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(Iarna prin p]durile Bucovinei) 

Atunci "mp]ratul va zice celor de la dreapta Lui: %Veni[i binecuv`nta[ii Tat]lui Meu de mo\teni[i 
"mp]r][ia, care v-a fost preg]tit] de la 'ntemeierea lumii. C]ci am fost fl]m`nd, \i Mi-a[i dat de 
m`ncat; Mi-a fost sete, \i Mi-a[i dat de b]ut; am fost str]in, \i M-a[i primit; am fost gol, \i M-a[i 
'mbr]cat; am fost bolnav, \i a[i venit s] M] vede[i; am fost 'n temni[], \i a[i venit pe la Mine.^ 
 Atunci cei neprih]ni[i 'i vor r]spunde: %Doamne, c`nd Te-am v]zut noi fl]m`nd, \i {i-am 
dat s] m]n`nci? Sau fiindu-{i sete, \i {i-am dat de ai b]ut? C`nd Te-am v]zut noi str]in, \i Te-
am primit? Sau gol, \i Te-am 'mbr]cat? C`nd Te-am v]zut noi bolnav sau 'n temni[], \i am venit 
pe la Tine?^ 
 Drept r]spuns, "mp]ratul le va zice: %Adev]rat v] spun c], ori de c`te ori a[i f]cut aceste 
lucruri unuia din ace\ti foarte ne'nsemna[i fra[i ai Mei, Mie mi le-a[i f]cut.^ — 

 (Matei 25:34-40) 
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%"n credin[] au murit to[i ace\tia, f]r] s] fi c]p]tat lucrurile f]g]duite: ci doar le-
au v]zut \i le-au urat de bine de departe, m]rturisind c] sunt str]ini \i c]l]tori pe 

p]m`nt. Cei ce vorbesc 'n felul acesta, arat] deslu\it c] sunt 'n c]utarea unei 
patrii^ (Evrei 11:13-14). 

 
 "n c]l]toria mea prin lumea aceasta m] opresc deseori \i analizez ce 
se 'nt`mpl] cu mine, 'n mine, \i ce se 'nt`mpl] 'n jurul meu. Analiz`nd 
a\a de pe 'n`l[imea pe care am ajuns, am observat dou] lucruri: 

1. Pentru unii oameni via[a este o fr]m`nare continu] 

 C`nd m] uit la mul[imea de oameni care mi\un] pe p]m`nt 'n 
imaginea mea seam]n] cu un furnicar, sau cu un mu\uroi de furnici, cum 
se zice la [ar] de unde a 'nceput c]l]toria mea, care umbl] \i se 
fr]m`nt] mereu s] adune ca s] 'nlocuiasc] ce-au consumat, ca s] aib] 
ce s] consume mai t`rziu. Asta este tot ce fac unii oameni pe p]m`nt. N-
au nici un scop, nici o [int], n-au nici un imbold s] se uite spre orizont s] 
realizeze c] poate fi ceva mai mult dec`t o gr]mad] de p]m`nt, un 
mu\uroi de furnici, oameni care alearg] s]-\i st`mpere foamea.  

2. Pentru al[i oameni via[a este o c]l]torie frumoas] 

 Pe ace\tia Dumnezeu i-a chemat din fr]m`nt]rile furnicarului s] fac] 
o c]l]torie 'mpreun]. Pe paginile Sfintei Scripturi putem g]si c`teva 
exemple frumoase de astfel de oameni. Despre ei vorbe\te epistola c]tre 
Evrei 'n versetele citate mai sus. |i chiar dac] ei au plecat cu Dumnezeu 
spre o destina[ie p]m`nteasc] cu ocoli\urile ei mai u\oare sau mai 
dificile, au ajuns pe ni\te 'n]l[imi cu Dumnezeu de unde orizontul lor 
spiritual s-a l]rgit a\a de mult 'nc`t au putut trece peste destina[ia 
p]m`nteasc] v`z'nd Patria care are temelii tari, \i al c]rei Me\ter \i 
Ziditor este Dumnezeu. |i cu vederea aceasta a\a de larg] nu le-a mai 
trebuit patria de pe p]m`nt. Au trecut cu mult] bucurie \i prestan[] pe 
l`ng] mu\uroiul de p]m`nt c]tre Patria cereasc], Patria cu temelii tari. 

 V] 'ndemn s] medita[i \i dumneavoastr] 'mpreun] cu mine, s] 
vedem dac] suntem 'n c]l]torie cu Dumnezeu sau suntem 'n fr]m`ntare 
cu lumea pe mu\uroiul acesta de p]m`nt. Uneori pe mine m] apuc] 
dorul dup] {ara aceea cu temelii tari, al c]rei Me\ter \i Ziditor este 
Domnul!  (Pavel Ploscariu) 
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1 "mp]ra[i 17:1-7 

 

 Ce lec[ii binecuv`ntate are 
pentru noi textul acesta! Ilie, omul lui 
Dumnezeu, se afla 'n criz]. Tocmai 
p]r]sise palatul 'mp]ratului Ahab, 
pe care 'l anun[ase de o mare 
secet] ca pedeaps] din partea lui 
Dumnezeu. F]cuse aceasta cu 
toat] 'ndr]zneala, ba chiar afirmase 
c] nu va fi ploaie dec`t dup] cuv`ntul s]u, nu ca o expresie a m`ndriei, 
ci a autorit][ii divine. Robii Domnului trebuie s] aib] o a\a autoritate, nu 
omeneasc], ci divin]. Deci, el de[inea cheia binecuv`nt]rilor. Autoritatea 
lui Ahab s-a izbit de autoritatea lui Ilie care era mult superioar]. A urmat 
confruntarea. Ilie nu-\i d]dea seama ce va urma \i nici ce trebuia s] fac]. 
Izabela, regina p]g`n] a lui Israel, 'l considera pe Ilie o fr`n] 'n calea 
planuriloor ei de a t`r' pe Israel la 'nchin]ciune 'naintea lui Baal. Pornise 
o campanie de nimicire a proorocilor Domnului. Via[a lui Ilie era 'n mare 
pericol. Uneori \i cei mai buni robi ai Domnului ajung 'n a\a situa[ii. 

