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Eben Ezer \i Iehova Iire ! — La hotarul de sf`r\it al celui de-al 22-lea
an de activitate a Societ][ii Misionare %Rom`nia pentru Hristos^,
spunem smeri[i cuvintele psalmistului %Domnul a f]cut lucrul acesta, \i
este o minun][ie 'naintea ochilor noştri^ (Ps. 118:23).

Arcul de Triumf din Bucure\ti

Din via[a stuparului...

%S-a f]cut mult] zarv]...^ (Fapte 23:9)
Continu`nd din num]rul trecut, amintesc c] odat] cu plecarea
tuturor reginelor, c]su[a r]m`ne pentru o vreme foarte lini\tit],
c]m]rile sunt pline, popula[ia mai rar] dar 'nc] numeroas], \i
aparent totul e pl]cut. "nc] nu se lucreaz], se a\teapt] parc] ceva.
"n scurt timp lini\tea este curmat] de un semnal de disperare:
Unde este regina? La acest semnal, pe care a\ fi dorit s]-l 'n[eleg, se
porne\te o zarv] f]r] precedent. Un consiliu ne'n[eles lucreaz] pentru
rezolvarea situa[iei 'n cauz]. N-am 'n[eles consf]tuirea, dar am 'n[eles
hot]r`rea final]: O seam] de albine au fost alese s] 'nlocuiasc]
regina. Hot]r`rea presupune c] o armat] de albine vor produce
l]pti\or consum`nd miere ca s] hr]neasc] echipa de regine (doicile).
Ideea pare rezonabila \i toat] familia lucreaz] ca un singur trup 'n
plin] armonie. Dar 'n scurt timp succesul se transform] 'n dezastru.
Dup] 18 sau 20 de zile c`nd primii bebelu\i apar, ob[inu[i din albinele
alese s] fie regine, lucrarea a dat faliment. Munca asidu] \i 'ntreaga
organizare frumoas] vizeaz] un sf`r\it tragic. Noii n]scu[i sunt ni\te
mon\tri cu capul mare, m]n`nc], dorm, \i se 'nv`rtesc printe albinele
lucr]toare f]r] s] ia vreo ac[iune comun].
Dezgustate, depresionate, albinele nu mai fac zarv]. "ncet dar sigur
'nceteaz] activitatea \i intr] 'ntr-o stare de resemnare. Poate m-a\
putea opri aici \i cititorii s] scrie mai jos povestea cunoscut] de ei din
via[]. Albinele de mii de ani tr]iesc, vitalizeaz] prin regin], 'n jurul ei.
Biserica lui Hristos tr]ie\te \i e vie de 2000 de ani prin via[a pe care
o avem 'n El \i prin El. Biblioteci 'ntregi de cuno\tin[e nu pot oferi o
na\tere din Dumnezeu. Misterul acesta r]m`ne \i va r]m`ne tainic.
Nicodim vroia s]-l priceap] omene\te cu ajutorul celor cinci sim[uri
ale sale, s] intre 'n posesia acestui fenomen duhovnicesc (Ioan 3:15).
R]spunsul M`ntuitorului nostru pune la 'ncurc]tur] pe orice om care
vrea cu firea lui p]m`ntesc] s] p]trund] 'n tainele form]rii omului
nou. Lucrurile duhovnice\ti pot fi pricepute de cei duhovnice\ti,
Urmare 'n ultima pagin]
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%Mare este Domnul \i foarte vrednic de laud] \i m]re[ia lui este
nep]truns]^ (Psalmul 145:3).
Dou]zeci \i doi de ani de minuni
Exact a\a putem striga noi cei de la Societatea
Misionar] %Rom`nia pentru Hristos^, s] ne aud] to[i
rom`nii. Timp de 22 de ani de la 'nfiin[area acestei
Societ][i Misionare, nu aveam fonduri la banc], dar am
angajat \i am ajutat ne’ntrerupt o seam] de plantatori de
biserici 'n Rom`nia, \i 'ntr-o vreme au fost 150 de
lucr]tori. Am experimentat metoda lui George Müller.
Noi nu am avut nimic, dar Domnul a avut totul. Doar 'n
c`teva r`nduri, nu ni s-au ajuns banii. Probabil Domnul
poruncise cuiva s] ne ajute, dar acela a uitat. Fratele
casier a mai luat pe credit-card c`teva mii de dolari \i
am pl]tit pe fra[ii no\tri lucr]tori 'n Rom`nia, iar pe data
urm]toare am primit suma necesar] \i pentru plata
datoriei. |i asta, timp de 22 de ani! O, e uimitor ce mare
\i bun este Domnul! |i totu\i ce pu[in ne 'ncredem 'n El!
Fondarea Societ][ii.
Sunt 22 de ani trecu[i de c`nd un mic grup a luat
ini[iativa s] formeze Societatea aceasta misionar]. Ei au
fost fra[ii: Constantin Cristea, coordonator, Bo[an Elisei
secretar, Pavel Ploscaru casier, \i 'n lips] m-au numit pe
mine pre\edinte \i pe Dr. Ken Fisher vicepre\edinte. Cu
c`[iva ani 'n urm], Dr. Ken Fisher a plecat 'n ve\nicie, \i
atunci am vorbit cu fra[ii Valentin Popovici \i Tiberiu
Lupa\ \i i-am pus vicepre\edin[i cu sponsorarea altor
lucr]tori. Nici unul nu e salariat, ci to[i slujesc 'n mod
voluntar.
Adunarea de fonduri
Societatea noastr] nu are o persoan] care s] mearg]
prin biserici pentru adunarea de fonduri ci avem doar un
buletin trimestrial cu care facem de cunoscut mersul
lucr]rii \i facem de cunoscut unele nevoi 'n Rom`nia.
Scopul Societ][ii
Scopul Societ][ii Misionare %Rom`nia pentru Hristos^
este s] ajute la plantarea unor noi biserici \i s] ajute
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bisericile mici s] aibe un p]stor, care s] predice Evanghelia \i s]
contribuie la l][irea "mp]r][iei lui Dumnezeu 'n Rom`nia, mai ales 'n
Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova \i Bucovina, iar mai t`rziu neam extins \i 'n Republica Moldova.
Rezultatul a 22 de ani
"n Oltenia erau doar vreo 10 bisericu[e. Chiar \i la Craiova \tiu c]
biserica din Timi\oara ajuta la plata salarului fratelui Nicolae
Moldovan, fost p]stor acolo. Iar azi Evanghelia se propov]duie\te 'n
peste 100 localit][i. Am
trimis lucr]tori la sate \i %Lucra[i nu pentru m`ncarea pieritoare,
ora\e unde nu aveam nici ci pentru m`ncarea, care r]m`ne pentru
via[a ve\nic]...^ (Ioan 6:27a)
m]car o familie de poc]i[i.
