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%Este aici un b]ie[el, care are cinci p`ini de orz \i doi
pe\ti... Dar ce sunt acestea la at`[ia? (Ioan 6:9)
Dorim tuturor fra[ilor no\tri de credin[], de s`nge \i de neam,
An Nou Fericit, cu binecuv`nt]ri cere\ti, cu pace, har \i 'ndurare de
la Dumnezeu.

Din via[a unui stupar...

Toamna, lene\ul nu ar]; la secerat, ar vea s] strâng] roade, dar nu este
nimic! (Proverbe 20:4) Œ |i Domnul a zis: %Cine este ispravnicul
credincios \i 'n[elept, pe care-l va pune st]p`nul s]u peste slugile sale, ca
s] le dea partea lor de hran] la vremea potrivit]? Ferice de robul acela pe
care st]p`nul, la venirea lui, 'l va g]si f]c`nd a\a! (Luca 12:42-43).

Toamna vie[ii este sezonul 'n care oamenii dau socoteal] de toate
oportunit][ile acceptate sau ignorate. M`ntuitorul nostru, Domnul
Isus Hristos, a pus cump]na adev]rat] a tuturor socotelilor finale 'n
Evanghelia dup] Matei 12:30. Aici avem cuvintele rostite de Fiul lui
Dumnezeu: %Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, \i cine nu
str`nge cu Mine, risipe\te.”
Adeseori c`nt]m: %|i frunzele s-au vestejit c]ci toamna iar]\i a
venit; an dup] an se duc 'n zbor, toate se duc 'n viitor.” To[i oamenii au
un viitor, to[i alerg]m spre o [int], 'ndiferent dac] vrem sau nu.
Timpul se duce ca un vis \i odata cu visul sim[im distan[a parcurs].
C`nt]m adeseori c] vrem s] 'nt`lnim tot ce-am lucrat. Dar oare,
dorim s] 'nt`lnim tot ce-am lucrat? Dorim s] ne 'nt`lnim cu lucrurile
pentru care ne-am ostenit? Toamna vie[ii se gr]be\te...
La 2 Timotei 4:7-8, apostolul Pavel face o afirma[ie greu de
repetat, f]r] a fi f][arnic... %M-am luptat lupta cea bun], mi-am
ispr]vit alergarea, am p]zit credin[a. Deacum m] a\teapt] cununa
neprih]nirii, pe care mi-o va da,
%S] nu obosim în facerea binelui; în ziua aceea, Domnul,
c]ci la vremea potrivit], vom secera, Judec]torul cel drept. \i nu numai
dac] nu vom c]dea de oboseal].^ mie, ci \i tuturor celor ce vor fi
(Galateni 6:9).
iubit venirea Lui.^ Cineva a scris
aceste cuvinte pe placa
memorativ] a unui decedat. Pentru mine aceste cuvinte sunt prea
mari, sunt cu adev]rat cere\ti. Da, am cas], am o ma\in], am ce
m`nca \i cu ce m] 'mbr]ca. Mai pun bani la colect], contribui la
cheltuelile de 'ntre[inere a cl]dirii unde ne rug]m (c] doar \i eu stau
la c]ldura \i aer condi[ionat). Dar Pavel spune c] pe acestea toate lea socotit ca un gunoi (Filipeni 3:8). "mp]ratul Solomon le calific] la
fel, \i spune: %O, de\ert]ciune a de\ert]ciunilor, zice Eclesiastul, o
Urmare 'n pagina 15
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Cu ajutorul Domnului 'ncepem cel de al 25-lea an de slujire pe
t]r`mul misionar 'n Rom`nia.
"n anul 1990, doi fra[i, Constantin Cristea \i Elisei Bo[an, au
vorbit c] 'ntruc`t Domnul a pr]bu\it regimul ateo-comunist, e
vremea s] ajute lucrarea de vestire a Evangheliei 'n Oltenia, form`nd
o societate misionar]. Ace\ti fra[i au avut imboldul s]
m] numeasc] pe mine ca pre\edinte, desi eu nu eram
prezent acolo, dar Dumnezeu este Cel care cunoa\te
toate. Pe de alt] parte, eu 'nc] pe c`nd eram 'n
Rom`nia, aveam dorin[a s] ajut lucrarea 'n Oltenia, unde
era doar o biseric] slab] la Craiova, cu fratele Nicolae
Sava ca predicator \i un num]r mic de membri, plus
c`teva grupuri de bapti\ti 'n Oltenia. Apoi fr. Sava a
plecat la Ia\i \i fr. Moldovan i-a luat locul. Fiind pu[ini
\i s]raci, am c]utat noi cu biserica din Timi\oara s]-l ajut]m s] aib]
un salariu. T`rgu Jiu era ora\, dar nu aveam nici o lucrare acolo.
Astfel am vorbit cu comitetul bisericii noastre \i am trimis pe fratele
Virgil Hnatiuc la Tg. Jiu, s] vad] cum am putea 'ncepe o lucrare
acolo. "n decada anilor 50, restric[iile s-au 'nte[it, \i nu am putut p`n]
dup] c]derea regimului comunist, c`nd l-am trimis acolo pe fr.
Cornel Hudulin, \i azi avem la Tg. Jiu o biserica infloritoare cu vreo
120 de membri. Dumnezeu este Cel ce "\i face lucrarea, preg]tind
totul mai dinainte. Glorie numai Lui.
"nc] de la 'nceput am hotar`t ca societatea s] se numeasc]
%Rom`nia pentru Hristos^. Primii care au primit ajutorul din partea
noii societ][i misionare au fost fr. Harambie Ploscariu, pionerul
Olteniei, \i al[i patru fra[i olteni. Dup] aceea, ne-am extins \i 'n
Muntenia, Dobrogea, Moldova, Ardeal \i chiar 'n Moldova de peste
Prut. Astfel de la cinci lucr]tori cu Evanghelia c`[i am avut la
'nceput, am ajuns p`n] la 163 misionari.
Toat] lucrarea se desf]\oar] prin credin[]. Nimeni aici nu
prime\te salariu, totul se face 'n mod voluntar, to[i banii merg la
misionarii no\tri din [ar]. Avem fra[i care sponsorizeaz] c`te un
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misionar, iar cei ce nu au sponsori, sunt ajuta[i din fondul general. "n
cei 24 ani am avut experien[e minunate 'n privin[a banilor. Avem un
Dumnezeu minunat!
Acum suntem confrunta[i cu o problem]. La jumat]tea lui
Decembrie, fratele casier Pavel Ploscariu ne-a anun[at c] are 'n
banca numai $21,000, iar nou] ne-ar trebui vreo $35,000, ca s]-i
putem ajuta pe cei din Rom`nia. Se pare ca pentru unii, Mo\ Cr]ciun
a avut o mai mare importan[] dec`t Hristos Domnul, Cel culcat 'n
iesle. Ne-am rugat, c]ci lucrarea este a Lui \i poate va porunci altora
s] suplineasc] nevoile noastre pentru cei ce lucreaz]. Domnul merit]
ascultarea \i toat] slava c]ci ne iube\te nespus.
V] dorim un An Nou de fericit] p]rt]\ie cu Domnul \i cu bra[ele
pline de road]!
batr`nul vostru frate Petru Popovici

