentat
niciodata inainte un mod similar in care
cineva sa vorbeasca despre dragostea lui
Dumnezeu astfel incat sa ajunga direct la
inima ascultatorilor.” Dupa parerea sa, cele
trei zile alaturi de Franklin Graham s-au
scurs prea repede: “A fost extraordinar.
Ne-am rugat de atata timp dar nu mi-am
imaginat ca Dumnezeu va face asa ceva
aici. Cu greu imi pot exprima multumirea si
bucuria.” El a fost coplesit de numarul celor
care s-au hotarat sa-L urmeze pe Hristos.
Faptul ca printre cei care s-au hotarat au
fost si multi tineri demonstreaza speranta ce
ramane in urma evenimentului: “Ei au acum
o noua directie, iar orasul o noua speranta”.

Franklin a amintit participantilor ca tatal sau, Billy
Graham, a fost in trecut
oaspetele unui eveniment
evanghelistic la scara mare
in anul 1989 tot in Budapesta. Desi situatia politica s-a
schimbat complet de atunci,
oamenii inca mai cauta
raspuns si in ziua de azi cu
privire la sensul vietii. Si nu
doar Ungaria s-a schimbat
de atunci, ci intreaga lume:

Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012			
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“Avem mari probleme: economice și politice si nimeni nu pare sa detina raspunsul.
Si asta pentru ca problema noastra este una
spirituala.”
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ
S t r. B e r z e i 2 9 , B u c u r e ş t i 7 0 7 5 9 , R o m â n i a

Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAT ADMITERE
Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din Bucureşti
organizează concurs de admitere pentru programele de licenţă.
Programul de Licenţă cu durata studiilor de 3 ani are 2 specializări:
 Teologie baptistă didactică
 Teologie baptistă asistenţă socială
Numărul de locuri fără taxa: 25 locuri
Numărul de locuri cu taxa: 5 locuri
Programul de Master in teologie cu durata studiilor de 2 ani.
Concursul de admitere va avea loc în sesiunea: septembrie.
Pentru sesiunea din iulie, candidaţii se pot înscrie pentru concursul de
admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 3-10 septembrie 2012.
Admiterea pentru programul de licenta va fi organizata pe baza
unui: Concurs de dosare
Admiterea pentru programul de master va fi organizata pe baza
unui: Examen de admitere, în data de 18 septembrie 2012.
Bibliografia pentru master: Teologie creştină vol I, Millard Erickson
Numărul de locuri fără taxa: 20 locuri
Numărul de locuri cu taxa: 5 locuri
Pentru informatii legate de actele necesare pentru inscriere si alte
detalii legate de admitere va rugam sa contactaţi secretariatul
facultăţii:
Tel/Fax: +40 (21) 3181593, E-mail : teologiebaptista@yahoo.com
DECAN

SECRETAR,

Prof.univ.dr. OTNIEL BUNACIU

Pagina

16				

www.revistacrestinulazi.ro

Emanuela Lidia TALPOŞ

Creștinul Azi ı Iul. - Aug. 2012

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN CADRUL
UNIUNII BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA

Rezultate BAC 2012
Liceele Baptiste din România

CĂTRE,
CONSILIUL UNIUNII AL BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE
ŞI ÎNTREGA FRĂŢIETATE DIN ROMÂNIA
Dragi fraţi,