De exemplu la Solca, la
Tg. Jiu, erau vreo 14, la Baia de Aram] 0, \i Evanghelia a lucrat, iar
azi avem biserici 'nfloritoare, unele cu peste 100 membri. Nu omul, ci
Domnul \i-a f]cut lucrarea. Onestitatea omului se poate constata din
faptul c] fratele trimis la lucru, a fost gata s]-\i extind] aria de lucru \i
'n satele 'nvecinate, form`nd \i acolo noi biserici.
R]splata
In Marea zi a R]spl]tirilor, nu cei de la Centru, care 'ndruma[i de
Domnul au lucrat strategic, se vor bucura de marea r]spl]tire, ci cei
ce au d]ruit b]nu[ul \i cei ce au alergat 'n c]utarea sufletelor
pierdute.
Acum eu sunt foarte b]tr`n, 'n al 95-lea an al vie[ii mele. "n dou]
r`nduri mi-am prezentat demisia. B]tr`ne[ea '\i spune cuv`ntul.
Ochiul meu drept \i-a pierdut lumina, iar degetele nu mai pot lucra
ca alt]dat]. Totu\i, fra[ii nu au fost gata s] m] 'nlocuiasc], ci doar
mi-au u\urat slujirea s] nu mai fac coresponden[a \i s] nu lucrez
ve\tile din rapoartele de pe teren. Acestea urm`nd s] le fac] fr.
Valentin Popovici, care de fapt a editat \i tip]rit \i p`n] acum
Buletinul Societ][ii Misionare.
Mul[umire din suflet
Mul[umesc pe aceast] cale tuturor fra[ilor p]rta\i la aceast] sf`nt]
lucrare, la care prin har am devenit p]rta\i. Domnul cel Atotputernic
s]-\i duc] \i mai departe lucrarea Sa binecuv`ntat].
"n Glorioasa Lui slujire,
B]tr`nul vostru frate Petru Popovici
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M]re[ia Numelui lui Dumnezeu e cunoscut] pe tot pam`ntul

“...C]ci de la r]s]ritul soarelui p`n] la asfin[it, Numele Meu este mare 'ntre
neamuri... Mare este Numele Meu 'ntre neamuri.^ (Maleahi 1:11)
Acesta e glasul Dumnezeului cerului \i al p]m`ntului, care se uit] c]tre p]m`nt
\i declar] ce v]d ochii Lui, ochi c]rora nu le scap] nimic. El vede cum m]re[ia
Numelui Lui a f]cut ocolul P]m`ntului \i neamurile cunosc acest Nume \i "i aduc
'nchinare. Declara[ia Lui este o declara[ie unic] \i ne descoper] faptul c]
Dumnezeu este onorat de acei care ne-am a\tepta s] nu \tie at`t de mult despre
Dumnezeu. Declara[ia lui Dumnezeu este ca un repro\ la adresa celor c]rora El le-a
f]cut mult bine \i care trebuiau s]-L cunoasc], s]-L onoreze \i s]-i aduc] 'nchinare.
Sunt c`teva 'ntreb]ri care se ridic] \i ne privesc 'n mod direct pe noi:
 Ce vede Dumnezeu la cei din neamul nostru 'n locurile dragi inimii noastre, 'n
locul de unde am venit fiecare, c`t de cunoscut este El \i dragostea Lui cea f]r]
asem]nare pe care a ar]tat-o la Golgota prin jertfirea Fiului S]u pentru noi?
 Ce vede Dumnezeu 'n locul 'n care tr]im pentru o vreme \i desigur \i c`t de
implica[i suntem 'n r]sp`ndirea m]re[iei Lui?
 Ce vede Dumnezeu 'n casa noastr], care sunt preocup]rilor noastre?
El a c`\tigat cu pre[ul Fiului S]u, un popor care s] fie al Lui, plin de r`vn] pentru
fapte bune, fapte care-L pream]resc \i care-L prezint] pe Dumnezeu \i dragostea
Lui ar]tat] la Golgota prin jertfirea Domnului Isus. Prin harul Lui te-a s]dit \i pe
tine 'n poporul acesta. Anul de 'ndurare care ne este dat, e o ocazie minunat] s]
spunem celor din jurul nostru precum \i celor din [ara de unde venim despre
m]re[ia Marelui nostru Dumnezeu \i dragostea Lui cea mare cu care ne iube\te.
.
M]re[ia Lui Dumnezeu este declarat] de psalmistul David

“Te voi 'n]l[a, Dumnezeule, 'mp]ratul meu, \i voi binecuv`nta Numele t]u 'n veci
de veci... Mare este Domnul \i foarte vrednic de laud], \i m]rimea Lui este
nep]truns].^ (Ps. 145:1-3)
M]re[ia lui Dumnezeu este o experien[] zilnic] pe care o tr]ie\te David, omul
pl]cut lui Dumnezeu. El vede m]re[ia lui Dumnezeu 'n toate lucr]rile din jurul lui,
precum \i 'n via[a lui personal], \i o declar] cu toat] puterea, recunosc`nd c]
Dumnezeu este at`t de mare 'n fiin[a Lui \i 'n toate lucr]rile Lui, 'nc`t veacurile \i
veacurile veacurilor nu sunt suficiente s] poat] cineva p]trunde 'ntreaga Lui
m]re[ie. El este Singurul care ni s-a descoperit prin Domnul Isus Hristos \i ne-a dat
oportunitatea s] ne unim glasurile cu to[i cei ce-L pream]resc pe Dumnezeu,
oriunde sunt ei s] c`nt]m spre slav] lui Dumnezeu: %Ce Mare E\ti, Ce Mare E\ti^
M]re[ia Lui Dumnezeu este declarat] de cei ce-L cunosc pe Dumnezeu

%Atunci \i cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat
aminte la lucrul acesta, \i a ascultat; \i o carte de aducere aminte a fost scris]
'naintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, \i cinstesc Numele Lui.” (Mal. 3:16).
