
Duminică 26 Aprilie 2015, în localitatea Oarja, (din județul Argeș) a avut loc cununia lui 
Iosif cu Daniela Babeș, (fostă Zgrebencean). Au fost alături de ei un grup din Reșița. 
Masa s-a ținut la restaurantul Capitol din Pitești. Așa a început un nou capitol din viața 
lor în doi ! Mai multe detalii vor fi publicate pe contul de Facebook al Bisericii Cezareea 
din Reșița). Dumnezeu să îi binecuvânteze pe Iosif și Daniela așa cum numai El știe să o 
facă ! Aceeaşi binecuvântare o dorim pentru toţi cititorii !
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Editorial. Ana şi Penina, (IV, continuare din Nr. 60)

Contează foarte mult ca valorile mele să fie valorile Lui Dumnezeu ! De unde 
aş putea afla pe ce pune EL preţ  ? Bibliografie obligatorie :  Biblia !  Încă se mai 
găseşte fizic în case, în biblioteci, dar tot mai puţin în citire şi mai puţin chiar în trăire, 
în relaţiile dintre oameni ! 
• Potrivirea după standardele lumii, (adică imaginea lumii despre viaţă, „chipul  
veacului acestuia”, cum scrie apostolul Pavel), este caracteristică şi unor credincioşi 
fireşti,  care  sunt  copii,  (din punct  de  vedere  spiritual),  fiind  la  începutul  vieţii  de 
credinţă, dar peste ani de zile o astfel de trăire nu mai poate fi admisibilă ! Nu se poate 
ca un om, cu vechime în trăirea cu Dumnezeu, să aibă aceeaşi mentalitate ca Penina ; 
să înţepe cu vorba, ori de câte ori are ocazia ! Pentru ea, nu conta că Ana nu era de 
vină pentru că nu putea avea copii, ci avea plăcerea de-a face răul, de-a face pe cineva 
să plângă ... Cumva putem spune că Peninele (dar şi Peninii) sunt un ac întrupat !
• Domnul nu a intervenit, în viaţa acelei familii ani de zile ! Deşi nu trebuie 
uitat că şi Penina mergea la Casa Domnului, (la Biserică, dacă ar fi în zilele noastre). 
În ochii conducerii religioase, ea putea trece drept sfânta, iar Ana ar fi putut fi socotită 
ca fiind o păcătoasă, o doamnă care nu vrea să aibă copii ! Trebuie reţinut că Penina 
nu era firească în Adunare, acolo se abţinea ! În zilele de azi, dac-ar mai trăi, ar merge 
rar la Biserică, ar sta puţin ... dar ar avea aşteptări mari de la Dumnezeu !

Penina era firească în viaţa de toate zilele şi aceasta chiar era o problemă, 
fiindcă cea ce suntem se imprimă în copiii noştri ... Educaţia, sau modelarea se face 
prin ceea ce este omul, nu prin ceea ce vrea să transmită ! Fariseismul spiritual este o 
amăgire. Copilul îl copie pe părintele de zi cu zi, nu pe cel sfânt din Biserică, care este 
manierat, credincios, care se roagă, adică are toate aparenţele în regulă ! 

                        Anunturi : 
• Duminica viitoare, (10 Mai 2015, dimineaţa), 
cu ajutorul lui Dumnezeu, este Adunarea 
Generală a Bisericii, (se va ţine de la orele 11,00).
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi
 C-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M,
N, O iar Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica 
(dimineaţa) toţi cei ce pot. Binecuvântarea 
Domnului să fie peste toţi ! 

• Şi astăzi, (de la orele 16,30) se va 
ţine cateheza ! Botezul în apă, se va 
oficia, cu ajutorul lui Dumnezeu, în
data de 14 Iunie 2015, (dimineaţa) !

• Seara de rugăciune din luna mai 2015, nu se va ţine în cea de-a 
treia vineri din lună, (în data de 15 mai 2015), cum era în fiecare 
lună, ci în data de 22 mai 2015, a patra vineri din lună.



SĂPTĂMÂNA DE 
RUGĂCIUNE  PENTRU 
CREŞTINII  PERSECUTAŢI
INDONEZIA (3-9 mai 2015)
- Se află în Asia de S-E.
- Indonezia este formată din 17 508 in-
sule, are o populaţie de  255,7  milioane 

locuitori  din care 36  milioane sunt creştini. În Indonezia sunt peste 360 de 
grupuri  etnice  şi peste 700 dialecte.
- Indonezia este ţara cu cea mai mare populaţie musulmana din lume.
- Indonezia se află pe locul 47 în clasamentul  ţărilor cu persecuţii
- Religia de stat : islam
- Persecuţiile vin din partea musulmanilor extremişti , a hinduşilor extremişti 
( în zone cu o populaţie mare de hinduşi) şi a autorităţiilor care sunt corupte şi 
nu respectă Constituţia. Indonezia este recunoscută pentru nivelul înalt al co-

rupţiei  din toate sferele vieţii.
- Mai multe regiuni din Indonezia au adoptat legea islam-
ică, Sharia.
- Pentru a se putea construi un locaş de cult legea spune 
că majoritatea populaţiei din zona respectivă  trebuie să 
fie deacord, iar în Indonezia 86 % sunt musulmani. 
Chiar  dacă creştinii reşusesc să strângă semnături sufi-
ciente pentru ridicarea clădirii bisericii, se confrunta cu 
multe demonstraţii şi atacuri   din partea musulmanilor 
extremişti.

