Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania
Săptămâna de rugăciune 2019
Rugăciune pentru slujitorii duhovnicești
Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, cari vă
cârmuiesc în Domnul, și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste,
din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. (1 Tes.5:12-14)
Anul 2019 aduce oportunități deosebite pentru Cultul Creștin Baptist din România.
Este anul în care multe biserici, comunitățile și Uniunea Baptistăîși vor alege
oamenii care să slujeascăîn comitetele de conducere ale bisericilor, în comitetele de
conducere ale comunităților,în Consiliul și Comitetul Executiv al Uniunii. Rolul și
influența acestor lucrători în Cultul Baptist din România este de o importanță
deosebită pentru prezentul și viitorul lucrării Evangheliei în țara noastră. Conștienți
că doar Dumnezeu cunoaște inima omului, este important să ne rugăm ca în toate
aspectele și toți pașii care vor fi făcuți cu privire la alegerea slujitorilor să fie sub
călăuzirea Duhului, pentru slava Domnului Isus ca și Cap al Bisericii și în acord cu
voia suverană a lui Dumnezeu Tatăl.
Evanghelistul Luca subliniază faptul că Domnul Isus, cu toate că era Fiul lui
Dumnezeu și de o ființă cu Tatăl, a petrecut toată noaptea în rugăciune către
Dumnezeu Tatăl înainte de a-I alege pe cei doisprezece apostoli.
În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să Se roage,și a petrecut toată noaptea în
rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi,și a ales
dintre ei doisprezece, pe carei-a numit apostoli… (Luca 6:12-13)
Urmând modelul și învățătura Domnului și a apostolilor, în această săptămână de
rugăciune ne vom ruga și noi pentru toți cei care au fost, pentru cei care sunt și
pentru cei care vor fi așezați în slujire de la cea mai mică biserică baptistă din
punct de vedere numeric până la conducerea Uniunii Baptiste. De asemenea, ne
vom ruga și pentru cei care slujesc în domeniile rugăciunii, studiului biblic,
ucenicie, evanghelizare și misiune cerând ca Dumnezeu să binecuvânteze toate
aceste lucrări și toți lucrătorii cu har, putere și ungerea Duhului pentru slava
Domnului și lărgirea Împărăției Lui.
Duminică: Rugăciune pentru cei care au slujit până acum
Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;
uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le
credința. Isus Hristos este acelaș ieri și azi și în veci! (Evrei 13:7-8)
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Lucrarea Evangheliei nu a început în România cu generația noastră. Încă din anul
1856 Dumnezeu a deschis ușa ca Evanghelia să pătrundăîn România prin
misionarii baptiști din Germania, iar mai apoi din Anglia, Ungaria, Ukraina și
America. Istoria credinței baptiste din România este marcată de osteneala,
dedicarea, suferința și martirajul multor înaintași ai noștri. Pe lângă marii oameni
ai credinței baptise cum au fost Mihai Cornea, Constantin Adorian, Ioan Socaciu,
Liviu Olah, etc., fiecare biserică baptistă are înaintașii ei care au sfârșit cu bine
alergarea și lupta credinței.Încurajăm ca în acest context fiecare Biserică locală să
menționeze pionerii și eroii credinței baptiste din istoria bisericii și a zonei
respective. Ne uităm la mărturia credinței lor și venim înaintea Domnului cu:
Mulțumire:
 pentru viziunea lor de a răspândi Evanghelia în satele și orașele noastre;
 pentru credința lor în puterea Evangheliei de a schimba viața oamenilor;
 pentru curajul lor de a predica Evanghelia în mijlocul multor necazuri;
 pentru osteneala lor în Domnul mergând de multe ori pe jos din sat în sat cu
Evanghelia.
Cerere:
 ne rugăm ca exemplul lor să fie un motiv de inspirație și încurajare pentru
generația de azi la răspândirea Evangheliei;
 ne rugăm ca temelia sănătoasă a credinței înaintașilor noștri să fie păstrată
de generația de azi;
 ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o nouă generație de mari oameni ai Lui
care să ducă mai departe Evanghelia în locurile unde nu a ajuns încă
credința baptistă.
Mijlocire:
 pentru familiile înaintașilor ca să rămână statornici pe calea credinței;
 pentru urmașii înaintașilor care sunt fii risipitori - să se întoarcă acasă la
Domnul;
 pentru cei nemântuiți din familiile înaintașilor ca să cunoască vremea
cercetării.