Cuv`ntul lui Dumnezeu prin Maleahi ne prezint] pe copiii lui Dumnezeu
'mpreun] cu preocup]rile lor, 'mpreun] cu toate c]ut]rile \i aspira[iile lor. Ei au
r]mas statornici 'n vremuri deosebit de critice c`nd al[ii d]deau 'napoi, c`nd al[ii se
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lep]dau de Domnul. Ei \tiu ce Dumnezeu mare au \i ce minunat este s] faci parte
din poporul Lui:
 Dumnezeu este mare 'n inima lor 'ntruc`t ei 'L iubesc pe Dumnezeu: %...cei
ce se tem de Domnul ...”
 Dumnezeu este mare 'n mintea lor 'ntruc`t \i-au pus mintea s] se g`ndeasc]
la Dumnezeu \i la lucr]rile Lui.
 Dumnezeu este mare 'n c]utarea lor 'ntruc]t s-au c]utat unul pe altul \i au
confirmat c] sunt fiii marelui Dumnezeu, depun`nd astfel o bun] m]rturie
c] 'n orice vreme Dumnezeu are un popor care-L iube\te \i-L ascult].
 Dumnezeu este mare 'n gura lor 'ntruc`t ei au vorbit unul cu cel]lat despre
m]re[ia lui Dumnezeu \i s-au 'mb]rb]tat 'n vestirea m]re[iei lui Dumnezeu.
Dumnezeu a luat aminte la faptul c] ei au hot]rt s] se 'nt`lneasc], s] vorbeasc],
s] onoreze Numele Lui, \i o carte de aducere aminte a fost scris] 'n ceruri: %Ei vor

fi ai Mei, zice Domnul o\tirilor, 'mi vor fi o comoar] deosebit], 'n ziua pe care o
preg]tesc Eu. Voi avea mil] de ei, cum are mil] un om de fiul s]u, care-i sluje\te”
(Maleahi 3:17). Deseori suntem l]sa[i s] vedem felul 'n care lucreaz] Dumnezeu
fa[] de copiii Lui c`nd ace\tia "l onoreaz], "l pream]resc \i "l m]rturisesc prin
via[a \i purtarea lor. Dumnezeu nu r]m`ne niciodat] mai prejos dec`t omul \i a
ar]tat lucrul acesta dintotdeuna \i pentru totdeauna.
 Moa\elor din Egipt le-a f]cut case pentru c] s-au temut de Dumnezeu \i au
f]cut bine poporului Lui.
 Lui David i-a zidit %o cas]” pentru c] David a dorit s] construiasc] o cas]
Numelei lui Dumnezeu
Prin proorocul Maleahi (Maleahi 3:17) El ne descoper] practica Cerului 'n dreptul
fiec]rui copil al lui Dumnezeu care "l pream]re\te pe Dumnezeu prin via[a \i prin
m]rturia pe care o depune despre Dumnezeu 'mpreun] cu r]scump]ra[ii Lui.
Scrierea unei c]r[i de aducere aminte este practica Cerului care a fost
dintotdeauna \i care r]m`ne pentru totdeauna. Despre cei din vremea lui Maleahi
El declar] trei lucruri 'n aceast] carte de aducere aminte scris] 'n ceruri:
 Poporul lui Dumnezeu este proprietatea lui Dumnezeu. Ce minunat e s]
stim c] avem un asemenea Ocrotitor!
 Poporul lui Dumnezeu este comoara lui Dumnezeu. Ce minunat e s] \tim c]
avem pre[ 'n ochii Lui!
 Poporul lui Dumnezeu sunt fii \i fice ale lui Dumnezeu. Ce minunat s] \tim
c] avem un asemenea Tat]!
Aceste adev]ruri trebuie s] ne 'nfl]c]reze pe noi cei ce suntem fii \i fice ale Lui \i
m`inile noastre s] fie 'nt]rite. Noi avem parte de harul lui Dumnezeu s] tr]im 'n
aceste vremuri c`nd Dumnezeu prive\te cu bucurie la via[a noastr] \i la
'mplicarea noastr] 'n lucrarea de r]sp`ndire a Evangheliei. Domnul Isus \i
dragostea lui de oameni trebuie s] fie cunoscut] de to[i. Noi suntem chema[i s]
m]rturisim ce mare Dumnezeu avem, ce mare dragoste are El pentru fiecare
suflet \i ce mult dore\te ca to[i s] vin] la El \i prin credin[a 'n jertfa Domnului
Isus Hristos s] primeasc] via[a ve\nic] \i s] se bucure de o via[] nou] 'n familia
mare a Marelui nostru Dumnezeu.
"n ceruri se scrie o carte de aducere aminte 'n dreptul numelor noastre \i
Dumnezeu nu va uita niciodata osteneala copiilor Lui pe ogorul Evangheliei.
Domnul s] ne 'nfl]c]reze pe to[i 'n lucrarea Lui. Amin!
Costel Cristea
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OLTENIA
CARACAL. Fr. Cornel Filip, p]storul Bisericii Baptiste Sf`nta Treime ne
face cunoscut c] au avut o binecuv`ntat] perioad] de sf`re\it de an. Asta, dup] o
perioad] de 'ncerc]ri \i necazuri.
%"n luna august so[ia a trecut printr-o grea opera[ie, dar Domnul a avut mil]
de noi. Iar toamna am 'nceput cu s]rb]torirea Anivers]rii a 15 ani de existen[] a
Bisericii din Caracal. "nainte de 14 octombrie 2012, am avut 3 zile de activit][i
cu copiii \i adolescen[ii. Am f]cut totul la o \coal] dintr-un cartier mai s]rac al
ora\ului \i am d]ruit rechizite, ceva juc]rii, bomboane \i cornuri. S`mb]t] am
fost la un spital, la sec[ia pediatrie \i am dat juc]rii, cornuri, bomboane, s]pun \i
past] de din[i, copiilor interna[i acolo. Iar adul[ilor le-am dat c`te o mic] aten[ie.
Duminica am avut bucuria s] fim la Casa Domnului peste 130 de persoane. Corul
bisericii Golgota din Bucure\ti, compus din vreo 30 persoane a c`ntat impecabil
laudele Domnului. Cuv`ntul Domnului a fost vestit de fr. Daniel Mari\, Rectorul
Institutului Teologic Baptist din Bucure\ti.
Pe dat] de 15 decembrie am organizat un concert de colinde la Teatrul
Na[ional din Caracal, ceva cu totul neobi\nuit 'n Oltenia. Organizarea acestui
concert a fost precedat] de o mare lupt] spiritual], mult] 'mpotrivire \i
incertitudine. De altfel a fost cel mai mare eveniment pe care l-am organizat
vreodat] de la 'nfiin[area bisericii.