 Dar Domnul este Cel ce poart] de grij]. El 'i spune lui Ilie s] plece \i 'i 
indic] \i locul unde s] se ascund], ,,l`ng] p]r`ul Cherit^. Domnul 
cuno\tea planurile criminale ale Izabelei \i c] 'l va c]uta pe Ilie 
pretutindeni. Nu exist] oameni cu planuri rele 'mpotriva slujitorilor 
Domnului pe care El s] nu le cunoasc]. |i pentru robii S]i ale\i, El 
'ntotdeauna are c`te o ascunz]toare, ,,l`ng] p]r`ul Cherit^. Acolo nu e 
palat, dar e un loc potrivit pentru a se ascunde. David c`nta: ,,El m] va 
ocroti 'n coliba Lui 'n ziua necazului^ (Ps.27:5). Pe Moise Dumnezeu l-a 
ocrotit de asprimea legii unui Faraon tiran, parc] 'n ironie, tocmai 'n 
palatul lui Faraon. Ce minunat Dumnezeu avem! Zilnic trebuie s] at`rn tot 
mai mult de El, c]ci El \tie \i poate s]-mi poarte de grij]. 

 Dac] Domnul i-ar fi spus lui Ilie numai s] mearg] s] se ascund], 
poate Ilie s-ar fi 'ngrijorat de ce-o s] m]n`nce, dar Domnul adaug]: ,,\i 
am poruncit corbilor s] te hr]neasc] acolo.^ Dumnezeul pe care 'l slujesc 
are autoritate \i asupra corbilor. El le poate porunci \i ei "l ascult]. 
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Aceasta a fost o veste bun] pentru Ilie. Ea este o veste bun] \i pentru 
noi. El a cunoscut atunci nevoile lui Ilie \i cunoa\te azi nevoile noastre. 
Mai demult, 'mi trebuiau ni\te bani pentru drum, \i chiar 'nainte de a-i 
cere, i-am primit. Ce Dumnezeu binecuv`ntat avem! N-a fost nevoie s] 
porunceasc] 'ngerilor, ci a poruncit corbilor. |i din fl]c]ri de foc El '\i 
face slujitori! Cu c`[iva ani 'n urm], un frate, care fuese aruncat 'n 
pu\c]rie, 'mi povestea c] a 'ndurat mult din cauza foamei. Intr-o 
diminea[], c'nd a fost scos s]-\i fac] plimbarea prin curtea 'nchisorii, 
deodat] un dul]u mare care era spaima de[inu[ilor a venit spre el. Fratele 
s-a oprit \i c`inele la fel s-a oprit 'n fa[a sa, l-a privit lung, apoi a plecat, 
iar dup] c`teva clipe a alergat din nou la el cu o jum]tate de p`ine pe 
care i-a pus-o la picioare. Fratele a luat-o, \i-a potolit foamea \i a 
mul[umit Domnului, c]ci '\i d]dea seama c] numai el a putut porunci 
acelui c`ine r]u s]-i aduc] acea p`ine. Cine se poate asem]na cu 
Domnul nostru? C`nd noi nu mai vedem nici o surs], El 'nc] are o mie \i 
una s] ne poat] ajuta. Deci, s] ne 'ncredem mai mult 'n acest Dumnezeu 
care ia asupra Sa procurarea hranei. Corbii erau doar slujitorii, chelnerii, 
care 'i serveau masa lui Ilie. 

 Dar ca s] fie hr]nit de corbi, Ilie trebuia s] fie la locul indicat de 
Dumnezeu. Corbii aveau numai acea adres]: ,,l`ng] p]r`ul Cherit^. 
Numai acolo au avut 'ns]rcinarea s]-i aduc] m`ncare. De aceea, Ilie 
trebuia s] asculte 'n totul de Domnul. Promisiunea hr]nirii miraculoase de 
c]tre corbi era numai pentru ,,acolo^. Domnul ne poart] de grij] numai 
c`t] vreme suntem ,,acolo^ unde El ne cere s] fim. S] c]ut]m mereu s] 
fim ,,acolo^. 

 |i, corbii au fost ascult]tori. "n fiecare diminea[] \i sear], ei i-au adus 
por[ia necesar] de p`ine \i carne lui Ilie. Ei \i-au 'ndeplinit 'n mod 
con\tiincios slujba. Robul Domnului nu trebuia s] se 'mbuibe, dar nici s] 
duc] lips]. S] 'nv][]m de la corbi aceast] ascultare continu], f]r] 
'ntreruperi, ca nu cumva al[ii s] duc] lips]. Intr-un fel, \i noi avem slujba 
corbilor. Din cauza altor Ahabi \i Izabele, din cauza altor st]ri grele, mul[i 
robi ai Domnului trebuie s] stea ,,la p]r`ul Cherit^ \i s] a\tepte. Pentru 
noi este o oportunitate special] s] le ducem hrana spiritual], \i chiar 
hran] pentru trup. E mare lucru s] fii corb folosit de Dumnezeu, dar nu s] 
cronc]ne\ti ci s] serve\ti pe fl]m`nzii Domnului ! De aceea, ace\tia sunt 
pomeni[i pe paginile Bibliei. 

Fratele Pitt 
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I Corinteni 9:16 

 Am trecut 'ntr-un an nou prin harul lui Dumnezeu; am trecut con\tien[i 
de prezen[a lui Dumnezeu care Se vrea pe baz] continu] 'n via[a noastr] 
a tuturor. De asemenea, am trecut 'n noul an con\tien[i de 
binecuv`ntarea 'nso[irii Lui pe cale. |i nu 'n ultimul r`nd, am trecut 'n 
noul an, con\tien[i mai mult dec`t oric`nd p`n] acum, de 
responsabilitatea imens] care a fost a\ezat] de Dumnezeu pe umerii 
no\tri, ai copiilor Lui, cu privire la datoria pe care o avem fa[] de cei din 
jurul nostru, \i nu numai. Apostolul Pavel se vedea 'n fiecare clip] c] este 
dator s] duc] Evanghelia \i la greci \i la barbari \i la cei 'nv][a[i \i la cei 
ne'nv][a[i, \i la cei boga[i \i la cei s]raci. 

