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Anunþuri:

Influenþa care conteazã
Isaia 6: 1-13

Cu toþii ne dorim sã fim oameni de influenþã, însã de cele mai multe ori ne dorim 
asta din motive egoiste. Privind în urmã, în istoria Israelului, vedem cã au existat 
oameni care au avut  impact în contextul lor. Din pãcate, unii au avut o influenþã rea, 
însã Dumnezeu în dragostea Sa pentru poporul Sãu a ales ºi oameni care sã fie ca niºte 
punþi de legãturã între El ºi poporul Sãu, sã fie vocea care exprimã un mesaj deosebit 
din partea Lui ºi sã-I readucã pe semeni la o legãturã strânsã cu Tatãl lor ceresc. 
Întotdeauna în situaþii de crizã Dumnezeu a ridicat profeþi, oameni care prin forþa 
cuvântului sau a exemplului personal au transmis intenþiile Sale poporului care a uitat 
de legãmântul dintre ei ºi Dumnezeu. Pentru a putea sã împlineascã o astfel de slujbã 
provocatoare ºi mãreaþã în acelaºi timp, a fost nevoie ca omul respectiv sã aibã o 
înþelegere corectã cu privire la Expeditorul mesajului, sã înþeleagã cã nu poate rãmâne 
pasiv faþã de situaþia fraþilor sãi ºi sã aibã un mesaj izvorât din inima lui Dumnezeu, nu 
din propria sa imaginaþie. Aºadar, oamenii care influenþeazã pentru Dumnezeu 
trebuie sã aibã: 

I.  O viziune corectã cu privire la Dumnezeu 

a. care oferã speranþã
b. care se dezvãluie în mijlocul laudelor
c. care dezvãluie atributele lui Dumnezeu  

II. O însãrcinare din partea lui Dumnezeu

a. în urma conºtientizãrii stãrii de pãcat 
b. în urma identificãrii cu semenii
c.în urma ispãºirii
d. în urma rãspunsului

III. Un mesaj de la Dumnezeu

a. potrivit poporului în crizã
b.potrivit scopurilor lui Dumnezeu
C.potrivit credincioºiei lui Dumnezeu

Având în vedere cã fiecare dintre noi tânjim dupã semnificaþie, sã nu uitãm cã 
sub Noul Legâmânt toþi cei care suntem copiii lui Dumnezeu putem sã cãutãm faþa lui 
Dumnezeu în mod personal. Numai astfel vom înþelege care e voia Tatãlui în ceea ce ne 
priveºte ºi vom putea influenþa oamenii care intrã în bisericile noastre, în casele 
noastre sau în mediul în care ne petrecem timpul. Doamne, vrem viaþã ºi transformare 
prin puterea Ta! 

       Alin Costache
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GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie. 

Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru cunoaºterea ºi 
aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea noastrã 
zilnicã.

CATEHEZÃ  SERIE NOUÃ.  
 sã cunoascã principalele doctrine ale  Sfintelor 

Scripturi, sã cunoascã adevãruri privind mântuirea sufletului sau au întrebãri la care doresc 
rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj 
(bibliotecã).

ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale, 
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la 
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se mai 
întoarce niciodatã!

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor 
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând cu ora 
18.00, în corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare duminicã 
dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã mijloceascã pentru 
lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul 
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va 
citi Ieremia 30-38.

Se va studia Lecþia 21 (1 Petru 3:8-12), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi explicatã în ghidul de 
studiu (V) la pag. 3-10. 

Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou curs de catehezã. 
Invitãm la acest curs pe toþi cei care doresc

RADIO VOCEA EVANGHELIEI. Astãzi se împlinesc 25 de ani de când s-a pus prima piatrã de 
temelie a lucrãrii de radio creºtin din România. Pe data de 12 martie 1992, liderii cultelor 
evanghelice (Vasile Alexandru Taloº, Emil Bulgãr ºi Silviu Cioatã) au semnat Convenþia de 
înfiinþare a Radio Vocea Evangheliei. Mulþumim astãzi lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui de radio 
creºtin din România. Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi cei care s-au pus la dispoziþia Lui în 
aceastã lucrare!

