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%Nu v] sp]im`nta[i! C]uta[i pe Isus din Nazaret, care a fost r]stignit;
A "NVIAT! Nu este aici. Iat] locul unde "l puseser]...^(Marcu 16:6)
%Nu te teme! Eu sunt Cel dint`i \i Cel de pe urm], Cel viu...^
(Apocalipsa 1:17-18)

Din via[a stuparului...

Odat] cu progresul tehnic oamenii au 'nceput s] comercializeze
\i albinele. Albinele se v`nd cu kilogramul, iar reginele cu bucata. Nu
v`nzarea e imporatant], desi sunt regine care dep]\esc suma de $250.00
bucata. Problema interesant] e cum s] fie transportate ca s] ajung] la destina[ie
'n condi[ii bune. "nchise 'n colivii separate pot veni din Rusia, Europa, Australia,
etc. Condi[iile optime de transport nu pot fi asigurate artificial a\a c] prin
observa[ie \i experient] s-a aflat c] numai albinele pot comunica cu regina \i pot
s]-i asigure conditii speciale de via[].
Regina f]r] regat este moart], astfel 'n mica ei colivie se 'ntroduc albine din
regatul ei. Num]rul lor este 'n func[ie de distan[a sau condi[iile din timpul
drumului. De\i este hran] suficient] 'n colivie, regina nu m`n`nc] singur],
albinele 'i preg]tesc hrana. C`nd condi[iile sunt prea grele albinele se jertfesc pe
ele d`nd reginei ultima pic]tur] de ap] din corpul lor a\a c] adesea la destina[ie
ajung 'n via[] doar c`teva 'ngrijitoare. Povestea lor este prea lung] s-o descriu
aici. Ce m] fascineaz] la ele e faptul c] oriunde ajung sunt tot albine: ele tr]iesc,
g`ndesc, comunic], lucreaz], conduse de caracterul imprimat 'n familia mam].
Albinele nu \i-au schimbat natura, nici obiceiul, nici caracterul. Omul ca s] poat]
lucra cu ele a fost nevoit s] 'nve[e \i s] accepte natura lor.
Noi suntem n]scu[i dintr-o s]m`n[] care 'n natura ei nu poate s] putrezeasc],
nu poate s] se adapteze \i nu poate fi creat] artificial (I Petru 1:23). Dac] murim
sau dac] tr]im s]m`n[a r]m`ne aceea\i. "n cei aproximativ dou] mii de ani de la
r]scump]rarea noastr] s]m`n[a a r]mas aceea\i. Nu are importan[] ce obiceiuri,
ce datini, sau ce interese ne 'nconjoar]. Pe Hristos, Regele nostru, nu-L putem
adapta la noile idei artificiale. Regele nostru acept] un singur mediu ('n Duh \i 'n
Adev]r), El nu |i-a cedat principiile chiar c`nd pre[ul r]scump]r]rii noastre L-a
costat via[a. "n El, Domnul nostru, nu este nici umbr] de schimbare. Pe baza
promisiiunelor Lui noi suntem s]m`n[a Adev]rului Divin. Tr]im pentru c] El
tr]ie\te 'n noi, \i murim pentru cauza sf`nt] (Filipeni 1:21). Apostolul Pavel ne
spune c] a tr]i este un c`\tig iar a muri este Hristos. Suntem str]ini \i c]l]tori,
pribegim muta[i de mijloacele moderne pretutindeni 'n lume.
Ce ducem cu noi, ce facem noi, care este ocupa[ia noastr] 'n locul 'n care am
ajuns? Suntem s]m`n[a vie, am format o lucrare 'n jurul nostru? Pavel scria
filipenilor (Filipeni 1:13) c] 'n casa Cezarului to[i \tiau despre s]m`n[a
Adev]rului. Reginele v`ndute duc cu ele caracterul lor, \i acolo unde ajung
'ntemeiaz] o familie. Poate c] ar fi normal s] m] 'ntreb \i eu \i tu, iubitul meu
frate, ce am format 'n jurul nostru. Prigoana din Ierusalim a dus Evanghelia
pretutindeni unde au ajuns cei 'mpr]\tia[i. Chiar Saul, 'n r`vna lui de du\man, a
contribuit la r]sp`ndirea Evangheliei. Zelul noului apostol se vedea 'n
prigonitorul activ. Dup] 'nt`lnirea lui cu Domnul, noul om a devenit apostolul
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%Noi nu d]m nim]nui nici un prilej de poticnire, pentru ca
slujba noastr] s] nu fie def]imat]. Ci, 'n toate privin[ele ar]t]m
c] suntem ni\te vrednici slujitori ai lui Dumnezeu ...^
(2 Corinteni 6:3-4)
Aici v]d o frumoas] prezentare f]cut] de apostolul Pavel: %Suntem
ni\te vrednici slujitori^.
Aproape 'n toate epistolele sale, apostolul Pavel se nume\te %rob
al lui Isus Hristos^, adic] sclav sau slujitor. El nu avea un rang
ierarhic. El nu e \ef, nu e conduc]tor, nu e pre\edinte, ci slujitor. El
nu spune: %Ar trebui s] fim^, nu folose\te optativul. Nu spune:
%Trebuie s] fim^, nu folose\te imperativul, ci simplu %Suntem^. Verbul
e pus 'n forma afirmativ] la prezent. S] tr]iesc adev]rul acesta zi de
zi. M] doare sufletul c`nd v]d pe unii c] se consider] \efi, st]p`ni,
directori 'n biserica lui Hristos Domnul. E o goan] dup] ranguri, dup]
titluri, chiar 'n s`nul bisericii. Eu m] bucur c] Domnul m-a 'nvrednicit
s]-I fiu slujitor. E un mare har, c]ci sunt slujitorul Celui mai bogat,
mai puternic \i mai iubitor St]p`n.