Luni: Rugăciune pentru cei care conduc timpul de rugăciune în bisericăși
grupuri de rugăciune în timpul săptămânii
Într-o zi, Isusse rugaîntr-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din
ucenicii Lui I-a zis: “Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe
ucenicii lui”. (Luca 11:1)
“Vă mai spun iarăș, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un
lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt
doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor”. (Matei 18:19-20)
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Rugăciunea ocupă un loc important în viața credincioșilor și a bisericilor baptiste.
Fiind convins că “rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere” (Iacov
5:16), Biserica Primară stăruia în rugăciune (Fapte 2:42) și atunci când a trecut
prin încercări “nu înceta săînalțe rugăciuni către Dumnezeu” (Fapte 12:5). Având
aceleași convingeri cu privire la rugăciune, ne vom ruga pentru toți cei care conduc
și participă la rugăciune. Venim înaintea Domnului cu:
Mulțumire:
 pentru exemplul celor care conduc și participă la timpul de rugăciune;
 pentru credincioșia celor care stăruiesc în rugăciune;
 pentru promisiunile lui Dumnezeu cu privire la răspunsul la rugăciune.
Cerere:
 călăuzirea Duhului Sfânt în alegerea textelor biblice care să inspire
rugăciunea;
 învățătură sănătoasă cu privire la condițiile pe care le cere Dumnezeu ca să
asculte rugăciunile (păcate ascunse, relații nepotrivite; motivație greșită,
etc.);
 pasiune și motivație sfântăîn rugăciune și peseverențăîn a participa la timpul
de rugăciune;
 Domnul să ridice o generație de mari oameni ai rugăciunii în fiecare biserică
baptistă.
Mijlocire:
 să fie protejați de cădere în păcat toți cei care conduc timpul de rugăciune;
 să fie exemple vrednice de urmat pe calea credinței;
 să le fie binecuvântate familiile cu răspuns la rugăciune.

Marți: rugăciune pentru cei care conduc studiul biblic în biserică, la grupele
de studiu la copii, tineret și grupe de ucenicie
Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te
voi lepăda, și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi
uita și Eu pe copiii tăi. (Osea 4:6)
Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului,și cei ce vor învăța pe mulți să
umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. (Daniel
12:3)
Căci Ezra își pusese inima să adânceascăși săîmplinească Legea Domnului, și
săînvețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. (Ezra 7:10)
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Cunoașterea Scripturii este esențială atât pentru creșterea spirituală cât și pentru o
viață de biruință pe calea credinței. Oamenii care se numesc creștini, dar nu cunosc
Scripturile se rătăcesc de la credință (Matei 22:29). Din punct de vedere istoric,
baptiștii au fost cunoscuți ca oameni ai Scripturii datorită faptului că atât în viața
personală, în familie și biserică, dar și în relația cu cei necredincioși au știut să se
călăuzească dupăînvățăturile Cuvântului lui Dumnezeu. Între baptiști au fost mulți
oameni cu inimăși pasiune pentru Scripturi, ca Ezra în vremea robiei babiloniene.
Conștienți de responsabilitatea celor chemați să dea învățătură, venim înaintea
Domnului și ne rugăm:
Mulțumire:
 pentru toți învățătorii de școală duminicală din bisericile baptiste din
România;
 pentru pasiunea, dedicarea, credincioșia și jertfa lor;
 pentru vremea de har în care putem studia liber Cuvântul lui Dumnezeu;
 pentru resursele bibliografice pe care le avem noi, dar nu le-au avut
înaintașii noștri.
Cerere:
 Domnul să-i păzeascăde învățături false pe cei care dau învățătură;
 să fie sănătoși în credințăși în comportament pentru a putea fi exemple de
urmat;
 să fie întotdeauna călăuziți de Duhul Sfânt în slujire, ca săîmpartă drept
Cuvântul Adevărului;
 Domnul să ridice o nouă generație de oameni ai Scripturii în bisericile
baptiste din România.
Mijlocire:
 pentru cuget curat și credință neprefăcutăîn viața tuturor învățătorilor;
 pentru creșterea spirituală, înțelepciune și pricepere în mânuirea Cuvântului;
 pentru familiile lor - să fie credincioase și să fie modele pentru ceilalți;
 pentru înțelepciune - să poată apăra bisericile de erezii și practici nebiblice.
