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will, friendship, love and doing good are
in everyone. Through this experience we
have not only benefits horizontally, but
vertically, receiving joy from above and
blessing through what we are facing.
We know that this work will not stop
and will always remain to chance the
M-am bucurat ori decâte ori am avut
ocazia şi oportunitatea de a lucra alături
de echipa de americani pentru Vision
Clinic. Am simţit că acest proiect imi dă
ocazia să arăt şi eu celor de lângă mine
dragostea şi grija pe care mi-a arătat-o,
şi o arată Domnul faţă de mine. Am cunoscut oameni extraordinari! Oameni
dăruiţi şi dedicaţi Domnului, oameni pe
a căror faţă se vede pace, bucurie şi dragoste care vin din relaţia lor cu Domnul.
Mă rog ca Domnul să îi binecuvânteze!
I was happy every time I had the
PSALMUL 121
1. Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
2. Ajutorul îmi vine de la Domnul,
care a făcut cerurile şi pământul.
3. Da, El nu va îngădui să ţi se clatine
piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
4. Iată că nu dormitează, nici nu
doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5. Domnul este păzitorul tău, Domnul
este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6. De aceea nu te va bate soarele ziua,
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lives of people who hear God’s Word
through it.
We continue with prayer in this work
because the true workers never give up
their resignation from the Lord’s ministry.
Amadeea Andreicuț
chance and the opportunity to work with
Vision Clinic Team. I have felt that this
project gives me the opportunity to show
to those who are next to me the love and
the care that Lord has shown to me. I
met wonderful people! Devoted and dedicated people to Lord, people whose
face express peace, joy and love coming
from their relationship with God. I pray
that God bless them!
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nici luna noaptea.
7. Domnul te va păzi de orice rău, îţi
va păzi sufletul.
8. Domnul te va păzi la plecare şi la
venire, de acum şi până în veac.

Anunțuri

GÂNDURI LA MOMENT ANIVERSAR

„Da, Domnul a făcut mari lucruri
pentru noi, şi de aceea suntem plini
de bucurie.”
(Psalmi 126:3)

Iulia Brătulescu

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri orele 18 - 20 Cursuri Şcoala Biblică
Slavic Gospel
Sâmbătă orele 9 - 15 Cursuri Şcoala Biblică
Slavic Gospel
Duminică ora 9.30 Întâlnire cu candidaţii
pentru botez
Duminică ora 9.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 şi 17 Servicii de închinare

DIN CUPRINS:

FRUMUSEŢEA
EVANGHELIEI
ASUMATE
Astfel, credinţa vine în urma auzirii;
iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba
da; căci „glasul lor a răsunat prin tot
pământul, şi cuvintele lor au ajuns
până la marginile lumii.”
(Romani 10:17-18)

Credinţa nu se poate naşte în inima oamenilor fără auzirea Cuvântului lui Cristos. Pentru ca acest lucru să fie posibil,
Dumnezeu a dat responsabilitatea transmiterii Evangheliei, credincioşilor care
au trăit în mod real experienţa naşterii
din nou şi umblă într-o relaţie strânsă cu
Domnul în calitate de oameni transformaţi prin puterea crucii Sale.
Când copiii lui Dumnezeu îşi asumă această încredinţare, lucruri mari şi nebănuite sunt pe cale să se întâmple. Locurile sterpe sunt transformate în câmpii
roditoare, prin albiile pâraielor secate
bolboroseşte firul de apă zglobie, genunchii slabi sunt întăriţi, iar inimile
bolnave de contaminarea păcatului îşi
găsesc vindecarea.
Când credincioşii Dom- Continuare pag. 2