 Aceast] raspundere care apas] 'n aceea\i m]sur] \i pe umerii no\tri 

e at`t de mare 'nc`t noi o sim[im sau ar trebui s-o sim[im nu doar din 
c`nd 'n c`nd ci pe baz] permanent] \i \tim ceea ce a\teapt] Dumnezeu 
din partea noastr]. "ntrebarea care se pune la aceast] or] este o 
'ntrebare care trebuie s] ne dea de g`ndit nou] tuturor: 

Sim[im oare noi, credincio\ii Domnului, aceasta responsabilitate de a 
duce mesajul Evangheliei celor ce se pierd, mesaj pe care "l are 

Dumnezeu pentru ei? 

1. Cine le va spune c] Dumnezeu a dat harul m`ntuirii 'n Isus 

Hristos pentru to[i oamenii? 

 Nu uita[i cuvintele apostolului Pavel: %Vai de mine, dac] nu vestesc 
Evanghelia!^ (1Corinteni 9:16). Cine le va spune cuvintele apostolului 
Pavel: %Harul lui Dumnezeu care aduce m`ntuirea pentru to[i oamenii a 
fost ar]tat^ (Tit 2:11)? 

 Dumnezeu ne-a trimes pe noi 'n lume cu aceast] misiune s] facem 
cunoscut harul lui Dumnezeu pentru to[i cei pe care Dumnezeu 'ntr-un fel 
sau 'n altul 'i scoate 'n calea noastr]. Ei nu folosesc harul m`ntuirii pentru 
c] noi poate ne-am neglijat misiunea noastr] de trimi\i 'mputernici[i ai lui 
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Dumnezeu cu misiunea urgent] \i cu rug]ciunea fierbinte 'n Numele 
Domnului Isus Hristos: %"mp]ca[i-v] cu Dumnezeu!^  

 

2. Cine le va spune c] Dumnezeu porunce\te tuturor oamenilor s] 

se poc]iasc]? 

 Iar]\i spun, nu uita[i cuvintele Apostolului Pavel: %|i vai de mine, dac] 
nu vestesc Evanghelia!” Dumnezeu a zguduit Areopagul prin cuvintele 
puse 'n gura apostolului Pavel: %Dumnezeu porunce\te ast]zi tuturor 
oamenilor de pretutindeni s] se poc]iasc]!^ (Fapte 17:30). Acest mesaj 
este la fel de actual \i ast]zi. Dumnezeu ni l-a 'ncredin[at nou] s]-l 
ducem la cei ce au nevoie de el, la fiecare suflet omenesc care este 'n 
pragul pierz]rii. Ce vor face ei cu mesajul dup] ce-l vor auzi este 
r]spunderea lor, dar p`n] atunci este r]spunderea noastr] s]-l ducem 
celor ce nu l-au auzit 'nc]. 

 Noi am auzit porunca la timpul nostru pentru c] al[ii au ascultat de 
poronca lui Dumnezeu \i ne-au vestit Evanghelia. Da, poc]in[a este o 
porunc]. Cei ce \tiu lucrul acesta trebuie s] se pun] la dispozi[ia lui 
Dumnezeu ca s] duc] aceast] porunc] celor ce se pierd 'n p]cate \i nu 
cunosc ce a\teapt] Dumnezeu de la ei.  

 

3. Cine le va ar]ta bun]tatea lui Dumnezeu care 'ndeamn] la 

poc]in[]? (Romani 2:4) 

 De ce uit]m cuvintele apostolului Pavel: %Vai de mine, dac] nu 
vestesc Evanghelia!” 

 %Nu vezi tu c] bun]tatea lui Dumnezeu te 'ndeamn] la poc]in[]?^ 
(Romani 2:4). |i noi suntem cei care ne mir]m foarte mult cum de nu v]d 
al[ii bun]tatea lui Dumnezeu care se descoper] 'n multe chipuri \i 'n 
multe feluri fa[] de fiecare om. Dar eii nu pot s] vad] p`n] c`nd nu va fi 
cineva care s] le-o arate. 

 Bun]tatea despre care vorbe\te Dumnezeu aici este bun]tatea din 
Evanghelie, bun]tatea de la Golgota, bun]tatea exprimat] 'n Ioan 3:16, 
bun]tatea care exprim] dragostea Tat]lui 'n ac[iune care a dat pe Fiul ce 
S-a jertfit de bun] voie pe Sine ca s] salveze o lume p]c]toas]. Famenul 
etiopian a recunoscut neputin[a lui de a 'n[elege lucrurile din Cuv`ntul lui 
Dumnezeu, a recunoscut nevoia lui de ajutor ca s] 'n[eleag]. 
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 Undeva 'n sfera de influen[] a vie[ii tale se afl] 
cel pu[in un suflet care are nevoie de ajutorul t]u 
f]r] de care el sau ea nu poate s] vad] pe 
deplin aceast] bun]tate P]rinteasc], 
Dumnezeiasc], bun]tate care 'ndeamn] 
pe fiecare om la poc]in[].  
 Desigur, lista poate s] continue. Ceea 
ce este important e s] nu uit]m c] pe 
umerii no\tri apas] marea 'ns]rcinare, 
marea misiune 'ncredin[at] nou] s] 
ducem Evanghelia prin viu grai, prin tot 
ceea ce suntem \i prin tot ceea ce facem, 
celor pe care Dumnezeu i-a asezat pe inima 
noastr]. Ei au nevoie de Evanghelie mai mult 
dec`t de orice 'n via[a lor chiar dac] acum ei nu realizeaz] lucrul acesta, 
\i misiunea de a le da Evanghelia ne-a fost 'ncredin[at] nou]. Dragostea 
lui Dumnezeu 'i dore\te \i pe ei s] intre 'n r`ndul celor r]scump]ra[i, 
'ndelunga r]bdare a lui Dumnezeu 'i a\teapt] pe fiecare 'n parte, \i Cerul 
a\teapt] s] se bucure de fiecare la r`ndul cetei lui. 