Am fost at`t de binecuv`nta[i s] avem acest concert de colinde! Au fost
prezen[i 'n sala Teatrului Na[ional 'n jur de 200 persoane ’n Caracal, dintre care
vreo 170 necredincio\i. Mul[i din ei au auzit pentru prima dat] un mesaj despre
Na\terea Domnului. Duhul Sf`nt a lucrat 'n mod vizibil. Oamenii au apreciat
concertul \i atmosfera creat].
O alt] buinecuv`ntare a fost faptul c] 'ntreg concertul \i mesajele, at`t al meu
c`t \i al fratelui rector, au fost redate de dou] ori la Televiziunea local]. Toat]
lauda s] fie a Domnului, c]ci El a biruit toat] 'mpotrivirea.
A fost o mare lupt] spiritual]. Am pus 50 de afi\e prin ora\, la \coli, la licee,
l`ng] diferite institu[ii, \i am dat 150 invita[ii la cunoscu[i. Nu am dat invita[ii pe
str]zi, c]ci am dorit s] evit]m confrunt]ri. Alt]dat] c`nd am dat a\a, oamenii nu
au r]spuns. Concertul a fost precedat de o seam] de piedici \i obstacole.
Aprobarea noului primar \i a consiliului pentru 'nchirierea Teatrului a fost dat]
cu mare 'nt`rziere. "nainte de concert cu c`teva zile, a fost un viscol puternic \i
multe \osele au fost 'nchise p`n] au fost cur][ate de z]pad]. Apoi a urmat un ger
de -17 \i -20 grade. "n acele condi[ii am 'mp]r[it invita[iile \i am lipit afi\ele.
Mergeam zilnic s] v]d dac] nu le-a deslipit v`ntul sau vreun r]uvoitor. Au fost
c`teva zile c`nd nu \tiam dac] va putea c]l]tori corul de la Bucure\ti la Caracal.
"n diminea[a c]l]toriei corului spre Caracal, patru cori\ti \i organistul n-au mai
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putut face deplasarea. Dirijorul a ref]cut 'n autocar lista colindelor pentru
concert.
Apoi unii din membri bisericii n-au privit bine concertul la Teatru, pentru c]
nu se g`ndeau c] acesta va ajuta la lucrarea de des[elenire pe care o facem. Nu
numai c] nu au invitat pe al[ii, dar nici m]car ei nu au venit la concert. Ne rug]m
ca Domnul s] biruiasc]. Cu toate
aceste impedimente, Domnul Isus a
lucrat. Mul[i invita[i \i-au adus rude,
cunoscu[i. Au fost \i trei preo[i, unul
'mpreun] cu so[ia \i copiii.
De atunci continu] s] vin] la
biseric] trei b]rb][i \i dou] femei din
afar]. Am vorbit cu ei despre
catechez] \i botez. Ruga[i-v] pentru
noi ca Domnul s] lucreze 'n aceste
zone aride \i mul[i p]c]to\i s] se
'ntoarc] la Dumnezeu. ^
NEGOIE|TI. Biserica Baptist]
%Emanuel^ din Negoie\ti este o
misiune a bisericii din Craiova. Ea
are 24 membri, 20 apar[in]tori \i 8
prieteni. Anul trecut au fost botezate
4 suflete. Tat]l acestor patru i-a
amenin[at c] 'i omoar] cu cu[itul. Fr.
Teofil Ologeanu dorea s] fac] botezul
afar] la r`u, dar din procina
amenin[]rilor a am`nat botezul \i 'n
luna octombrie l-au f]cut 'n Casa de
Rug]ciune. Slav] Domnului, olteanul
cu[ita\ s-a 'mbl`nzit \i acum vine \i el
la biseric] 'mpreun] cu copiii s]i.
UNIREA. Aici lucreaz] fr.
Cornea Stan. El a lucrat cu rezultate
bune \i la Tunari, unde a plantat o
biseric]. Acum lucreaz] \i la Plenita,
o localitate strategic], unde avem o
familie cu doi copii. P]rin[ii sunt
Sus: Grupul copiilor care vin la
boteza[i. Fr. Stan 'i viziteaz]
adunarea
din Istria.
s]pt]m`nal.
La mijloc: Agap] fr][easc] 'n
CETATE. Aici r]m]seser]
localitatea S]cele cu copiii \i prietenii
'nainte doar c`[iva fra[i b]tr`ni.
Fratele Cornea Stan \i-a extins \i aici bisericii.
Jos: Evanghelizare la Agigea, cu
lucrarea. Acum biserica are 36
membri,16 copii \i 11 prieteni dintre fratele Ovidiu Liteanu. |apte suflete au
care 6 sunt preg]ti[i pentru botez. venit 'n fa[] pentru rug]ciunea de
Anul trecut fra[ii au construit o Cas] poc]in[]..
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de Rug]ciune \i au botezat trei suflete.
CRAIOVA. Fr. Teofil Ologeanu sluje\te 'n aceast] biseric] din anul 1984.
El ne scrie: %Vreau de la 'nceput s] 'mi exprim mul[umirea pentru tot ce face
Domnul prin dumneavoastr] \i prin fra[ii de acolo 'n zona aceasta a Olteniei.
F]r] acest ajutor ne-ar fi foarte greu. Sunte[i p]rta\i la slujirea acestei biserici,
c]ci am avut harul s] plant]m 20 de biserici. Anul acesta am avut o s]pt]m`n] de
rug]ciune. "ntre 24-27 martie anul trecut am avut servicii de evanghelizare. "n
fiecare zi de mar[i avem post \i rug]ciune cu biserica. "n luna iulie am avut un
botez cu 7 persoane. Acum avem un alt grup la catechez]. Suntem cu Casa de
Rug]ciune 'n construc[ie. Avem acoperi\ul pus, dar 'nc] mai e mult lucru. Avem
o filial] la Talpas-Milfe\ti, la 50 km. nord de Craiova. Acolo, la 'nceput ne
adunam 'n casa unui frate, iar anul trecut am cump]rat un teren pentru ei, s-a
ob[inut autoriza[ia de construc[ie \i s-a 'nceput lucrarea. Biserica Baptist]
Ghetsemani din Caransebe\ cu fr. D]nu[ Vr]ncil] \i o seam] de al[i fra[i s-au
implicat financiar, precum \i manual, c]ci au venit pe \antier \i au muncit
efectiv. Ei au cump]rat amvonul, scaunele, un cuptor de 'nc]lzit, \i au amenajat o
camer] pentru copii. Astfel c] 'n noiembrie am avut inaugurarea acelui loca\ de
'nchin]ciune, la care a luat parte mult popor. "n aceast] localitate avem un grup
de 14 membri boteza[i. Dup] aceasta a r]mas un grup de prieteni de care m]
ocup 'n vederea botezului. Din Craiova m] deplasez eu \i un grup de fra[i care
sus[inem lucrarea. Avem vreo 20 de copii din sat printre care este chiar \i copilul
[`rcovnicului. E o zon] strategic]. "n jur nu exist] nici o alt] biseric]
evanghelic]. ^ — Slav] Domnului pentru a\a lucr]ri.