RESURSE PE SITE-UL BISERICII( ). Vã reamintim ca pe site-ul bisericii noastre 
gãsiþi resurse spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea RESURSE puteþi puteþi 
asculta ºi/sau descãrca predicile din bisericã în format audio ºi mãrturii ale membrilor 
bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în format electronic: Buletinul 
bisericii, Pliantul Dialogos ºi Ghidul de studiu pentru grupurile de ucenicie.Mulþumim 
tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site aceste resurse!

o 

o www.bbht.ro

Am auzit glasul Domnului, 
întrebând: „Pe cine sã trimit, 
ºi cine va merge pentru Noi?” 

Eu am rãspuns: „Iatã-mã, 
trimite-mã !”  

(Isaia 6:8)

 Rugãciune specialã pentru 
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Mulþumim lui Dumnezeu cã El a întemeiat familia.
Mulþumim pentru familiile sãnãtoase din biserica 

noastrã.
Mulþumim pentru pãrinþii care sunt preocupaþi ºi 

implicaþi în viaþa spiritualã a copiilor lor.
Mijlocim pentru Marºul pentru familie din 25 martie 

2017 sã se desfãºoare paºnic ºi sã fie auzitã vocea celor 
care militeazã pentru familia biblicã.

Mijlocim pentru familiile creºtine sã reflecte slava ºi voia lui Dumnezeu în societate.
Mijlocim pentru familiile încercate de greutãþi ºi suferinþe.
Mijlocim pentru lucrarea cu familiile din biserica noastrã, sã fie eficientã.
Cerem de la Dumnezeu mântuirea copiilor din familiile creºtine.
Cerem de la Dumnezeu vindecarea relaþiilor frânte dintre soþi.
Cerem înþelepciune pentru soþi ºi soþii, fiecare sã-ºi îndeplineascã în familie rolul lãsat lui de 

Dumnezeu.  
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veºniciei, mãcar cã omul nu poate cuprinde, de la început pânã 
la sfârºit, lucrarea pe care a fãcut-o Dumnezeu.”
  La un moment dat Osvaldo s-a rãtãcit prin pãdure ºi un 
tânãr l-a cãlãuzit pânã în satul unde locuia. Când a ajuns, femeile 
îngrijorate au întrebat de ce a întârziat sã vinã… Osvaldo le-a 
povestit cum a rãmas ore în ºir ca paralizat, în acelaºi loc, pânã  
s-a întunecat. În momentul acela a strigat la Dumnezeu sã-l 
scape. Un tânãr a apãrut de nicãieri ºi l-a întrebat ce face acolo. 
Fãrã sã ºtie cum, s-a ridicat în picioare, iar acel tânãr l-a condus 
pânã în sat. Osvaldo le vorbea despre tânãr ºi femeile 
nedumerite au spus cã nu a vãzut niciun tânãr însoþindu-l, iar 
zilele acelea toþi bãrbaþii, fãrã excepþie, erau în mijlocul 
ritualurilor animiste, stând cu zilele în pãduri. Omeneºte era 
imposibil acest lucru, dar Dumnezeu îºi are în Africa îngerii Lui. 
Sunt experienþe ale umblãrii prin credinþã. Faptele apostolilor 
continuã ºi în triburile neatinse din Guinea Bissau. Sfinþii 
Domnului nu sunt pe pereþi, ci în bãncile bisericii, umblã pe 
strãzi sau aºteptând la coadã sã plãteascã taxe (pentru cei care 
mine nu ºtiu sã foloseascã plata prin internet:), în instituþii 
publice, în trafic, în mall-uri, dar ºi în triburi. 
 
