Rom a
Bap t C u c

Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine
mai mult ca floarea veșnică de stânci,
să uit de ani, de lume și de mine
privind adânc în ochii Tăi adânci.
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Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine
ca pe-un levit de altarul său divin,
să n-am nici plug în văi, nici holde pline,
ci Tu să-mi fii și pâine-n veci și vin.
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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

Pastor:
Ciprian
Ardelean
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Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine
din visul meu să nu mă mai deștept,
să simt și taina zărilor senine
și inima de om ce-Ți bate-n piept.
Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine
ca pe-o ființă smulsă de la greu;
ridică-mă din valea de suspine
și ascunde-mă cu Tine-n Dumnezeu.
(Costache IOANID)
Unitatea crestina, unitatea baptistilor
Alexandru Valeriu Terlea
Domnul Isus S-a rugat pentru unitatea ucenicilor.
Duhul Sfant lucreaza unitate.
In aceste vremuri, ca in toate, de altfel, noi
trebuie sa ne rugam pentru unitate. Unitatea
bisericilor noastre este atacata si in zilele noastre.
Iata cateva domenii importante in care s-au
provocat tensiuni:
1. in folosirea muzicii;
2. in relatia cu Statul;
3. in modul de a face biserica
Biserica trebuie sa-si protejeze membrii cel
mai usor de lovit. Exista si o lupta la care cei
chemati pentru aceasta trebuie sa participe.
Adevarul trebuie proclamat prin predicarea
Cuvantului. O ravna pentru Evanghelia pacii trebuie
sustinuta.
Sa ne rugam, asadar, pentru biruinta
Adevarului, cu privire la care am primit asigurari de
neclintit, in fagaduintele nespus de scumpe ale
Domnului Isus Cristos.

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
Capitol 4: Din nou la școală

Capitol 5: Lucrarea de doctorat
La sfirsitul lucrarii mele de doctorat am scris urmatoarele cuvinte:
„Studiul meu propune următoarele concluzii:
1. Activitatea reformatorilor in randul romanilor a creat o limbă și o cultură latină scrisă.
2. Reformatorii nu au avut o influență teologică durabilă, deoarece in prezent nu există o
Biserică Reformată romanească. Totuși, ei au obligat Biserica Ortodoxă să-i răspundă intr-un
mod sistematic.
3. Cantitatea de literatură scrisă impotriva reformatorilor sugerează că aceștia au avut mai
mult succes in convertirea romanilor decat sunt gata să recunoască ortodocșii. Dovezile care
sprijină această concluzie sunt din ce in ce mai evidente.
4. Naționalismul i-a discreditat pe reformatorii germani și maghiari. In incercările lor de a-i
evangheliza pe romani, ei au fost extrem de naționaliști. Un grup restrans de romani a
adoptat nu numai credința reformată, ci și modul de viață german și maghiar. Procedand
astfel, aceștia și-au slăbit identitatea etnică. Ortodocșii au folosit această identificare cu alte
grupuri etnice pentru a respinge tot ce era reformat, spunand că apartenența la un grup
neortodox slăbește ipso facto conștiința națională.
Deși reformatorii și ortodocșii ar trebui să admită că s-au făcut greșeli de ambele
părți, impactul avut de reformatori, afirmat in primele
trei concluzii, a fost mai mare decat acceptă in prezent istoricii romani ortodocși. Istoria
romanilor și istoria bisericii romane ar trebui scrise ținandu-se seamă de acest amendament.
Speranță pentru viitor
Acest amendament istoric ar trebui să producă patru schimbări: (1) Definiția Bisericii
ar trebui lărgită pentru a-i include și pe credincioșii neortodocși care Il iubesc și Il slujesc pe
Isus așa cum cere Scriptura; (2) reformații din trecut și neoprotestanții din prezent n-ar trebui
considerați periculoși pentru națiune, intrucat n-au fost niciodată o prezență amenințătoare,
ci un grup devotat și productiv; (3) dacă reprezentanții Ortodoxiei de Răsărit se cred jutificați
să facă prozeliți in țările apusene, ar trebui să fie dispuși să permită aceeași libertate și
protestanților in țările unde majoritatea populației se declară loiali Orotodoxiei; (4) Biserica
și istoria seculară ar trebui să accepte succesele care le aparțin de drept creștinilor ce aparțin
Bisericii universale a lui Isus Cristos, dar nu sunt membri in Biserica Ortodoxă. In felul acesta,
mozaicul național ar trebuie să includă realitatea religioasă din țara noastră - pe catolici, pe
ortodocși și pe protestanți.
Ințiativa includerii trebuie să vină din partea Bisericii Ortodoxe
Romane. Aceasta poate să pășească in secolul XXI manifestand și in continuare
o atitudine de negare și minciună, sau iși poate schimba poziția,
devenind o comunitate primitoare pentru cei care cheamă Numele lui
Isus și sunt mantuiți.“
In buletinul urmator: Impactul muzicii protestante asupra Reformei
The Impact of Protestant Music Upon Reformation - Conf. Dr. Cristian CARAMAN
Baptist Theological Institute of Bucharest
Abstract