DR}G}NE|TI-OLT. Fr. Opri\ Daniel ne scrie c] 'n biserica lor au avut un
botez cu o familie, so[ \i so[ie, pe data de 7 octombrie 2012. Ei sunt doritori de
p]rt]\ia fr][easc] \i de a cunoa\te c`t mai bine Cuv`ntul Domnului. %Am f]cut o
seam] de vizite la fra[i \i la prieteni at`t aici 'n ora\ c`t \i la Coteana, 17 km.
distan[], misiunea noastr]. Pe 2 persoane care vin la biseric], i-am v]zut
interesa[i s] cunoasc] mai bine Evanghelia, i-am invitat s] vin] la noi acas] \i
studiem Cuv`ntul. Am c]utat prin acele vizite familiare s]-i ajut s] creasc]
spiritual. Am c]utat s] ajut pe unii aduc`ndu-i cu ma\ina la Casa Domnului din
Dr]g]n]\ti c`t \i la p]rt]\ia fr][easc] de la Coteana, localitate vecin], unde 'nc]
nu avem cl]dire, ci ne adun]m 'n casele fra[ilor ca s] le 'mp]rt]\im Cuv`ntul
sf`nt. Am observat bucuria de a veni la biseric] la copiii fra[ilor de la Coteana.
Fiind o zon] s]rac], din banii primi[i am c]utat s] ajut cu alimente \i
'mbr]c]minte unele familii foarte s]race. La Coteana am ajutat la finalizarea unui
pu[ de ap] potabil]. V] mul[umim pentru ajutorul pe care 'l primim, c]ci prin el
putem ajuta \i noi pe al[ii. ^

DOBROGEA
MURFATLAR. Pe data de 14 octombrie. 2012, 'n Biserica Baptist] Betania
din Murfatlar, Comunitatea Constan[a, s-a s]v`r\it actul de ordinare ca p]stor a
fratelui Ghi[] Sorin.
S}CELE. Fr. Daniel Topciu ne scrie: %V] sunt deosebit de recunosc]tor
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pentru toat] sus[inerea Dvs. spiritual] \i material] \i m] rog ca Domnul s] v]
r]spl]teasc] pentru p]rt]\ia la r]sp`ndirea Evangheliei 'n Rom`nia. Consider un
privilegiu \i o binecuv`ntare de la Dumnezeu pentru slujirea aceasta 'mpreun] la
'ntoarcerea celor pierdu[i la Dumnezeu. Doresc s] v] 'mp]rt]\esc noi motive de
mul[umire \i mijlocire pentru lucrarea la care Domnul ne-a chemat.
Lupta spiritual] cu for[ele 'ntunericului la care suntem angaja[i, nu e u\oar].
V] 'mp]rt]\esc o experien[] special] pe care am avut-o cu o lucr]toare de la
misiunea cu copiii. So[ul nepoc]it al unei surori i-a interzis s] mai vin] la
adunare timp de c`teva luni, lucru care a 'ndurerat-o pe ea \i pe noi to[i. Totu\i
noi am c]utat s] ne rug]m ca Domnul s] lucreze la inima so[ului spre m`ntuire.
"n luna august un b]ie[el al lor 'n v`rst] de 8 ani a fost electrocutat la re[eaua de
20 kw. De\i nimeni nu mai credea 'ntr-o \ans] de via[] a acestui b]ie[el,
Dumnezeu a intervenit 'n mod miraculos spre uimirea medicilor, care au declarat
c] acest b]iat a primit o nou] via[]. Am vizitat aceast] familie, am discutat cu
so[ul care a spus c] acum el o trimite pe so[ie la biseric], c]ci a 'n[eles prin acest
accident c] Dumnezeu i-a vorbit lui personal. Sora a revenit 'n p]rt]\ia bisericii
la lucrarea ei cu copiii. "n plus Dumnezeu a preg]tit un alt frate t`n]r ce are o
inim] deosebit] s] vin] la S]cele pentru un an, care ne este de mult folos 'n
lucrarea sf`nt]. Apoi cu unii fra[i am vizitat dou] persoane ce s-au predat
Domnului la evanghelizarea ce am [inut-o la biserica din Corbu. Una dintre ele
are un b]iat de 25 ani foarte grav bolnav, cu care am stat de vorb] despre
m`ntuirea sufletului s]u. Persoanele ce au fost invitate cu aceast] ocazie, ne-au
pus mai multe 'ntreb]ri despre Dumnezeu, Biblie \i 'n leg]tur] cu m`ntuirea.
To[i au ascultat cu mare interes Cuv`ntul Domnului. Un alt t`n]r c]s]torit, care
era de fa[], dup] c`teva s]pt]m`ni, ne-a invitat 'n casa lui s] ne rug]m pentru un
copila\ al lor nou-n]scut. De fa[] erau rudele invitate ale acestei familii, c]rora
le-am prezentat mesajul Evangheliei Domnului Isus.
"n luna septembrie 2012, am avut bucuria s] particip]m la un eveniment
evanghelistic 'n satul Agigea 'mpreun] cu fratele c`nt]re[ Ovidiu Liteanu.
