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Alexandra	si	eu	am	trait	in	aceasta	tara	mai	mult	de	37	de	ani.	Am	scapat	din	regimul	comunist	din	Romania	in	1978	in	
speranta	 de	 a	 ajunge	 la	 un	 liman	 unde	 exista	 libertate.	 Cand	 am	 ajuns	 atunci	 pe	 pamantul	 american,	 visul	 a	 devenit	
realitate.	 Intr-adevar,	ne	 lasasem	casele,	 familiile	 si	 tot	 ce	 cunosteam	 in	urma,	dar	plecasem	sub	 indrumarea	Duhului	
Sfant.	Stiam	ca	ne	punem	vietile	in	primejdie,	ale	noastre	precum	si	ale	familiei	si	prietenilor,	totusi	am	plecat	catre	alte	
meleaguri;	 catre	 un	 pamant	 liber.	 Stim	 ca	 povestea	 noastra	 nu	 este	 unica	 si,	 precum	 multi	 alti	 refugiati,	 santem	
recunoscatori	pentru	ca	putem	trai	 intr-un	 loc	unde	vocea	noastra	are	greutate	si	unde	putem	fi	 folositori.	Zilele	 in	
care	vocea	noastra	aducea	persecutie	si	inchisoare	au	trecut;	apartinem	acum	unei	tari	unde	avem	egalitate,	libertate	si	
independenta.	 Multi	 oameni	 si-au	 pus	 (si	 inca	 isi	 mai	 pun)	 viata	 in	 primejdie	 pentru	 a	 ne	 asigura	 aceasta	 libertate	
inegalabila.	

Aceasta	tara	a	fost	intemeiata	pe	principiile	si	valorile	Bibliei	si	trebuie	sa	luptam	pentru	a	le	pastra.	Parintii	fondatori	au	
avut	 viziunea	 unui	 guvern	 care	 sa	 incurajeze	 si	 a	 promoveze	 Crestinismul.	 Iata	 un	 extract	 din	 faithofourfathers.net,	
penrtu	a	privi	impreuna	citeva	din	principiile	pe	care	a	fost	intemeiata	aceasta	tara:		

Toate,	mai	 putin	 doua,	 din	 primele	 108	 de	 universitati	 fondate	 in	 America	 au	 fost	 Crestine.	 Acestea	 includ	 prima	
universitate,	 Harvard,	 unde	 manualul	 studentilor	 avea	 urmatoarea	 Regula	 #1:	 Fiecare	 student	 sa	 fie	 invatat	 si	
indrumat	sa	 ia	 in	consideratie	 in	mod	serios	faptul	ca	scopul	principal	al	vietii	si	studiului	sau	este	sa-L	cunoasca	pe	
Dumnezeu	si	pe	Isus	Hristos,	care	este	viata	eterna,	Ioan	17:3;	si	astfel	sa-L	aseze	pe	Isus	Hristos	ca	singura	fundatie	
pentru	copiii	nostri	in	a	urma	preceptele	morale	ale	celor	Zece	Porunci.	

In	1777,	Congresul	Continental	a	votat	o	cheltuiala	de	$300,000	pentru	Biblii	care	sa	fie	distribuite	in	cele	13	colonii!	
Iar	in	1782,	Congresul	Statelor	Unite	a	declarat	ca	recomanda	si	aproba	Sfanta	Biblie	in	folosinta	tuturor	scolilor.	

Buletinul	de	 fata	a	 fost	 scris	 inainte	de	alegeri,	dar	voi	 il	 cititi	dupa	alegerile	din	2016.	Oricare	ar	 fi	 rezultatul	acestor	
alegeri,	noi	stim	un	lucru	–	Dumnezeu	este	in	continuare	asezat	pe	tronul	Sau	si	conduce	toate	lucrurile.	Daca	Dumnezeu	
va	permite	acestei	natiuni	sa	fie	adusa	pe	genunchi,	aceste	lucru	va	fi	pentru	ca	sa	se	reintoarca	la	radacinile	sale	si	apoi	
sa	lase	voia	Lui	sa	ia	fiinta.	S-ar	putea	ca	Dumnezeu	sa	permita	anumite	lucruri	sa	se	intample	pentru	a	aduce	Duhul	de	
trezire	 si	 invigorare	 care	 este	 atat	 de	 necesar.	 De	mai	multa	 vreme,	 Duhul	 Sfant	 ne-a	 indemnat	 sa	 ne	 rugam	pentru	
aceasta	natiune.	Ne-am	rugat	si	am	mijlocit	in	privinta	deciziilor	care	trebuie	luate	in	America.	Noi	toti	suntem	chemati	
sa	 ne	 rugam	dupa	 cum	ne	 indeamna	Duhul.	 Cuvantul	 ne	 spune	 ca	Duhul	 Sfant	 ne	 va	 calauzi	 in	 tot	 adevarul	 si	 ne	 va	
descoperi	lucrurile	viitoare	(Ioan	16:13).	

