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Editorial. Nu ştiţi ?

În cartea I Corinteni, apostolul Pavel foloseşte foarte mult expresia „Nu ştiţi ?”. Aceasta apare 
de obicei ca întrebare, de zece ori! Ce nu ştiau Corintenii, (sau este posibil ca ei să nu fi ştiut) ? 

• „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
voi ?” (I Corinteni 3 : 16). 

• „Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala ?” (I Corinteni 
5 : 6).

• „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea ? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi  
nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate ?” (I Corinteni 6 : 2). 

• „Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri ? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia ?” (I 
Corinteni 6 : 3).

• „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în  
privinţa  aceasta:  nici  curvarii,  nici  închinătorii  la  idoli,  nici  preacurvarii,  nici  
malahii, nici sodomiţii ... ” (I Corinteni 6 : 9).

• „Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos ? Voi lua eu mădularele 
lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve ? Nicidecum !”  (I Corinteni 6 : 
15).

• „Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea ? Căci este zis: „Cei  
doi se vor face un singur trup”.  (I Corinteni 6 : 16).

•  „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care  
L-aţi primit de la Dumnezeu ? Şi că voi nu sunteţi ai voştri ?” (I Corinteni 6 : 19). 

• „Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu 
şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar ?” (I Corinteni 9 : 13).  

• „Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă  
premiul ? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul !” (I Corinteni 9 : 24).

    Anunţuri D. 2 Noiembrie 2014 
Şi la slujba de seară, este evanghelizare. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea va 
continua şi în luna noiembrie, (în fiecare duminică 
seara). Să cerem binecuvântarea Domnului peste 
toţi cei ce vor veni !



Stiri din misiunea externa ȘTIRI DIN IRAK

Tot mai mulţi oameni se întorc la Hristos în 
Irak, motivaţi de dragostea ce le-o oferă 
misionarii, inclusiv un colonel din armata 
kurdă. 

Muncind zi şi noapte pentru ajutorarea 
persoanelor refugiate din cauza ameninţărilor şi 
a violenţei grupului terorist islamic în Mosul şi în alte zone kurde din nordul Irakului, 
membrii unei echipe de misionari de la Christian Aid Mission, au reuşit recent să stea de 
vorbă cu un colonel a forţelor armate kurde, care luptă împotriva statului islamic ISIS.

Colonelul ocupa funcţia de comandant de divizie în forţele armate ale Guvernului 
Regional din Kurdistan, care au contribuit la frânarea expansiunii ISIS, în avansul său 
brutal, cu scopul de a stabili un califat şi de a impune versiunea cea mai strictă a islamului 
sunit. Cu ajutorul atacurilor aeriene ale Statelor Unite, armata kurdă a recuperat încet 
unele teritorii. 

Echipa misionară munceşte în zona capitalei kurde Erbil, şi are ca scop asigurarea 
refugiaţilor cu alimente, haine, paturi şi medicamente.Colonelul avea câteva întrebări 
pentru membrii echipei: „Care a fost motivul pentru care oferiţi toate aceste ajutoare? Ce 
motivaţie aveţi? De unde provin toate acestea?

„Am vorbit cu el foarte clar, explicându-i totul pentru el şi spunându-i că Hristos ne-a 
învăţat să iubim şi să ne exprimăm iubirea oamenilor, într-o manieră practică”, a spus 
directorul echipei, care l-a informat pe funcţionarul kurd, că toate articolele de prim ajutor 
au fost donate sau cumpărate din zonă.Colonelul din armata kurdă, al cărui nume este omis 
din motive de securitate, nu a întârziat să răspundă:

„Dumneavoastră vedeţi, arabii care ne înconjoară, din statele din zona Golfului Persic, 
care îşi zic că sunt musulmani religioşi şi nu ne-au trimis nimic, cu excepţia teroriştilor. 
Dar acei care îl urmează pe Hristos ne-au trimis dragostea, pacea şi bunătatea oamenilor, 
în fiecare zi”.