Evanghelizarea a fost pl]nuit] la C]minul Cultural, dar la interven[iile potrivnice
ale preotului, nu ni s-a permis \i atunci am avut-o la Casa de Rug]ciune din
Agigea. A luat parte mult popor \i 7 suflete s-au predat Domnului. Tot 'n aceast]
lun], am avut bucuria s] particip]m la biserica din Corbu, la ordinarea fr. Florin
Cornea, ca misionar 'n St]nce\ti, Ucraina. El este sus[inut de biserica din Corbu
\i de un cerc de biserici din jude[ul Constan[a. Apoi am vizitat punctele
misionare unde vrem s] plant]m noi biserici. "ntr-o localitate 'n timp ce predicam
despre Iona, a intrat un om pentru a asculta Cuv`ntul. Dumnezeu l-a cercetat \i la
sf`r\itul slujbei, a cerut cu lacrimi s] ne rug]m pentru el c] vrea s] fie al
Domnului. Fac] Domnul din el un bun stegar pentru acea localitate. Apoi am
avut 'n satul S]cele s]rb]toarea roadelor. A luat parte mult popor, am vestit
Cuv`ntul Domnului \i la sf`r\it am avut o mas] de dragoste. O prieten] ne-a
cerut o Biblie ca s] poat] cunoa\te mai bine voia Domnului. O alt] doamn] pe
care am 'nt`lnit-o la Istria \i c]reia i-am dat un tractat evanghelic, ’n urm] cu
c`teva s]pt]m`ni, mi-a m]rturisit c] a fost impresionat] de ceea ce a citit \i mi-a
cerut un Noul Testament. Ne rug]m Domnului ca s] lumineze multe suflete s] se
'ntoarc] la Dumnezeu \i s] dea o prop]\ire lucr]rii Evangheliei.^ Œ
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%Caut] de vino 'nainte de iarn]...^ (II Timotei 4:21).
"n lumea aceaceasta se 'ndreapt] spre noi tot felul de chem]ri la
care trebuie sau nu trebuie s] r]spundem. Avem nevoie de mult]
'n[elepciune, de discern]m`nt, ca s] \tim la care s] nu r]spundem, \i
tot de discern]m`nt, renun[are \i uneori chiar sacrificiu, ca s] putem
r]spunde la cele la care trebuie s] r]spundem. Sunt chem]rile
pl]cerii la care mul[i se gr]besc s] r]spund] f]r] s] socoteasc]
pierderile produse prin risipirea timpului \i a resurselor primite de la
Dumnezeu. |i mul[i din noi am c]zut, mai mult sau mai pu[in, 'n
plasa aceasta pe parcursul vie[ii noastre. Oamenii imaturi cad de
obicei 'n plasa acestor chem]ri. |i fiecare din noi, 'n drumul spre
maturitate, am trecut prin faza de imaturitate. Dar, din p]cate, prea
mul[i petrec prea mult timp sau chiar s-au oprit 'n valea imaturit][ii.
De data aceasta a\ vrea s] adresez chem]rile neputin[ei 'n fa[a
'mprejur]rilor dure ale vie[ii, \i datoria noastr] s] r]spundem la
chem]rile celor din necazuri \i nevoi.
1. Trebuie s] r]spundem 'nainte de iarn].
Iarna cu siguran[] vine \i este lipsit] de orice 'ndurare. Cei ce sunt
prin\i 'n plasa ei trebuie s] fie preg]ti[i ca s] poat] trece prin ea.
"mi amintesc de un frate acum mai 'n v`rst], cu care am petrecut
un timp atunci (c`nd eram am`ndoi mai tineri), dar care s-a mutat
mai departe \i din c`nd 'n c`nd la anumite ocazii ne 'nt`lneam \i ne
bucuram s] ne vedem. Uneori la aceste ocazii m] g`ndeam c] ar
trebui s]-mi fac timp \i s] merg special s]-l vizitez. Dar cu prea
multele ocupa[ii n-am ajuns. "ntr-o zi, la o alt] ocazie unde am ajuns
'mpreun] m-am dus repede la d`nsul, dar nu m-a mai cunoscut.
Venise deja iarna vie[ii d`nsului \i degeaba m-a\ mai fi dus fiindc] nu
mai puteam satisface nevoile pe care le avea 'nainte de iarn].
Ajunsese iarna 'naintea mea.
2. S] mergem cu lucruri care-i ajut] s] treac] prin iarn].
|i sf`ntul apostol Pavel ne ajut] s] vedem care sunt acele lucruri.
Am observat 'n adresarea lui c]tre Timotei dou] categorii de lucruri:
Lucruri care produc c]ldur] pentru trup \i lucruri care produc hran]
pentru suflet. Oamenii 'n mare nevoie nu au preten[ie la juc]riile lumii
ci de strictul necesar vie[ii, care face posibil trecerea dincolo de iarna
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vie[ii. "mi amintesc c] am 'ntrebat pe un s]rac, un “homeless” pe
care 'l 'nt`lneam des, de ce are nevoie cel mai mult s]-i aduc? %Numi trebuie nimic,^ a r]spuns el. Parc] am plecat de acolo mai lovit
dec`t dac] mi-ar fi dat o palm] peste obraz. El n-are nimic \i nu-i
trebuie nimic, iar eu am de toate \i tot mai vreau ceva. Cei care trec
prin nevoi mari, \tiu cel mai bine care este adev]rata nevoie a
oamenilor. Nu este oare ce ne-a spus Domnul Isus? Apostolul Pavel 'i
scria lui Timotei: %Dac] avem, dar, cu ce s] ne hr]nim \i cu ce s] ne
'mbr]c]m, ne va fi de ajuns^ (I Tim. 8:8). Apostolul Pavel a lansat
chemarea nevoii lui c]tre Timotei, copilul credin[ei lui.
3. S] mergem cu lucruri care produc c]ldur] pentru trup
Pavel avea nevoie de o manta pe care o l]sase undeva pe timpul
verii \i acum 'n 'nchisoarea Romei unde era frig avea nevoie de ea ca
s] poat] trece dincolo de iarn]. La fel \i pentru mul[i ast]zi, e nevoie
de lucrurile care aduc suficient] c]ldur] s] treac] dincolo de iarn].
4. S] mergem cu hran] pentru suflet.
Apostolul Pavel '\i hr]nea sufletul cu cuv`ntul lui Dumnezeu \i 'i
spune lui Timotei s]-i aduc] c]r[ile care con[ineau hran] sufleteasc].
Oamenii care trebuie s] treac] prin iarna vie[ii sunt uneori ispiti[i s]
arunce n]dejdea \i au nevoie de material care s] alimenteze n]dejdea
lor. |i ce altceva poate s] alimenteze n]dejdea oamenilor 'n afar] de
promisiunile lui Dumnezeu, aduse cu dragoste de oamenii lui
Dumnezeu. Oamenii sensibili 'ndr]znesc s] cear] doar hran] pentru
suflet, 'ns] Timotei care este \i el sensibil \tie c] prin iarn] \i trupul
mai are nevoie de hran].
Iar pentru oamenii care se apropie de iarna vie[ii lor \i simt nevoie
de pu[in comfort \i de pu[in] c]ldur] \i de ceva hran] pentru suflet,
mai sunt oameni ca Timotei. Chema[i-i \i spune[i-le s] ajung] 'nante
de iarn]. Nu repro\a[i altora care n-au cu ce s] vin], c]ci lucrarea
aceasta apar[ine adev]ra[ilor copii ai credin[ei, ca \i Timotei. |i
Timotei, c`nd aude chemarea \tie s] lase lucrurile care trebuie l]sate
ca s] ajung] unde este nevoie 'nainte de iarn].