 Dac] ni se pare c] Domnul 'nt`rzie s] vin], s] ne amintim c] cei care 
poate au 'nt`rziat s] lucreze \i s] gr]beasc] venirea Lui cu faptele lor, 
aceia suntem noi care suntem chema[i s] facem cunoscut oamenilor ce 
a\teapt] Dumnezeu din partea fiec]ruia, poc]in[a, 'ntoarcerea la 
Dumnezeu. 

 Doamne, treze\te-ne \i d]-ne putere de la Tine s] ne punem la 
dispozi[ia Ta pentru nevoile ve\nice ale neamului nostru \i nu numai, \i 
s] ne deschizi mintea \i inima s] 'n[elegem \i s] lucr]m cu 'n[elepciune 
\i cu diligen[] 'n lucrarea Ta glorioas], pentru ca Evanghelia s] rodeasc] 
\i mul[i s] se 'ntoarc] la Tine prin credin[a 'n jertfa Domnului Isus Hristos, 
care S-a dat pe Sine "nsu\i pentru noi \i pentru ei deopotriv]. Te rug]m 
s] ne aduci aminte 'n fiecare zi de datoria noastr] pe care o avem fa[] de 
to[i oamenii, \i mai ales Te rug]m s] ne aduci aminte de consecin[ele 
t]cerii noastre: %Vai de mine, dac] nu vestesc Evanghelia!” Doamne, Te 
rug]m s] ne dai putere s] ducem Evanghelia cu orice pre[ la cei ce au 
nevoie de ea. "[i mul[umim pentru c] de la Tine vine \i voin[a \i 
'nf]ptuirea. Amin  

 Costel Cristea 

Iat], sem]n]torul 

a ie\it s] samene... 
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Anun[ Special 

Fratele Greciuc din cercul de misiune al Moldovei \i Bucovinei ne 
anun[] c] s-a ivit o posibilitate deosebit] s] cumpere o cl]dire (un 
fost azil de b]tr`ni) 'n satul ILI|E|TI, l`ng] Solca, cl]dire care 
apoi s] fie transformat] 'ntr-o casa de rug]ciune pentru credincio\ii 
din zona aceea. "ntruc`t situa[ia este urgent] \i ocazia este unic], 
fratele Greciuc apeleaza la ajutorul fra[ilor din America pentru a 
putea 'nf]ptui acest proiect. 

 Credincio\ii din Corint aveau cu ce s] se laude, fiindc] locuiau 'ntr-
una din metropolele Imperiului, 'n centrul cultural al Greciei, 'n cetatea 
bog][iilor Peloponesului. Dar apostolul Pavel le d] o pild] de urmat, 'n 
ceva greu de acceptat: %Simt pl]cere 'n sl]biciuni, 'n def]im]ri, 'n nevoi, 
'n prigoniri, 'n str`mtor]ri, pentru Hristos!^ (II Corinteni 12:10). Desigur, 
scopul principal pentru noi 'n via[] este ca 'n tot ce facem \i cu tot ce 
suntem, s] fie onorat Numele Domnului Isus, \i acesta era \i scopul 
apostolului Pavel. Dar poate ne 'ntreb]m: %De ce neap]rat trebuie s] 
g]sim  pl]cere 'n sl]biciuni \i def]im]ri? Nu poate oare Dumnezeu s] fie 
prosl]vit \i prin bog][iile noastre, prin succesele noastre? Trebuie 
neap]rat s] fim falimente ca s]-|i arate El slava \i puterea 'n noi?^ 

 Apostolul Pavel face un ra[ionament reversibil foarte logic \i cu mult 
t`lc: Atunci c`nd sunt slab, tocmai atunci sunt tare! Deci, la fel de bine l-
am putea 'n[elege c] spune: Atunci c`nd m] vede[i c] sunt tare, de fapt 
sunt slab, Puterea mea este doar o iluzie de putere, \i m] pune 'n pericol 
s] nu mai 'nal[ slava Domnului Isus.  

 Apostolul Pavel ne spune \i nou] un lucru foarte greu de aceptat, nu 
numai de 'n[eles, ci de tr]it. Cu c`t ne mic\or]m noi, Hristos Domnul 
poate s] creasc] 'n noi. Cu c`t ne str]luce\te nou] firea p]m`nteasc], 
p]le\te str]lucirea fe[ei Domnului Isus 'n noi. Iat] de ce harul se d] celor 
smeri[i, \i numai cei ce se las] mai prejos au parte de 'n]l[are. De ce 
a\a? %Pentru ca nimeni s] nu se laude 'naintea lui Dumnezeu!^ (I Cor. 
1:29). "n via[a noastr], 'n biseric], 'n familie, slava st] acolo unde trebuie: 
Slava apar[ine lui Dumnezeu! Domnul nostru Isus Hristos, M`ntuitorul \i 
Domnul nostru, s] fie m]rit 'n noi \i 'n veci de veci! (vp)  
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VE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PE    

OGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEI 

De pe Valea 

Cri\ului Alb 

 Prin mila \i cu 
ajutorul Domnului Isus 
anul 2014 a fost cu 
adev]rat o provocare 
prin toate c]l]toriile \i 
experien[ele tr]ite, dar 
'n acela\i timp Domnul 
a 'nso[it lucrarea Sa cu 
binecuv`nt]ri 
nea\teptate, sl]vit s] fie 
Numele Lui. "l sl]vesc 
pe Domnul pentru 
izb`nda Cuv`ntului proclamat 'nso[it de 
puterea Duhului Sf`nt 'n toate ocaziile 
de propov]duire pe care le-am avut \i 
n]d]jduiesc c] a fost de ajutor at`t 
pentru to[i ascult]torii 'mplinitori, c`t \i 
pentru bisericile vizitate. 
 De regul] servesc biserica din Laz, 
care nu poate sus[ine un p]stor pl]tit \i 
c`nd a fost posibil am folosit grupuri 
de copii sau tineri, care au sprijinit 
lucrarea (vezi fotografia al]turat], 'n 
care e vizita sopiilor din %Grupa 
Licuricilor^din Sebi\ la Laz). La nevoie 
am slujit \i alte biserici din comunitate, 
c`nd p]storii locali au fost pleca[i: 
Berindia, Bocsig, Crocna, Cuied, Dieci, 
Igne\ti, Paulean, R]de\ti, precum \i 
biserici mai mari, cum ar fi Sebi\, 