Aici apostolul Pavel arat] ce fel de slujitori erau ei: %Ni\te vrednici
slujitori^.
Unii slujitori sunt mofturo\i, fac ce numai lor le place. Al[ii sunt
lene\i, le place s] doarm] mult, s] tr`nd]veasc]. Al[ii sunt gata s]
c`nte, dar nu s] lucreze, seceri\ul 'ns] are nevoie de lucr]tori harnici.
Vai, c`t] nep]sare e la at`[ia ce '\i zic c] "l slujesc pe Domnul!
S]pt]m`ni \i luni de zile ei nu fac nimic. Ei nu adun], ci risipesc
vremea, at`t ! Nu, nu vreau s] m] aseam]n cu ei. St]p`nul meu are
nevoie de vrednici slujitori, de slujitori care s] fac] \i din noapte zi,
lucr`nd pentru El. C]ci numai a\a la urm] vor auzi cuvintele: %Bine,
rob bun \i credincios !^
Aici 'n[eleg c] vrednicia se demonstreaz] prin via[] \i lucrare, nu se
tr`mbi[eaz]: %ar]t]m c] suntem ni\te vrednici slujitori.^
Slujirea se vede cu ochii, nu se aude cu urechile. F]r] tobe,
vrednicia se arat], al[ii o v]d. Ea nu poate r]m`ne ascuns]. Prin felul
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nostru de a-L sluji, de a-L asculta zi de zi, nu numai Duminica, noi
ar]t]m c] suntem vrednici slujitori ai Dumnezeului Prea'nalt. Pot al[ii
s] vad] o h]rnicie ca a lui Pavel 'n via[a mea?
Vrednicia noastr] trebuie s] fie %'n toate privin[ele^.
Nu numai 'ntr-o privin[] care ne place nou]. At`t 'n lucrurile u\oare
c`t \i 'n cele grele, pe vreme frumoas] c`t \i pe vreme furtunoas],
vrednicia noastr] ca slujitori trebuie s] se arate. De fapt, ea
str]luce\te mai mult pe vreme 'ntunecoas]. Atunci c`nd al[ii se tem
s] mai lucreze, c`nd unii se ascund, se pun la ad]post, slujitorul
vrednic st] cu steagul 'n m`n], 'nfrunt] toate. %Cine se uit] dup]
v`nt, nu va sem]na, \i cine se uit] dup] nori nu va secera^ - spune
Solomon.
Doamne, ajut]-ne s] fim 'n fiecare zi astfel de vrednici slujitori 'n
toate privin[ele, pentru slava Ta.
Pitt Popovici

Surpriza
Evanghelistul Marcu, 'n capitolul 16:1-8, descrie efectul 'nvierii asupra
femeilor. Nea\teptat: 'n loc de bucurie, g]sim fric] \i cutremur. De ce? Fiindc]
a\a erau \i credincio\ii care aveau s] citeasc] Evanghelia aceasta.
Tabloul 1: "ngrijorare!
Femeile '\i aduc aminte deodat]: %Mergem degeaba. Cine ne va pr]v]li
piatra?^ - %Piatra este foarte mare! Ce ne facem?^ C'nd au ajuns acolo, piatra era
dat] la o parte. Ca ele suntem \i noi, prin\i din toate p]r[ile de 'ngrijor]ri. |tim c]
avem 'n fa[] lucruri prea grele, \i strig]m desn]d]jdui[i: %Cine ne va pr]v]li
piatra?^ Femeile se 'ngrijorau degeaba, piatra era deja pr]v]lit]. S]rb]toarea
'nvierii s] ne aduc] o nou] perspectiv] asupra vie[ii, un optimism 'ngeresc.
Tabloul 2: "nsp]im`ntare!
Femeile au intrat 'n morm`nt, au v]zut acolo un tinerel, \i s-au 'nsp]im`ntat.
Dar el le-a zis: %Nu v] sp]im`nta[i. C]uta[i pe Isus. Nu e aici, a 'nviat!^ Femeile
c]utau un morm`nt sigilat, cu un mort 'n el; Dar au g]sit un morm`nt gol, \i cu
un 'nger, un %tinerel^ 'mbr]cat 'n alb, care le spune minunea: %Hristos e viu!^
Fuseser] 'ngrijorate, fricoase; dar acum, erau 'nsp]im`ntate. Ce surpriz]! Cum
aveau s] 'n[eleag] ele cuvintele 'ngerului? Au venit s] toarne miresme peste
giulgiul unui mort, iar tinerelul le spune c] El a 'nviat! Surpriza vie[ii le
'nfrico\eaz]. |i pe noi Dumnezeu ne surprinde cu lucruri mai mari dec't mintea
noastr]. Vrem s] le 'n[elegem pe toate, iar Dumnezeu le [ine ascunse, fiindc]
vrea s] ne 'ncredem 'n El nu 'n priceperea noastr]. %Hristos a 'nviat!^ e o veste
'nsp]im`nt]toare pentru firea p]m`nteasc]. Cu 'nvierea Domnului din mor[i,
credincio\ii sunt chema[i s] ac[ioneze 'n domeniul invincibil al puterii lui Hristos
care a biruit moartea \i iadul \i for[ele 'ntunericului.
