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„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce vam poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul
veacului. Amin!”
(Matei 28:19-20)

Tabără la Horezu, județul Olt

Nu hainele, nici banii, nici mâncarea —
Nu-s pentru noi acestea desfătarea.
Ci sărbătoarea noastră ne-ncetat
E că din morți Hristos a înviat !

PLINĂTATEA CREȘTINĂ
A fi plin e mai mult decât o pătrime, mai mult decât
jumătate, e vorba de un vas umplut la capacitatea
maximă, gata în orice clipă să-și reverse conținutul.
Odată, fiind cu stupii la Maglavit am văzut ce înseamnă
vasul revărsat peste capacitatea maximă a unei albine.
Pentru că nectarul era abundent, micile zburătoare
cădeau pe jos în apropierea stupilor. Ele semănau cu mici
nave spațiale, supra-încărcate. Am cântărit stupul și el
transportase peste zece kilograme de nectar în ziua
respectivă. Fermecat de priveliște m-am așezat pe pământ, cât mai aproape de
urdiniș, încât am putut savura în plin parfumul din stup. N-am folosit atunci
masca de protecție, deși eram un obstacol în calea celor întârziate în câmp, dar
albinele acceptau prezența mea la bucuria lor, având din plin binecuvântarea
zilei.
În viața noastră de credincioși ai Domnului, Biblia ne poruncește să fim
plini de Duhul Sfânt. La Efeseni 5:18b, e scris „Dimpotrivă, fiţi plini de Duh”.
Umplerea noastră cu Duh Sfânt este o minune cerească, un act al Creatorului,
un produs care se capătă fără bani. „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi
cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte,
fără bani şi fără plată!” (Isaia 55:1). La o asemenea invitație putem fi saturați
cu Duh Sfânt. De ce oare folosim așa puțin ocazia? Cu ce umplem golul din
sufletul nostru? Albine care au chiar puțin nectar sunt gata să se apere cu
prețul vieții. Te resping și te pedepsesc exemplar. Dar creștinul plin de Duhul
Sfânt e foarte ocupat cu vasul lui de lut. A fi plin înseamnă că fără veste poți
revărsa conținutul vasului. Când te ciocnești de cineva, când te grăbești
undeva, când frânează brusc freeway-ul, sau dacă ești în avion și acesta dă de
un gol de aer, și în multe alte ocazii zilnice, fără eforturi vasul se revarsă și cei
din jur află ce încărcătură transporți cu tine. Lumea din jur află din atitudinea
noastră cine suntem. Dacă acționăm ca ei suntem plin ca și ei de confruntări
firești și păreri interminabile.
Izvoarele mântuirii sunt deschise. Încă se poate cumpăra fără bani ceva
ce mâine se poate să nu mai poți cumpăra dând toată lumea cu toate bunurile
ei. Să nu uităm că o albină duce în aer mai mult decât toată greutatea corpului
ei și dă parfum și dulceață vieții, ba mai mult, își asigură viitorul. Biblia ne
indică o mulțime de parfumuri care fac viața noastră fermecătoare pentru cei
în mijlocul cărora trăim. Parfumurile sunt: “Roada Duhului, dimpotrivă, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia” (Galateni 5:22). Toate aceste produse se află doar în grădina
Creatorului ceresc. Cei ce le caută le găsec. O reclamă înșelătoare pe care o
auzeam des în copilărie suna cam asa: „Azi cu bani, mâine fără bani.” Aceași
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„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!” (Luca 10:2)
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Sărbătoarea Mântuirii noastre
Aș vrea acum la Sărbătoarea Paștelor să îndrept gândirea tuturor la
mântuirea lui Dumnezeu, să înțelegem măcar puțin cât de mare e această
mântuire, față de care mulți sunt nepăsători. Și dându-ne seama cât de mare este
această mântuire, sărbătorirea suferințelor, a morții și a Învierii Domnului Isus
va fi cu totul deosebită. Prea pentru mulți sărbătorirea e doar formală, cu
mâncare și băutură, nu cu adâncă închinăciune și slăvire din toate fibrele ființei
noastre. Duhul Sfânt să ne ajute în a-L sărbătorii cu adevărat pe Cel ce a
săvârșit o mântuire așa de mare, într-o explozie de mulțumire și glorificare.