care duc vestea bună a împăcării cu
Dumnezeu au nevoie să străbată fiecare ungher al lumii, până vor atinge
marginile pământului.
Până nu ne asumăm această poruncă, vina pentru sămânţa neîncolţită în
sufletele oamenilor ne aparţine, deoarece cum ar putea încolţi o sămânţă care
nu a fost plantată?
Din clipa în care oamenii aud Cuvântului Evangheliei şi chemarea la pocăinţă a răsunat în urechile lor, responsabilitatea le revine în exclusivitate. De
răspunsul pe care aceştia îl dau la provocarea Evangheliei, depinde soarta şi
viitorul lor veşnic. Odată ce au auzit, cu
nici un chip nu se vor putea dezvinovăţi
şi nicio scuză nu va fi plauzibilă în faţa
Domnului.
Bucuria celor care au semănat va fi
deosebită, deoarece mulţimi de oameni
îşi vor lăsa inima străpunsă, primind cu
pocăinţă şi credinţă darul vieţii veşnice
prin Isus Cristos, Domnul. La sărbătoarea din cer, răsplata tuturor acestor credincioşi neobosiţi va fi nespus de mare,
primită din mâinile Domnului domnilor,
pentru că au ştiut să asculte de porunca
Lui, iar glasul lor a răsunat prin tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la
marginea lumii.
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nului tratează cu responsabilitate însărcinarea primită, demonii aleargă înspăimântaţi, văile se surpă, drumurile se
netezesc şi cohortele iadului tremură de
groaza Domnului care însoţeşte mărturia aleşilor Lui.
Poate de prea multe ori, în transmiterea mesajului Evangheliei ne bazăm
pe priceperea, puterea şi capacitatea
noastră de convingere în loc să ne re-zumăm în a rămâne la ceea ce ne-a fost
încredinţat şi să ne bazăm pe lucrarea
puterii nemărginite a lui Dumnezeu de
a-şi supune toate lucrurile.
Dumnezeul nemărginit are capacitatea
să mişte orice inimă împietrită şi să convingă un suflet păcătos că are nevoie de
mântuire. Dacă noi credem într-un
Dumnezeu suveran şi atotputernic, trebuie să avem încredinţarea că El va binecuvânta cu darul credinţei pe toţi cei
aleşi să facă parte din planul Său de
mântuire. Dar tocmai pentru că noi nu
avem cunoştinţă cu privire la cei chemaţi, dorinţa şi porunca lui Dumnezeu
pentru noi este să răspândim sămânţa
Cuvântului peste tot în jurul nostru, fără
să ne oprim, având ca hotar marginile
pământului.
Glasurile noastre trebuie să fie auzite,
Evanghelia are nevoie să fie predicată,
adevărul că Dumnezeu mântuie oamenii
prin crucea lui Cristos trebuie să răsune
peste întreg pământul, iar picioarele

pastor Daniel Chereji

BUN VENIT / WELCOME
Îi salutăm cu toată dragostea pe musafirii noştri dragi din Saint Louis, Missouri, SUA. Care sunt din nou împreună cu noi: Russ Ewing, Eli Chereji, Rebecca Chereji, Ioan Chereji jr., Pat Londeen, Cheryl Reese, Laine Boyd, Pat
Bullock, Linda Golden, Jerry Deese şi John Shelden.
We are greeting with much love among us, our dear guests from Saint Louis,
Missouri, USA, who are with us again: Russ Ewing, Eli Chereji, Rebecca Chereji,
Ioan Chereji jr., Pat Londeen, Cheryl Reese, Laine Boyd, Pat Bullock, Linda
Golden, Jerry Deese and John Shelden.
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Despre acțiunea Vision Clinic ar fi
multe de spus, experiențe sunt multe bune și mai puțin bune, dar în toată experiența noastră cu echipa americană este
că de fiecare dată Dumnezeu a fost de
partea noastră, a tuturor; și am văzut că
de fiecare dată am reușit să facem lucrarea lui Dumnezeu și în slujire prin
tradus și prin slujirea prin cântat, dar în
toate am văzut mâna Domnului la lucru.

There is much to say about Vision
Clinic; most experiences are good and
there less good too, but all the experience with the American Team was
blessed by God. He was with us all the
time, and only with Him we could do all
this work. In all the things we have seen
God`s hand.
Ioan și Rodica Tincu

Misiunea Vision Clinic desfășurată cu
echipa de americani și de români în Biserica Biruința în ultimii 15 ani este exact
despre acest lucru: propovăduirea Domnului nostru prin slujirea celor din jur.
Domnul a format o echipă foarte frumoasă de lucrători, atât americani, cât și
români, care, prin rugăciune, devotament
și consecvență, își dedică din resursele
lor materiale și din timpul lor pentru slujire. Personal, sunt
impresionată de modul în
care oameni din cealaltă parte a lumii acceptă
această provocare de a
veni și a-L vesti pe
Domnul tocmai aici. Se vede clar
că e doar Mâna
Lui. Chiar dacă nu
toate semințele plantate aduc rod, sau chiar
dacă diavolul încearcă să împiedice această lucrare prin tot
felul de mijloace, suntem convinși că
Regele Regilor este de partea noastră și
mergem cu putere și credință mereu înainte! Avem parte de momente deosebite
împreună; unitatea, voia bună, prietenia,
dragostea și facerea de bine este din
belșug în fiecare. Prin experiența aceasta
nu avem beneficii doar pe orizontală, ci
și pe verticală, noi primind bucurie de
sus și binecuvântare prin ceea ce facem.