 Monica  Quintana, misionarã ºi asistentã medicalã, 
locuieºte în tribul fula de doi ani. A slujit ea însãºi în context 
animist în Brazilia, ºi dupã o cãsnicie destrãmatã, un copil 
nãscut cu microcefalie ºi decedat la câteva zile dupã naºtere, 
Monica a primit eliberare prin credinþa în Domnul Isus, dupã 
ani lungi de depresie. Biserica i-a devenit familia pe care a 
pierdut-o. Dumnezeu a chemat-o sã spunã ºi altora despre 
eliberarea pe care a cãpãtat-o prin Domnul Isus. Astfel a ajuns 
pentru termen scurt în Guinea Bissau ºi apoi s-a mutat sã 
locuiascã împreunã cu familia Xavier într-un trib din Guinea 
Bissau ( ). S-a acomodat repede printre 
sarakoles, de parcã ar fi trait o viaþã întreagã cu ei. A deschis o 
farmacie ºi un punct de prim ajutor. Acum o sãptãmânã a fost 
chematã de cãtre familia unui nou nãscut sã taie cordonul 
ombilical, dar le-a spus cã nu a fãcut niciodatã acest lucru. S-a 
documentat ºi a fãcut-o ºi pe astaJ. Îºi doreºte sã se reîntoarcã la 
sfârºitul acestui an în Brazilia pentru un curs de moaºe, atât de 
util în munca ei misionarã. Împreunã cu Aniºoara ºi Lidia, am 
ajuns pentru câteva zile la Monica în trib. Am asistat la botezul 
acelui nou nãscut în rit musulman. ªeful de trib ne-a urat     
„Bun-venit”, ºi-a exprimat bucuria cã suntem în tribul lor, 
invitându-ne ºi cu altã ocazie ºi ne-a dat posibilitatea sã avem un 
cuvânt înaintea „sfatului bãtrânilor”. Cu adevãrat un privilegiu 
într-o culturã unde femeile nu au niciun cuvânt de spus! Doi 
dintre tineri, sãteni, i-au ajutat pe misionari sã traducã Noul 
Testament. Fiecare cuvânt din dialectul lor este stocat în 
memoria creierului. M-am mirat când i-am vãzut ºi pe ei 
rugându-se împreunã cu toþi bãrbaþii satului. Ei nu sunt creºtini. 
De fapt, nu este nici mãcar un singur bãrbat creºtin în trib.
 Într-o curte sunt 3-4 case, unde locuiesc multe familii 
laolaltã. Pe perioada ºederii noastre, mai ales când au aflat cã 
Monica este acasã ºi cã musafirii ei sunt medici, tot gãseau 
motive sã vinã sã „o salute”. Câteodatã, ne povestea Monica, o 
viziteazã câte o femeie din sat. Se aºeazã alãturi de Monica, stã 
câteva minute, ca ºi cum ºi-ar liniºti inima, dupã care pleacã fãrã 
sã rosteascã nici mãcar un cuvânt. Pentru cã veneau ºi femei 
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tradiþionalã africanã a Felupe-lor este animismul, adicã 
credinþa cã toate elementele naturii pot sã posede spirite, 
care inspirã teamã, puteri ale binelui ºi ale rãului, care cer 
jertfe ºi închinare cu ritualuri de sacrificii. Ei practica 
„balboa” (sunt cei care cred în puterea vindecãtoare a 
vracilor), sunt sub influenþa spiritelor, merg la ghicitori 
(vrãjitori), medium, întreabã morþii. Pentru toate acestea 
se cere sânge de animal. Ei folosesc amulete, talismane, 
incantaþii, blesteme ºi chiar persoane posedate. Ei cred 
într-un dumnezeu creator, pe care îl numesc Emitai sau 
Ateemit, care locuieºte în cer. Slujesc acestui dumnezeu, pe 
care îl asociazã fenomenelor naturale, ploii, cerului. 
„Bakinabu” sunt spiritele mediatoare, pe care le respectã, 
dar cãrora nu se închinã. Când Osvaldo i-a întrebat de ce 
nu slujesc direct lui Emitay, i-au rãspuns cã la un moment 
dat oamenii au fãcut rãu ºi astfel au devenit „pãcãtoºi”. 
Tocmai de aceea Emitay a plecat în cer, dar ei nu pot trãi “în 
pãcat”. De aceea, explicau ei, singurul mod de a comunica 
cu dumnezeu este prin “bakinabu” (spirite mediatoare) ºi 
aceastã mediere se face prin diferite tipuri de sacrificii. ªi 
în funcþie de gradul de mediere, recurg la vinul de palmier, 
jertfesc animale ºi în ultimã instanþã, chiar sacrificiul 
uman. Poporul Djola-Felupe era considerat pânã în anul 
2000 un popor neatins de Evanghelie, deºi au o misiune 
catolicã printre ei, totuºi fãrã nicio persoanã mãcar 
nãscutã din nou ºi nicio bisericã între ei. 
 Prin Osvaldo, Evanghelia a început sã fie 
cunoscutã ºi prima bisericã a fost plantatã într-una dintre 
localitãþile lor principale în Issana (Suzana). Prin 
proiecþiile filmului „Viaþa lui Iisus”, care a fost ulterior 
tradus în dialectul felupe, Evanghelia a fost vestitã ºi în 
alte localitãþi, care de asemenea au fost atinse de puterea 
Cuvântului. Misiunea a câºtigat dreptul ca printr-un radio 
comunitar, câteva ore sã transmitã în toate regiunile, 
pentru câteva ore, printr-o emisiune numitã „Cuvântul lui 
Dumnezeu”(Elobay Yata Emitay).
  D o n  R i c h a r d s o n  d e f i n e º t e  f a c t o r u l  
Melhisedec, în cartea cu acelaºi nume, ca o cheie pe care 
Dumnezeu a lãsat-o misionarilor ca punte de legãturã în 
fiecare popor, o mãrturie profundã a amprentei lui 
Dumnezeu în fiecare popor. Care a fost „factorul 
Mechisedec” lãsat între poporul djola-felupe? Osvaldo l-a 
descoperit chiar prin salutul lor, „kassumai”- care 
înseamnã pace. Poporul felupe spune cã ºi-a pierdut 
„pacea”, ºi doar prin intermediul lui Emitay, dumnezeul 
lor, o pot recâºtiga. Osvaldo le-a vorbit despre Dumnezeul 
adevãrat care ºi-a trimis Unicul Fiu sã aducã pace. În timp 
ce le povestea, erau strãpunºi în inimile lor ºi se mirau la 
aflarea veºtii cã Dumnezeu are un Fiu. Ei ºtiau cã e nevoie 
de sacrificiu uman pentru iertarea „pãcatelor” lor ºi astfel 
a fost uºor sã înþeleagã jertfa Domnului Isus, ca fiind 
sacrificiul suprem . Aducerea Veºtii bune acestui trib a 
fãcut parte din planul lui Dumnezeu ºi în mijlocul lor în 
zilele noastre sunt ucenici care Îl urmeazã cu dedicare pe 
Domnul Isus. Noul Testament este tradus într-unul din 
dialectele tribului djola. „Orice lucru El îl face frumos la 
vremea lui; a pus în inima lor chiar ºi gândul 