Miercuri: rugăciune pentru păstori, evangheliști, misionari și predicatori
itineranți
Apoi le-a zis: “Duceți-văîn toată lumea,și propovăduiți Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osândit”. (Marcu 16:15-16)
Te rogfierbinte,înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care aresă
judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul,
stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândețea și învățătura. (2 Timotei 4:1-2)
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Ceice se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc,și propovăduiau Cuvântul. Filip s-a
coborât în cetatea Samariei,și le-a propovăduit pe Hristos. (Fapte 8:4-5)
Marea Trimitere reprezintă porunca Domnului Isus datăîntâi ucenicilor și apoi
tuturor urmașilor Lui de a propovădui Evanghelia la orice făpturăîncepând din
Ierusalim și până la marginile pământului. Ascultând de porunca Domnului,
înaintașii credinței baptiste au adus Evanghelia și pe meleagurile noastre. Apoi,
generație după generație a continuat această lucrare,și astăzi avem în România
aproximativ 2000 de biserici și aproximativ 1000 de lucrători ordinați în slujire. Pe
lângă păstorii ordinați, Duhul lui Dumnezeu a înzestrat și a pus pe inima altor frați
–evangheliști, misionari sau predicatori neordinați – să răspundă nevoilor de
predicare a Cuvântului în bisericile care nu au păstori prezenți la unele servicii
divine, sau să ducă mesajul Evangheliei în localitățile unde nu există biserici
baptiste. În aceste locuri, Evanghelia este predicată de frați din biserica locală sau
de frați vizitatori. De asemenea, ascultând de chemarea Domnului la misiune
externă, unii frați sunt implicați în slujiri misionare dincolo de hotarele țării.
Înțelegând greutățile slujbei și piedicile pe care le pot avea în calea lucrării, venim
înaintea Domnului în rugăciune:
Mulțumire:
 pentru râvna, dedicarea și jertfa păstorilor, evangheliștilor, misionarilor și
predicatorilor itineranți;
 pentru toți cei care au auzit Cuvântul și s-au întors la Domnul;
 pentru bisericile nou plantate în țarăși peste hotare;
 pentru vremea de libertate religioasăși pentru inimile deschise față de
Evanghelie.
Cerere:
 pentru călăuzirea și ungerea Duhului peste toți cei care propovăduiesc
Cuvântul;
 pentru încurajarea celor care au parte de încercări și greutățiîn slujire;
 pentru resursele spirituale și materiale necesare răspândirii Cuvântului;
 pentru vremuri de trezire spirituală;
 pentru o nouă generație de mari oameni ai propovăduirii Cuvântului.
Mijlocire:
 protecție divinăîn călătorii pentru cei care merg în alte locuri;
 înviorarea și încurajarea celor care slujesc în zonele împietrite față de
Evanghelie;
 mântuirea tuturor membrilor familiilor celor care propovăduiesc Cuvântul;
 uși deschise pentru Cuvânt în toate localitățile țării și peste hotare unde
misionează frații noștri.
Joi: rugăciune pentru cei aleși în comitetul bisericii
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Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină
de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să
dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face
milostenie, s-o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază
de rău,și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În
cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de
râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. (Romani 12:7-11)
Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună
voie, după voia lui Dumnzeu; nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine.
Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde
turmei. (1 Petru 5:2-3)
Împreună cu păstorul, frații aleși în comitetele de conducere asigură cârmuirea
tuturor aspectelor spirituale și administrative ale bisericilor baptiste. Influența și
responsabilitatea acestor frați este foarte mare, și de aceea Biblia afirmă căși
calitățile moral-spirituale pentru astfel de slujiri sunt deosebit de înalte. Apostolul
Pavel subliniază aceste calități, care se referă la caracter, familie și daruri de slujire
în 1 Timotei 3:1-13 și în Tit 1:6-9. Datorită faptului că responsabilitatea cârmuirii
Bisericii Domnului este foarte mare, ea trebuie să fie însoțită de însușiri moralspirituale și familiale vrednice de înălțimea chemării de slujitor în Biserica
Domnului, câștigată cu prețul jertfei Sale. De aceea venim inaintea Domnului cu:
Mulțumire:
 pentru toți credincioșii care trăiesc după standardele Scripturii;
 pentru cei care se învrednicesc pentru slujire;
 pentru care au slujit în această perioadă;
 pentru harul divin de care au avut parte în slujire.
Cerere:
 discernământ duhovnicesc pentru adunările generale elective;
 curăție de inimăși frică de Domnul pentru cei care vor accepta să fie aleși;
 respectarea standardelor biblice în viața celor aleși;
 Domnul să ridice bărbați vrednici de chemarea la slujire.