%Nimeni nu poate zice: %Isus este Domnul,^ dec`t prin Duhul
Sf`nt.^ (I Cor. 12:3) C`nd cineva spune, %Isus este Domnul,^ trebuie
s] fie plin de o credin[] vie \i o tr]ire 'n Duhul Sf`nt.
V]d 'n fa[a mea acum dou] fe[e. Una e fa[a nep]s]toare \i rece a
celui ce se joac] de-a religia. "i spun de la 'nceput: %Biet suflet, ce ai
tu nu e credin[], ci doar un lucru lumesc cu aparen[e 'n\el]toare.
Credin[a adev]rat] o po[i avea numai prin Duhul Sf`nt.^ Domnul
Isus a spus: %Trebuie s] v] na\te[i din nou!^ Na\terea aceasta are loc
prin puterea Duhului Sf`nt.
Cealalt] fa[] e o fa[] plin] de nelini\te a unui t`n]r care 'ncearc]
din r]sputeri, a\a cum a fost 'nv][at prin \colile pe unde a umblat, s]
dispre[uiasc] credin[a 'n Dumnezeu, s] nege supranaturalul. "i spun
\i lui: %Tinere, nu dispre[ui virtutea cea mai nobil] a sufletului uman.
Te 'njose\ti pe tine 'nsu[i dac] renegi credin[a. Credin[a e de natur]
divin], o po[i avea numai prin Duhul Sf`nt.^...
E\ti gata s] spui \i tu, %Isus este Domnul^? Vrei s] te une\ti \i tu
'n corul imens al celor r]scump]ra[i prin s`ngele lui Hristos?
Te 'ndemn s] crezi 'n Isus, s]-L declari pe El St]p`n al vie[ii tale.
Po[i face lucrul acesta numai prin puterea Duhului Sf`nt. Doar dac]
"l la\i pe Dumnezeu s] intre 'n fiin[a ta, te po[i face rob al lui Hristos.
Si oh, preiubi[ii mei, nu uita[i c] ajung`nd sub st]p`nirea Domnului
aici pe p]m`nt gust]m abia 'nceputul slavei lui Hristos 'n ceruri.
La gloria care ne a\teapt] vom ajunge la urm] prin harul \i
iubirea lui Dumnezeu!
Phillips Brooks
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II Petru 1-11
"n aceast] vreme de har, c`nd avem ocazia s] vedem mai mult
dec`t oric`nd lucrarea cea minunat] pe care a f]cut-o Dumnezeu
pentru noi, o privire 'n 2 Petru 1-11, ne ajut] s] fim la aceea\i pagin]
cu Duhul lui Dumnezeu, care vorbe\te prin Ap. Petru.
El ne vorbe\te ast]zi nou], 'n aceea\i m]sur] 'n care a vorbit 'n trecut
\i 'n aceea\i m]sur] 'n care va vorbi pentru cei care vin dup] noi.
Duhul lui Dumnezeu prin Ap. Petru ne asigur] c] noi cei ce
credem 'n jertfa Domnului Isus, suntem p]rta\i harului lui Dumnezeu
\i ne bucur]m de pacea pe care Dumnezeu o d]ruie\te copiilor Lui.
Petru ne asigur] c] ambele, Pacea \i Harul, pot s] ne fie 'nmul[ite \i
dore\te lucrul acesta pentru cei ce sunt pe calea credin[ei.
Apostolul Petru prin Duhul Sf`nt ne ofer], dac] vre[i, re[eta
'mplinirii cre\tine: Pacea \i Harul Lui. Pacea \i harul Lui asigur] 'n
fiecare clip] fericirea noastr], fericire care e 'n cre\tere pe m]sura
cunoa\terii lui Dumnezeu \i a Domnului nostru Isus Hristos.
"n fiecare verset Duhul lui Dumnezeu se ocup] de noi 'ndeaproape
\i vrea s] ne fac] s] 'n[elegem c] via[a cre\tin] nu e stationar],
fericirea nu e ceva care se plafoneaz] \i [elul nosru este unul precis
care prive\te cunoa\terea lui Dumnezeu \i a Domnului Isus Hristos,
cunoa\tere care este un [el de o via[a 'ntreag], \i 'n sensul acesta ne
ofer] 'n aceast] parte din Scriptur] cum s] ajungem la acest deziderat.
Aici Duhul Sf`nt prezint] pentru noi trei lucruri de importan[]
capital]:

I- Cel mai 'nalt proces de instruire divin]
(1 Petru 1: 5-7)
Acest proces de cre\tere, e un proces pe care Duhul 'l vrea aplicat
'n vie[ile noastre \i 'n care El se ocup] direct de noi 'n privin[a aceasta,
desigur dac] vrem s] ascult]m de El \i s]-L l]s]m s] lucreze 'n via[a
noastr] \i prin via[a noastr].
El ne asigur] de binecuv`nt]ri care nu au echivalent 'n niciun
sistem de m]sur], prin faptul c] Duhul Sf`nt va lucra 'n noi lucrarea
Lui cea tainic], pentru p]m`nt \i pentru eternitate, \i anume vom
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putea s] vedem fiecare 'n noi 'n\ine, progresul lucr]rii Lui dac] 'ntradev]r suntem gata s] ne d]m toate silin[ele 'n a c]uta c]l]uzirea
Lui.

II- Cel mai 'nalt caracter cre\tin
(1 Petru 1: 5-7)
Acest caracter d]ltuit 'n noi 'n fiecare 'n parte, este caracterul
care se formeaz] 'n noi 'n urma deprinderii, ascult]rii, supunerii \i
implic]rii 'n lucrarea Lui, nu de capul nostru ci sub directa c]l]uzire
a Duhului Sf`nt.
Dumnezeu e 'nteresat s] vad] 'n noi Chipul Fiului S]u \i dac]
vreodat] dalta Maestrului taie ad`nc \i ne doare ne este de mare
ajutor dac] 'n[elegem c] e o lucrare cu scop care e 'n avantajul nostru
\i dac] doare 'nseamn] c] este necesar s] doar], \i Maestrul are un
scop 'nalt pentru noi.