Din Cuvântul Domnului putem să întrezărim cât de mare e această mântuire
din prețul depus pentru săvârșirea ei, din valabilitatea ei și din durabilitatea ei.
Să facem toți tăcere în sufletele noastre și să ne adâncim cugetarea în acestea. Ce
subiect glorios, minunat pentru fiecare!
Mântuirea e mare considerând prețul enorm depus pentru ea. Dar cine poate
descrie în chip deplin acest preț? El e mult dincolo de putința noastră de
pricepere. Ce poate mintea noastră mărginită să priceapă grozavele suferințe
îndurate nu de un om, ci de însuși Fiul lui Dumnezeu!...
Apostolul Petru a scris: „Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint
sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care îl
moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără
cusur și fără prihană” (1 Pet.1:18-19). Nimeni altul nu ar fi putut plăti un așa
preț, fiindcă nimeni nu a fost fără păcat. Singurul Fiu al lui Dumnezeu a fost în
stare pentru o așa Jertfă supremă. Dumnezeu a cerut prețul, și Dumnezeu în
Hristos Domnul a plătit prețul. Glorie Lui! De aceea e o mântuire așa de mare!
Ea e o mântuire mare și fiindcă ea este valabilă pentru toți păcătoșii și pentru
toate păcatele. Nu are importanță din ce popor face parte păcătosul, din ce țară de
pe glob, că e cu pregătire sau fără pregătire, că e înțelept, geniu, sau e rămas în
urmă, el poate avea parte de această mântuire mare. Ea e pentru toți oamenii.
Oricine o poate primi. ea e procurată gata. Și Dumnezeu o dă în dar, prin har,
fiecăruia căre e gata s-o primească prin credință, fără merite personale.
Apostolul Pavel a scris celor din Efes: „Căci prin har ați fost mântuiți prin
credința. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte,
ca să nu se laude nimeni” (Efes.2:8,9). „Harul lui Dumnezeu, care aduce
idee se repeta în fiecare zi la infinit. Eu așteptam zadarnic o zi care n-a mai
venit niciodată. Dar pentru noi azi totul e plătit prin jertfa Fiului lui
Dumnezeu. Mâine e ziua nebunului care-și permite să ignoreze prețul nespus
de mare al răscumpărării lui. Încă o dată sună minunat trâmbița chemării
Fiului lui Dumnezeu. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi da odihnă” (Matei 11:28). Aici ne includem toți oamenii care purtăm sau
nu purtăm numele de creștini. Fecioarele înțelepte au avut candele pline
pentru zile întunecate și așteptare îndelungată. Că suntem plini sau nu,
Domnul va veni în curând (azi fără bani, mâine imposibil… suntem în
așteptare).
Stuparul
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mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu
păgânătatea” (Tit.2:11)...
Și putem să pricepem că e o mântuire mare ținând în seamă durabilitatea
ei. Orice produs omenesc are o durabilitate scurtă. Și oțelul, care se știe că are o
lungă durabilitate, se frânge. Niște arcuri ce le aveam la ușa de la garaj, într-o zi
s-au rupt. Mântuirea câștigată prin grelele suferințe ale Domnului Isus e veșnică.
Scriitorul epistolei către Evrei spune despre Domnul Isus că „S-a făcut pentru
toți cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice” (Evr.5:9). E bine să ținem
seama de cuvintele: „pentru toți ce-L ascultă”, nu pentru cei ce nu-L ascultă. Noi
avem mântuirea veșnică în Hristos Domnul, câtă vreme îl avem în inima
noastră. Când Îl izgonim din viață, El pleacă. Să nu-și închipuie cineva că El
pleacă, dar își lasă mântuirea, căci nu este mântuire fără de Mântuitorul. E bine
să ținem seama de aceasta. Femeii păcătoase Domnul Isus i-a spus: „Nici eu nu
te osândesc, Du-te și să nu mai păcătuiești” (Ioan 8:11)...
