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Iată ce plăcut și ce dulce este
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Nu-mi acoperiți mormântul
Autor: Traian Dorz

Salutul Nostru
“Sufletul nostru
nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul
nostru.
Da, inima noastră îşi
găseşte bucuria în El,
căci avem încredere în
Numele Lui cel Sfânt."
Psalm 33:20-21

Pastor:
Ioan Brisc

Nu-mi acoperiți mormântul cu cununi, ci cu iubire;
Nu cununi am vrut în viață, ci cântare și-nfrățire
Căci cununile se uscă și se șterg de ploi și soare,
Dar iubirile curate sunt cununi nemuritoare.
Nici nu-mi scrieți pe-a mea cruce data
morții-ntunecată;
Eu am fost născut din ceruri ca să nu mor niciodată.
Nici să nu-mi spuneți adio, ci-mi spuneți la revedere;
Mâine vom cânta-mpreună la Întâia Înviere!
Eu mi-am pregătit o cruce și un loc
de-nmormântare;
Crucea nu-i a mea, iar locul nu-i mormânt, ci numai
pare.
Pot muri în orice vreme și-ngropat pot fi oriunde
Cu o cruce sau și fără, – nici o groapă nu m-ascunde.
Voi trăi în orice cântec, orice frunză-mi va fi soră
Orice fir de iarbă prieten, orice seară auroră,
Orice foşnet frate dulce, casă-mi va fi orice zare,
Căci prin toate trece veşnic harfa mea nemuritoare.

Pastor:
Ciprian
Ardelean

Drumul meu spre lumea asta l-am plătit cu cât pot
duce,
Drumul meu spre cealaltă l-a plătit Hristos pe cruce.
Nașterea spre moartea asta mi-a putut fi cunoscută,
Naşterea spre nemurire mi-e-n lumina neştiută.
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Nici o groapă de pe lume n-o s-acopere-n uitare
Părtăşia ce-a-mpletit-o dragostea nemuritoare.
Nici o moarte de pe lume nu va nimici vreodată
Viaţa ce-a trecut prin soare cu Hristos împreunată.

De la sat la doctorat - istoria unei teze de doctorat - în istoria Reformei
Prof. Dr. George HANCOCK-STEFAN Palmer Theological Seminary ghancock@eastern.edu
Capitol 1: O copilărie și tinerețe binecuvântata
Capitol 2: Tabăra de refugiați și educația în Statele Unite (liceu, universitate, seminar)
Capitol 3: Anii de muncă
Bisericile baptiste românești din Diaspora nu au fost pregătite să primească
seminariști din America. Nu au fost pregătite în anii 1970 când eu am terminat studiile și nu
sunt pregătite azi. Ele mai degrabă aduc pastori din România decât să angajeze pastorii
tineri din SUA și Canada. Deci, prima mea poziție a fost la o biserică baptistă americană,
care aflând că sunt român m-a trimis în România de doua ori. În anii 1979 și 1980 am venit
în prima mea vizită la Seminarul Baptist din București, și pentru prima dată în România.
Când am ajuns la Bucuresti am gasit că Seminarul a fost închis datorită faptului că nu
aveau căldură. Deci, în loc să predau la Seminar, am facut un turneu prin România în luna
ianuarie, însoțit de fratele Paul Bărbătei.
După cinci ani de muncă la biserica baptistă americană, am fost invitat să mă
atașez lucrării începute de Dr. Petru Truva la Societatea Misionară Română, care-l angajase
în același timp pe Iosif Țon ca presedinte. Din Aprilie 1982 până în Mai 1989 am lucrat
alături de Iosif. Au fost ani binecuvântați. Bordul nostru de directori îl numea pe Iosif RMS
Out și pe mine RMS In. Eu făceam lucrarea internă, pentru ca Iosif să poată călători și vesti
Evanghelia. Lucarea de la SMR consta în traduceri de literatură teologică din limba engleza
în limba română, programe la radio (HCJB, TWR, Monte Carlo, Europa Liberă), cât și
ajutorare financiară. În timp ce lucram la SMR am devenit și pastor la Prima Biserică
Baptistă din Chicago.
Din nou la școală
În timpul lucrării la SMR am început să simt că este timpul să mă întorc la
universitate pentru o lucrare de doctorat în istorie. După ce am fost acceptat de
universitate, SMR m-a rugat să amân cu un an. După un an m-au rugat să mai amân încă
un an. Mi-am dat demisia de la SMR și am devenit student la Trinity University (sau Trinity
Evangelical Divinity School). Decanul seminarului a fost Dr. Kenneth Kanver, un professor
care avea o capacitate enormă de a-i încuraja pe studenți. În clasa lui am scris o lucrare
despre Cyril Lukaris, Patriarhul de la Contantinopol, care a citit lucrările reformatorilor și
unii cred că a devenit reformat. La puțină vreme dupa această corespondență, Lukaris a
fost omorât. Kanver a citit lucrarea mea, si m-a rugat sa-i dau o copie a lucrarii mele pentru ca a apreciat-o. I-am dat-o cu multă bucurie. În al doilea semestru m- a încurajat să-mi
aprofundez cunoștințele despre reformatorul John Calvin, așa că lucrarea mea de doctorat
a fost despre prezența în teologia lui Calvin, a lui Augustin și Aquino (din Biserica din Apus),
și a lui Ioan Gură de Aur și a fraților Capadocieni (din Biserica din Rasarit). Între timp am
început să citesc teologia ortodoxă și istoria bisericii ortodoxe din România. Într-un alt curs,
pe când îl citeam pe teologul german Hans Kung, Profesorul Daniel Migliore m-a sfătuit să
citesc cele trei volume ale lui Dumitru Staniloae, dat fiind că teologul german Jurgen
Moltmann, il considera pe teologul roman ca fiind unul dintre puținii teologi care au scris în
profunzime despre Sfânta Treime, probabil cea mai dificilă parte din teologia sistematică.
După ce am terminat cursurile necesare, a trebuit să dau examene la limbi străine.
Am trecut examenul la limba franceză fără nici o pregătire, greaca și ebraica le-am negociat
datorită faptului că am studiat aceste două limbi la seminar și am luat cursuri de exegeză
în ambele limbi, latina mi-au acceptat-o datorită faptului că vorbeam româna, italiana și
franceza. Rămânea limba germană. Și germana m-a umilit de două ori. După ce m-a umilit
a treia oară m-am dus la decan si i-am spus că de fiecare dată am trecut examenul de
limba germana la alte universități numai ca sa fiu umilit la Trinity University. L-am rugat să
analizeze acest examen care a fost compus de un student de origine din Austria, care l-a
făcut atât de dificil încât aproape toți studenții au trebuit să-l repete.
... (continuare în buletinul următor)