Buteni, Alma\, Seca\, Curtici. 
 "i mul[umesc lui Dumnezeu pentru 
grija ce mi-a purtat-o 'n c]l]toriile cu 
ma\ina, m-a ferit de accidente \i de 
oameni r]i, cu adevarat m`na Lui a 
fost peste mine \i c]l]uzirea Lui am 
sim[it-o la tot pasul. De aceea, m] simt 
un slujitor smerit \i 'mi doresc s] fiu la 
dispozi[ia Sa pe mai departe \i 'n acest 
an. Doresc ca Dumnezeu s] lucreze 'n 
fiin[ele noastre ale tuturor, 'n 
transformarea caracterului nostru, 
pentru a fi tot mai mult asemenea 
Domnului Isus \i 'n acela\i timp 
preg]ti[i cu adev]rat pentru 'nt`lnirea 
cu El! — Cu stim] \i dragoste sf`nt]... 

 (Barac Zbircea Adrian)  
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Din Tg.Jiu 

(continuare despre lucrarea 'n Tg. Jiu) 

 ..."n contextul contraven[ional / 
infrac[ional, avem programe acreditate 
de ANP (Administra[ia Na[ional] a 
Penitenciarelor), pe care le desf]\ur]m 
'n cadrul penitenciarelor din Rom`nia 
\i, de asemenea, desf]\ur]m programe 
de prevenire a delicven[ei 'n \coli \i 
licee. Acestea avem libertatea s] le 
prezent]m folosind exemplele \i temele 
biblice. 
 1) "n Penitenciarul din Tg-Jiu ('n 
cadrul departamentului de educa[ie) se 
urm]re\te reintegrarea de[inu[ilor 'n 
societate prin implementarea educa[iei 
\i moralei cre\tine. La Tg. Jiu avem 
dou] programe acreditate: 
 a) Educa[ie pe studiul Noului 
Testament (manualul: %Universul 

Bibliei, Cartea care a schimbat 

lumea^) — care abordeaz] aspecte 
sociale folosind Noul Testament ca 
material de studiu; 
 b) Un program de prevenire a 
situa[iilor de risc (manualul: %Un nou 

inceput^) a c]rui curicull] merge pe 
tematici care au un modul cu caracter 
educativ-\tiin[ific (de nuan[] 
psihologic]), dar toate studiile de caz 
sunt pe personaje \i subiecte din Biblie. 
 2) Programele din liceele din Tg-
Jiu. Scopul nostru este prevenirea 
delicven[ei juvenile \i orientarea 
adolescen[ilor/tinerilor c]tre Evanghelie 
\i etic] cre\tin]. 
 So[ia mea, Gabi, este profesoar] 
'ntr-un liceu din ora\ul T`rgu Jiu, \i 
astfel, acolo am dezvoltat un astfel de 
proiect, pe care 'l desf]\ur]m 'n 
beneficiul adolescen[ilor, ca un r]spuns 
la provoc]rile unei societ][i 'n 
permanent] schimbare. Ast]zi, tinerii 
sunt oarecum dezorienta[i de tot ceea 

ce se petrece 'n Rom`nia (\i 'n lume), 
\i au nevoie s] \tie c] Dumnezeu este 
op[iunea care le ofer] alternativa bun] 
a viitorului. 
 Proiectul 'l desf]\ur]m pe o 
perioad] de ciclu \colar (anual), cu 
urm]toarele tematici: 
 • Deciziile cu care ne confrunt]m – 
viitorului nostru \i rolul lui Dumnezeu; 
 • Complexul de inferioritate – 
omul, creat dup] chipul \i asem]narea 
lui Dumnezeu;  
 • Codul penal – implica[ii, efecte \i 
aplica[ii;  
 • Relatiile de prietenie / anturajul;  
 • Boli cu transmitere sexual];  
 • Cre\tinism \i moralitate;  
 • Violen[a \i consecin[ele civile, 
penale;  
 • Rolul \i scopul poli[iei;  
 • Pedepse penale, prevenirea 
deten[iei;  
 • Familia – statutul p]rintelui \i 
rolul socializ]rii 'n familie \i biseric];  
 • Dependen[a de droguri \i 
riscurile ei, alcoolism \i tutun. 
 La 'ntreb]rile care ni se pun 'n 
clase, eu r]spund 'ntotdeauna prin 
prisma \i din perspectiva Sfintei 
Scipturi, astfel acest program ne-a 
creat oportunitatea de a transmite, 'ntr-
o oarecare m]sur], Evanghelia \i 'n 
\coli. 
 V] rug]m s] v] implica[i al]turi de 
noi. Purta[i-ne 'n rug]ciune, ca: 
 - Domnul s] ne dea har 'n lucrarea 
din penitenciar, pentru m`ntuirea 
sufletelor. 
 -Domnul s] ne ajute 'n lucrarea din 
licee. El s] modeleze caracterul tinerilor 
care particip] la aceste seminarii.
 Domnul s] rezolve problemele 
financiare cu care ne confrunt]m. 
 Ruga[i-v] pentru noi! 

  (Marian Popescu)  
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Du\manul Du\manul Du\manul Du\manul 
FamilieiFamilieiFamilieiFamiliei    

 

 ...M]i, ce tr]znaie am auzit 
ieri! Nici nu se potrive\te s] scriu 
ce p]reri au unii despre familie. 
Nu e secret, dar e trist. "ns] m-am 
g`ndit ce curios c] te ui[i de-o via[] la c`te un tablou \i nu vezi ce, de 
fapt, e at`t de evident. S] m] explic. G`ndi[i-v] la tabloul acesta vechi de 
c`nd lumea: Adam \i Eva 'n gr]dina Edenului. V] da[i seama c] diavolul 
nu i-a avut treab] lui Adam p`n] ce Dumnezeu nu i-a dat o so[ie? 