Urmare 'n pagina 14
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Matei 27: 32-44
S]rb]toarea "nvierii, care ne 'nconjoar] cu atmosfera ei de bucurie \i slav],
aduce 'n inimile noastre, 'n casele noastre, 'n familiile noastre o dorin[] 'nfocat] de
prosl]vire a M`ntuitorului nostru, \i toat] activitatea noastr], rug]ciunile,
medita[iile, postul, [intesc 'n aceast] direc[ie spre onoarea Celui ce ne iube\te \i |ia dat via[a pentru noi la Golgota. "n vremea aceasta de har, suntem con\tienti c]
suntem binecuv`nta[i \i 'nt]ri[i
prin tot ceea ce se face 'n Casa
Domnului 'n asemenea ocazii
\i ne bucur]m cu anticipa[ie 'n
fiecare s]pt]m`n] pentru al[ii
care vor veni cu noi din afar] \i
care vor avea ocazia 'nc] odat]
s] fie expu\i Cuv`ntului lui
Dumnezeu. A\tept]rile noastre
care ar trebui s] fie mari parc]
nu zboar] a\a de sus cum ar
trebui, potrivit cu aceast]
oportunitate extraordinar], c`nd
Dumnezeu poate s] lucreze 'n
via[a cuiva, indiferent de starea
'n care se afl].
"n Cuv`ntul lui Dumnezeu din Matei 27:32-44 suntem du\i cu g`ndul la cruce
unde Dumnezeu ne expune la un astfel de caz \i ne arat] oameni care pleac] de
acolo schimba[i, nu a\a cum a venit.
Dumnezeu ne arat] aceste adev]ruri care m] rog Domnului s] fie spre
cercetarea noastr] ca s] fim harnici 'n lucrarea Lui. Evanghelistul Matei ne
prezint] c`teva tablouri:
1. Tabloul unor oameni r]i \i cruzi
%Dup] ce L-au r]stignit, I-au 'mp]r[it hainele 'ntre ei, tr]g`nd la sor[i...^
%Apoi au \ezut jos, \i-L p]zeau^ (Mat. 27:35-36).
Tabloul acesta este unul dintre cele mai crude tablouri din Sfintele Scripturi.
Vedem ni\te oameni duri \i 'mpietri[i de at`tea brutalit][i pe care le-au s]v`r\it 'n
viata lor, la care au mai ad]ugat una, cea mai teribil] din istoria Universului.
 Faptul c] st]teau jos 'n fa[a unei asemenea scene groaznice ne arat] c`t de jos
au ajuns oamenii acestia: St]teau jos s]-\i savureze isprava. Probabil c] lucrul
acesta devenise o rutin] \i nimic nu-i mai impresiona.
 Brutalit][ile s]v`r\ite ia-au adus 'n pragul de a nu mai fi oameni ci de-a
dreptul brute de o cruzime rar]. Pentru noi, 'n dreptul unor asemenea oameni,
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am spune c] nu se mai poate face nimic,
dar se pare c] Dumnezeu a avut altceva
de spus.
2. Tabloul unor oameni cerceta[i de
Dumnezeu
%Suta\ul, \i cei ce p]zeau pe Isus
'mpreun] cu el, c`nd au v]zut cutremurul
de p]m`nt \i cele 'nt`mplate, s-au
'nfrico\at foarte tare, \i au zis: %Cu
adev]rat, acesta a fost Fiul lui
Dumnezeu!^ (Mat. 27:54).
Expresia cheie aici este: %c`nd au
v]zut... cele 'nt`mplate.^
Mai poate cineva s] fac] ceva cu cei
care au r]stignit pe Domnul Isus, \i dac]
da, ce lucruri sau ce lucr]ri ar fi trebuit sa
fie f]cute de Dumnezeu pentru ca s]
schimbe asemenea caractere, asemenea
inimi?
Scriptura ne spune c`teva lucruri pe care, exist] o mare posibilitate c]
Dumnezeu le-a folosit 'n dreptul acestor oameni, lucruri care pot fi at`t de
folositoare \i pentru noi, \i pentru vremea 'n care tr]im noi:
 Ei n-au mai 'nt`lnit p`n] atunci pe nimeni care s] se roage 'n timp ce 'i
b]teau cuiele 'n m`ini \i 'n picioare: %Tat], iart]-i, c]ci nu \tiu ce fac!^ (Luca
23:34).
 Cuvintele Domnului Isus adresate Mariei, mama Lui, probabil c] au f]cut pe
suta\ \i ceata osta\ilor s] se g`ndeasc] la faptul c] \i ei au undeva departe o
mam], \i inima lor dur] devine \i mai atins] c`nd v]d c] cel pe care ei 'l
r]stignesc, nu numai c] se g`nde\te la mama Lui 'n cesaul cel greu pentru el,
dar face \i provizii de viitor pentru ea, d`nd-o 'n grija lui Ioan.
 Purtarea de grij], sensibilitatea fa[] de cei care erau r]stigni[i 'mpreun] cu
El, care culmineaz] cu promisiunea primirii 'n Paradis de c]tre Domnul Isus,
pentru cel care 'i cere s]-\i aduc] aminte de el c`nd va veni 'n "mp]r][ia Lui,
probabil c] sap] ad`nc 'n inima 'ngreunat] de brutalitate a acestor osta\i \i a
suta\ului.
 Felul 'n care Domnul Isus se poart] de la 'nceput \i p`n] la sf`r\it \i nu
r]spunde 'n nici un fel provoc]rilor r]ut]cioase din partea cohortelor
vr]jma\e, care-i folosesc pe preo[i, pe t`lhar, pe trec]tori, pe mul[imea din
Ierusalim venit] s] vad] r]stignirea.