În anii grei ai comunismului, când copiii credincioşilor baptişti erau marginalizaţi de regimul politic al
vremii, au existat oameni ai lui Dumnezeu care au îndrăznit să creadă şi să ceară lui Dumnezeu şcoli şi
universităţi creştine prin care Numele Lui să fie glorificat.
Începând cu anul 1990 au luat fiinţă şapte licee teologice în România care, în timp, s-au dezvoltat, astăzi
devenind puncte de reper în învăţământul românesc. Bacalaureatul 2012, sesiunea iunie-iulie, a dovedit că
practicarea învăţăturii biblice este extrem de importantă şi aduce rezultate deosebite:
Rezultate la Bacalaureat ale Liceelor Teologice Baptiste în sesiunea iunie-iulie 2012
(rezultate înainte de contestaţii)
Nr. Unitate de învăţământ
Promovabilitate Promovabilitate la
Observaţii
crt
nivel judeţean
1. Liceul Teologic Baptist
96.49%
39.07%
a obţinut locul al II-lea pe judeţ în ceea ce
"Alexa Popovici" Arad
priveşte promovabilitatea
2. Liceul Teologic Baptist
54.16%
39.97%
"Logos" Bucureşti
3. Liceul Teologic Baptist
98, 15%
54.3%
a obţinut locul al III-lea pe judeţ în ceea
"Emanuel" Cluj-Napoca
ce priveşte promovabilitatea, 35% din
medii sunt peste 9
4. Liceul Teologic Baptist
100%
53.37%
a obţinut locul al I pe judeţ în ceea ce
"Emanuel" Oradea
priveşte promovabilitatea, 35.09 % din
medii sunt peste 9, ultima medie 7.21
5. Liceul Teologic Baptist
82.76%
30.25%
a obţinut locul al I pe judeţ în ceea ce
Reşiţa
priveşte promovabilitatea, între primii
zece elevi clasaţi pe judeţ doi aparţin
Liceului Baptist, poziţia a II-a şi a IX-a
6. Liceul Teologic Baptist
100%
51.66%
"Betania" Sibiu(Structură a
Liceului Teoretic "C.
Noica" Sibiu)
7. Liceul Teologic Baptist
71.87%
42.17%
Cea mai mare medie în Centrul de
examen la care a fost arondat liceul este a
Timişoara
unui elev de la Liceul Baptist
Promovabilitatea la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012: 43.04%
Promovabilitatea Liceelor Teologice Baptiste la examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012: 86.2%
Dorim să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste rezultate, să încurajăm şi să subliniem importanţa
activităţii unor astfel de şcoli în societate, adresându-vă tuturor rugămintea de a susţine şcolile creştine din
România.
Coordonator departament,
pastor dr. Bozian Petru
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Alba Iulia:
Conferința de misiune

Misiune

ei, să se implice și în Africa, în Etiopia.

Pagina

Seria a fost continuată de prezentarea făcută
de echipa de păstori din Sibiu, frații Poplăcean
și Câmpean, care au provocat biserica și nu
numai, prin organizarea unor conferințe de
misiune anuale. De la conferințe au ajuns la
înființarea unei școli de misune. Și apoi la
ascultarea chemării lui Dumnezeu, de a pleca
pe câmp, a celor ce învățau despre misiune.
Experiența lor se evidențiază prin plecarea
pe câmpul de misiune a tinerelor Nicoleta
Tomescu, în Republica Moldova, și a Alinei
Gabor, ca medic, în localitatea Berindei din
județul Olt, alături de echipa din Drăgănești
Departamentul de Misiune din cadrul Olt, condusă de Raul Costea. Impresionant
Comunității Baptiste Sibiu, a organizat în data este faptul că Domnul a strâns în jurul acestor
de 9 iunie 2012, o întâlnire dedicată misiunii, surori, grupuri din Biserica locală, care s-au
Jibou 1929 - Centrul orașului
găzduită de Biserica Baptistă „Cetatea” din unit pentru a le susține atât prin rugăciune cât
Alba Iulia. Întâlnirea a creat cadrul în care și financiar.
bisericile din Comunitatea Sibiu, să vină Pe lângă acești pași făcuți în depărtare, biserica
împreună pentru a sărbători biruința Domnului Betania s-a implicat în plantarea a cel puțin 10
pe câmpul de misiune. Peste 100 de participanți, biserici în jurul Sibiului. A susținut lucrarea
reprezentanți din peste 30 biserici, bărbați și și în Mehedinți, s-a implicat între tătarii și
femei, au glorificat pe Dumezeu pentru ușile rromii din Medgidia și a ajutat lucrarea în țări
deschise și bisericile plantate. Mai multe limitrofe ca Moldova și Ucraina
biserici locale din comunitate și misionari
implicați în misiune, au depus mărturie despre Râmânând la Ucraina, fratele Sami Oprișanu
felul în care Dumnezeu a lucrat la nivel local, din Brașov, a evocat experiența sa și a familiei
național și transcultural începând din ’90, până sale în lucrarea de plantare de biserici între
în prezent.
românii din raionul Herța, din Sudul Ucrainei.
Seria de prezentări a fost deschisă de A vorbit despre scăderea dramatică a numărului
fratele Dobrin și echipa de misiune
a biserici Betel din Mediaș. El
a evocat munca de pregătire de
lucrători, începută încă din 1986,
care, la căderea comunismului, a
găsit oarecum biserica pregătită
pentru misiune. După Revoluție,
Domnul i-a ajutat să planteze
mai multe biserici, începând cu
Mediașul, zonele limitrofe și
chiar în Vulcan, județul Brașov și
Olănești, județul Vâlcea. Biserica
din Mediaș a ajuns prin trimișii
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de copii cu care a început lucrarea, de la
70, la o singură fetiță căreia i-au predicat
Evanghelia pentru șase luni. După aceea,
fetița le-a zis să nu mai dea bani pe chirie, ci
să vină la ei acasă. Astfel, după zece luni de
lucrarea în casă, s-au pocăit patru oameni și
Domnul a onorat credincioșia servilor Săi.
Fratele Timotei Stânea, a împărtășit
experiența plantării unei biserici în orașul
emblemă pentru comuniști, cel fără nicio
biserică, Orașul Victoria, județul Brașov.