Mijlocire:
 pentru protecție divinăîn viața și familia celor care vor fi aleși;
 pentru mântuirea copiilor fraților care slujesc în comitetele bisericilor;
 pentru înțelepciune și râvnăîn slujire;
 pentru creșterea spiritualăși numerică a fiecărei biserici locale.
Vineri: Rugăciune pentru frații care vor fi aleși în conducerile comunităților
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Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru
voi. Căci el a primit îndemnul nostru; ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a
pornit de bună voie spre voi. Am trimes cu el și pe fratele a cărui laudăîn
Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile... Căci căutăm să lucrăm cinstit nu
numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimes cu ei pe fratele
nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări, și care, de
data aceasta, arată mult mai multă râvnă, din pricina marei lui încrederi în voi.
Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în
mijlocul vostru; fie având în vedere pe frații noștri, cari sunt trimeșii Bisericilor și
fala lui Hristos:dați-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră,și arătațile că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. (2 Cor. 8:16-24)
Mesajul apostolului Pavel adresat Bisericilordin Corint și din provincia Ahaia, are
în vedere atât integritatea și curăția de inimă a lui și a tovarășilor lui în lucrare, cât
și atitudinea de respect a credincioșilor din aceste Biserici față de cei trimiși de
Apostol cu o misiune specială de a ajuta, îndrepta, încuraja și apăra lucrarea
Evangheliei. În vremea noastră lucrarea aceasta revine în mare măsură fraților aleși
să slujeascăîn conducerile Comunităților Baptiste.
În modul de organizare a Cultului Creștin Baptist din România, fiecare biserică
aparține de o comunitate teritorială. Rolul Comunității este de a asigura păstrarea
principiilor specifice și valorilor credinței baptiste pe raza ei de acțiune. De
asemenea, Comunitatea crează cadrul favorabil de colaborare misionară a
bisericilor în vederea răspândirii și întăririi mărturiei baptiste în zonele în care nu
sunt biserici baptiste, și de ajutorare în cazul în care resursele locale ale unei
biserici existente sunt insuficiente pentru nevoile și provocările ei. De aceea,
mărturia personală, situația familiei, rezultatele slujirii pânăîn prezent, dedicarea și
înțelepciunea duhovnicească sunt calități deosebit de importante pentru eficiența
lucrării fraților care vor fi aleși în aceste slujiri. La fel de importantă este atitudinea
de respect, prețuire și dragoste frățească din partea Bisericilor față de acești
slujitori. Înțelegând valoarea acestei legături duhovnicești între frații din
conducerea Comunității și Bisericile Baptiste de pe raza ei de slujire, să venim
înaintea Domnului cu:
Mulțumire:
 pentru toți lucrătorii care au slujit în conducerea Comunității în mandatul
care se încheie în această primăvară;
 pentru bisericile nou plantate în acest mandat;
 pentru biruințăîn păstrarea credinței și mărturiei baptiste;
 pentru mărturia frumoasă a relațiilor frățești între Comunitate și Biserici.
Cerere:
 călăuzirea Duhului Sfânt în viața celor care vor fi aleși;
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 discernământ duhovnicesc pentru toți delegații bisericilor la adunarea
generală a comunității;
 unitate duhovniceascăîn îndeplinirea responsabilităților de către cei aleși în
slujire;
 pasiune pentru slava Domnului, lepădare de sine, integritate și har în slujirea
celor care vor fi aleși.
Mijlocire:
 protecția fraților aleși și a familiilor lor de atacurile celui rău;
 vreme de har și uși deschise pentru răspândirea Evangheliei și plantare de
noi biserici;
 binecuvântarea celor care își vor încheia mandatul cu har și călăuzire în
slujirea în care vor rămâne.
Duminică: Rugăciune pentru Congresul Cultului și Conducerea Uniunii
Baptiste
Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut...Atunci
apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva
dintre ei,și să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe
Iuda, zis și Barnaba, și pe Sila, oameni cu vază...
Noi, după ce ne-am adunat cu toții laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să
alegem niște oameni,și să-i trimitem la voi,împreună cu preaiubiții noștri Barnaba
și Pavel, oamenii aceștia, care și-au pus în joc viața pentru Numele Domnului
nostru Isus Hristos... Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă... (Fapte
15:6,22,25-28).