 Plin]tatea 'ncrederii cu care M`ntuitorul "\i 'ncredin[eaz] Duhul 'n m`na lui
Dumnezeu, 'i face s] vad] c] 'ntr-adev]r Domnul Isus este ceea ce spunea c]
este: Fiul lui Dumnezeu.
Ei au fost martori la toate aceste lucruri care s-au 'nt`mplat 'n jurul Domnului
Isus \i au 'n[eles c] "nsu\i Dumnezeu din cer vorbe\te prin faptul c] soarele '\i
ascunde fa[a, \i au priceput poate mai t`rziu c] era normal s] fie a\a 'ntruc`t ei au
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r]stignit %Lumina lumii^ (Ioan 8:12).
C`nd st`ncile s-au cutremurat, ei au primit lucrul acesta tot ca un semn de
sus, dar poate c] \i acest lucru l-au priceput mult mai t`rziu, \i anume c] ei au
r]stignit 'n ziua aceea chiar pe Cel ce este %St`nca veacurilor”.
Dumnezeu este cu adev]rat specialist 'n a s]pa cuvintele Legii pe table de
piatr] dar \i Cuv`ntul vie[ii pe inimi de piatr] pe care le preface 'n inimi de carne
chiar \i aunci c`nd noi nu putem s] vedem c] se mai poate face ceva pentru astfel
de oameni.
3. Tabloul unor oameni care m]rturisesc despre Domnul Isus
c] este Fiul lui Dumnezeu
%|i au zis: %Cu adev]rat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!^ (Mat 27:54b).
Oamenii ace\tia au v]zut ceea ce preo[ii cei mai de seama \i toat] pleiada
fariseilor \i c]rturarilor n-au putut vedea, \i anume c] Cel pe care ei L-au
r]stignit a fost Fiul lui Dumnezeu.
Evanghelistul Marcu ne red] \i el declara[ia suta\ului care a condus
procesiunea
execu[iei
Domnului Isus: %Suta\ul, Sem]na[i 'n inimi \i dear fi ca drumul
care sta 'n fa[a lui Isus, c`nd
Ori pietros p]mântul unde sem]na[i,
a v]zut c] \i-a dat astfel
duhul, a zis: %Cu adev]rat, Totu\i va c]dea \i pe p]mântul cel bun
omul acesta era Fiul lui
|iapoi din rod 'nsutit voi ve[i gusta.
Dumnezeu” (Marcu 15:39).
Tradi[ia ne spune c] suta\ul
a devenit un urma\ al
Domnului Isus \i a pl]tit cu via[a pentru credin[a lui.
Cuv`ntul lui Dumnezeu este viu \i lucr]tor, \i ei au fost expu\i la acest
Cuv`nt spre binecuv`ntarea lor. P]rerile noastre nu sunt 'ntotdeauna dup] voia
lui Dumnezeu c`nd ne g`ndim la oamenii din vremea noastr] \i la lipsa lor total]
de interes fa[] de Cuv`ntul lui Dumnezeu, dar lucrul acesta nu trebuie s] ne
'mpiedice s] strig]m la Cel care poate schimba st]rile \i inimile oamenilor,
'ntruc`t pentru El toate lucrurile sunt cu putin[] \i El va lucra cu putere 'n via[a
celor din jurul nostru.
"n camera de sus, 'n gradina Ge[imane, pe via Dolorosa, la Golgota, peste tot
pe unde Duhul ne c]l]uze\te \i ne inspir] s]-i ducem \i noi pe al[ii cu care venim
'n contact sau viziteaz] bisericile locale, sunt ocazii unice \i binecuv`ntate pe
care Duhul Sf`nt le foloseste s] lucreze acolo unde noi "l rugam s] lucreze.
El poate \i vrea, \i cu siguran[], s] sf]r`me st`nca. Mare va fi bucuria
noastr] c`nd vom vedea roade binecuv`ntate culese la s]rb]toarea Pa\telui \i 'n
zilele care urmeaz], \i desigur c] bucuria nu se opre\te aici, ci trece dincolo de
grani[ele ve\niciei.
Domnul s] ne dea Har \i r`vn] deplin] 'n lucrarea Lui. Amin!

Costel Cristea
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S]rb]toare Na\terii Domnului Isus a fost o ocazie frumoas] de a p]trunde cu
Evanghelia 'nafara caselor de rug]ciune. Fratele Daniel Topciu, p]stor misionar al
Bisericii Baptiste din Corbu, Dobrogea, a folosit programele \i activit][ile cu copiii
pentru a umple inimile tuturor cu lumina Evangheliei Domnului Isus Hristos.
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|coala din Corbu a organizat pentru elevi un simpozion cu tema %Pericolele
Adolescen[ei^. Al]turi de un medic invitat care a prezentat pericolele fumatului,
fratele Topciu a dat celor peste 60 de elevi prezen[i Cuv`ntul de putere al Evangheliei
pentru eliberarea de sub puterea p]catului \i pentru o via[] frumoas] 'n Hristos
Domnul. "n comunele S]cele \i Istria, gr]dini[ele de copii sunt deschise activit][ii de
misiune ale tinerilor credincio\i. Totodat], aceste 'nt`lniri descoper] bisericii copiii din
familiile mai s]race, care sunt apoi ajutate.