Deci, mântuirea, răscumpărarea Lui are o durabilitate veșnică. Ea este
pentru oamenii din toate veacurile. Cu adevărat ea e o mântuire mare.
Paștele sunt sărbătoarea mântuirii noastre. Pentru evrei Paștele erau
sărbătoarea eliberării lor din robia Egiptului. Pentru noi, Paștele sunt
sărbătoarea eliberării noastre din robia păcatului prin Jertfa Mielului lui
Dumnezeu. Tu ai această mântuire? Dacă nu, primește întâi mântuirea Lui. Iar
dacă o ai, sărbătorește Paștele cu mare mulțumire, cu adâncă închinăciune și
spune și altora vestea bună.
Bătrânul frate Pitt

Oala de pe foc

Un misionar în Mozambic, vizita o femeie
bolnavă de sida care era pe patul de moarte.
Soțul ei murise de aceeasi boala necruțătoare. O
fetiță de 12 ani trebăluia în jurul cocioabei.
Misionarul o întrebă cum se descurcă fără bani,
și femeia îi spuse: „Vezi oala aia de afară?” Pe un geam mic și strâmb, omul
zări o oală agățată într-un par.
— O văd, zise el, și aștepta să audă cum putea să-i hrănească oala aceea.
— Când vine vremea prânzului, punem oala pe foc, și până începe apa să
fiarbă, Dumnezeu trimite pe cineva să pună ceva în apa din oală. Și așa
mâncăm în fiecare zi.
Înainte să plece, omul se opri să stea de vorbă cu micuța gospodină. O
întrebă ce face, dacă merge la școală și dacă are vreo dorință. Fetița i-a spus că
i-ar place să aibă doi pantofi de aceeași culoare. Misionarul se uită la
picioarele ei și văzu că avea pantofi de două culori diferite. O întrebă apoi care
este cel mai greu lucru pentru ea, și răspunsul l-a făcut să lăcrimeze. La fiecare
două săptămâni ea trebuia să o ducă pe mama ei în spate la clinica cea mai
apropiată (vreo doi kilometri), și uneori ajungea acolo, și clinica era închisă.
Aceasta era întâmplarea pe care le-o spunea misionarul unor oameni care se
văitau că avuseseră o zi grea. Și probabil, ca ei suntem și noi, cei care ne
văităm mereu de te miri ce neajunsuri, mofturi, neplăceri mărunte. În cele din
urmă totul este în perspectiva din care privim lucrurile, nu-i așa? (R.B.)
—4—

Nevoiți-vă să intrați !
Luca 13: 23-25
Pretutindeni răsună creștinescul salut „Hristos a Înviat” și mare ne este
bucuria și reîmprospătată ne este memoria, atunci când din nou avem ocazia
într-un mod cu totul aparte să privim spre groapa păcatului de unde am fost
scoși de Cel ce ne-a iubit cu o iubire jertfitoare, El care a fost gata să plătească
prețul în locul nostru. O întrebare se ridică pentru noi și în anul acesta acum la
marea sărbătoare: Cum aniversăm noi biruința Domnului Isus asupra
vrășmașului, asupra păcatului și asupra morții? Să nu uităm că noi sărbătorim
Învierea Mântuitorului pe fondul Venirii Lui ca să ne ia acasă. Noi suntem aceia
care ne rugăm și strigăm „Vino, Doamne Isuse!” Într-o zi ni se va împlini
dorința aceasta, și Domnul, despre care am spus că vine, va veni. Dacă întradevăr credem că Domnul poate să vină în orice moment, cum ar trebui să ne
pregătim noi pentru venirea Lui?
Sunt multe lucruri pe care Biserica se străduiește să le împlinească în
pregătirea ei pentru întâmpinarea Mirelui, dar se pare că sunt altele care au fost
de multă vreme neglijate și toate poartă cu ele mesajul urgenței așa cum ne
învață Cuvântul:
I. Înapoi la Biblie: Noi trebuie să fim mireasma lui Hristos, pentru
cei din jurul nostru (vezi textul din 2 Cor. 2:15-16).
