
Privirea țintă la Domnul Isus
„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvîrșirea credinței noastre, adică 

la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2).

A privi țintă la Domnul Isus 
înseamnă a pătrunde cu privirea, a cerceta 
adâncul, a trece dincolo de superficial și 
observabil, a intra în taina vieții Lui. 

Moise a rămas neclintit, „ca și cum 
ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” (Evrei 
11:27). Puterea și curajul lui Moise au fost 
în privirea țintă pe care a avut-o la 
D o m n u l . A p o s t o l u l P a v e l s c r i a 
corintenilor, „Noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd” (2 Cor. 4:18). Greu de înțeles: Ne uităm la 
ce nu se vede! Secretul vieții noastre de credință este în privirea pe care o 
îndreptăm țintă la Cel care ține toiagul de cârmuire al veacurilor, la Mântuitorul 
nostru. Pe drumul în pustie de la muntele Hor, poporul care cârtea împotriva lui 
Dumnezeu, a dat peste șerpii veninoși care au decimat tabăra lui Israel, și atunci 
„Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină; și oricine era 
mușcat de un șarpe, și privea spre șarpele de aramă, trăia” (Numeri 21:9). 
Mușcătura năpârcilor era mortală, Nu exista nici un medicament care să 
neutralizeze veninul șerpilor. Singurul remediu era într-o privire a credinței 
îndreptată țintă la șarpele de aramă ridicat de Moise. Iar la Evanghelia după Ioan 
3:14, Cuvântul Domnului spune: „Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, 
tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului”. Credința noastră este asemănată cu 
privirea celor mușcați în vechime de șerpii veninoși. E privirea care ne vindecă, 
privirea care ne dă viața veșnică.

Ca în fiecare an, săptămânile dinainte de aniversarea cu evlavie a 
răstignirii și învierii Domnului Isus, sunt un timp de cercetare personală, de 
pocăință și rugăciune, de aducere aminte a prețului nespus de mare al mântuirii 
noastre. Să ne desprindem de povara cotidiană a alergării după lucrurile 
trecătoare, și să medităm mai mult și mai atent la jertfa Domnului Isus. Tabloul 
răstignirii Lui să ne lumineze ochii inimii, ca să înțelegem care este nădejdea 
chemării noastre. „Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea 
păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentruca nu cumva să vă 
pierdeți inima, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre!”   (Evrei 12:3).
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Acum trei ani, la 3 martie 2013… Vă 
mai aduceți aminte? Ce emoții aveam 
venind la bisericuța din Glenview, prima 
noastră adunare de refugiu, ca după 
război. Ce bucurie a fost să ne vedem 
iarăși împreună, ce har să știm că 
Dumnezeu ne-a  strâns laolaltă într-o 
oaste a iubirii, că am fugit de intrigi și 
ședințe, de anonime și telefoane 
calomnioase și apostrofări dușmănoase, 
că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și 
dorința noastră după pacea Lui între 
noi, după harul Lui peste noi, în dorul 
nostru după un aer spiritual curat și 
proaspăt. Mulțumim lui Dumnezeu că a 
avut milă de noi! (fotografiile alăturate 
sunt aici ca să ne aducă în inimi 
nostalgia acelor momente sfinte de acum 
trei ani).

Vă aducem salutări de la frățietatea 
din San Francisco, unde am fost în 
duminica trecută ca invitați ai bisericii 
păstorite de fratele Ovidiu Rauca, 
Biserica Baptistă Română din Bay Area 
(adresa: 14871 Bancroft Ave. San Leandro, CA 
94578), fiind găzduiți în familia Aurel și 
Marilena Răduțiu. Am avut ocazia să ne 
întâlnim cu frați și surori care, deși ne 
vedem așa de rar, ne înviorează sufletele. 
Nădăjduim că și noi am reușit să fi fost 
purtători de vești bune pentru dânșii. Cu 
salutările lor, ne-au spus dorința ca 
fanfara noastră să-i viziteze și să le aducă 
și lor cântările biruințelor Domnului.

Ne bucurăm că astăzi sunt împreună 
cu noi la închinăciune fratele Florin și 
sora Sanda Doboș, din România. Fratele 
Florin este păstorul bisericii din Simeria, 
iar sora Sanda este verișoară cu s. 
Cristina Sezonov. Vă spunem Bun Venit 
la noi și harul Domnului Isus să se 
reverse peste lucrarea pe care o faceți 
pentru slava Numelui Său. 

Dintre musafirii noștri care ne-au 
vizitat în duminica trecută amintim pe: 
Julian Savu, din Oregon; Pablo Silva din 
Peru; Rev. Kenny Damar, păstor asistent 
la Moody Church; Timotei și Ica Tablă. 



Adunările Frățești

Adunările frățești
sunt tărâmul înfrățirii,

Unde slava lui Hristos
e-n ștergarele slujirii.

Suntem Trupul Lui, țesut
într-o sfântă țesătură,

Haina Lui ce nu s-a rupt,
haina fără cusătură.

Adunările în Duh,
sunt vegherile de noapte,

Rugăciunile ce spun
cele mai duioase șoapte.

Sunt cântările cu dor,
de pe Muntele cu ceață,

Unde-n slavă și pe noi,
Domnul ne-a schimbat la față.

Adunările de sfinți,
sunt ca raza luminoasă,

Sunt ca firul argintiu
din voalul de mireasă;

Diadema lui Hristos
peste frunțile-n sudoare,

Și privirile de jar,
către Lumea viitoare.