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M] adresez cu mul[umire c]tre to[i sus[in]torii \i colaboratorii 'n lucrarea
Domnului din Rom`nia. Darurile pe care le primim arat] spiritul de dragoste \i
colaborare pe care-l ave[i. Am f]cut tot posibililul ca sumele mult a\teptate s]
ajung] imediat la fiecare lucr]tor. C`t despre activitatea mea ca p]stor pensionar,
'n al 79-lea an de via[] \i al 60-lea de c`nd am 'nceput studiile la Seminarul
Teologic din Bucure\ti, pot spune c] Dumnezeu m] mai folose\te 'n lucrarea din
bisericile din jurul Dejului, precum \i la penitenciarele din Gherla \i Dej, unde
'mpreun] cu o echip] de voluntari, particip]m prin misiunea %St`nca Veacurilor^
o zi pe s]pt]m`n] la Gherla \i o zi pe s]pt]m`n] la Dej.
M`nzat Ionel, cercul de misiune Transilvania
==================
Ajutorul pe care 'l trimite[i 'nlesne\te aici slujba de vestire a Evangheliei.
Fiecare din fra[ii lucr]tori \i-au manifestat mul[umirea pentru sprijinul pe care 'l
da[i, av`nd 'n considerare faptul c] nu sunt pu[ine solicit]rile materiale ce se
impun. Biserica nr. 1 Constan[a, av`nd ca obisectiv sprijinul lucr]rii din Gale\ul,
H`r\ova, Doroban[u, \i nu numai, prin fra[ii din comitet \i p]storul bisericii v]
mul[umesc pentru binevenita colaborare 'n realizarea acestui deziderat. V]
mul[umesc \i eu personal pentru aten[ia acordat] 'ntregului cerc misionar
Dobrogea. V] 'mbr][i\ez cu deosebit] dragoste, mul[umire \i recuno\tin[]...
Daniel Cartacai, cercul de misiune Dobrogea
==================
Iat] una dintre experien[ele deosebite pe care le-am avut 'n urm] cu dou]
luni. St]team la discu[ii cu un musulman. Printre altele i-am spus c] Isus este
Fiul lui Dumnezeu. Acesta s-a sup]rat extrem de tare \i mi-a zis c] dac] voi mai
spune 'nc] o dat] m] va lovi. Am continuat s] spun acela\i lucru, \i dumnealui
mi-a dat o palm] \i a plecat. Peste dou] zile s-a 'ntors \i mi-a m]rturisit c] nu
poate dormi \i a avut tot felul de vise interesante. Mi-a spus c] vrea s] afle mai
multe despre Isus. De atunci l-a primit ca Domn \i M`ntuitor 'n via[a lui, \i vine
la adunare cu bucurie. Domnul Isus lucreaz] 'n mod minunat.
O alt] experien[] este c] Domnul Isus a lucrat 'n via[a unui om de 32 de ani
care este handicapat la o m`n] \i un picior. Umbl] foarte greu, dar este de fiecare
dat] primul la adunare. Vine 5 km pe jos \i este o m]rturie pentru to[i ceilal[i.
V] mul[umim mult de tot pentru sus[inerea dumneavoastr]. "nseamn] mult
pentru noi \i pentru lucrarea printre musulmanii din Dobrogea.
Sali Sabri, Medgidia
==================
La sf`r\itul anului 2012, la s]rb]toarea Na\terii Domnului Isus, am avut o
serbare cu copiii \colari \i pre\colari din comuna M]rg]u, \i de atunci vedem
rezultate frumoase ale Cuv`ntului vestit. Au venit atunci la serbare \i p]rin[ii \i
bunicii copiilor, \i au auzit c`nt]rile noastre de Cr]ciun \i vestirea Evangheliei.
La fel am procedat \i la Bedeciu \i Dretea. Ce face Dumnezeu e minunat. El
lucreaz] prin copii la inima p]rin[ilor. Anul acesta 'n comuna M]rg]u vom
s]rb]tori 100 de ani de la 'nceputurile m]rturiei baptiste, 'n luna august. Domnul
s] binecuvinteze lucrarea Sa.
C]prar Emanoil, M]rg]u, jude[ul Cluj

10

%Nu zice[i voi c] mai sunt patru luni p`n] la seceri\? Iat], Eu
v] spun: Ridica[i-v] ochii, \i privi[i holdele, care sunt albe acum,
gata pentru seceri\. Cine secer], prime\te o plat], \i str`nge
road] pentru via[a ve\nic]; pentruca \i cel ce seam]n] \i cel ce
secer] s] se bucure 'n acela\ timp.^ (Ioan 4:35-36)
Aceste observa[ii din textul de mai sus, le
face Domnul Isus 'n contextul trezirii din
Samaria. Aici nu este vorba despre holdele
gata de seceri\ din c`mpia Samariei, ci
despre nevoia spiritual] a oamenilor. Domnul
Isus vorbe\te cu ei ca de obicei 'n pilde
folosind imagini legate de experien[a lor de
fiecare zi. Este vorba despre trezirea spiritual]
'n mas] a popula[iei Samariei la m]rturia
unei femei — una foarte p]c]toas]. Domnul
Isus nu s-a cramponat 'n dogmele religioase
ale Evreilor, nici 'n cultura acelor zile, nici 'n
suspiciunea ucenicilor Lui, ci a folosit acea femeie, \i 'nc] cu mare
succes, fiindc] El a g]sit la ea foame \i sete dup] lucrurile spirituale.