Seria a fost completată de prezentarea
celor din Alba Iulia, respectiv Nelu Șofrac,
primul misionar al bisericii și colaboratorul
său de la început, Tani Nemeș. Aceștia
au evocat primele experiențe în plantare
de biserici la nivel local, cu predarea de
ștafetă și continuarea lucrării. Fratele Nelu
a prezentat pașii pe care i-a făcut apoi în
misunea națională, în plantarea de biserici
în județul Vâlcea și apoi implicarea sa între
musulmani, în Turcia.

prezentarea vie a valorii nebănuite pe care
o are parteneriatul între biserici și lucrarea
în echipă, pentru plantarea de biserici.
Parteneriate între biserici și lucrători, nu
doar din România, ci și din străinătate. De
aceea, în prezentarea lor, au vorbit nu doar
frați români, ci și străini, care au venit să
ne învețe limba și să lucreze alături de noi
pentru plantare de biserici în sudul județului
Olt.
La final, fratele Marcel Cordoș, a menținat
interesul scăzut pentru misiune al multor
biserici și a lansat provocarea de a-L ruga
pe Dumnezeu să reaprindă focul în biserici
pentru misune. El a anunțat un mod prin
care Dumnezu poate să ne trezească pentru
misiune: stabilirea unor întâlniri, cu scopul
implicării în misiune, cu reprezentanți din
comunitatea Bacău , într-un viitor apropiat.

Deasemenea, și Alex Vlașin, ca invitat
din partea Bordului de Misiune al UBR, a
Tot din partea celor din Alba Iulia, Raul provocat participanții să-și ridice ochii și
Costea și echipa din Dragănești Olt, au fost o
să privească printre popoare
nevoia mare de a merge și a
duce Evanghelia Domnului
Isus Cristos celor care nu au
avut niciodată ocazia să o
audă.

Marcel Cordoș și Nelu
Șofrac, Biserica „Cetatea”
din Alba Iulia
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Misiune

Impresionant a fost grupul celor din
Sighișoara, condus de Florin Borugă,
care a simțit chemarea de a se implica în
satele de rromi, depopulate de sași. Ei a
plantat mai multe biserici și au ca strategie
lucrarea complexă cu copiii și formarea de
lideri dintre aceștia. Un proiect special este
cuptorul de pâine, de la clădirea bisericii,
unde rromi, extrem de săraci, vin să-și coacă
pâinea și li se vorbește despre Pâinea vieții.
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Botez la Baia Mare
Zi de sărbătoare pe 27 mai 2012 în Biserica Creştină Baptistă "Biruinţa" Baia Mare
când 11 suflete l-au mărturisit în apa botezului pe Domnul Isus Cristos ca Domn şi
Mântuitor al lor.
Au slujit prin cântare corul bisericii şi tinerii candidaţi la botez. Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de fratele păstor
Daniel Chereji, ocazie cu care s-au predat
Domnului şi alte suflete.
Aurel Matei

Botez la Deva

Eveniment

În ziua în care s-a sărbătorit Coborârea Duhului Sfânt anul acesta, la
Deva am avut bucuria unui dublu
eveniment fericit. Primul a fost că,
Daniel Jula, Luci Neacșu și familia
Liviu și Nicoleta Popa, patru suflete au urmat porunca Domnului și
au fost botezate de către pastorul
Adrian Baltă care pentru prima dată
a oficiat un botez noutestamental de
la ordinarea sa. Acesta a fost cel de
al doilea eveniment fericit.
Fie ca Domnul să întărească
în credință pe noile vlăstare. iar pe
pastorul Adrian Baltă să-l învrednicească la cât mai multe evenimente similare. Gheorghe Pop