Du-te tu 'naintea iernii la acei ce trec timizi, dincolo de toamna vie[ii,
Iarna totdeauna vine, "nc]rcat] cu asprime.
Du cu tine din caldur] \i merinde, pentru trup \i pentru suflet
Ca s] poat] \i-ntrista[ii, dezrobi[i de iarna vie[ii, s] ajung]-n primavar].

Pavel Ploscariu
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Ascultam cu pl]cere la Ravi Zacharaias azi diminea[]. Povestea c]
acum c`[iva ani a fost 'n vizit] 'n Israel. Era 'mpreun] cu 'nc] vreo
c`[iva oameni de vaz] \i avuseser] programat s] se 'nt`lneasc] cu
ni\te reprezentan[i din partea Israelului, dar c] 'n cele din urm] au
abandonat aceste planuri. Acum erau invita[i la mas] de unul din cei
patru conduc]tori ai Hamass-ului, chiar unul dintre cei care 'nfiin[ase
organiza[ia. Omul f]cuse mul[i ani de 'nchisoare \i avea o seam] de
copiii mor[i 'n lupta 'mpotriva Israelului. C`nd discu[ia era 'n toi \i au
ajuns cu subiectul la punctul cel mai fierbinte, De ce palestinienii '\i
trimit copiii s] fie martiri 'n lupta asta 'nver\unat] 'mpotriva
Israelului?, Ravi a intervenit, a\a cum \tie el s] intervin], cu o
explica[ie care mi-a dat de g`ndit, \i pe care vreau s] vi-o reproduc
c`t se poate de bine.
El i-a amintit acestui terorist Palestinian de Avraam pe care at`t
evreii c`t \i arabii 'l consider] p]rintele na[iunii lor. I-a amintit de
episodul din Biblie unde Avraam 'l duce pe fiul s]u la muntele unde
%Domnul va purta de grij]^ (a\a cum l-a numit Avraam dup] acest
episod) ca s] 'l sacrifice, a\a cum i-a cerut Dumnezeu. Diferen[a este
c] arabii spun c] era Ismail iar evreii spun ceea ce spune \i Biblia c]
era Isaac - fiul legat pe altarul de sacrificiu. Dar 'ntr-un punct pot \i
arabii \i evreii s] agreeze, \i acela este c] Dumnezeu NU L-A LASAT
pe Avraam s]-\i jertfeasc] copilul ci l-a oprit. Dumnezeu nu are
nevoie s] ne jerfim copiii pe nici un altar. El "nsu\i a procurat jertfa
pentru p]catele noastre ale tuturora oferindu-|i propriul S]u Fiu pe
un munte nu departe de locul despre care vorbim aici, \i acel loc este
Golgota. La acest peisaj creat de Ravi, omul care a 'nfiin[at una din
cele mai crude organiza[ii, a 'nceput s] l]crimeze.
M-am g`ndit cum rezolv]m noi disputele \i diferen[ele dintre noi,
credincio\ii. Adev]rul este unul singur \i necuprins de mare. Ne
cople\e\te bun]tatea lui Dumnezeu \i nu suntem 'n stare s] o
'n[elegem, dar ne 'ntoarcem fa[a de la semenii no\trii \i ac[ion]m ca
\i c`nd am \ti totul, am 'n[elege totul, ca \i c`nd avem adev]rul pe
m`neca hainei. Ar trebui s] fim cu ochii la Golgota, la muntele unde
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%Domnul va purta de grij]^. Dumnezeu are putere s] spun],
%Opre\te-te!^, oric]rui om care dep]\e\te limitele stabilite de El. Dar
ne-am 'ntors a\a de des privirile de la Golgota \i ne ocup]m ori de
ascu[itul cu[itului ori discut]m care mi\care de cu[it ar fi mai potrivit].
F]r] nici o inten[ie deosebit] scriu doar cu 'ndemnul s] nu-L uit]m
pe Domnul Isus \i Golgota 'n preocup]rile noastre, s] nu ne pierdem
vremea cu lucruri de umpl]tur], vorbe goale \i minciuni. Un adev]r
spus pe jum]tate este o minciun], zicea cineva. Cu ce ne ocup]m?
Rodica Bo[an

"n 1989 un cutremur de gradul 8,2 a redus Armenia la ruine, omor`nd
peste 30.000 de oameni 'n mai pu[in de 4 minute. "n mijlocul acestei
devast]ri uria\e \i a haosului creat, un so[ \i-a l]sat so[ia acas], casa lor
fiind 'nc] 'n picioare \i a alergat la scoala unde ar fi trebuit s] fie fiul s]u ,
doar ca s] descopere cl]direa scolii 'n totalitate la p]mint ca o scovard].
Dup] trauma primului \oc, \i-a amintit promisiunea pe care i-o f]cuse
c`ndva fiului lui: %Nu conteaz] ce se 'nt`mpl], am s] '[i vin 'n ajutor,
oric`nd, oriunde^. |i lacrimi 'ncepur] s]-i curg] \iroaie pe obraji. \i
'ngrozit se uita la gr]mada de c]r]mizi \i moloz ce fusese c`ndva \coala
fiului lui; peisajul p]rea absolut f]r] nici o speran[], dar promisiunea
f]cut] fiului s]u 'l convinse c] trebuie s] 'ncerce ceva, orice!
La 'nceput s-a concentrat s]-\i aminteasc] unde ar fi fost clasa fiului
s]u, acolo unde 'l ducea 'n fiecare diminea[]. |i-a amintit c] este undeva
'ntr-un col[ 'n partea dreapt] a cladirii; a\a c] alergat acolo \i a 'nceput
sa trag] cu m`inile c]r]mizi \i moloz.
"n timp ce s]pa \i scotocea printre ruine, al[i p]rin[i 'ndurera[i au venit
\i au 'nceput s] strige \i s] pl`ng]: %Fiul meu...^ sau, %Fiica mea...^ Al[i
p]rin[i au 'ncercat s]-l scoat] de acolo cu vorbe bune: %M]i, omule, este
prea t`rziu... To[i au murit. Nu are nici un rost. Du-te, omule, acas].