Domnul a avut o conversa[ie cu ea \i din acea conversa[ie El a v]zut
nevoia ei \i oportunitatea. A v]zut dorin[a ei dup] o 'nchinarea
adev]rat]. Ceea ce a f]cut femeia Samariteanc] este ce a\teapt]
Domnul Isus de la noi. S] spunem oamenilor despre 'nt`lnirea
noastr] cu El \i rela[ia noastr] cu El.
"n textul de mai sus, Domnul Isus ne atrage aten[ia c] exist] un
timp potrivit \i oportun pentru seceri\. Oricine \tie c] sem]natul \i
seceratul sunt dou] lucruri diferite. Dac] nu sem]n]m s]m`n[a nu
avem ce s] secer]m. C`nd sem]n]m arunc]m s]m`n[a 'n p]m`nt.
C`nd secer]m str`ngem recolta. Faptul c] Domnul men[ionez] aici
despre o plat] sau o road] pentru via[a ve\nic] dovede\te faptul c] El
se g`nde\te aici la o r]spl]tire spiritual]. Domnul Isus spune
ucenicilor Lui c] exist] un anume timp potrivit pentru secerat, pentru
str`nsul recoltei. El vrea s] le atrag] aten[ia s] recunoasc] timpul
bun pentru secerat. Poate mul[i dintre noi am experimentat faptul c]
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dup] mult] insisten[] \i mult timp petrecut cu unii oameni, 'n final
am fost respin\i categoric. Dac] este foarte important s] arunc]m
s]m`n[a, este tot at`t de important s] \tim \i unde s] o arunc]m
dac] vrem s] str`ngem recolta la secerat. Cuv`ntul ne spune s] nu
arunc]m %m]rg]ritarele noastre 'n gura porcilor.^ Dac] nu
recunoa\tem vremea seceri\ului pierdem timp cu oameni care
niciodat] nu se vor 'ntoarce la Domnul. Seceri\ul, sau c`\tigarea de
suflete, este o lucrare inteligent] \i inten[ionat]. Nu se face o lucrare
bun] la voia 'nt`mpl]rii. O lucrare bun], 'ntodeauna se face 'n mod
disciplinat, planificat, programat.
"n textul acesta Domnul ne mai atrage aten[ia \i la elementul
urgen[ei. %Iat], Eu v] spun: ridica[i-v] ochii \i privi[i holdele care
sunt albe acum, gata pentru seceri\^. Domnul Isus exprim] cel mai
bine acest element al urgen[ei atunci c`nd ucenici Lui 'l chem] s]
m]n`nce. %M`ncarea Mea este s] fac voia Celui ce M-a trimes, \i s]
'mplinesc Voia Lui.” Cred c] problema majorit][i cre\tinilor din
bisericile de ast]zi este lipsa total] a acestui sim[ al urgen[ei de a
duce Evanghelia Domnului Isus la lumea pierdut]. Cei mai mul[i
dintre cre\tini au redus misiunea lor la simplul fapt de a merge
duminica la biseric], de\i nu g]sim nic]ieri c]ci aceasta este ce
a\teapt] Domnul Isus de la noi. Domnul s] ne dea 'n[elepciune s]
vedem oportunit][ile, s] discernem priorit][ile, \i, ca femeia
samariteanc], dac] este cazul s] %l]s]m g]leata” sau treburile
noastre, \i s] alerg]m s] spunem oamenilor ce valoare spiritual] am
g]sit noi. C`\tigarea de suflete ca \i recoltarea holdelor de gr`u are
un anumit timp oportun.
Exist] un fel de combina[ie a acestor dou] no[iuni: sem]nat \i
secerat. Un fel de interdependen[]. Versetul 37 ne spune c] %unul
sam]n], iar altul secer]”. 'n versetul 38, Domnul Isus a spus: %Eu vam trimes s] secera[i acolo unde nu voi v-a[i ostenit; al[ii s-au ostenit,
\i voi a[i intrat 'n osteneala lor.” %Cine secer], prime\te o plat], \i
str`nge road] pentru via[a ve\nic]; pentruca \i cel ce seam]n] \i
celce secer] s] se bucure 'n acela\ timp.” (v. 36) Aceast] expresie
este fantastic] av`nd 'n vedere c] sem]natul are vremea lui \i
sceratul are vremea lui, \i totu\i \i cei ce seam]n] \i cei ce seceer] se
bucur] 'n acela\i timp, sau se bucur] 'mpreun] la str`nerea recoltei.
Domnul s] fac] din noi to[i lucr]tori harnici pe ogorul 'mp]r][iei
Lui.
Zach Ploscaru, Fremont, California
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%...|i spune[i lui Arhip: %Ia seama s] 'mpline\ti bine slujba pe
care ai primit-o 'n Domnul.” (Coloseni 4:17).
Parc]-l v]d pe fratele Arhip 'ntr-un col[, poate nemul[umit de
nivelul lui de preg]tire, de maturitate, lovit de oameni \i de
dezn]dejde, gata s] abandoneze lucrarea 'ncredin[at] de Domnul, ca
\i Ilie alt]dat], ca \i Ieremia...
Dar se ridic] Epafra cu scrisoarea de la Ap. Pavel \i 'ncepe s]
citeasc] 'n fa[a 'ntregii adun]ri. Poate oamenii se a\teptau ca Pavel s]
se plâng] de lan[urile lui, de hrana lui, de frig, de singur]tate \i de
nedreptatea evreilor. "ns] sfântul apostol este 'ngrijorat de cei liberi
care sunt ispiti[i s] accepte filozofiile timpului lor, filozofii care
preseaz] cu o aliur] de superioritate s] adauge sau s] scad] ceva la
Evanghelie \i la jertfa Domnului Isus...