Muzica protestantă, cu bogăţiile şi contradicţiile sale, a avut un impact major
asupra muzicii religioase în momentul reformei. Teologia reformei se găsește în
dezvoltarea muzicii protestante în raport cu extazul, simbolismul și retorica. De asemenea,
estetica muzicii protestante eliberată din esenţa sa spirituală este strâns legată de tiparele
şi ordinea creaţiei lui Dumnezeu. Puterea de muzică protestantă aduce transformarea şi
curăţarea în viaţa umană care să conducă la instruire şi schimbare.
Dimensiunea extaziata a muzicii protestante, ca o reactie sublimuminala vis-a vis
de miscare si ritm, conduce ascultatorul la transformare. Există o legătură puternică între
ideologia reformei şi formarea de corale luterane şi imnuri protestante. Dimensiunea
mistică a muzicii protestante reprezintă un simbol al marelui, model infinit al creaţiei lui
Dumnezeu.

Jurnal de misiune: Familia Dumitru din Peru
Revista Crestinul Azi - ...(continuare din buletinul urmator)
Viața la Lima poate fi foarte obositoare
datorită traficului foarte aglomerat, care te poate ține
ore pe drum între diversele puncte ale capitalei. Noi a
trebuit să ieșim foarte des în oraș, pentru a face rost de
tot ce aveam de dus cu noi în junglă. Din fericire fratele
Pedro Hocking ne-a pus la dispoziție mereu mașina lui.
Până la urmă s-au adunat multe pachete.
Marc a strâns totul în cutii mari și le-a dus la o agenție de
transport interprovincial cu care le-a trimis la Pucallpa înaintea noastră. Alte pachete au
fost trimise la San Fausto, cu cadouri pentru premierea anului școlar la grădinița din sat.
În Pucallpa
Suntem bucuroși că ne-am întors acasă la Pucallpa, orașul din junglă unde avem
baza de misiune. Prioritatea a fost să creem noi rutine de viață în care să-l acomodăm și pe
Dominic. Suntem într-o perioadă de așteptare în care bebelușul să crească, să se
întărească pentru a putea fi expus mai tarziu la călătoriile în trib. Ne dorim tare mult să fie
sănătos, nu bolnăvicios, ca să putem continua slujirea ca familie, și nu doar ca Marcus să
călătorească cum a trebuit să facem anul trecut. Indigenii așeninka de pe râul Anacayali ne
sună, ne întreabă când venim, sunt și ei nerăbdători să îl cunoască pe Dominic.
Marc a profitat de zilele de vreme bună ca să mai lucreze la structura de acoperiș cu care
să acopere grajul și prispa. A lucrat printre picături: atât propriu-zise, căci suntem în sezon
ploios, cât și metaforice, întrucât multe zile au trecut doar dedicându-ne nevoilor copiiilor și
gospodăriei. Am fost la doctor la controale și l-am reintrodus pe Ephram la medicul
pediatru. S-a îmbolnăvit de stomac de mai multe ori, cu febră, vomitături, veghe noaptea.
Nici noi cei mari n-am fost scutiți de probleme digestive. De asemenea a fost o prioritate să
terminăm cu Ephram materialele didactice de grădiniță și să le predăm la secretariatul
școlii unde este înscris. Lui i-a plăcut atât de mult să “învețe la grădiniță” că vrea să
continue și în noul an, bineînțeles, dacă mama e profesoară.
Cu ocazia Crăciunului Marc s-a străduit să colaboreze la atmosfera festivă făcând
mititei și cozonac ca să împărtășească cu vecinii americani ceva din tradițiile românești. Dar
mai multe n-a făcut pentru că între timp s-a dedicat treburilor din curte. Cu un băiat din
vecini a reușit să repare canalizarea înfundată, să tundă iarba deja mare din jurul casei și
să curețe curtea de pietre rămase de la betoanele din vară. Cu acestea a consolidat calea
de acces care se face patinoar de nămol când plouă.
Planuri
Fiind în sezon ploios, nu e deloc o perioadă bună de mers în inima pădurii, mai
ales cu un nou născut și o mămică ce încă se recuperează de pe urma operației. Vom
aștepta așadar primăvara înainte de a pleca cu toții în trib. Între timp, în funcție de
posibilități, Marcus vrea să meargă pe perioade scurte în trib, și pentru a menține casa și
perimetrul ei neinvadate de padure și lighioane.
Pentru anul acesta așteptăm ca și autoritățile regionale să deblocheze fondurile ca
să se pietruiască drumul forestier din satul San Fausto până la orașul Puerto Bermudez.
Până atunci, pentru situații de urgență și pentru o deplasare mai scurtă și mai puțin
periculoasă, am vrea să cumpărăm o furgonetă pe trei roți cu care să ne mobilizăm pe
acest drum forestier, ca o alternativă pentru mersul cu barca. O astfel de achiziție ne-ar
costa 10000 RON ($2627). E un lucru foarte util, datorită capacității de a tranzita pe drumuri
desfundate, cu încărcături mari și pasageri.
Vă amintim să vă rugați ca Marc să îi dea de cap la motorul de la barcă, pe care l-a
lăsat inoperativ, și de care trebuie să se ocupe cu urgență. Continuăm să ne rugăm și
pentru niște coechipieri care să împartă cu noi greutățile lucrării. Nu în ultimul rând, vă
prezentăm dorința de a veni în România în acestă vară pentru a ne vedea părinții, și pentru
care e nevoie de o investiție serioasă.
Vă îmbrățișăm și vă dorim un an deosebit de binecuvântat de la Domnul Isus Cristos, în
care roadele Duhului să se vadă mai accentuat.
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18 februarie 2018
Ucenici credincioși
Text: Faptele Apostolilor 9:36-43
Verset de aur: Fapte 9:40
Prezentarea lecției:
Scopul – Să înțelegem lecția pe care o învățăm
de la Dorca și care este legătura dintre
suferință și credință în cazul prietenilor Dorcăi.
O cerere imposibilă (Fapte 9:36-38)
- O grea pierdere (v. 36, 37)
- O cerere disperată (v. 38)
Martori la ceva incredibil (Fapte 9:39-43)
- În doliu (v. 39)
- Bucurie (v. 40, 41)
Aplicații practice
- Care este moștenirea Dorcăi? Dacă
răspundeți „hainele pe care le făcea pentru
văduve”, vă rugăm să mai încercați o dată.
Moștenirea Dorcăi este faptul că a lăsat în
urma ei oameni transformați de dragostea ei
prin care a modelat dragostea lui Cristos în
viața lor.
- Care este moștenirea pe care o lași tu în
urma ta? Nu vorbim de bani, și de lucruri
materiale. Moștenirea pe care o lăsăm noi
are de-a face cu oamenii pe care-i influențăm
pentru Cristos, oamenii care vor rămâne în
urma noastră să lucreze pentru împărăția lui
Dumnezeu după ce noi nu vom mai fi.
- Cum am putea să trăim în așa fel încât
oamenii pe care-i influențăm să învețe să
trăiască prin credință?