 Discu[ia ce am auzit-o deun]zi era despre familie 'n general. Mi-am 
dat seama c] niciodat] celula aceasta social] 'ntemeiat] de "nsu\i 
Dumnezeu nu a suferit at`t de mult c`t sufer] 'n ziua de azi. Satana 
exist] de c`nd l-a creat Dumnezeu, de la 'nceput, dar a stat lini\tit \i nu 
s-a ocupat de Adam c`t a fost singur. Dar, cum a 'ntemeiat Dumnezeu 
familia, diavolul s-a \i pornit s-o distrug]. De ce? Pentru c] Dumnezeu i-a 
spus lui Adam \i Evei: %Cre\te[i \i 'nmul[i[i-v]!^ Iar 'nmul[irea oamenilor 
nu i-a convenit diavolului, fiindc] nu se potrivea deloc cu agenda lui. 

 Dac] nu m] 'n\el, o treime din 'ngeri au fost izgoni[i din rai pentru c] 
l-au urmat pe Lucifer. Situa[ia aceasta s-a creat 'n jurul m`ndriei lui 
Lucifer care t`njea respectul \i adora[ia ce exista 'n cer pentru 
Dumnezeu, lucru pentru care dumnealui avea o dorin[] neostoit]. 
Dumnezeu a creat omul cu un scop, a creat o fiin[] liber] care s] '\i 
aleag] de bun]voie soarta, \i care s]-L aleag] de Suveran pe 
Dumnezeu, \i astfel neamul omenesc s] 'nlocuiasc] 'n locurile prea 
'nalte fiin[ele care s-au al]turat lui Lucifer, \i care au fost aruncate afar] 
din Cer. Dar Lucifer nu poate crea nimic; el poate doar s] fure, s] 
smulg], s] 'n\ele, s] ia cu sila, prin \iretenie ce nu este al lui. |i pentru 
c] nu este 'n stare s] creeze nici m]car o m`n] de p]m`nt, dar_mite un 
om, s-a g`ndit s]-i 'n\ele pe fiii oamenilor s] treac] de partea lui, \i astfel 
s]-L 'nfrunte pe Dumnezeu din nou. 

 De atunci a 'nceput r]zboiul diavolului 'mpotriva familiei. |i r]zboiul 
se intensific] pe m]sur] ce se scurteaz] timpul lui, \i se apropie 
judecata. |tiind astfel planul m`r\av al diavolului, s] ne lupt]m s] ne 
ap]r]m familiile, sau ce a mai r]mas din ele...  (Rodica Bo[an) 
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 %Eu, zice Domnul, te voi 'nv][a, \i-[i voi ar]ta calea pe care 
 trebuie s-o urmezi, te voi sf]tui, \i voi avea privirea 'ndreptat] 
 asupra ta.” Nu fi[i ca un cal sau ca un catâr f]r] pricepere, pe 
 care-i strune\ti cu un frâu \i cu o z]bal] ... (Psalmul 32:8-9) 
 

 Aceasta este o promisiune fantastic] pe care ne-o face Dumnezeu, fie 
c] este pentru un 'nceput de an nou, fie c] este pentru orice alt] ocazie 
din via[]. Po[i s] o iei de bun] atunci când te culci \i atunci când te scoli, 
dar mai ales atunci când te sim[i singur \i descurajat. Este de fapt 
promisiunea unei tr]iri cre\tine 'n general. Este promisiunea lui 
Dumnezeu pentru copiii Lui. Domnul, prin robul S]u David, ne aduce 
aminte c] El ne va 'nv][a, ne va ar]ta calea pe care trebuie s] mergem, 
ne va sf]tui \i va fi cu ochii pe noi. S] \tiu c] este cu ochii pe mine nu 
numai c]-mi d] siguran[] dar m] [ine \i responsabil pentru tr]irea mea... 
Ce poate fi mai important pentru noi s] avem aceast] siguran[], aceast] 
asigurare care vine de la Domnul. Via[a ne trece prin tot felul de 
circumstan[e. Asear] am primit un telefon de la cineva cunoscut care ne 
spunea c] so[ul ei a fost diagnosticat cu o forma agresiv] de cancer \i ei 
sunt devasta[i. Ce po[i s] spui mai mult \i mai bun decât c] Domnul este 
cu privirea 'ndreptat] spre noi \i \tie nevoile noastre? 

 Am observat 'ns] c] imediat dup] aceast] promisiune fantastic] 
avem un sfat tot atât de important \i serios dat fiind gravitatea cu care 
este pronun[at: %Nu fi[i ca un cal sau ca un catâr f]r] pricepere...^ (v.9). 
M-am 'ntrebat de ce a trebuit acest sfat? \i mi-am zis 'n mine, Dumnezeu 
ne cunoa\te bine \i \tie cu cine are de-a face. Caii \i catârii sunt f]r] 
pricepere \i trebuie s]-i strune\ti cu o z]bal] \i trebuie s]-i for[ezi ca s]-i 
aduci unde trebuie. Este \i 'n natura noastr] ceva asem]n]tor cu un cal 
sau catâr? Am auzit despre un cowboy, un fermier, care a cump]rat un 
cal care s]-l ajute s] [in] cireada de vaci 'mpreun], s] nu lase vacile s] 
se 'mpr]\tie peste tot. A cump]rat un cal foarte bun la alergat, care a 
câ\tigat \i premii la cursele de cai. Foarte repede, fermierul a descoperit 
o problem] cu calul lui. Când pleca dup] o vac] care p]r]sea turma, 
calul l]sa vaca 'n pace \i fugea cu o vitez] fantastic] drept 'nainte sute 
de metri exact ca la concursurile de rodeo. I-a trebuit mult timp fermierului 
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s]-l determine pe cal s] fug] 'n cerc \i s] [in] vacile 'mpreun] 'n turm]. 
Calul f]cea foarte bine ce \tia dar nu f]cea ce trebuie. A trebuit s] fie 
cârmuit cu un frâu \i o z]bal] s] fie controlat spre st'nga sau dreapta 
cum trebuia ca s] aduc] vacile care o luau razna, 'napoi la ciread]. Ca \i 
un cal, \i noi, unii oameni, 'n mod foarte religios facem perfect de bine \i 
nu ne abatem nici la stânga nici la dreapta de la ce \tim. Problema este 
c] Domnul, atunci când ne arat] calea, când ne 'nva[] \i ne sf]tuie\te, 
noi trebuie s] ascult]m de El \i nu putem face ce \tim \i ce suntem 
obi\nui[i. De foarte multe ori c]ile noastre par bune ochilor no\tri dar nu 
sunt c]ile Domnului, \i gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. De multe 
ori trebuie s] schimb]m direc[ia \i planurile noastre 'n acord cu voia Lui. 
Aceasta se cheam] c]l]uzirea Domnului 'n toate lucrurile \i promisiunile 
Lui pentru noi depind de r]mânerea noastr] 'n planul pe care 'l are El 
pentru via[a noastr].  