Credem cu tărie că această lucrare nu va
înceta, ci va arde mereu spre schimbarea
vieții oamenilor care aud cuvântul prin
ea. Continuăm cu rugăciune în lupta aceasta pentru că lucrătorii adevărați nu
își dau niciodată demisia din slujba
Împăratului!
Vision Clinic mission with Americans
and Romanians Team in the last 15
years is the same: the preaching of
our Lord through the ministry
of others. God made a very
beautiful team with both
Americans and Romanians,who,
through the prayer,
devotion and consistency, devote their material resources, their
time for the ministry. I’m
impressed with how the
people from the other side
of the world accept this challenge to come and preach God,
right here. It is obviously that there is
only God’s hand. Even though not all
planted seeds bring fruit, and even
though Satan tries to prevent this work
by all means, we are convinced that the
King of kings is with us and we go with
power and faith always ahead.
We have great moment together; good
continuare în pagina 6
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În familiile cu mai mulți copii, nu
rareori se întâmplă, ca să existe prietenii
între frați sau surori... Adică, doi, se înțeleg mai bine... se preferă, se ajută mai
mult unul pe celălalt... sunt mai mult
timp împreună... sunt mai apropiați... Se
iubesc toți frații între ei... dar, doi, se
iubesc mai mult... simt mai mult unul cu
celălalt...
Așa suntem noi cu "americanii"... și ei cu noi... Două
națiuni având grad de rudenie, frați în Cristos... Suntem membrii Familiei
Divine și avem alți
mulți frați: africani,
chinezi, ucrainieni, spanioli... mulți frați avem... dar,
suntem mult mai apropiați de
americani... parcă sim-țim la fel...
așa de usor am făcut "echipă"... așa de
ușor ne-am privit în ochi, și "ne-am
lipit"... Știm, am învățat să facem lucruri
împreună spre gloria Ta-tălui nostru minunat... Americanii, sunt pentru noi,
frații prieteni, cei mai apro-piați.
Îi mulțumesc Domnului, pentru că prin
americani, m-a învățat: perseverență,
dăruire, respect, renunțare de sine... și
nu în ultimul rând, Cuvânt Adevărat...

studiat și trăit.
In families with many children, it happens that there are friendships between
siblings… For example, two of them
who are best friends…who help each
other… who spend more time together…
All brothers love each other, but two of
them love each other more…
We are the same with Americans… and
they are the same with us… Two
nations, brothers in Christ…
We are all members of
God’s family, and we
have many bro-thers:
Africans, Chinese, Ukrainians, the Spanish… but we
are closer to Ame-ricans… as
we feel the same… we made so
easy “a team”… we looked in
each other eyes… We know, we
learned how to work together for the
glory of our wonderful Father… For us,
Americans are brothers, and friends.
I thank God that I learned from Americans what perseverance, dedication,
respect, self-denial means… and the last
but not least, the Word of God… studied
and lived.

Privind în urmă la proiect, îmi amintesc nerăbdarea oamenilor care vin, zîmbetele și mulțumirea care o aveau când
primeau ochelarii. Probabil, cea mai reprezentativă amintire pentru mine este
legată de o doamnă din Stremț care,
după ce a încercat ochelarii s-a entuziasmat pentru că în sfărșit a putut vedea
lumea la fel de clar ca ceilalți. În acel
moment am fost fericit întrucât am putut
să ajut la îmbunătățirea vieții cuiva.
Looking back on the program, I can

clearly remember the eager crowds
coming in, the smiles on their faces
when they receive the glasses and the
gratitude they were expressing. But
probably the strongest memory that I
have is about a lady from Stremț. When
she tried on the pair of glasses she was
so thrilled that she was finally able to
see the world as clearly as everybody
else. In that moment I felt so joyful to be
able to improve somebody's life.
Adi Olar

4

With love, Camelia Sabău
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Să fac parte din echipa Vision ClinicVino și vezi, e mereu o bucurie. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am avut
ocazia să lucrez alături de oameni minunați, de care mă leagă amintiri frumoase și a căror devotament și dedicare
mă ating de fiecare dată în mod special.
Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug și să răsplătească efortul vostru pentru a crește împărăția Lui în România.

To take part of Vision Clinic Team is
always a pleasure for me. I give thanks
to God that I had the chance to work
with wonderful people, with whom I
have beautiful memories, and whose devotion make me feel so special. May
God bless you and reward your effort
for all the work you do here in Romania.

Fac parte din echipa Vision Clinic din
anul 2014 și tot ceea ce pot spune este că sunt cu adevărat
impresionată de munca pe
care ei o fac.
Este o binecuvântare că
anul acesta împlinim 15
ani de parteneriat. Fie
ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa și efortul pe
care aceasta îl depune.

I am part of Vision Clinic Team since
2014, and all that I can say is that
I’m truly impressed by their
work. It’s a blessing that
this year we celebrate
15 years of partnership.
May God bless the team
and the effort they put in this
work.

Sunt binecuvântată peste măsură
făcând parte din această echipă! Mulțumesc Domnului pentru această oportunitate de a-L sluji prin această lucrare
alături de oameni dedicați. Este o lucrare
dragă sufletului meu prin care mă
întăresc spiritual de fiecare dată. Vă rog
să ne purtați în rugăciunile dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul pentru
toate!

I am blessed beyond measure being
part of this team! I give thanks to God
for this opportunity to serve Him
through this work with such devoted
people. This work is close to my heart
and through it I strengthen myself spiritually every time. Please pray for us.
Praise the Lord for all!

Aurelia Modoc

Amalia Matei

Roxana Tentiș
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