Majoritatea	voastra	veti	primi	acest	buletin	dupa	alegeri	si	aveti	aceeasi	responsabilitate	ca	restul	trupului	lui	Hristos,	
anume	 sa	 va	 rugati.	 Fiind	 Crestini,	 suntem	 chemati	 sa	 ne	 rugam	 pentru	 aceasta	 natiune	 mai	 mult	 decat	 oricand	
inainte.	 Stim	 ca	 credinta	noastra	 poate	 aduce	 schimbari,	 dupa	 cum	este	 scris	 in	Matei	 21:22,	 si	 ca	 rugaciunea	 aduce	
roade	(Iacov	5:16).	In	1	Tesaloniceni	5:17,	ni	se	spune	sa	ne	rugam	neincetat,	iar	in	1	Timotei	2:1-6,	sa	ne	rugam	pentru	
conducatorii	nostri.	

“daca	poporul	Meu,	peste	care	este	chemat	Numele	Meu	se	va	smeri,	se	va	ruga	si	va	cauta	Fata	Mea	si	se	
va	abate	de	la	caile	lui	rele,	il	voi	asculta	din	ceruri,	ii	voi	ierta	pacatul	si-i	voi	tamadui	tara”.																																																																																																																																											
2	Cronici	7:14	

	



Din	 acest	 verset	 aflam	 ca	 Dumnezeu	 ne-a	 chemat	 pe	 noi,	 POPORUL	 SAU,	 sa	 ne	 marturisim	 pacatele.	 El	 nu	 cheama	
intreaga	natiune	sa	faca	acest	lucru,	ci	in	mod	special	Trupul	lui	Hristos.	Numai	atunci	va	tamadui	pamantul	nostru.	Ca	
parte	 din	 poporul	 lui	Dumnezeu,	 impreuna	 vom	 fi	 tinuti	 responsabili	 pentru	 aceasta	 natiune,	 deci	 trebuie	 sa	 luam	
atitudine	prin	 rugaciune.	Multi	Crestini	 cred	ca,	deoarece	guvernul	este	o	 institutie	 seculara,	noi	nu	avem	nimic	de	a	
face	cu	el.	Dar,	in	aceasta	privinta,	Satan	inseala	pe	multi	Crestini,	iar	noi	vrem	sa	va	spunem	ca	noi	toti	avem	datoria	sa	
mijlocim	pentru	natiunea	aceasta	iubita.	Statele	Unite	sunt	o	tara	mareata	datorita	Cuvantului	lui	Dumnezeu;	trebuie	sa	
ne	 rugam	pentru	a	o	pastra	nealterata.	Romani	8:26	ne	spune	ca	atunci	 cand	nu	stim	cum	sa	ne	 rugam,	 insusi	Duhul	
Sfant	mijloceste	pentru	noi.	Cand	nu	stiti	cum	sa	va	rugati	pentru	aceasta	tara,	puteti	 fi	convinsi	ca	Duhul	Sfant	va	va	
ajuta!	Si,	desi	alegerile	probabil	se	vor	fi	sfarsit	cand	veti	cititi	acest	buletin,	nu	credem	ca	veti	dori	sa	faceti	parte	din	
acel	grup	de	oameni	care	se	plang	de	rezultat,	dar	vocea	lor	totusi	nu	este	ascultata.	Dorim	sa	fim	un	trup	al	lui	Hristos	
care	este	treaz,	activ	si	plin	de	puterea	Duhului	Sfant!	Deci	sa	nu	stam	pe	margine,	lasand	pasivitatea	sa	ne	copleseasca.	
Daca	inca	mai	exista	o	sansa	de	libertate	religioasa	si	a	cuvantului	in	aceasta	tara,	trebuie	sa	fim	genul	de	mijlocitori	care	
primesc	 atentia	 Dumnezeului	 Atotputernic.	 Desi	 rugaciunea	 a	 fost	 scoasa	 din	 scoli,	 cu	 oamenii	 corespunzatori	 in	
autoritatea	 guvernului,	 inca	 mai	 putem	 aduce	 aceasta	 natiune	 inapoi	 la	 radacinile	 sale.	Nu	 este	 prea	 tarziu	 pentru	
America.	Nu	este	niciodata	prea	tarziu	cu	Dumnezeu.	