 Când eram copil am crescut 'ntr-o zon] cu multe animale. Am avut 
unchi ai mei care aveau oi multe \i cu oile aveau \i m]gari. Nu \tiu dac] 
este mare diferen[] 'ntre cum se poart] un m]gar \i un catâr, dar m-am 
convins c] \i m]garii sunt foarte c]po\i. Pe lâng] urechile mari au \i 
capul mare. Unii oameni au capul mare chiar dac] au urechile mici. 
M]garii umbl] cu oile, printe ele, \i poart] bagajele ciobanului pe 
spinarea lui toat] ziua. Odat] am v]zut un m]gar care a r]mas de turm] 
\i nu mai vroia s] mearg]. St]pânul a 'ncercat toate metodele s]-l 
determine s] mearg] ca s] ajung] oile \i m]garul doar se scutura, d]dea 
din picioare nervos, scutura capul, d]dea cu coada, doar c] nu vorbea ca 
m]g]ri[a aceea din Biblie. Când st]pânul a luat ciomagul lui \i a 'nceput 
s]-l loveasc] pe m]gar, aceste a stat jos pe burt] cu bagajul 'n spinare. 
Pur \i simplu s-a 'nc]p][inat \i a stat jos. M] g`ndesc acum de c`te ori \i 
noi ca acel m]gar ne 'nc]p][`n]m \i pur \i simplu nu mai vrem s] 
ascult]m de st]pân \i nu mai facem nici ce \tim \i nici ce trebuie. Nu mai 
vrem s] facem nimic. Domnul ne promite c] ne va 'nv][a, c] ne va ar]ta 
calea pe care trebuie s-o urm]m, ne va sf]tui \i va avea privirea Lui 
'ndreptat] asupra noastr]. \i noi ca m]garul acela nu mai vrem s] 
ascult]m de st]pân. Suntem noi gata s] facem ce vrea Domnul \i ce 
a\teapt] El de la noi? Numai atunci promisiunile Lui vor intra 'n func[ie. 

 O explica[ie simpl] \i clar] a tr]irii cre\tine este exprimat] 'n cuvintele 
bine cunoscute ale imnului foarte popular 'n America: ”Trust and obey, for 
there is no other way. To be happy in Jesus, but to trust and obay.” 
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(c`ntarea noastr], C`nd umbl]m cu Domnul, \i-ascult]m Cuv`ntul). 
%"ncrede-te \i ascult] pentru c] nu este alt] cale prin care s] fi fericit 'n 
Isus,, decât s] te 'ncrezi \i s] ascul[i^. Aceste cuvinte au fost inspirate de 
un tân]r care s-a ridicat 'n picioare la una din evangheliz]rile lui D.L. 
Moody \i care a 'ncercat s] spun] de ce s-a hot]rât pentru Isus: %Nu \tiu 
dac] am 'n[eles prea mult, spunea el, dar m-am hot]rât s] ascult de 
Domnul \i s] m] 'ncred 'n El.” Ce putem noi spune mai mult când este 
vorba de promisiunile lui Dumnezeu, decât c] vrem s] ascult]m \i s] ne 
'ncredem! La fel ne sf]tuie\te \i Solomon: %"ncrede-te 'n Domnul din toat] 
inima ta, \i nu te bizuii pe 'n[elepciunea ta! Recunoa\te-L 'n toate c]ile 
tale, \i El '[i va netezi c]r]rile.^ (Prov.3:5-6). Experien[a acestei tr]iri 
cre\tine bazat] pe promisiunile Lui este descris] fantastic de bine de 
c]tre Merle Haggard 'n versurile cântate de mul[i cânt]re[i (c`ntarea 
noastr], Eu vin singur 'n gr]din]): He walks with me in the garden. %Am 
venit 'n gr]din] singur, Când roua era 'nc] pe trandafiri, \i vocea pe care 
am auzit-o 'n urechi, Fiul lui Dumnezeu mi-a relevat-o; \i El merge cu 
mine \i vorbe\te cu mine, \i El 'mi spune c] sunt al Lui, \i bucuria pe 
care noi o 'mp]rt]\im acolo, Nimeni altul n-a cunoscut-o vreodat].” 
Doresc a\a de mult ca cititorii acestor rânduri s] experimenteze 
promisiunea Lui c] va merge pe potecile acestei lumi cu noi \i s] aud] 'n 
urechi \oapta Lui %Tu e\ti al meu \i privirea Mea va fi peste tine.^  

 Când eram 'n România \i treceam prin 'ncerc]ri \i necazuri cântam 
adesea bine cunoscuta cântare: 

 El n-a promis c]i f]r] dureri, f]r] ispite f]r] poveri, 
 |i nici n-a spus El c] vom avea, cruci mai u\oare decât a Sa. 
  Dar ne-a promis din puterea Sa. 
  Pe drum lumin] c] ne va da. 
  Al S]u bogat har 'n 'ncerc]ri, 
  |i mâng]ierea 'n 'ntrist]ri. — (Annie Johnson Flint) 
 Via[a este 'ntotdeauna la fel, \i aceea\i este \i promisiunea lui 
Dumnezeu. Nimic 'n aceast] lume nu este mai minunat decât s] avem 
certitudinea prezen[ei Lui cu noi atunci când travers]m v]i adânci ale 
desn]dejdii la fel cum este cu noi \i pe 'n]l[imea mun[ilor de biruin[]. El 
este cu noi prin nop[i 'ntunecoase de desn]dejde, la fel ca prin zile 
luminoase de succes. Dumnezeul de pe munte este acela\ \i 'n vale cu 
noi. Aceasta este promisiunea Lui.  