JURNAL DE MISIUNE
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În urmãtoarele rânduri vã facem cunoºtinþã cu 
oameni a cãror viaþã a fost rãscumpãratã cu acelaºi sânge 
scump al Domnului nostru Isus. Acest fapt le-a schimbat nu 
doar traiectoria vieþii lor, dar i-a fãcut sã aibã un impact 
puternic în viaþa oamenilor în jurul cãrora au ales sã-ºi 
trãiascã viaþa. Ei continuã lista eroilor credinþei. 
 Pe Osvaldo l-am cunoscut în baza misionarã AMIDE 
(Asociaþia Misionarã pentru Rãspândirea Evangheliei) din 
Bissau. Un om cald, o gazdã bunã, a cãrei faþã radia când 
începea sã povesteascã despre modul în care ºi-a înþeles 
chemarea ºi bucuria culegerii roadelor dupã 18 ani de 
muncã.  În Guinea Bissau existã mai mult de 35 de grupuri 
etnice, împãrþite în mai puþin de douã milioane de locuitori, 
într-un teritoriu de cinci ori mai mic decât al Portugaliei (þarã 
care a colonizat Guinea pânã în anul 1974, când ºi-a câºtigat 
independenþa). Prin ochii lui Osvaldo vã invitãm sã 
cunoaºteþi tribul Djola-Felupe. 
 În nordul Guineei, poporul Felupe locuieºte în 
regiune de savanã. Zona udatã de douã râuri, folosesc 
pãmântul pentru plantaþiile de orez, alimentul lor principal, 
de asemenea extrag vinul din trestia de zahãr ºi ulei din 
palmieri. Plantaþiile de caju sunt întinse, fructul de caju este 
folosit pentru facerea vinului, iar seminþele de caju sunt 
folosite ca troc pentru orez. Copacii fructiferi care se gãsesc 
în aceea zonã sunt: lãmâii, bananierii, portocalii, mango, 
cocos ºi alþi copaci tropicali. Locuitorii se dedicã creºterii de 
animale domestice, gãini, raþe, porci ºi capre. Sunt cunoscuþi 
ca oameni muncitori, spontani, veseli ºi receptivi. Ei se ocupã 
cu agricultura, dar sunt ºi pescari ºi vânãtori; au trecut prin 
multe provocãri sociale mai ales în domeniul sãnãtãþii, al 
educaþiei, al dezvoltãrii ºi al infrastructurii. Religia 
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care rosteau diferite incantaþii când ajungeau în casa lor, a 
Monicãi sau a lui Toni ºi Nete, vecinii ei, misionarii ºi-au fãcut 
un obicei. De fiecare datã când îi invitã în casã îi întâmpinã cu 
îndemnul „Binecuvântat este acela care vine în Numele 
Domnului”. Ei ºtiu despre Domnul Isus în Numele cãruia 
intrã în casa misionarilor. Monica are ºi o ucenicã în ascuns, 
nu poate face public acest lucru, pentru cã familia ar alunga-o 
de acasã. O altã istorie este cu acest trib. Ei toþi Îl cunosc ºi 
cred în Dumnezeu despre care au citit în Biblie, dar nu pot 
accepta faptul cã Dumnezeu are un Fiu, care a murit pentru 
pãcatele lor. Pe 17 martie ajunge directorul misiunii AMIDE 
împreunã cu o echipã, iar împreunã cu Toni ºi Nete, despre 
care vã scriam într-un email anterior, vor sãrbãtori 20 de ani 
de când Evanghelia a pãtruns printre sarakoles. Credem cã 
„niciun Cuvânt nu se va întoarce fãrã rod” ºi în acest trib.
 