III- Cea mai 'nalt] apreciere care se poate
primi: %Harnic \i Roditor^
Aprecierea lui Dumnezeu este 'ntotdeuna dreapt] \i m]sura cu
care m]soar] El este singura \i adev]rata m]sura care conteaz].
Aceast] caracterizare divin] este dat] doar pentru:
Œ Cei care ne-am pus 'ncrederea 'n Jertfa Domnului Isus. Pe cei
ce nea-m pus 'ncrederea 'n jertfa \i 'n Harul Domnului Isus,
Apostolul Petru ne asigur] c] Dumnezeu ne-a onorat d`ndu-ne %o
credin[] de acela\i pre[” (vers. 1) cu a apostolilor.
(S] nu uit]m c] at`[ia dintre cei pe care-i cunoa\tem au nevoie s]
aud] Cuv`ntul Evangheliei, \i se asteapt] de la noi s] vrem s] le
ducem Evanghelia)
Œ Cei care suntem con\tien[i (dac] suntem!) c] am fost echipa[i \i
'mbog][i[i de Dumnezeu 'n omul dinl]untru pentru a putea sa fim
folositori \i biruitori:
•Dumnezeiasca Lui putere ne-a d]ruit tot ce priveşte via[a şi
evlavia (v. 3)
• ...El ne-a dat f]g]duin[ele Lui nespus de mari \i scumpe
(v.4a)
• Ne-a f]cut p]rta\i firii dumnezeie\ti (v.4b).
Œ Cei care suntem gata (dac] suntem!) s] ascult]m de Cuv`ntul
lui Dumnezeu \i de 'ndemnul Duhului care ne asigur] pe fiecare 'n
parte c] despre noi este vorba \i de la noi a\teapt] Dumnezeu aceast]
acultare \i supunere 'n a\a fel 'nc`t nu numai s] facem dar s] \i vrem
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permanent s] facem din toat] inima \i f]r] rezerve voia lui
Dumnezeu, pe care Duhul ne-o descoper] pas cu pas.
"n planul Lui minunat de echipare a noastr] \i de modelare a
caracterului nostru, El ni Se descoper] ca s]-L cunoa\tem tot mai
mult a\a cum avans]m prin via[]:
El ne-a dat credin[a \i ne d] ocazia; ne 'ndeamn] din dragoste pentru
noi \i pentru al[ii s] ne deprindem s] fim cei dint`i 'n fapte bune. E
Glasul Domnului care ne \opte\te \i ne 'ndeamn] atunci c`nd g]se\te
El cu cale \i e minunat c`nd ajungem s] spunem ca \i Ioan la Marea
Tiberiadei: Este Domnul!
•"l cunoa\tem 'n fapte: 'n faptele lucrate 'n credin[], "l
cunoa\tem pe Domnul Isus care ne d] curaj \i protec[ie.
•"l cunoa\tem 'n Cuv`ntul Lui, ca r]spuns la rug]ciune,
pentru nevoile specifice ale fiec]rei situa[ii El ne descoper]
voia Lui pas cu pas, un singur pas numai, fiecare pas pe r`nd,
asa cum vrea El s] ne c]l]uzeasc] \i astfel "l cunoa\tem pe Cel
ce este Marele nostru Sf]tuitor.
•"l cunoa\tem 'n vremea c`nd avem nevoie de 'nfr`nare:
Dumnezeu ne-a echipat 'n chip minunat cu 'nfr`nare, a\a cum
e fr`na la ma\in]. Avem nenum]rate ocazii s]-L cunoa\tem pe
Domnul Isus care ne opre\te de la lucrurile nepotrivite care
alt]dat] ni se p]reau a\a de normale.
•"l cunoa\tem 'n via[] c`nd avem nevoie de r]bdare: El ne
d] r]bdare atunci c`nd avem nevoie de ea, \i-L cunoa\tem c]
El, doar El, e acolo, \i ne e drag] prezen[a Lui 'n ceasul
'ncerc]rii.
•"l cunoa\tem c] e acolo c`nd avem ocazia s] ne
manifest]m dragostea pentru fra[ii no\tri prin acoperirea
nevoilor lor
•"l cunoa\tem c`nd ne ar]t]m iubirea noastr] pentru
sufletele celor ce au nevoie s] aud] \i s] primeasc] Cuv`ntul
Evanghelie
Suntem 'n aceast] perioad] de Mul[umire, de S]rb]toare, de
Consacrare, de Recuno\tin[] Domnului, un timp care marcheaz]
sf`r\itul unui an \i 'nceputul unui an nou. Oare poate s] spun]
Dumnezeu 'n dreptul nostru cuvintele %Harnic \i Roditor^ sau are alte
cuvinte care nu ne plac. Domnul s] ne dea urechi s] auzim Glasul lui
care ne cheam] la ascultare.
Costel Cristea
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%Adu ca jertf] lui Dumnezeu mul[uiri, \i împline\te-[i juruin[ele f]cute
Celui Prea Înalt.^ (Psalmul 50:14)
"n lunile trecute am tr]it cel mai semnificativ sezon al anului
marcat prin dou] evenimente extrem de importante. Unul care ne
aminte\te s] fim mul[umitori \i cel]lalt care ne aminte\te pentru ce
s] fim mul[umitori. Din perspectiva cre\tin] ambele evenimente au o
importan[] vital] pentru via[] \i pentru eternitate. Cele dou]
evenimente despre care vorbesc sunt Ziua Mul[umirii (Thanksgiving)
\i Cr]ciunul, S]rb]toarea Na\terii Domnului Isus ca cel mai
important Dar pentru omenire. El, Domnul Isus, este motivul nostru
de mul[umire lui Dumnezeu.
Am desp]r[it titlul de mai sus, Thanksgiving, în dou] cuvinte
inten[ionat, pentru c] am vrut s] deturnez mintea noastr] de la un
eveniment calendaristic, de la o tradi[ie anual], la un mod de via[], la
o tr]ire zilnic], la o via[] de mul[umire, care trebuie s] caracterizeze
pe fiecare cre\tin, pe fiecare r]scump]rat al Domnului Isus, pe
fiecare om. Este inten[ia mea s] pot zugr]vi aici în spa[iul mic pe
care-l am importan[a unei vie[i de mul[umire. Lucrul acesta este
important \i din punct de vedere spiritual, ca o jertf] adus] lui
Dumnezeu, cum zice
psalmistul (50:14), dar \i
din punct de vedere al
s]n]t][ii noastre, biologic,
emo[ional, psihologic. Cine este mul[umit cu ce este \i ce are, acela
are pace \i bucurie indiferent de circumstan[ele externe \i sistemul
imun lucreaz] bine \i îl [ine s]n]tos.
Este în tradi[ia americanilor, \i este o tradi[ie bun], s] aibe o zi a
mul[umirii în fiecare an. Aceasta este în fiecare toamn] când se
str`ng recoltele. Apostolul Pavel îns] sf]tuie\te pe cre\tinii din Efes
cu urm]toarele cuvinte: %Mul[umi[i todeauna lui Dumnezeu Tat]l,
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos”
(Efeseni 5:20). Era prin anii optzeci c`nd mergeam la tratament
pentru reumatism cardiovascular la Vatra Dornei. Acolo am
cunoscut o familie de credincio\i din Hunedoara care tot timpul
vorbeau de mul[umire lui Dumnezeu, \i chiar atunci c`nd ne rugam
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ei nu cereau nimic dar mul[umeau lui Dumnezeu. Ei erau la
tratament pentru s]n]tate \i doar mul[umeau lui Dumnezeu pentru
s]n]tate. Nu \tiu nimic despre ei \i nu le mai \tiu nici numele dar miau r]mas în minte ca oameni care i-am v]zut mul[umind lui
Dumnezeu todeauna pentru toate lucrurile.
În via[] înt`lnim de multe ori situa[ii \i lucruri pentru care este
greu sau chiar imposibil s] mul[umim. Se vede îns] c] Dumneezeu
vrea s] cultive la noi o
via[] de mul[umire, o
stare de mul[umire. Tot
sfântul Pavel spunea
tesalonicenilor: %Mul[umi[i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; c]ci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (I
Tesaloniceni 5:18). Dac] întreb]m speciali\tii în medicin], psihologie,
psihiatrie, sociologie, ne vor spune în detalii care este rolul unei
atitudini de mul[umire în s]n]tatea noastr]. Dumnezeu îns] ne spune
c]ci aceasta este voia lui cu privire la noi în Hristos Isus. În Hristos
avem toate motivele de mul[umire \i în El avem împlinit] voia lui
Dumnezeu cu privire la noi. Pentru mine este de ajuns lucrul acesta,
dar de multe ori am v]zut c`t este de greu s]-l aplic în via[a mea. De
aceea avem nevoie de ajutorul Lui tot timpul.
Dac] totu\i ne este greu s] mul[umim Domnului pentru toate
lucrurile s] ne gândim la acel b]ie[el de cinci, \ase ani c]ruia tat]l s]u
i-a cerut s] se roage la mas] \i s] mul[umeasc] pentru ce este pe
mas]. To[i a\teptau dup] el s] înceap] s] se roage \i el plimba ochii
prin toate farfuriile s] vad] ce este pe mas], dup] care, calm \i
tacticos a plecat capul, \i a spus: %Doamne, mie nu-mi place cum
arat] astea, dar î[i mul[umesc pentru ele, \i am s] m]nânc oricum ar
fi, amin!” Când \tim c]ci aceasta este voia lui Dumnezeu g]sim
puterea \i motivul s]-I multumim.
Comentatorul biblic Matthew Henry a spus odat] când ho[ii l-au
jefuit: %Doamne, î[i mul[umesc în primul rând c] nu m-au furat
niciodat] pân] acum, în al doilea rând î[i mul[umesc c] de\i mi-au
luat portmoneul, nu mi-au luat via[a. "n al treilea rând î[i mul[umesc
c] de\i mi-au luat tot, nu am avut prea mult. |i în al patrulea r`nd î[i
mul[umesc c] ei mi-au furat mie \i nu le-am furat eu lor.”
Am citit despre Corrie ten Boom cum în cartea ei %The Hiding
Place” a scris cum odat] c`nd a fost mutat] cu sora ei Betsy în una
dintre cele mai rele închisori naziste în Germania, Betsy a propus ca
s] se roage în detalii \i s] mul[umeasc] lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile. Corrie n-a vrut la început s] mul[umeasc] Domnului pentru
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p]duchii din baraca lor, dar la insisten[a lui Betsy a acceptat. Mai
târziu au 'n[eles c] din cauza p]duchilor gardienii nu veneau prin
baraca lor \i ele puteau citi Biblia nederanjate. Atunci când nu ne
este prea u\or s] mul[umim Domnului pentru unele lucruri s] ne
gândim c] aceasta este voia Lui cu privire la noi, \i El face ca toate s]
lucreze spre binele nostru atunci când "l iubim. Dac] motivul
mul[umirii noastre nu este ceea ce avem în portmoneu sau la banc],
ci ceea ce avem în inim], Domnul va binecuvânta via[a noastr].
Revenind la spiritul Vechiului Testament, unde mul[umirea
noastr] este v]zut] ca o jertf] prezentat] lui Dumnezeu, aspectul ia o
nou] \i mai adânc] însemn]tate. Nu mai vorbim despre a face ceva în
interesul nostru \i pentru noi ci prin atitudinea noastr] facem ceva
pentru Domnul. Prin atitudinea noastr] de mul[umire noi prosl]vim
Numele lui Dumnezeu. Psalmistul î\i aminte\te cu melancolie o
vreme c`nd în mijlocul %strig]telor de bucurie \i mul[umire ale unei
mul[imi în s]rb]toare” înainta spre Casa Domnului (Psalmul 42:4).
Aici vedem cum mul[umirea \i bucuria merg mân] în mân] ca
expresie a tr]irii cu Dumnezeu \i pentru El. În Spiritul Cr]ciunului,
mul[umirea \i bucuria noastr] se al]tur] corului de îngeri s] exprime
entuziasmul \i recuno\tin[a noastr] pentru cadoul minunat pe care
Dumnezeu ni L-a dat în Domnul Isus Hristos.
Dac] Dummnezeu vrea s]-I mul[umim Lui pentru toate lucrurile,
cu atât mai mult trebuie s]-I mul[umim Lui pentru harul \i
binecuvântarea de a fi copiii Lui în Hristos Domnul. În entuziasmul
nostru \i 'nc] 'n ecoul bucuriei Cr]ciunului s] nu uit]m pe acei care
nu au beneficiat înc] de Minunatul Dar al lui Dumnezeu pentru ei.
S] mul[umim Domnului pentru binecuvântarea de a avea chemarea
\i marea datorie de a prezenta Darul lui Dumnezeu pentru o lume
pierdut] \i s] ducem bucuria m`ntuirii \i celor care n-au
experimentat-o înc].
Zach Ploscaru