Zach Ploscaru, Fremont, California 
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O LUME 
NOU} 

 

 
 To[i oamenii 'n mod con\tient sau incon\tient doresc o lume nou], o 
lume mai bun], o lume mai frumoas]. Majoritatea oamenilor lucreaz] s-o 
creeze cu propriile lor puteri \i adesea, aparent, o realizeaz]. Omenirea 
vrea o via[] nou], ideal], 'n care s] domneasc] dreptatea, ordinea, 
libertatea \i fraternitatea. Cre\tinismul modern '\i dore\te o lume 'n care 
s] se simt] comfortabil, f]r] conflicte. Cu alte cuvinte, fiecare om '\i 
dore\te o via[] mai frumoas]. 

 Apostolul Pavel ne spune (Romani 8:19) c] \i natura a\tept] cu 
suspine un nou viitor. S] privim o clip] 'n taina crea[iei, 'n lunile acestea 
de iarn], la ce se petrece 'n famiile de albine. Constat]m c] o nou] lume 
se na\te 'n 'ntuneric, cre\te 'n 'ntuneric, lucreaz] 'n 'ntuneric \i a\teapt] 
'n acela\i mediu apara[ia unei lumi noi. 

 Ajunse la maturitate, cu aripile perfecte, gata s] zboare, albinele stau 
z]vor`te 'n c]su[a lor, a\tept`nd clipa 'n care o poart] nev]zut] s] 
apar], s] se deschid] \i s] le elibereze. Creatorul le-a 'nchis, pentru ca 
la vremea hot]r`t] ele s] ajung] s] savureze splendoarea noii crea[ii 
(prim]vara proasp]t] \i 'nflorit]). "n momentul c`nd temperatura mediului 
'nconjur]tor permite, aripile nefolosite 'n tot timpul iernii se dechid 'n mod 
miraculos \i fiecare savureaz] o libertate negustat] p`n] atunci. Fiecare 
se desprinde din lumea limit]rii \i aerul din jur devine plin de zgomotul 
fericirii. E minunat s] po[i zbura, 'n timp ce al[ii devin preocupa[i de 
propriile lor 'ncerc]ri care le limiteaz] orizontul.  

 Adev]ratul credincios dore\te \i el o lume nou]. Face preg]tiri 
esen[iale 'n a\teptarea acestei lumi noi, studiaz] %ghidul^ dictat de 
Creator \i se maturizeaz] 'n cunoa\tere, r]bdare \i adev]r. E grea 
a\teptarea, dar prin credin[], de\i par[ial suntem 'nchi\i 'n cortul nostru, 
comunic]m \i tr]im prin duhul 'ntr-o lume nou], a\tept`nd clipa c`nd la 

"nsemn]ri din via[a unui stupar  
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Rom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru Hristos    
%Mare este seceri\ul, dar pu[ini sunt lucr]torii! Ruga[i, deci, pe Domnul 

seceri\ului s] scoat] lucr]tori la seceri\ul S]u^ (Luca 10:2). 

V] 'ndemn]m s] v] ruga[i pentru noi \i s] 'ntinde[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. 

sunetul tr`mbi[ei cere\ti lan[urile 
gravita[iei care ne [in lega[i vor c]dea, iar 
noi, 'mbr]ca[i 'ntr-o nou] fire, vom pluti 
spre locul care ne-a fost preg]tit de 
Salvatorul nostru. Ce minunat] priveli\te 
s] vedem cum curentul ascendent al 
dragostei lui Dumnezeu va culmina prin 
atragerea noastr] spre lumea 'n care am 
crezut \i pentru care am tr]it, lumea nou] 
despre care am citit 'n Sciptur] \i pentru 
care am lucrat 'n negura p]m`ntului, fiind 
par[ial 'nc]tu\a[i 'n natura aceasta 
condamnat] a firii p]m`nte\ti. 

 Noi avem de pe acum 'n noi din 
natura Fiului Divin, avem totul 'n El 
(Filipeni 4:13), echiparea noastr], tr]irea 
noastr]; numele \i toate calit][ile noastre 
sunt cunoscute, anticip`nd ve\nicia 'n 
care vom fi cu Domnul, p`n] \i locul 
acela nou (Ioan 14:2). To[i suntem 
preg]ti[i pentru un zbor spre "mp]r][ia 
care ne-a fost preg]tit] de "nsu\i 
Dumnezeu. Maranata, Vino Doamne 
Isuse! To[i cei g]si[i 'n Hristos vor gusta 
din priveli\tea cea mai frumoas] care va 
dep]\i cu mult a\teptarea noastr]. 

Stuparul 

Binecuv`ntareBinecuv`ntareBinecuv`ntareBinecuv`ntare    
 
Pentru voi, fra[i de credin[], 
|i surori de har divin, 
Dumnezeu s] toarne ast]zi 
Ape ca la Refidim. 
 
Din c`mpiile Efratei 
P`inea bun] s] v-o dea, 
Ca nicic`nd pe drumul vie[ii 
S] nu merge[i f]r] ea. 
 
Zidurile du\m]noase 
Cad] ca la Ierihon; 
Domnul s] v] sprijineasc] 
Din al Cerului Sion. 
 
M`ng]ieri \i pace dulce 
Ca-n Betania s-ave[i, 
C`nd pe c]i obositoare 
Ve[i ajunge ca drume[i. 
 
|i 'n serile cu lacrimi 
S-auzi[i pe Domnul sf`nt 
Ca-n Horeb cum v] vorbe\te 
Cu un zvon de susur bl`nd. 
 
Iar 'n spaima de pe Patmos 
|i-n pustia din Elim, 
S] privi[i spre cer la slava 
Noului Ierusalim.  (V.P.) 