Suntem foarte înceți când este vorba să arătăm altora că suntem urmași ai
Domnului Isus. Cei nelegiuiți nu se sfiesc să-și dea pe față nelegiuirea, dar noi
parcă ne simțim stingheri să lăsăm pe toți oamenii să știe că suntem fiii
Dumnezeului Celui viu. Înaintașii noștri de la care am primit Cuvântul au trăit
mai simplu dar mai frumos ca noi și față de frații de credință și față de cei de
afară. Pentru ei ceea ce a fost alb a fost alb, pentru că așa este scris, și ei au
primit și au trăit în acord cu Cuvântul. De asemenea, ceea ce a fost negru a fost
negru și nu au deviat de la ceea ce spune Scriptura. Pentru ei nu existau așa de
multe zone cenușii așa cum le găsim noi astăzi și rămânem la ele.
Dumnezeu ne trimete pe fiecare înapoi la Biblie, la o viață ancorată în
Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât de acolo primim parfumul de care avem
nevoie, parfum pe care trebuie să-l răspândim și de care au nevoie disperată și
cei ce sunt pe calea pierzării. Cu parfumul trăirii creștine trebuie să se
întâlnească cei ce se întâlnesc cu noi și doar atunci ințeleg valoarea Cuvântului,
când văd seriozitatea noastră în umblarea constantă cu Dumnezeu în viața de
fiecare zi.
Cum vom întâmpina pe Domnul la venirea Lui?
II. Înapoi la Biblie: Noi trebuie să-l ridicăm pe cel căzut (vezi textul
din Galateni 6:1).
Neglijarea și nepăsarea față de cei căzuți în păcat este un lucru strigător la
cer. Se caută oameni duhovnicești care să fie în stare să ridice pe cei căzuți.
Misiunea noastră nu este doar să-i etichetăm, ci dacă într-adevăr sunt căzuți și
eticheta noastră este adevărată, Cuvântul Scripturii, cuvânt de autoritate și de
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ordine pentru noi, este foarte clar: „Voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu
duhul blândeții” (Galateni 6:1)
Ne place să credem despre noi înșine că suntem oameni duhovnicești, și
aceasta este un lucru bun, dar dacă întra-devăr suntem, trebuie să recunoaștem
că ridicarea celor căzuți e datoria noastră. Din păcate, acest lucru este neglijat de
multă vreme.
Înapoi la Biblie! Îndemnul este pentru noi toți să ne întoarcem înapoi la
Cuvânt. Alții înaintea noastră s-au preocupat de cei căzuți chiar dacă nu s-au
socotit așa de duhovnicești cum ne considerăm noi astăzi. O părere cumpătată
despre ei înșiși le-a fost de folos ca să întindă mâna celui căzut și să-l ridice.
Cum vom întâmpina pe Domnul la venirea Lui?
III. Înapoi la Biblie: Noi trebuie să purtăm sarcinile celui slăbit pe
cale (vezi Galateni 6:2).
Se caută purtători de sarcini pentru cei ce gem sub o povară sau alta. Puținul
meu și puținul tău poate să fie de mare ajutor pentru cei ce se târăsc la coada
oștirii, striviți de poverile pe care nu au cu cine să le împărtășească, pentru că
nimeni nu are timp pentru ei. Fiecare dintre ei într-un fel sau altul, poate caută
pe cineva care să-i asculte, caută pe cineva care să-i înțeleagă, caută un umăr pe
care să plângă, caută pe cineva care să se roage împreună cu ei, să-i îmbărbăteze
și să-i întărească.
Înapoi la Biblie, și nu uitați că dacă în adevăr suntem oameni duhovnicești,
cuvintele „...purtați-vă sarcinile unii altora!” au fost scrise pentru noi, nu pentru
alții.
Cum vom întămpina pe Domnul la venirea Lui?
IV. Înapoi la Biblie: Noi trebuie să
vestim Evanghelia, păstrând viu
mesajul urgenței (Luca 13:23-25).
„Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea
strâmtă,” sunt cuvintele Mântuitorului,
cuvinte care poartă cu ele un mesaj al
urgenței, pentru toți cei ce aud și pentru
toți cei ce propovăduiesc Evanghelia. Cum
ne afectează mesajul acesta: „Siliți-i să
intre” sau cine le va spune „Nevoiți-vă să
intrați pe ușa cea strâmtă” ?
Mai au aceste cuvinte vreun efect
pentru noi cei ce suntem copiii lui
Dumnezeu în vremea aceasta în care
trăim? Noi am primit pe Domnul Isus ca
Domn și Mântuitor, am intrat pe poarta
cea strâmtă și mergem pe calea cea îngustă
așa cum înțelegem fiecare să facem lucrul
acesta. Dar, ne mai pasă de alții? Ce se
întâmplă însă cu cei de afară? Cui trebuie
să le pese de ei? Mesajul Evangheliei este
urgent pentru noi ca să-l transmitem, și
pentru ei ca să-l primească la timp. Cum
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Alege și intră pe ușa cea strâmtă !

putem dormi linistiți o noapte întreagă când știm că Ușa Harului este gata să se
închidă? Cum ne permitem să ne dăm odihnă ochilor când atâția sunt încă
afară? Și cum nu ne mai doare de cei care, dacă Domnul ar veni astăzi, ar
rămâne afară pentru totdeauna?
Înapoi la Biblie, căci acolo găsim porunca Mântuitorului pentru cei ce sunt
ai Lui. El ne poruncește, El ne trimite, El ne dă mesajul, El ne dă resursele,
pentru ca să putem merge la cei de afară și să le spunem:
„...Nevoiți-vă! ”
„...Intrați pe poarta cea strâmtă!”
„Grabiți-vă și faceți lucrul acesta cât încă se poate, până când nu închide
Stăpânul poarta, și atunci nimeni nu mai poate intra!”
Da, este urgent. și această urgență mă privește pe mine și pe tine deopotrivă.
Cum vom întâmpina pe Domnul la venirea Lui?
Doamne, Te rugăm să ne trezești și să ne păstrezi treji până la venirea Ta,
așteptând și grăbind acest eveniment prin viața și prin lucrarea pe care ne-ai
încredințat-o fiecăruia dintre noi. Amin!
Costel Cristea

Gustați Bunătatea Domnului
„Gustați si vedeți ce bun este Domnul!” (Psalmul 34:8). Așa scrie,
„Gustați!”. Nu înghițiți pe nerăsuflate, nu vă grăbiți să terminați repede, ci
savurați bunătatea Domnului, fiindcă este o „delicatesă” și trebuie gustată pe
îndelete.
Am văzut într-o vizită la podgoria din Napa Valley niște turiști care
gustau vinul. Țineau paharul în mână, îi admirau culoarea, mișcau vinul în
pahar, luau o înghițitură, o plimbau prin gură și o savurau cu plăcere. Unii ar
zice că erau trasportați într-o altă sferă, așa mulțumită le era fața. Noi avem
ceva mult mai prețios, mai minunat de gustat. Ce facem însă? Înghițim la
repezeală tot ce primim, toate binecuvântările ca un om veșnic flămând, și
căscăm gura să ni se mai dea, veșnic flămânzi după următoarea înghițitură,
dar niciodată mulțumiți de ultima picătură. Nesătui, nemulțumiți,
nesatisfăcuți. Există oameni obezi de bine ce le merge, și totuși nemulțumiți,
flămânzi, nefericiți.
„Gustați și vedeți ce bun este Domnul!” Să încercăm însă să gustăm pe
îndelete bunătatea Lui. Să încercăm să închidem ochii, ca să nu fim deranjați
de alte gânduri, să ne lăsăm copleșiți de bunătatea Lui.
Ca să se producă mustul, bobițele de strugure trec prin teasc, și sunt
strivite. Dumnezeu folosește cu succes această metodă în viața noastră de
multe ori, fiindcă numai așa se poate obține calitate. Dar când picătura aceea
pregătită în durere atinge cerul gurii, atunci simți bunătatea Lui, atunci
înțelegi scopul durerii, atunci ești gata să-I aduci mulțumiri.