25 februarie 2018
Lupta cea bună a credinței
Text: 1 Timotei 6:11-21
Verset de aur: 1 Timotei 6:12
Prezentarea lecției:
Scopul – Să identificăm atitudinile și
acțiunile pe care Pavel l-a încurajat pe
Timotei să le păstreze și să le dezvolte în
calitate de lucrător și să ne gândim care sunt
câteva moduri în care credința noastră ne va
influența acțiunile în săptămâna viitoare și
pe termen lung.
Pregătire de luptă (1 Timotei 6:11-16)
●
Ce să urmărim (v. 11)
●
Ce să nu uităm (v. 12)
●
Pe cine să imităm (v. 13)
Cum să ne facem aliați (1 Timotei
6:17-19)
●
Bogăția nestatornică (v. 17)
●
Bogății eterne (v. 18, 19)
Cu ochii pe premiu (1 Timotei 6:20, 21)
●
Să ne cunoaștem misiunea (v. 20)
●
Să stăm pe cale (v. 21)
Aplicații practice
„Lupta cea bună a credinței” poate foarte
ușor să devină o luptă împotriva lăcomiei
și a egoismului. Ne încredem noi în
lucrurile de pe acest pământ mai mult
decât ne încredem în Dumnezeu? Luptăm
lupta cea bună atunci când ne încredem
pe deplin în Dumnezeu în toate aspectele
vieților noastre.

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 Rugăciune
- 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 Rugăciune+Studiu Biblic
(bărbați)
Vineri
- 7:00PM-8:30PM Rugăciune + Serviciu de
zidire și evanghelizare
Sambata
- 6:00PM – 7:30PM Studiu biblic +
Rugăciune (tineret)
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