%Nu \ti[i c] trupul vostru este Templul Duhului Sf`nt, care locuie\te
'n voi, \i pe care L-a[i primit de la Dumnezeu?^ (I Cor. 6:19). Ce
privilegiu s] avem pe Dumnezeul Universului tr]ind 'n noi! Numele
Lui este 'n limba greac] %Paraclet^, adic] %M`ng]ietorul^, sau chiar
mai clar, %Cel ce vine cu noi \i merge al]turi de noi^. Prin Duhul Sf`nt
am devenit membrii ai familiei lui Dumnezeu (Ioan 3:5). El e Cel ce
ne 'nt]re\te ca s] putem umbla pe calea sa. Lumea nu-L cunoa\te \i
nu-L prime\te, dar cei ce credem 'n Domnul "l cunoa\tem (Ioan
14:17), fiindc] tr]ie\te 'n noi, purt]m numele Lui.
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Un remediu simplu pentru o boal] grav]
Uneori...criza este doar o 'nchipuire a min[ii noastre. C] nu chiar
ducem lips]... ci, ne-am obi\nuit cu anumite lucruri nu neap]rat
necesare \i nu vrem s] ne mai desp]r[im de ele c`nd bugetul nu le
mai 'ng]duie. "n cazul cesta... criza este nu 'n afara noastr] ci
'nl]untrul nostru: o criz] de... mul[umire. Eu o am... adesea. Este
u\or de remediat criza aceasta, \i foarte simplu: %Mul[umi[i
Domnului pentru toate lucrurile, ^ \i criza va trece. (R. B.)