- De ceva timp, sub presiunile musulmanilor, statul a început o campanie de de-
molare a bisericiilor creştine. În 2014 peste 30 de biserici au fost inchise.
- Indonezia este ţara în care sunt multi copii orfani pentru că parinţii lor au fost 
ucisi de musulmanii extremişti.
- În ultimii ani peste 10 000 de creştini au fost ucisi de musulmani în campanii 
de islamizare.
- Multe biserici sunt atacate, incendiate sau li se pun bombe, iar tot mai mulţi 
creştini se afla sub riscul de a fi arestaţi şi închişi  fiind acuzaţi de prozelitism, 
deasemeni unii creştini sunt nevoiţi să-şi părăsească locuinţele şi să-şi schimbe 
domiciliu din cauza presiunilor care se fac asupra lor.
- O biserică a fost atacată de musulmanii extremişti, iar pe creştini s-a aruncat 
cu : saci cu urină, apă de canalizare, ulei,ouă stricate şi pietre.
- Şi totuşi … numărul oamenilor care îl acceptă pe Isus ca Domn şi 
Mântuitor  este în creştere !

- Să ne rugăm în mod special pentru Titel Maghiar, misionarul român din 
Indonezia care a fost rănit foarte grav de musulmanii extremişti în timpul 
unei evanghelizări. 

Haideţi să ne unim în rugăciune şi să ne rugăm pentru fraţii noştri care 
împărtăşesc  aceaşi credinţă ca şi a noastră, dar nu şi aceaşi libertate. Dum-
nezeu ne-a oferit harul ca noi să ne rugam pentru ei, şi  nu ei pentru noi.
    POŢI ALEGE SĂ FII : ... “RĂSPUNSUL  LUI DUMNEZEU PENTRU 
BISERICA PERSECUTATĂ DIN GENERAŢIA TA”!
 
MĂRTURIE

„Nu-mi aduc aminte, de exemplu, ca în biserica unde mergeam să se fi vorbit 
sau să fi  auzit  de zeciuială.  Dar Dumnezeu ne-a învăţat într-un mod practic lucrul 
acesta, şi iată cum: aveam 5 copii,  toţi  micuţi. Alimentele de bază erau pe cartelă, 
raţionalizate, şi eram repartizaţi la o alimentară de unde să ne ridicăm raţia în fiecare 
lună. Într-una din zile soţia mea îmi spune :

- Traiane, suntem la jumătatea lunii şi nu mai avem decât două kilograme de  
zahăr. Atunci am început să căutăm cauza şi am întrebat-o dacă îl dădea din casă. Dar 
ea îmi spune :  - Nu, din toate dau, dar din zahăr nu, pentru că nu am suficient şi ăsta  
se consumă cel mai mult. Atunci am început să ne gândim: Dacă din toate dai şi 
ai, dar din zahăr nu dai şi nu ai, poate că aceasta este cauza de nu avem! Ştim că am 
hotărât împreună să ne rugăm şi să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Ne-am rugat 
ca din cele două kilograme să dăm unul şi să ne scoată El persoana căreia să i-l dăm.

Spre mirarea noastră, a doua zi bate la uşa apartamentului nostru o soră care 
avea  11  copii  şi  ne-a  cerut  un  kilogram de  zahăr  cu  împrumut.  Ne-am repezit  la 
cămară să aducem zahărul. Bineînţeles că ea nu ştia nimic de hotărârea noastră. I-am 
dat un kilogram de zahăr în numele Domnului, apoi, după ce ne-a mulţumit şi nouă, şi 
Domnului Isus, a plecat. În următoarele zile a început chinul cel mare.  Soţia  mă 
anunţa – cu toată economia ei – că mai are o jumătate de kilogram, apoi un pahar, apoi 
jumătate de pahar… Noi ne rugam în continuare şi nu voiam să cerem nimănui, voiam 
o nouă experienţă şi nu ştiam cum va rezolva Dumnezeu. Ne veneau şi alte gânduri, 
dar căutam să le alungăm şi să avem încredinţarea că procedasem la îndemnul Duhului 
Său. Nu mai vedeam nicio soluţie de rezolvare - deşi în mintea mea găseam soluţii 
omeneşti, dar nu voiam să accept niciuna din ele pentru că voiam să văd cum lucrează 
Dumnezeu şi care sunt căile sale.  Într-o după-amiază a venit poştaşul cu un aviz prin 
care ne anunţa că avem un colet la poşta şi să ne ducem să-l ridicăm. Noi nu aşteptam 
niciun pachet  şi  ne întrebam de la cine l-am fi  putut  primi,  căci  nu cunoşteam pe 
nimeni care să ne trimită ceva. Am mers la poştă şi l-am ridicat. Era un pachet cu 
alimente trimis din Franţa ! Cine ne-a dat adresa ? 

Nu ştim nici până în ziua de astăzi, dar când l-am desfăcut am plâns ca nişte 
copii şi am mulţumit Domnului Isus. Nici nu ne venea să le atingem, dar ştim că am 
găsit în el, printre multe bunătăţi, 5 kg de zahăr. De atunci am învăţat lecţia dărniciei”. 
(Traian Chilău, Umblând pe calea credinţei, pp. 14-15.)