Dupa	cum	stiti,	John	tocmai	s-a	intors	dintr-o	misiune	peste	ocean.	Misiunea	a	fost	plina	de	succes	si	dam	toata	slava	lui	
Dumnezeu	pentru	usile	care	ni	s-au	deschis.	Dumnezeu	ne-a	ingaduit	sa	adunam	5	tone	de	mancare	pentru	a	o	distribui	
celor	nevoiasi	in	perioada	Misiunii	de	Craciun:	ulei	de	gatit,	zahar,	faina,	malai	si	orez.	Toate	aceste	provizii	au	fost	aduse	
la	 centrul	 nostru	de	distributie,	 asteptand	acum	 sa	 fie	 sortate	 si	 date	direct	 celor	 care	 au	nevoie	pentru	perioada	de	
iarna.	In	afara	de	acestea,	au	fost	cumparate	si	2000	de	ciocolate	pentru	copii.	Alte	lucruri	pentru	pachetele	de	Craciun	
ale	copiilor	inca	mai	trebuie	cumparate.	Ii	multumim	lui	Dumnezeu	si	VOUA	pentru	ca	ati	raspuns	acestei	nevoi!	Datorita	
suportului	vostru	in	credinciosie	si	rugaciunilor	voastre	putem	fi	o	mana	intinsa	catre	Imparatia	Slavei	Lui;	va	multmim!	

Containerul	care	a	fost	trimis	din	SUA	va	ajunge	in	jur	de	14	noiembrie.	Daca	va	amintiti,	acest	container	contine	jucarii	
de	plus,	creioane,	stafide,	periute	de	dinti	si	piepteni.	Daca	Domnul	va	pune	pe	inima	sa	ajutati	acest	proiect,	va	rugam	
sa	ascultati	de	acel	indemn.	Inca	mai	avem	de	cumparat	bilete	de	avion,	precum	si	transportul	de	teren	de	peste	ocean.		

In	timpul	acestei	ultime	misiune,	John	a	impartasit	marturia	unei	tinere	femei	care	L-a	crezut	pe	Dumnezeu	in	privinta	
unei	seminte.	Ea	nu	avea	samanta	de	pus,	asa	ca	s-a	rugat	si	a	crezut	ca	va	primi	in	mod	supranatural	o	samanta	pentru	
Imparatia	 Lui.	 La	 cateva	 zile,	o	alta	 credincioasa	 se	pregatea	 sa	plateasca	 cheltuielile	 lunare	 si	 a	 inceput	 sa-si	numere	
banii.	Asteptandu-se	sa	aiba	tot	atiti	bani	ca	de	obicei,	i-a	numarat	totusi,	rezultatul	fiind	o	suma	mult	mai	mare.	Fara	sa	
stie	 cum	 surplusul	 a	 ajuns	 acolo	 sau	 de	 ce,	 a	 auzit	 vocea	 Domnului	 mentionand	 numele	 tinerei	 femei	 (cea	 care	 se	
increzuse	in	privinta	semintei),	urmat	de	numele	“John”.	A	sunat-o	imediat	pe	tanara	femeie,	i-a	spus	ce	s-a	intamplat	si	
numele	pe	care	l-a	auzit.	Tanara	a	stiut	imediat	de	ce	si	s-a	bucurat	enorm	de	ce	a	facut	Dumnezeu	pentru	ea.	A	primit	
banii	si	a	plantat	samanta	 in	aceasta	misiune,	dandu-I	slava	 lui	Dumnezeu	pentru	samanta	primita!	Este	de	mentionat	
faptul	ca	femeia	care	a	gasit	surplusul	de	bani	nu	il	cunostea	pe	John	si	nu	auzise	niciodata	acest	nume.	Acest	 lucru	a	
fost	o	minune	de	la	Dumnezeu	si	o	samanta	supranaturala	care	a	luat	fiinta	datorita	credintei	unei	tinere	femei	si	a	
Cuvantului	rostit.	Cand	doresti	sa	plantezi	o	samanta,	Biblia	ne	spune	ca	El	da	samanta	semanatorului	(1	Corinteni	9:10).	

Tot	ce	facem	noi	se	concentreaza	pe	castigarea	de	suflete	pentru	Imparatie;	va	multumim	ca	luati	parte	la	acest	lucru!	
Nu	ar	fi	posibil	fara	sprijinul	financiar	si	prin	rugaciune	al	partenerilor	si	familiei	noastre	in	Hristos!	Ne	rugam	ca	fiecare	
din	 voi	 sa	 aiba	o	 sarbatoare	buna	de	Thanksgiving	 si	 toate	binecuvantarile	 pe	 care	Domnul	 le-a	dat	 asupra	 voastra	 –	
Filipeni	4:19.	

In	Hristos,	

John & Alexandra

	