de Rodica Bo[an
Nu demult pe telefon,
Pe un ton mai monoton
Doi prieteni, conversau,
|i-\i spuneau
Vorbe alese...
|i din tot ce \u\oteau,
|i cu miez \i cu-n[eles,
O imagine se [ese...
O poveste cu mult t`lc,
O poveste-adev]rat],
|i frumoas] \i curat];
|i cu lux de am]nunte,
|i cu mult]-nfrigurare,
Unul spuse-o
'nt`mplare...
|i zicea c]-n tinere[e,
|i 'n dragostea dint`i,
Se ducea pe ici \i colo,
S] gaseasc],
S]-nt`lneasc],
S] ajute al[i cre\tini...
Pe la poala unui munte,
Muntele Meses 'mi pare
Pe un d`mb,
"ntr-o cocioab],

Mic], str`mb], oarecare,
Locuia o b]tr`nic]...
Harnica, ca o furnic].
Dar s]rac], zicea el,
Dup] propria-i p]rere...
Era singur] bunica;
Numa_ ea si-o capr] sur].
Pe cuptor, doua ulcele,
Si nimic de pus 'n gur].

m]m]lig]!
Si 'n fiecare zi,
"[i spun drept,
C] vreau s] \tii,
Domnul mare-n mila Lui,
"mi d] hran] \i-mi d] sa[!
Mul[]miri spre cer 'nalt!
N-am dus lips] niciodat]!
Slav] {ie, Scumpe Tat]!^

Omul nostru 'ngrijat,
Dup] mult] c]utare,
Dupa mult] ezitare,
Scurt, 'i puse-o 'ntrebare!
%Spune-mi sor],
Cum o duci?
V]d c] nu prea ai
...m`ncare?^
— %Oh, dar nu-i
adev]rat!
Vezi ulcelele-alea dou]?^
Zise vesel b]tr`nica...
%Am m`ncare-n
am`ndou]!
Uite, ia de sus ulcica...
Una are lapte proasp]t,
Aialalt]-i cu m]lai.
|i de vrei un pic s] stai,
Trag cur`nd \i-o

Si a\a se \u\oteau,
|i vorbeau la telefon
Pe un ton, tot monoton,
Cei doi prieteni ...ce
aveau,
Sute de ulcele pline,
|i le mergea destul de
bine.
Unul dintre ei cam trist
Zise tare \i convins:
— Idoli ne-am f]cut
adesea
|i din gur] \i din ma[...
Doamne, fie-[i dar] mil]
|i ne d] \i nou] sa[.
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Not] explicativ]:
%Sa[^ = senza[ia de a fi
s]tul, de a fi avut destul.

Drag] frate Pit Popovici,

Evanghelia cu c`teva luni
'nainte. Numele lui este
Dumitru, are 'n jur de 60 de ani.
|i-a pierdut serviciul pe care l-a
avut la Bra\ov, \i l-a p]r]sit so[ia.
A fost nevoit s]-\i v`nd]
apartamentul din Bra\ov \i s] se
mute 'ntr-un ora\ unde
apartamentele sunt mai ieftine.
A\a a ajuns in Bicaz. A mai fost
la biserica noastr] 'n luna aprilie,
dar la un moment dat mi-a spus
c] vrea s] vin] s] stea de vorb]
cu mine acas], dar nu mai vine la
biserica baptista pentru c] el este
ortodox \i nu vrea s] dea prilej
unor discu[ii. De aceast] dat]
'ns] a acceptat invita[ia s] vin] la
botez \i mi-a spus c] i-a pl]cut.
Ne rug]m ca Dumnezeu s]
lucreze poc]in[] \i m`ntuire 'n