Întâlnirea de la Ierusalim, denumită și Congresul Bisericii din Ierusalim, ne
așeazăînainte modelul adunării aleșilor Bisericilor din Ierusalim și Antiohia pentru
a căuta călăuzirea Domnului în legătură cu prezentul și viitorul lucrării
Evangheliei. Modelul acesta al părtășiei frățești și a unității în doctrinăși practică a
fost și este urmat și de Bisericile Baptiste din România.
Toate bisericile baptiste din România formeazăîmpreună Uniunea Bisericilor
Creștine Baptiste din România. Aceasta este familia credinței baptiste din țara
noastră. Forurile de Conducere sunt Congresul, Conferința Națională, Consiliul
Uniunii și Comitetul Executiv al Uniunii. Congresul electiv care validează membrii
comunităților în Consiliul Uniunii și alege Comitetul Executiv are loc la un
interval de patru ani. La Congres participă delegații tuturor bisericilor baptiste, așa
cum precizează Statutul Cultului. În situații speciale poate fi convocat un congres
de lucru. Conferința Națională are loc o dată pe an cu delegații tuturor bisericilor în
proporția stabilită de Statut. Congresul și Conferința Națională celebrează unitatea
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și părtășia întregii familii baptiste și iau hotărâri cu privire la direcțiile majore ale
Cultului Baptist. Între Congrese și Conferințele Naționale, aspectele privitoare la
reprezentarea, coordonarea și funcționarea entităților cultice sunt analizate și duse
la îndeplinire, după caz, de Consiliul Uniunii și Comitetul Executiv. Rolul și
responsabilitatea fraților care sunt aleși pentru aceste lucrări sunt de importanță
majoră pentru unitatea, mărturia, reprezentarea și coordonarea lucrării Evangheliei
în cadrul Cultului Baptist. De aceea, este important să venim înaintea Domnului
cu:
Mulțumire:
 pentru libertatea religioasă din țară. Suntem liberi să alegem frații în
conducerea Uniunii Baptiste după călăuzirea Duhului Sfânt și nu suntem
obligați să acceptăm oameni impuși de autorități, ca în vremea comunistă;
 pentru frații care au slujit în mandatul care se va încheia la Congres;
 pentru toate binecuvântările primite din mâna Domnului pânăîn prezent;
 pentru toți credincioșii baptiști, pentru toate bisericile și pentru toți slujitorii.
Cerere:
 pentru domnia Mântuitorului Isus Hristos, plinătatea Duhului Sfânt și
unitate în părtășia frățească la lucrările Congresului;
 pentru călăuzirea Duhului în alegerea fiecărui slujitor în conducerea Uniunii
în lumina calităților cerute de Sfânta Scriptură;
 pentru creșterea spiritualăși numerică a bisericilor baptiste din România.
Mijlocire:
 pentru întoarcerea poporului român la Dumnezeu;
 pentru mărturie vrednică de Numele Domnului a tuturor slujitorilor și
credincioșilor baptiști;
 pentru vremuri de înviorare și treziri spirituale în țara noastră;
 pentru unitatea în învățătură și practică a tuturor entităților din cadrul
Cultului Creștin Baptist;
 pentru slăvirea Numelui Domnului Isus în lucrările Congresului și în
întreaga activitate din cadrul Cultului Creștin Baptist din România.
Subliniind conținutul vieții spirituale din Biserica primară, Evanghelistul Luca
subliniază:
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și
în rugăciuni...
Ei lăudau pe Dumnezeu,și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. (Fapte 2:42,47)
Cu ajutorul Domnului începem anul 2019 conștienți de faptul că despărțiți de
Domnul nu putem face nimic (Ioan 15:5), dar la fel de convinși ca apostolul Pavel:
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“Pot totul în Hristos, care măîntărește” (Filipeni 4:13). De aceea vrem să urmăm
modelul Bisericii primare și chemăm toate Bisericile Baptiste la un timp special de
rugăciune. Ca unii care avem intrare slobodă la tronul harului, ne rugăm cu
credință pe baza Cuvântului, sub călăuzirea Duhului, ca Dumnezeu să
binecuvânteze lucrareași toți lucrătorii din Cultul Creștin Baptist din România
după bogățiile Harului Său.
Din toată inima vă dorim tuturor Sărbători Binecuvântate!
Hristos S-a Născut!
Un An Nou plin de Har!
Pastor Paul Negruț
Vicepreședinte cu educația biblică
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