Dup] ce Pavel pledeaz] pentru suficien[a jertfei Domnului Isus,
spre sfâr\itul scrisorii, Arhip 'si aude numele \i tresare din col[ul
desn]dejdii lui realizând c] Domnul l-a v]zut unde este \i cum
lucreaz], \i nu-i place s]-l vad] abandonând misiunea 'ncredin[at].
|i a\a, primind nou imbold, Arhip 'ncepe s] se 'nvioreze, s]
continuie \i s] termine lucrarea 'nceput] 'n Domnul... Uneori este tot
ce are nevoie Arhip ca s] se ridice din colbul abandon]rii \i s]
termine lucrarea. De obicei oamenii care au o lucrare de la Domnul
sunt ispiti[i s] abandoneze. Oamenii care au lucrarea lor \i ambi[iile
lor nu abandoneaz]. Ei lupt] cu ambi[ie, calc] peste oameni pân]
ajung unde vor ei s] fie. Dumnezeu 'ns], todeauna are grij] s]
ajung] mesajul Lui la omul lui, c]ruia i-a 'ncredin[at o lucrare \i care
uneori cade prins 'n plasa descuraj]rii...
A f]cut-o pentru proroocul Ilie când se ascusese 'n pe\tera
dezn]dejdii lui, spunând, %Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, c]ci
nu sunt mai bun decât p]rin[ii mei.” Domnul 'l 'ntreab] cu blândete,
”Ce faci tu aici, Ilie?” \i dup] ce Ilie realizeaz] c] ce face nu este exact
lucrarea 'nceput] 'n Domnul, Domnul 'i aminte\te c] mai are de uns
un 'mp]rat, mai are s] \lefuiasc] \i s] ung] pe Elisei, fiul lui |afat,
'nlocuitorul lui, \i a\a Ilie iese din pe\ter], st] pe munte 'naintea
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Domnului \i termin] frumos lucrarea 'ncredintat]...
A f]cut-o pentru Ieremia \i pentru mul[i al[ii... A f]cut-o pentru
David. O mul[ime de Psalmi, David 'i 'ncepe cuprins de 'ntunericul
dezn]dejdii \i 'i 'ncheie inundat de lumina \i pacea lui Dumnezeu.
Prin Apostolul Pavel Domnul d] un mandat bisericii din Colose s]
nu-l lase pe Arhip s] se retrag] 'n col[ul dezn]dejdii ci s]-l 'ncurajeze
s]-\i 'mplineasc] bine slujba 'ncredin[at]. "n Coloseni 4:16 vedem c]
biserica din Colose a primit sarcina s] citeasc] epistola lor \i Bisericii
Laodicenilor. Asta 'mi spune mie c] era \i 'n Laodicea un “Arhip” care
era ispitit s-o lase pu[in mai c]ldicel. |i Apostolul Ioan 'n Apocalipsa
ne arat] clar c] cel din Laodiceia a ajuns a\a de c]ldicel c] era 'n
pericol s] fie aruncat.
Epistola Colosenilor a ajuns la toate bisericile. Asta 'nseamn] c]
mandatul este pentru biserca universal]. Este un Arhip 'n fiecare
biseric] local], \i am suspiciunea c] s-ar putea s] fie unul \i acas] la
noi. De multe ori stau de vorb] cu Arhip din oglind] \i 'i spun ce
vreau s] spun ast]zi \i cititorului obosit, dezam]git, 'ntristat,
descurajat: Frate Arhip, ie\i din col[ul sau din pe\tera dezn]dejdii tale,
'ntorce-[i privirea c]tre Domnul \i 'mpline\te-[i bine slijba...
Pavel Ploscariu
Urmare din pagina 4
Puterea aceasta nu e controlat] de noi, ci ea ne controleaz] \i ne st]p'ne\te.
Iat] un aspect 'nfrico\]tor dar glorios \i binecuv'ntat, al 'nvierii.
Tabloul 3: Cutremurare!
"ngerul le mai spune ceva: %Duce[i-v] de spune[i ucenicilor Lui, \i lui Petru,
c] merge 'naintea voastr] 'n Galileia. Acolo "l ve[i vedea, cum v-a spus!^ |i
efectul a fost: ele au ie\it afar] \i au luat-o la fug] pentru c] erau cuprinse de
cutremur \i de spaim]. Au venit 'ngrijorate, \i acum erau cuprinse de cutremur.
%Duce[i-v] de spune[i ucenicilor...^ Ce s] spun]? Ceva ce nici ele nu
pricepeau? C] a 'nviat Isus? |i cine o s] le cread]? To[i vor r`de de ele.
Cutremur]toare slujb]!
M]rturia noastr] despre M`ntuitorul e o slujb] care trebuie s] ne cutremure.
Ne-a ales Dumnezeu pe noi, cei slabi \i ne'nsemna[i, s] ducem 'n lume o veste
care e mai m]rea[] dec`t tot ce exist]. Iar noi suntem mai slabi dect femeile
acelea. A\a o comoar] de slav], 'n a\a vase de lut! Aici e harul lui Dumnezeu, un
har cutremur]tor de mare. "mi pare bine c] Marcu scrie despre femei c] s-au
'ngrijorat, fiindc] 'nseamn] c] mai e n]dejde \i pentru noi.%Hristos a 'nviat!^ e
vestea care ne ridic] din neputin[e la glorie.
Prin harul care ne-a fost dat, s] vestim biruin[a Domnului Isus Hristos, c]ci 'n
biruin[a Sa El ne cuprinde \i pe noi. Hristos a "nviat! (V. P.)