Deci, să învățăm să gustăm această delicatesă, bunatatea Domnului,
fiindcă numai așa vom putea fi niște oameni mulțumiți, satisfăcuți, fericiți!
Rodica Boțan, Modesto, CA
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Din Cărpiniș, județul Gorj
Vă dorim mult har și multă pace în Domnul și Mântuitorul nostru Isus
Hristos! Duminica trecută am avut Cina Domnului la biserica din Cărpiniș și am
avut invitați de la Tg-Jiu. A predicat fratele păstor Aurel Botănel și am fost în
total 31 de oameni la adunare. M-am bucurat mult ca au venit la biserică
prietenii Mirela, Pinela și d-l Vasile împreună cu Adi și Irina. Desigur, Domnul
câștigă biruințele Sale și prin lucrarea care se face la Cărpiniș. Slăvit să fie
Numele Lui! (Victor Stamatoiu). — (Vedeți imaginile din Cărpiniș-Gorj, de la
împărțirea pachetelor de Crăciun, și copiii la rugăciune, pe coperta din spate).
Din Drăgănești, județul Olt
Dragi frați în Hristos, Vă trimit două fotografii cu cei ce au fost botezați la
data de 11 octombrie 2015. După oficierea actului de botez, alții au ieșit în față și
au mărturisit că vor să-L urmeze pe Domnul Isus. Un adult din Coteana pe care

l-am vizitat și cu care am ținut legătura prin telefon s-a rugat ca Domnul Isus să-i
ierte păcatele și se vede o schimbare în viața lui. O femeie care frecventează
adunarea de la Coteana s-a hotărât să fie botezată și va urma catecheza. În luna
decembrie am început să dau cina la Coteana. Noi ne rugăm Domnului să ne
ajute să cumpărăm casa în care în prezent facem adunări duminica după masa,
sau o altă casă potrivită să avem adunări de închinăciune. (Opriș Daniel)
De la Corbu, județul Constanța
Prin harul Domnului vă comunicăm că în anul 2015 am avut un botez
noutestamental cu patru suflete (la 20 septembrie 2015), și am simțit o înviorare
în mărturia bisericii. O altă veste bună este că am fost în vizită la biserica
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parteneră din Truseni-Chișinău, și acolo am văzut cum lucrează Duhul
Domnului prin fratele Florin Cornea, misionarul nostru în Ucraina, pe care l-am
ordinat acum trei ani la Corbu ca evanghelist în Ucraina. (Roșu Ion)
De la Seini, județul Maramureș
La data de 13 decembrie anul trecut, am organizat la casa de cultură a
orașului Seini un concert de colinde la care am invitat Corul Polițiștilor Creștini
din România. A fost mult popor, și după estimările noastre au fost în audiență
peste 60 de prieteni nepocăiți. Duhul Domnului lucrează la noi! (Morcan Iosif)
Din Fetești, județul Ialomița
Vă aducem vești bune de la Biserica Baptistă „Sfânta Treime” și Biserica
Baptistă „Emanuel” din Fetești. Annual trecut s-a botezat un medic care are o
mărturie foarte frumoasă. S-au botezat trei tineri în urma taberei pe care am
avut-o și unde L-au cunoscut pe Domnul. S-a botezat o soră care are o mărturie
frumoasă în mijlocul familiei, deși este foarte batjocorită de rudele și prietenii ei.