Jurnal de misiune: Familia Dumitru din Peru
revistacrestinulazi.ro/2018/01/jurnal-de-misiune-familia-dumitru-din-peru/
Revista Crestinul Azi
Perioada de sfârșit a anului 2017 a fost marcată pentru
noi de emoții cu privire la nașterea băiețelului nostru
care era așteptat pentru jumătatea lunii noiembrie. În
ultima lună de sarcină erau ceva îngrijorări din partea
medicilor care observau o frânare în creștere. Astfel a
trebuit să ia decizia să se intervină prin cezariană, a
doua pentru Adina. Înainte de operație Dumnezeu a
încurajat-o pe Adina prin acest verset din cartea Iosua.
Astăzi stăm martori că așa a fost. Dominic Otniel s-a
născut la momentul potrivit, fără probleme, pe 15
noiembrie, un copil perfect sănătos primit prin
promisiune de la Dumnezeu întocmai cum a fost și
Ephram.
Începem scrisoarea cu motive de bucurie și
mulțumire pentru Dumnezeu că El ne-a ajutat să
terminăm cu bine anul, cu întâmpinarea copilului și tot
ce a adus cu el; că Adina a trecut cu bine prin operație și prin perioada de refacere de
după. Nu a fost ușor, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Ne-am mai maturizat prin experiența asta
de părinți cu doi copii. Știm ca mulți ne-ați stat alături în rugăciune pentru Dominic și acum
vă împărtășim motivele noastre de bucurie și mulțumire pentru atâtea rugaciuni împlinite.
În anul acesta nou în care am intrat vă dorim și dumneavoastră la fel: să vă
bucurați de prezența și călăuzirea lui Dumnezeu în toată umblarea ca să-l experimentați pe
El și credincioșia Lui.
Activități la Lima
Profitând de timpul la capitală înainte și după nașterea lui Dominic, am putut
participa împreună cu biserica locală de care aparținem în Peru la sărbătoarea anuală a
misiunii. Întreaga lună noiembrie a fost dedicată temelor misionare. La adunările
duminicale, la orele de rugăciune, la studiile biblice cu bărbații, cu femeile, cu tinerii, în
case, și orice alt eveniment, au fost prezentate teme misionare. Au fost rugați diverșii
misionari din biserică să participe cu momente devoționale, predici, mărturii. Astfel ne-au
rugat și pe noi să participăm în câteva rânduri. Marc a avut o expunere la adunarea de
tineret despre suferința creștinului în lume. Apoi la o oră dedicată bărbaților a prezentat
modalități de implicare misionară prin meseria și pregătirea profesională a fiecăruia. La o
săptămână de la naștere, Adina s-a prezentat cu bebelușul în întâlnirea pentru surori, unde
a dat o mărturie despre viața în junglă ca mămică misionară. La începutul lui decembrie
Marc a fost invitat să susțină chiar și predica de duminică dimineața, deschizând sezonul
bisericii pentru sărbătorirea Nașterii Domnului. Am fost binecuvântați de atenția fraților și
surorilor care ne-au dăruit lucruri pentru bebeluș precum scutece, creme, jucării, pătuț,
scaun pentru masă, ceva hăinuțe. În felul acesta n-a mai fost nevoie să ne preocupăm noi
de altfel de cheltuieli pentru început.
(continuare in buletinul urmator)
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Credința fără fapte este moartă
Text: Iacov 2:14-26
Verset de aur: Iacov 2:17
Prezentarea lecției:
Scopul – Să înțelegem relația dintre credință și
fapte. Să explicăm de ce ascultarea este o
componentă esențială a vieții de credință. Să
identificăm un domeniu al vieții noastre în care
acțiunile noastre nu demonstrează credința
noastră și să facem un plan de schimbare.
Religiozitate inutilă (Iacov 2:14-16)
- O nevoie acută (v. 14, 15)
- Un sentiment fără conținut (v. 16)
Vorbe goale (Iacov 2:17-19)
- Dovada stă în fapte (v. 17,18)
- Teama dracilor (v. 19)
Fapte de credincioșie (Iacov 2:20-26)
- Primul studiu de caz: Avraam (v. 20-24)
- Al doilea studiu de caz: Rahav (v. 25, 26)
Aplicații practice
- Ceea ce facem, faptele, acțiunile noastre,
nu pot fi separate de ceea ce credem. Iacov
subliniază faptul acesta: credința trebuie să
ducă la fapte.