 Rugaþi-vã pentru Monica sã aibã înþelepciune, 
pace, bucurie reînnoitã ºi sãnãtate fizicã, emoþionalã ºi 
spiritualã. Îºi doreºte ca mai înainte sã facã ceva pentru 
Dumnezeu, sã caute prezenþa lui Dumnezeu în viaþa ei, 
nu ca pe un obicei bun pe care l-a deprins, ci ca pe o 
necesitate. Îºi trateazã articulaþiile, dar în ciuda 
fizioterapiei ºi a medicaþiei simte dureri. Rugaþi-vã 
pentru sãnãtatea trupului ei.
 Rugaþi-vã pentru sãnãtatea lui Toni, pentru Nete, 
soþia lui, ºi pentru micuþul Alejandro, care slujesc în acest 
trib sarakoles de opt ani deja.

 „Fiindcã oricine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? ªi 
cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? ªi cum vor auzi 
despre El fãrã propovãduitor? ªi cum vor propovãdui dacã 
nu sunt trimiºi? Dupã cum este scris: Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc 
Evanghelia!”

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i
Fam. Diana ºi Tiberiu Buda

Diana
mulþumire cã Dumnezeu a ales-o sã fie copilul Lui
mulþumire pentru familia pe care o are, pentru soþ 

ºi copii
se roagã pentru mântuirea soþului
copiii sã fie atraºi de Cuvântul Domnului ºi la 

vremea potrivitã sã se întoarcã la Dumnezeu
sã fie o mãrturie pentru familia ei 
puterea de a ierta

Tiberiu
regãsirea lui Dumnezeu 
dorinþa de a citi Biblia ºi Duhul Sfânt sã-l cerceteze

ântuirea tatãlui (mama este credincioasã)

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2
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P O E Z I E
      MAMA

Mama e cel dintâi cuvânt
Ce îl rostim în lumea de þãrânã.

E-o viþã roditoare pe pãmânt
Ce ne-a purtat pe toþi, cândva, de mânã.

Mama e sentimentul cel mai scump
Ce îl purtãm ºi îl numim iubire.
E oglindirea Celui pururi Sfânt

Ce-n dragoste-a cuprins o omenire.

Mama e amintirea de neºters
Ce ne-nsoþeºte-n viaþa tumultoasã.

E-o razã salvatoare în deºert,
E inima ºi cheia de acasã.

Mama e primul model de urmat
Ce ne conduce la Cerescul Tatã.

E-nvãþãtorul cel mai învãþat
Ce meritã dragostea noastrã, toatã.

                                                                                              Nelu Roºu
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