Adunările frățești
sunt oștirea-n așteptare,

Sub drapelul lui Hristos, —
oastea Lui biruitoare:

Pe cărarea către Cer,
Duhul slavei ne adună,

Pentru jertfă și altar,
pentru luptă și cunună.

Adunările frățești,
se unesc într-o cântare,

Cu mulțimile cerești,
mii și mii, la sărbătoare,

Preamărindu-L pe Hristos,
într-o scumpă înfrățire, —

Dumnezeu și sfinții Lui,
în văpaia de iubire.  (vp)

Dăm slavă Domnului pentru părtășia 
dragostei care ne leagă.

Să nu uităm să ne rugăm pentru 
bolnavii noștri: Corneliu Grama, Nițu 
Ana, Gili și Nuți Gașpar, Dorin 
Mitrofan, Puiu Sezonov, Maria Tăședan, 
Ana Arcan.

Redăm mai jos câteva paragrafe din 
ultima scrisoare primită de la Costel și 
Mia Oglice, din Irac:

… După sosirea în Irac am început 
lucrarea la lagărul de refugiați din 
Mosul/Ninive unde sunt peste 1.000 de 
familii. Am organizat o tabără cu 200 de 
copii și adolescenți; am predat studiul 
biblic IONA, având în vedere că toți știu 
despre Ninive. A fost ploaie, vânt și 
furtună și a fost greu să îi ținem 
înăuntru, dar în două dimineți a fost 
soare și ne-am bucurat să-i împărțim pe 
grupe de activități afară. Aceste familii 

au fugit cu ce aveau pe ei într-o noapte 
când au venit teroriștii peste ei. Cei mai 
mulți se gândesc că nu se vor mai putea 
întoarce acasă.

Noi ne-am bucurat că toți sunt 
deschiși pentru Evanghelie, inclusiv 
educatorii. Ei ne-au spus că nevoia lor 
cea mai mare este educație și că ceea ce 
noi am adus este tot ce le trebuia. Le-am 
dus și ajutoare (pantofi și îmbrăcăminte) 
pentru copii și adolescenți; toți stăteau în 
rând să primească, să încerce pantofii. 
Un copil de 6 ani după ce a primit 

Duminica viitoare, 13 martie 2016 
dăm ceasurile înainte. Începem deja  

Daylight Savings Time!
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pantofii a venit și repeta TAFAR, 
TAFAR. El spune că vrea o CARTE 
de studiu pentru el. După ce a primit-
o, a fost atât de fericit și a mers imediat 
să arate la alți băieți cartea lui de 
studiu. Toți s-au bucurat de creioane 
colorate și atunci când am făcut 
concursuri pentru cel mai cuminte și 
cei care au răspuns cel mai bine la 
întrebări, au primit SNICKERS și 
mare le-a fost bucuria!

De la acest lagăr am mers la altul, 
unde locuiesc 600 de familii și am 
lucrat cu 200 de tineri. Tare am fi vrut 
să avem niște pantofi măsura 45 (11 
SUA) pentru un băiat înalt și tare bun, 
dar n-am găsit măsura lui. La studiu și 

aceștia au fost foarte interesați, deschiși 
și răspundeau foarte bine.

Bucuria din ochii lor că am fost la 
ei și mulțumirea educatorilor pentru 
ajutorul educațional (cum zic ei) și 
material, a fost pentru noi o încurajare 
pentru eforturile făcute zilnic de 
dimineață până seara. Sunt foarte 
multe lagăre de refugiați și nevoile sunt 
mari atât pentru copii, tineri, cât și 
părinți. Mulțumim Domnului pentru 
că am putut face o lucrare spre slava 
Domnului, și am avut oportunitatea de 
aduce vestea bună în mijlocul multor 
lacrimi și suferințe. 

— cu dragoste, Mia și Costel

Robi netrebnici…
„Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a 

porunci, să ziceţi: „Suntem nişte robi 
netrebnici; am făcut ce eram datori să 
facem” (Luca 17:10).

Mântuitorul ne învață că timpul 
pentru odihnă vine atunci când am 
terminat lucrarea (Luca 17:7-8). Robul 
avea îndatorirea să-și împlinească 
lucrarea, indiferent că stăpânul era 
plecat sau era acasă. Robul trebuia să-l 
slujească, să se supună stăpânului. Pilda 
aceasta a Domnului Isus ne învață un 
lucru care ni se pare straniu: Robul nu 
are pretenții față de stăpân, ci stăpânul 
e cel care așteaptă ca robii să-și 
împlinească lucrarea dată.

Apostolul Pavel sublinia lucrul acesta 
când spunea: „Încolo, ce se cere de la 
ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios 
în lucrul încredințat lui” (I Corinteni 4:2).

Domnul Isus ne spune că nu avem 
cum să-L îndatorăm pe Dumnezeu cu 
ceva fiindcă suntem în lucrarea Lui. „Va 
rămâne el îndatorat față de robul 
acela?” Noi Îl slujim pe Domnul nu ca 
să primim ceva, ci tocmai fiindcă am 
primit deja. Îl slujim pe Domnul nostru 
pentru că am primit de la El mult mai 
mult decât am fi noi în stare să-i 
răsplătim. Slujirea noastră este pentru 
că Îl iubim, și, da, așa „servi inutili” 
cum suntem, vrem să- i ară tăm 
dragostea prin ascultare de Cuvântul 
Său și supunere față de voia Sa.  

Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, 
dar cui îi place să se însoțească cu 
nebunii o duce rău. (Prov. 13:20).