...Despre lucrarea din ora\ul
Bicaz \i zona Bicazului, unde
slujesc prin harul Domnului,
doresc s] v] spun urm]toarele:
Pe 4 Noiembrie 2013 am avut
un botez noutestamental. S-au
botezat patru tineri, Robert,
Fabian, Oana \i Ruben.
Au fost mul[i credincio\i la
biseric], dar ne-am bucurat c] au
fost \i c`[iva necredincio\i, \i
astfel Evanghelia Domnului Isus
a avut o chemare \i pentru ei.
La botez au slujit prin c`ntare
\i mesaje un grup de cinci tineri
care studiaz] la Universitatea
Emanuel din Oradea.
Am invitat la botez pe un fost
poli[ist, c]ruia i-am vestit
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via[a acestui om.
De asemenea, de c`teva
s]pt]m`ni Mioara, 'n v`rst] de
aproximativ 55 de ani a 'nceput
s] vin] la biseric], era foarte
t]cut] \i tare trist]. Am 'ncercat
s] comunic]m cu ea, eu \i so[ia,
ne-a spus c] so[ul ei a murit de
\ase ani, c] nu are copii \i nici

mai v]zuse niciodata un botez
noutestamental.
Pe 5 Noiembrie am organizat
la Biseric] 'nt`lnirea de
rug]ciune pentru femei. Au fost
femei din toate bisericile din
zon] (din Bicaz, Damuc, BicazuArdelean \i Bicaz-Chei).
"i mul[umim lui Dumnezeu
c] nu ne p]r]se\te \i
c] lucreaz] 'n Biserica
Sa. "i mul[umim c] nea dat \i nou] cinstea
ca s] slujim 'n c`mpul
Evangheliei.
"i mul[umim lui
Dumnezeu
pentru
dumneavoastr],
cei
care
ne
trimite[i
ajutorul financiar ca
s] putem sluji 'n aceast] zon].
Ne rug]m ca Dmnezeu s] v]
r]spl]teasc] orice jertf] pe care
o face[i 'n "mp]r][ia Sa, pentru
Numele Lui cel sf`nt \i mare.
Cu drag,
Beni \i Ioana Handaric

alte rude 'n apropiere \i datorit]
singur]t][ii a avut probleme
depresive. Am 'ncurajat-o s] vin]
la biseric] pentru c] biserica
noastr] este familia Domnului
Isus. Mioara a venit \i la botez, a
fost impresionat] pentru c] nu
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Moise, omul lui Dumnezeu, scrie: %Vedem cum ni se duc anii ca un
sunet...^ (Psalmul 90:9b). La trecerea peste pragul Anului Nou, c`nd
'ncepem un alt calendar, un alt an din via[], abia atunci ne d]m
seama cum zboar] timpul \i cu ce repeziciune trecem prin via[].
V] sf]tuiesc s] lua[i c`teva hot]r`ri pentru anul acesta. "nt`i,
S}-L IUBIM MAI MULT PE DUMNEZEU
|I S}-L GLORIFIC}M CU MAI MULT PATOS

"n Sfintele Scripturi avem 'n mai multe r`nduri zugr]vit cerul \i
felul cum este pream]rit Dumnezeu de fiin[ele cere\ti. Citind
paginile acestea, nu se na\te 'n inima celor credincio\i dorin[a tot mai
vie de a-L pream]ri pe Dumnezeu mai frumos, cu mai mult patos? El
s] fie pream]rit \i pe p]m`nt cum este 'n ceruri. Pentru o asemenea
stare, se cere mai mult] dragoste. Prea adesea, unii credincio\i, prin\i
'n ritmul gr]bit al preocup]rilor lor, uit] s]-\i arate dragostea fa[] de
Domnul. Poate, prin diferite 'ncerc]ri, necazuri, 'ngrijor]ri, istoviri
de tot felul, uit]m s]-L pream]rim pe Dumnezeu, uit]m s]-I aducem
'nchin]ciune. Aprinde[i iar]\i focul iubirii fa[] de Domnul, \i atunci
va r]suna \i c`ntarea de laud]. Ast]zi omenirea a pierdut no[iunea de
iubire. Credincio\ii Domnului s] nu fie a\a. Iubirea, doar iubirea,
aprinde 'n sufletele sfin[ilor v]paia unor sim[iri de bucurie l]untric]
\i ne apropie mai mult de Cel Prea "nalt.
A doua mare hot]r`re, s] fie
TRAIUL ZILNIC "N SFIN{ENIE

%Fi[i sfin[i pentruc] Eu sunt sf`nt,^ ne cere Dumnezeu prin
Cuv`ntul S]u. Cei credincio\i trebuie s] fie frumo\i 'n traiul lor,
mode\ti \i demni 'nc]rca[i cu virtu[i 'n comportarea lor. Bun]tatea 'n
naturale[ea ei nem]rginit] va cople\i \i inspira \i pe al[ii s]-L adore \i
s]-L pream]reasc] pe Domnul, s] se apropie de El.
M]rturia noastr] cre\tin] trebuie 'nso[it] de o via[] curat], sf`nt],
c]ci aceasta are o mai mare influen[] asupra celor ce ne 'nconjoar].
Cei credincio\i trebuie s] arate tuturor c] prin via[a lor de ascultare a
Evangheliei, lumea, societatea poate avea o alt] 'nf][i\are, cu oameni
mai buni, mai bl`nzi, mai iubitori de aproapele, mai cura[i \i la trup \i
la suflet, o elit] a umanit][ii.
|i a\ mai ad]uga \i o a treia hot]r`re,
APLICAREA PORUNCII DE A FACE MISIUNE.