Trebuie s] 'n[elegi, asta-i realitatea, \i nu putem face nimic. O s]-[i faci
numai r]u, nu se mai poate face nimic.^
Pentru to[i p]rin[ii 'ns] a avut un singur r]spuns: %Ave[i de g`nd s] m]
ajuta[i, sau nu?^ |i a continuat s] caute mai departe printre d]r`m]turi,
buc][ic] cu buc][ic].
|eful departamentului de pompieri, a venit \i el s]-l scoat] de acolo
dintre d]r`m]turi pe motiv c] o s] fie explozii \i foc \i nu este indicat s]
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umble singur printre resturile de cl]diri. %Du-te acas], o s] avem noi grij]
s] facem tot ce se poate face. La care iubitorul tat] r]spundea exact ca
'nainte, %Ave[i de g`nd s] m] ajuta[i, sau nu?^
Poli[ia \i-a f]cut \i ea slujba \i i-au spus c] distrugerea e prea mare \i
c] pune via[a altora 'n pericol \i s] se duc] acas]! La care din nou a
r]spuns 'n acelasi mod: %Ave[i de g`nd s] m] ajuta[i, sau nu?^ Dar
nimeni nu se g`ndea s]-l ajute.
Curajos 'ns] el continua s] caute printre molozuri pentru c] '\i spunea
c] trebuie s] \tie pentru el 'nsu\i ce s-a 'nt`mplat cu b]iatul lui, dac]
este viu sau mort.
A lucrat singur 8 ore, apoi 12 ore, apoi 24 ore, \i a ajuns la 36 ore, \i
'nc] a continuat. Dup] a 38-a or] a tras de un bloc mai mare \i a auzit
vocea fiului s]u. A strigat atunci cu toat] puterea ce i-a mai r]mas:
— Armaaaand!
|i a auzit r]spunsul venind 'napoi:
— Tati?! Eu sunt, tati! Le-am spus celorlal[i copii s] nu fie 'ngrijora[i.
Le-am spus c] dac] tu 'nc] tr]ie\ti, ai s] m] salvezi, \i dac] tu m]
salvezi pe mine \i ei o s] fie salva[i, c] tu mi-ai promis c] orice s-ar
'nt`mpla, o s] m] cau[i \i o s]-mi vii 'n ajutor, oric`nd \i oriunde, \i eu
nu am uitat, \i tu ai venit, tati, tu ai venit!!!
— Cum este acolo unde e\ti tu? a mai 'ntrebat tatal 'ngrijorat.
— Suntem 14 copii aici din 33 c`[i eram. Ne este foame \i sete \i ne
este tare fric], dar suntem a\a de ferici[i c] ne-ai g]sit. C`nd a c]zut
\coala, a r]mas un col[ ca un triunghi unde ne-am refugiat.
— Vino, b]iatul meu, i-a mai zis tat]l.
— Nu, tati, las] s] ias] ceilal[i copii prima dat], c] eu \tiu c] tu m]
sco[i pe mine la urm] a\a cum mi-ai promis, orice s-ar 'nt`mpla \i
oric`nd am nevoie de ajutor!!!
... M-am g`ndit c] aceast] 'nt`mplare adev]rat] e potrivit] pentru noi
c`nd ne g]sim singuri \i p]r]si[i, sau la nevoie \i speria[i... Dumnezeu
ne-a iubit at`t de mult c] L-a trimis pe Fiul S]u s] vin] 'n chip de om, pe
p]m`ntul nostru plin de p]cat, ca s] ne caute \i s] ne aduc] salvarea.
Din dragoste pentru noi Domnul Isus a venit 'n lumea noastr] ur`t] \i
acum ne caut] printre murd]riile \i d]rim]turile acestui Babilon modern,
ne caut] fiindc] ne iube\te \i ne-a promis: %Nicidecum n-am s] te las,,
cu nici un chip nu te voi p]r]si!^ Tot ce mai trebuie s] faci este s]-L
strigi, s] te aud] unde e\ti, ca s] te poat] scoate afar]. Strig]-L ast]zi \i
strig]-L oridec`te ori e\ti 'n nevoie. El '[i va r]spunde. (R.B.) Œ
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continuare din pagina 2
pentru cei curio\i r]m`n mistere. C`nd
apostolul Petru scrie c] noi am fost
n]scu[i dintr-o s]m`n[] care nu poate s]
putrezeasc] el vorbe\te de ceva ceresc,
s]l]\luit 'n fiin[a p]m`nteasc] (2 Petru
1:4), ne face p]rta\i firii dumnezeie\ti.
Nu toate scoicile au perle 'n ele, cele care au perle au trecut prin
durerile na\terii. Dac] suntem n]scu[i din Dumnezeu purt]m 'n
trupul nostru pribeag durerile lucr]rii Evangheliei pe care n-o putem
face, sau o facem pl`ng`nd, v]z`nd lumea care se pierde 'n p]cat,
pl`ng`nd pentru cei dragi ai no\tri dorind s] vedem 'n ei forma
religioas] 'nlocuit] cu na\terea duhovniceasc]. Scriptura ne vorbe\te
de oameni care s-au hot]r`t s] se ad`nceasc] 'n tainele Cuv`ntului
divin. Poate mul[i purt]m titlul de cre\tini, declara[i de noi sau de mai
marii no\tri spirituali. Sau suntem declara[i de Regele nostru care a
a\ezat 'n noi o f]r`m] din cereasca Lui putere? "n fa[a Domnului Isus
c`nd lu]m parte la masa Lui, sim[im fiorul unific]rii cu Creatorul? El
ne promite c] dac]-L iubim va veni la noi, va cina cu noi. "n smerenie
s]-L invit]m la masa noastr] care este El 'n noi \i noi 'n El. C`nd va
veni El orice zarv] va 'nceta, dac] vom fi g]si[i 'n Trupul Lui noi vom
intra la Cin] 'mpreun] cu sfin[ii Lui.
F]r] regin], cu toat] zarva \i consiliul acela misterios, albinele au
murit. F]r] Hristos, cu toate cuno\tin[ele noastre, r]m`nem aici.
Domnul nostru Isus Hristos ne face o precizare 'n acest sens c`nd ne
spune, %Desp]r[i[i de Mine nu pute[i face nimic.”
Succes la p]rt]\ia cu Domnul nostru 'n lumina celor duhovnicie\ti.
Stuparul

Rom`nia pentru Hristos
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis;
vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^
(Ioan 9:4).

V] 'ndemn]m s] v] ruga[i pentru noi \i s] da[i o m`n] de ajutor.
Orice dona[ie pentru lucrarea misionar] din Rom`nia, poate fi trimis]
pe adresa:
Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.
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