11 februarie 2018
O credință disciplinată
Text: Iacov 3:1-12
Verset de aur: Iacov 3:8
Prezentarea lecției:
Scopul – Să identificăm metaforele despre
vorbire utilizate de Iacov și să explicăm una
sau mai multe dintre aceste metafore din
perspectiva unei experiențe personale
Scăpată de sub control (Iacov 3:1-5a)
- Problema calificării (v. 1,2)
- Problema dimensiunilor relative (v. 3-5a)
Rezultatul eșecului (Iacov 3:5b-8)
- Arde (v. 5b, 6)
- Otrăvește (v. 7, 8)
Lipsa consecvenței (Iacov 3:9-12)
- Observarea problemei (v. 9, 10)
- Ilustrarea problemei (v. 11,12)
Aplicație practică
- Lumea mediatică în care trăim, în care
comunicațiile au loc instantaneu, este un
mediu foarte periculos pentru cei ce nu-și
pot stăpâni vorbirea. De multe ori
trimitem un mesaj, sau un email fără să ne
gândim la consecințe și fără să înțelegem
problemele pe care le poate provoca. Să
învățăm să ne controlăm exprimarea,
limbajul, atitudinea pentru că scăparea
acestora de sub control denotă o
problemă mult mai adâncă, o problemă de
inimă.

Adunare Generala Electiva
Frățietatea este chemata la rugăciune și post pentru următoarea adunare generala a
bisericii. Domnul este steagul nostru, și fie ca numele Lui sa fie ridicat de fiecare membru
care va participa, și voia Lui sa fie împlinită.
- Propuneri pentru comitetul de lucru al bisericii se fac pana la Februarie 3.
- Adunarea generala este in Martie 3.
Church Services
Duminica Dimineata
- 09:30AM-10:00AM Rugaciune
- 10:00AM-10:45AM Studiu Biblic
- 10:45AM-11:45AM Rugaciune
si Inchinare
- 11:45AM-12:30PM Predica
Duminica Seara
- 6:00PM-8:00PM Serviciu de
zidire si evanghelizare

Miercuri
- 7:00PM-9:00PM Rugaciune+Studiu Biblic
(barbati)
Vineri
- 7:00PM-8:30PM Rugaciune + Serviciu de
zidire si evanghelizare
Sambata
- 6:00PM – 7:30PM Studiu biblic +
Rugaciune (tineret)
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