%Merge[i 'n toat] lumea \i face[i ucenici...^ Iat] porunca dat]
Bisericii. Fiecare din noi avem o lume 'n jurul nostru, 'n care trebuie
s] lucr]m \i s] facem ucenici ai Domnului. Cre\tinismul a ajuns un
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cre\tinism comod, t]cut, inactiv, \i 'n loc s] influen[eze lumea, se las]
influen[at de lume, e bolnav de o mu[enie condamnabil].
Trecutul nostru istoric este plin de exemple. Mul[i din 'nainta\ii
no\tri au plecat pe jos, 'n c]ru[e sau c]l]ri pe cai, \i au dus vestea
Evangheliai prin satele []rii. Azi sunt mijloace mult mai bune pentru
misiune, dar de ce nu le aplic]m? R]sp`ndirea Evangheliei se face cu
jertf], cu osteneal], cu 'nfruntarea tuturor piedicilor din cale. Nu
uita[i imperativele acestea dou]: Porunca dat] de Domnul Isus
Hristos, \i pilda 'nainta\ilor no\tri.
Ne rug]m, %vie "mp]r][ia Ta,^ dar "mp]r][ia lui Dumnezeu este
domnia lui Hristos 'n inimile oamenilor. Trece[i la misiune, face[i
ucenici, ca 'n inimile multora s] domneasc] Domnul Isus Hristos.
Lua[i la inim] 'ndemnul pe care vi-l dau \i astfel anul nou va fi un
an de har, de pace, un an 'n care s] gr]bim venirea Domnului.
Alexa Popovici

continuare din pagina 2 —
de\ert]ciune a de\ert]ciunilor! Totul este de\ert]ciune” (Ecles. 1:2). Un
poet 'nspirat de Duhul Sf`nt d] un r]spuns minunat pentru noi cei ce
tr]im toamna vie[ii, el ne spune c] %ce-am sem]nat cu lacrimi, vom
secera c`nt`nd^. Dac] \i colecta cu banii de 'ntre[inere i-am dat cu
lacrimi n-am 'n[eles chemarea noastr]. Suntem chema[i la faptele de
sacrificiu a\a cum a f]cut M`ntuitorul nostru \i urma\ii Lui.
A umbla 'n faptele preg]tite
de Dumnezeu e dincolo de %C]ci va veni vremea c`nd oamenii
'ntre[inerea luxului obi\nuit. E o nu vor putea s] sufere 'nv][]tura
lucrare permanent] la planul s]n]toas]; ci 'i vor g`dila urechile s]
f]cut de Tat]l nostru ceresc, aud] lucruri pl]cute, \i î\i vor da
plan care poate 'nt`rzia din
înv][]tori dup] poftele lor.^
(II Timotei 4:3).
pricina preocup]rilor noastre.
Domnul nostru Isus Hristos,
care S-a pus pe Sine la dispozi[ia lucr]rii de m`ntuire, 'ntr-o pild] ne
spune c] prietenii st]p`nului au z]d]rnicit pentru ei participarea la
nunta Fiului (Luca 14:15-24). To[i 'nvita[ii speciali adunau lucruri
care nu foloseau st]p`nului lor.
Am 'nv][at de la albine ce 'nseamn] chibzuin[] \i 'n[elepciune.
Ele adun] mierea atunci cand e sezonul de recoltat. Acesta este scurt
\i spontan, ele stau preg]tite folosind cu riscul vie[ii orice moment
prielnic. Fiecare pic]tur] adus] 'n stup este o comoar] pentru iarna
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grea c`nd hambarul este plin, \i astfel ele asigur] continuarea vie[ii, a
familiei. La Maleahi 3:10, Dumnezeu ne spune: %Aduce[i îns] la casa
vistieriei toate zeciuielile, ca s] fie
%Religiunea curat] şi ne'ntinat],
hran] în Casa Mea; pune[i-M]
'naintea
lui Dumnezeu, Tat]l nostru,
astfel la încercare, zice Domnul
este
s]
cercet]m pe orfani şi pe
o\tirilor, \i ve[i vedea dac] nu v]
v]duve
'n
necazurile lor, \i s] ne
voi deschide z]gazurile cerurilor,
p]zim
ne'ntina[i
de lume.^
\i dac] nu voi turna peste voi
(Iacov
1:27)
bel\ug de binecuvîntare.”
Cred c] 'n vremuri ca \i
acestea, c`nd sezonul este scurt, e nevoie s] rug]m pe Domnul
secerisului s] scoat] lucr]tori la seceri\ul Lui. Esti tu unul din
ace\tia? Sunt eu unul din lucr]torii Lui? Dac] suntem 'nc] cu
hambarul gol mai avem pu[in timp
p`n] c`nd toamna vie[ii '\i va spune
cuv`ntul. Frunzele vremii pe care o
tr]im cad una c`te una. Un v`nt de
toamn] le va spulbera pe toate. Poetul
c`nt]rii spune: %Ce-am f]cut pentru
Isus va sta!”, \i continu], %c]ci noi vom
trece de-aici l]s`nd toate”, ca s] ne
'nt`lnim cu ce-am lucrat.
Ca un 'ndem personal, v-a\ ruga s] ne
suna[i la %Rom`nia pentru Hristos^ ca s] 'n[elege[i ce mare este
cererea \i ce mic] este oferta.
Maranata — Domnul nostru vine!
Duhul \i mireasa zic, %Vino, Doamne Isuse!”
Ferice de robul pe care Domnul 'l va fi g]sit la datoria lui.
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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