Botez la Cărbunari
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Pentru Biserica Baptistă din Cărbunari ziua
de 3 iunie a fost o adevărată zi de Rusalii ,
când 4 suflete L-au mărturisit pe Domnul
în apa botezului. Sala bisericii a fost plină
până la refuz, iar Cuvântul Domnului a fost
vestit cu putere de fratele Mihăiță Dănilă,
păstor în Valea Bistrei. A cântat orchestra bisericii și grupul Ghedeon din Lugoj.
Ovidiu Copocean
www.revistacrestinulazi.ro
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Botez la Castellon Spania

Botez la Biserica
Baptista nr 1 Viena

Prin harul lui Dumnezeu, în data de
27 Mai 2012, Biserica Baptistă nr 1
Gemeindeberg din Viena a sărbătorit odată cu Rusaliile - biruința Duhului și
a Cuvântului în viața celor opt suflete
care l-au urmat pe Dumnezeu în apa
botezului. Ei sunt doar o parte din cei
care au participat la cateheză, urmând
ca ceilalți - împreună cu alții care li se
vor alătura - să fie botezați în toamnă
într-un nou cadru festiv. Este uimitor și
mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în
care deschide inima românilor de dincolo
de granițele României să se apropie de
Dumnezeu și să încheie legământ cu El
în apa botezului, hotărând astfel să fie
dedicați și responsabili să trăiască în voia
lui Dumnezeu. Botezul a fost oficiat de
păstorul bisericii, fratele Florin Iosub.
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Eveniment

Biserica Creștină Baptistă Română Maranata
din Castellon, Spania, a avut deosebita bucurie
ca în data de 17 iunie să aibă un botez nou
testamental cu șapte suflete care și-au mărturisit
credința în apa botezului. Mesajul Cuvântului
lui Dumnezeu a fost predicat de fratele păstor
al bisericii, Luca Daniel, care a și oficiat actul
botezului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru
lucrarea de mântuire pe care o realizează încă
în viețile oamenilor chiar și în vremuri de criză
așa cum trece Spania și românii care sunt aici.
Trăim într-un oraș de 170 000 de locuitori
din care 35 000 sunt români, așa că rugați-vă
pentru noi ca Dumnezeu să lucreze pe mai
departe la inimile tuturor românilor de aici.
Nădăjduim ca în toamnă să putem organiza
un alt botez cu alte suflete care se întorc la
Domnul.
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Botez nou testamental la Ploiesti
Întotdeauna e bucurie în Cer atunci când oamenii decid
pe Pămînt să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu.
Într-o atmosferă de bucurie și închinare, nouă suflete
au decis că doresc să depună mărturia întâlnirii lor cu
Domnul și, ca semn că acest lucru s-a întîmplat, au
răspuns: Da-atunci când păstorul Bisericii Baptiste
Nr.1 Emanuel din Ploiești, fr.Irinel Cazacu, i-a întrebat
dacă l-au acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor
personal.

Eveniment

Cu această ocazie specială, Cuvântul Domnului a fost
vestit cu putere de către fr.păstor Sorin Badragan,
secretarul comunității de București, și decanul
Institutului Teologic Baptist din București.

Botez la LUGOJ
Duminică, 22 iulie, a fost mare bucurie
în Biserica Creștină Baptistă “Harul” din
Lugoj. Treisprezece persoane, îmbrăcate în
haine albe, și-au mărturisit public credința
lor în Domnul Isus cu prilejul botezului
nou testamentar. Evanghelia a fost vestită
de frații păstori David Nicola, Ionel Tuțac
și Teofil Ciortuz, iar actul botezului a fost
oficiat de păstorii Ionel Tuțac și Teofil
Ciortuz. Au cântat spre slava Domnului
corul mixt al bisericii, grupul Grace Singers
și grupul Mesaj din Arad.

Botez la Metanoia
Viena

Duminică 1 iulie 2012 Biserica Baptista
Metanoia Viena a celebrat botezul a cinci
tineri. Melanie Lascu, Sarah Ardelean,
Bogdi Bogoșel, Dani Ardelean și Bogdi
Bontaș au stat ca mărturii ale harului și
dragostei divine și au mărturisit în apa
botezului decizia fermă de a trăi o viață
curată înaintea bisericii răscumpărate și a
Domnului Isus. Deși provin din familii de creștini, totuși mărturiile predării lor în Mâna Domnului
au motivat audiența să-L laude pe Domnul pentru insistența cu care I-a cercetat în momentele de
criză determinate de păcat. Botezul a fost oficiat de pastorul bisericii, Cristian Pană, înaintea celor
peste 250 de participanți la eveniment. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi
iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin! (Mat 28:19-20)
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PILDELE DOMNULUI ISUS