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%Sufletul Meu este cuprins de o 'ntristare de moarte; r]m`ne[i aici \i veghea[i.”
(Marcu 14:34)
Acestea sunt c`teva cuvinte doar... \i c`t] durere, c`t] agonie
con[in! Putem oare 'n[elege realitatea aceasta cople\itoare?
Dumnezeu, lu`nd chip de om, 'mpreun] cu toate sl]biciunile noastre
omene\ti, cobor`nd 'n lumea noastr] ca s] moar] \i s] 'nving] 'n
locul nostru moartea!! Putem oare 'n[elege ce 'nseamn] s] te sile\ti
singur, s] por[i durerea lumii 'ntregi, c`nd po[i s] cazi strivit doar sub
durerea propriilor p]cate \i necazuri...
Dar era nevoie ca cineva s] poarte p]catele mele p`n] la cruce. |i
eu n-am putut... \i al[ii ca mine n-au putut. Doar El a fost g]sit
vrednic... |i dac] Dumnezeu 'n trup de om a avut nevoie de prieteni
'n cele mai grele momente ale vie[ii Lui, prieteni care s]-L sus[in] 'n
rug]ciune, care s] vegheze 'mpreun] cu El, atunci cu at`t mai mult
avem nevoie noi de sus[inere \i de o veghere a celor care sunt pe-o
cale cu noi... Ajungem 'n via[] 'n momente c`nd lumea noastr] mic]
se clatin] \i e gata s] cad] peste noi \i s] ne striveasc]. A[i fost pe
acolo vreodat]? A[i avut pe cineva care s] vegheze cu voi? A[i vegheat
vreodat] al]turi de cineva?
C`nd se vorbe\te de prietenii lui Iov, adesea numai unul cap]t]
credit pentru c] vorbit 'n[elept. Dar creditul este de la Domnul care
vede mai mult \i mai bine ca noi. Adesea m-am g`ndit la cei trei
prieteni care n-au vorbit prea drept 'n dreptul lui Iov: dar ace\tia au
venit c`nd au auzit de necazul lui Iov, au stat trei zile l`ng] el f]r] s]
rosteasc] un cuv`nt, cople\i[i \i ei de situa[ia prietenului lor, \i abia
apoi au inceput s] vorbeasc]. Vreau s] cred c] am c`[iva asemenea
prieteni. |i mai vreau s] cred c] \i eu pot fi, sau sunt un astfel de
prieten pentru altcinneva. Domnul Isus n-a avut ins] pe nimeni 'n acel
moment crucial ca s] vegheze cu El.
"n afar] de g`ndurile pline de respect pe care le am fa[] de
Salvatorul sufletului meu, r]m`n cu g`ndul la faptul c] trebuie s]
veghem unii pentru al[ii 'n zilele grele, 'n momentele de m`hnire...
Dac] Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie ca prietenii Lui s] vegheze
'mpreun] cu El, cu at`t mai mult noi...
Rodica Bo[an
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continuare din pagina 2
neamurilor. Noi to[i am ajuns departe de locul
nostru natal. Am pierdut zelul sau am crescut
'n r`vna pentru lucrarea lui Dumnezeu?
Suntem aici albina care se sacrific] pentru
lucrarea sf`nt]? Porunca Regelui r]m`ne
valabil], %Duce[i-v] \i face[i ce v-am
poruncit...^ Nu avem larghe[ea adapt]rii, nu
avem dreptul modific]rilor. El, Domnul, a
f]cut totul; noi oferim lumii ce avem asigurat din beljug prin voia Lui. Oferta
noastr] vine de la El, e natura divin] transmis] prin noi.
Coloniile nou 'nfiin[ate de albine poart] cu ele caracterul natal. Cre\tinul
n]scut din Dumnezeu poart] cu el din divina natur] care e dus] oriunde ajungem
noi, ca fii ai naturii divine. "n lumea multelor am]giri moderne noi suntem
chema[i s] r]sp`ndim harul ceresc.
"n coliviile ce transport] albinele nu se introduce nici un tr`ntor. El ar
consuma personal toat] hrana f]r] grija existen[ei familiei. "n pribegia lor,
Mardoheu \i Estera au sacrificat pu[inul lor (via[a) pentru ca gloria lui Dumnezeu
s] cucereasc] 'ntregul imperiu. Pu[inul nostru nealterat, 'n m`na Creatorului
poate scrie o pagin] nou] 'n istoria bisericii Domnului nostru Isus Hristos.
De dragul t]u, iubitul meu frate sau sor], pribegi cum sunte[i, v] 'ndemn 'n
clipele critice pe care le tr]im, face[i ceva deosebit 'n lucrarea pentru Evanghelie,
cu bucurie, cu dragoste, cu jertf]. Mardoheu 'ncheie discu[ia cu Estera, c] %poate
pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la 'mp]r][ie.^ Venirea Domnului Isus e mai
aproape ast]zi ca oric`nd. Poate c] pentru o vreme ca aceasta suntem risipi[i 'n
'ntreaga lume. Domnul nostru Isus Hristos le spune celor 'mpietri[i: dac] vor
t]cea ei, pietrele vor striga. A ie\i din anonimat, oricare ar fi forma, 'nseamn] a
tr]i pentru Christos.
S] c`nt]m cu faptele c`ntarea noastr] 'nainte de a intra prin arcul de triumf,
%La lupt] fra[i pentru Hristos, 'n sf`ntul S]u r]zboi,
Drapelul sus s]-l [inem to[i,
Victoria-i cu noi !^

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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