Conversaţi a continuat mult timp, a spus directorul echipei. „După ce am menţinut o lungă 
conversaţie cu el vorbindu-i despre Hristos, el s-a plecat în rugăciune, chemându-l pe 
Hristos să vină în viaţa lui”, a spus directorul. 

„Apoi el a spus: astăzi sunt persoana cea mai fericită! Am avut privilegiul de a lua această 
decizie, şi i-am înmânat în final o Biblie”.

Experienţa colonelului este doar una dintre multele care au loc în Irak. În oraşele cu 
refugiaţi, precum Erbil, pentru persoanele deplasate de la casele lor din alte zone ale 
Irakului, oamenii se întorc la Hristos într-un ritm impresionant.
Trebuie să ne rugăm pentru aceşti lucrători. Toţi se află mereu în pericol. Au nevoie de 
puterea lui Dumnezeu pentru a-şi arăta dragostea miilor de persoane neajutorate”.
(Preluat de pe : www.știricrestine.ro). 

Pastorul Tina este unul dintre prietenii 
noştri apropiaţi ca vârstă şi ca gândire 
pentru lucrare. Deşi este pastorul unei 
biserici din Antsirabe, Ambohimena Sud, 
inima lui bate pentru toţi cei pierduţi. 
Zona Tritriva, la 20 de km de Antsirabe, 
este un loc fără biserică, cu mulţi oameni 
care se închină la spirite, iar unii sunt 
catolici ca fundament, dar fără Dumnezeu 
ca trăire. Ne-a chemat să îi ajutăm în 
lucrare. Am început să vestim Evanghelia 
pe câmp…, că nu am găsit o casă de 
credincioşi. Cântare, rugăciune, predică, 
şi încet, oamenii au început să se adune. 
La început 5, iar după mai multe întâlniri 
au fost peste 30 de persoane. Predica atât 
pastorul Tina, cât şi eu. Ne rugam de 
fiecare dată pentru bolnavi. Era acolo o 
tânără demonizată care s-a aruncat în foc 
în timpul unei crize şi era toată arsă la o 
mână. Vedea spirite şi umbre, avea o 
privire sticloasă, urla când s-a făcut 
rugăciunea de eliberare pentru ea. Dar 
puterea lui Hristos este mai mare decât 
diavolul şi armatele lui şi a fost eliberată 
de demonii care urlau în ea ... 
Domnul deschide încet uşi acolo. După 
mai multe întâlniri pe stradă, am văzut 
oameni care s-au convertit şi l-au primit 
pe Isus Hristos în viaţa lor.  
Domnul Îşi însoţeste lucrarea cu minuni 
şi semne miraculoase. Doi bătrâni dintr-o 
familie erau foarte săraci când erau tineri.
 

El, bărbatul, a apelat la magie şi a făcut un 
pact cu diavolul, ca acesta să îi dea în 
schimb o viaţă confortabilă şi bogăţii. Dar 
diavolul a lăsat în schimb, peste urmaşii lui 
o boală necruţătoare – 30 dintre urmaşii lor 
s-au născut surdo-muţi: 3 generaţii la rând. 
Am fost în această familie şi am predicat 
Evanghelia. Îi cunosc pe unii dintre ei, dar 
nu foarte bine. Acum ei ÎL caută pe 
Domnul şi eliberarea de sub acest blestem 
generaţional. Pastorul Tina a început la el în 
biserică un serviciu special pentru 
eliberarea lor. Dumnezeu a vindecat 5 
dintre acesti oameni surdo-muţi : 3 femei, 
un bărbat şi un copil. Au fost patru la 
început şi apoi a fost vindecat al 5-lea. Dar 
Domnul a vindecat şi de alte boli. O femeie 
bolnavă de inimă din acea familie îmi 
spunea că nu mai ia de o lună medicamente, 
că Isus Hristos a vindecat-o. Aleluia ! 
Dumnezeu ne surprinde ! EL este viu şi 
puterea pe care Duhul Sfânt o lasă peste ei 
– puterea Învierii, a declanşat acest proces 
vindecător ...

 