ORIZONTAL: 1) Personaj dintr-o pildă care
întruchipează pe cel ce răspândeşte Cuvântul (pl.). 2)
Caracterul samariteanului din pilda cu acelaşi nume. 3)
Notă: Careul păstrează ortografia veche
Ultimele secvenţe din viaţa Mântuitorului! — Organ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
vital amintit în Pilda semănătorului (pl.). 4) „Îngerii vor
ieşi, vor despărţi pe ... răi din mijlocul celor buni” (Pilda
1
năvodului) — Plantă legumicolă. 5) Piatră preţioasă
2
de felul celei din Pilda mărgăritarului. 6) Înăbuşită,
sufocată, aşa cum este sămânţa căzută între spini din
3
Pilda semănătorului (masc.) — Codul aeroportului Bella
4
Union (Uruguay). 7) Aşa cum sunt cei ilustraţi prin
sămânţa căzută lângă drum şi în locurile stâncoase. 8)
5
Laban şi-a pierdut averea! — Vechea poliţie. 9) Pilda ...
6
nemilostiv (neart. pl.) — Trasă pe sfoară. 10) „În ...”, aşa
cum era văduva din Pilda judecătorului nedrept — Unul
7
de jos fără Cel de sus (pl.).
8
VERTICAL: 1) Arborele fructifer dintr-o altă pildă —
Desert la o mâncare ... de regim! 2) Numele naţional al
9
Irlandei — Îndeletnicire amintită în Pilda talanţilor şi a
10
polilor. 3) Joacă în Hamlet! — Pictor român (1881-1952)
— Opozant notoriu. 4) Metal preţios (pop.) — Complice
la o uneltire. 5) Haină de naş! — Ceartă în care a fost
implicată văduva din Pilda judecătorului nedrept. 6)
Furate de somn, ca cele zece fecioare din pilda cu acelaşi nume (masc. pl.). 7) Fiul risipitor din Pilda cu acelaşi nume —
Alt personaj din aceiaşi pildă. 8) Referitor la subiectul Pildei cu oaia rătăcită — Pilda ... nemilostiv (neart.) 9) Obiect de
uz casnic din Pilda femeii care are zece lei şi pierde unul (pl.). 10) Strâns la piept — Viticultorii din pilda cu acelaşi nume.
Dicţionar: BUV, AGIE, EIRE, AOR.							
Autor: Victor Martin

LANSARE DE CARTE:
PROVERBE BIBLICE
VICTOR MARTIN
Cartea de faţă, PROVERBE BILICE,
vine în sprijinul
celor care doresc să
descopere comorile
înţelepciunii biblice,
îmbinând utilul cu
plăcutul, învăţătura
cu relaxarea pentru însuşirea acestor minunate
perle ale cunoaşterii într-o formă mai accesibilă,
cea a cuvintelor încrucişate. Cele câteva sute de
proverbe au fost clasificate în 47 de teme, printre care amintim doar câteva: adevăr, bogăţie,
bunătate, dărnicie, dragoste, educaţie, femeia,
foame, hrană, imoralitate, înţelepciune, lăcomie,
lene, mândrie, minciună, muncă, părinţi, planuri,
pricepere, prietenie, sfaturi, viitor, vorbire, etc.
Fiecare proverb este citat cel puţin odată la una
dintre teme, iar altele chiar de mai multe ori,
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încadrându-se în acelaşi timp în mai multe teme.
		
Cartea este structurată pe două
părţi: prima cuprinde un număr de 58 de careuri
tematice, iar partea a doua, alcătuită din 33 de
careuri, are în componenţă proverbe din toate
temele. În completare, pentru destindere, s-au
inserat un număr apreciabil de întâmplări amuzante din viaţa creştină. La sfârşitul cărţii, pe
lângă dezlegările tuturor careurilor, s-au dat şi
referinţele biblice ale fiecărui proverb citat.
		
Comenzile se pot face pe adresa de
e-mail vicmarro@yahoo.com sau la telefoanele 0357423347 şi 0747183121.
		
Cei din străinătate care doresc să
intre în posesia acestei lucrări sunt rugaţi să
indice adresa unei rude, cunoştinţe, prieten, etc.
din Romania, urmând ca aceştia să găsească
o modalitate mai puţin costisitoare pentru a o
trimite la destinaţia finală.
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