Biserica întreagă o susține în rugăciune. (Raich Robert)
Din cercul de lucru dobrogean
Am pășit prin har în zilele anului nou 2016, an în care așteptăm să vedem
împlinirea făgăduințelor Tatălui Ceresc pentru toți cei care au primit prin
credință dreptul de a se numi copii ai lui Dumnezeu și au grijă de a prețui acest
har. Făgăduințele sunt multe și deosebit de valoroase. Unele s-au împlinit, altele
se împlinesc sub ochii noștri, iar toate ce nu s-au împlinit încă se vor împlini cu
siguranță la vremea hotărâtă de El. În cartea Apocalipsa 21:3-4 Domnul ne
vorbește despre cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Este locul minunat pregătit de
El ca să fim cu El pe vecie. Doresc din toată inima ca fiecare din noi să locuim în
acel cort slăvit la împlinirea vremii… Primiți vă rog mulțumirile noastre pentru
ajutoarele trimise. Cu bucurie și mulțumire adresată Domnului și vouă tuturor,
vă comunic că am primit și distribuit fiecărui beneficiar suma stabilită. Și mare
a fost bucuria tuturor, fiindcă ajutorul pe care ni-l trimiteți este cu adevărat un
impuls de har din partea Domnului. Astfel, vă amintesc numele celor cu care
suntem în lucrare și care vă adresează mulțumiri în Numele Domnului: Adi
Tudor, la Hârșova, Beni Lazău la la Tuzla,
Sorin Ghiță la Basarabi, Viișoara și Cobadin.
Vă dorim, cu recunoștință, mult har și pace de
la Domnul Isus. (Daniel Cartacai)
De la Sighetul Marmației, județul
Maramureș
În luna decembrie am scris o scrisoare
evanghelistică în care mi-am scris mărturia mea
personală și am atins câteva din cele mai
importante teme ale Evangheliei. Am trimis-o
la 300 de persoane într-un cartier al orașului
Sighetul Marmației. Dumnezeu mi-a dat
bucuria să văd că a avut efect în viața
oamenilor. Primul telefon a fost de la un domn
care mi-a spus: „Ceea ce mi-ați trimis este un
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semn de la Dumnezeu, și mi-a cerut să mă rog pentru
Grigoraș, o rudă a sa bolnavă. Următorul mesaj a fost
de asemenea deosebit: „Am citit scrisoarea
dumneavoastră cu lacrimi în ochi.” Cu această persoană
m-am și întâlnit și i-am propovăduit Evanghelia. M-am
bucurat când l-am văzut că a venit la adunare. În urmă
un telefon avea să-mi sune la 11 noaptea, și un grup de
băieți au început să mă înjure și să mă batjocorească.
Am mulțumit Domnului că și așa a lucrat. Diavolul a
fost deranjat de lucrarea pe care am făcut-o. Slavă
Domnului! …Cele două botezuri din acest trimestru (4
octombrie și 8 noiembrie) au fost o pricină de bucurie
fiindcă toți candidații au venit din lume: Daniel din
Sarasău, a fosyt alcoolic, și nimeni n-ar fi crezut că se va
schimba vreodată. Dumnezeu însă a avut puterea să-l
facă un om nou. La Sat-Sugatag, familia tânără Lazăr și
Mariana, s-au decis la o înmormântare să se predea Domnului. Au râvnă pentru
Domnul și sora Mariana deja a început să se ocupe de copiii din biserucă. Caut
să fiu aproape de ei, să-i ucenicizez, și mă rog ca Domnul să-i ajute să devină și
ei la rândul lor câștigători de suflete. (Sârbu Emanuel Sorin)
De la Horezu, județul Olt
Dragi frați și surori în Domnul Isus Hristos, vă mărturisesc că mi-e foarte
greu să scriu acest raport deoarece va trebui să-mi reamintesc momentele dificile
din viața familiei mele prin care ne-a trecut Domnul anul trecut. Scriu aceste
lucruri nu ca un raport misionar cât o mărturisire personală cu rugămintea să ne
aveți în rugăciune. Anul l-am început cu o problemă complicată pentru că soția
mea trebuia să faca cinci săptămâni de terapie radiactivă la o tumoare
canceroasă. Pentru că acele ședințe trebuiau făcute zilnic, a trebuit să căutăm un
loc de cazare la Craiova, deși am luat contact cu comunitatea Craiova totuși
până în ultima zi nu s-a rezolvat nimic. Abia seara am primit un telefon de la o
familie de credincioși baptiști care au auzit de situația noastră și s-a oferit să ne
primească la ei cu fetițele noastre cu tot, de 3 și 5 ani. În acest timp s-a mai
stricat și aparatul și a trebuit să stăm 6 săptămâni. În timpul cât am stat la
Craiova, la centrul creștin Ethos, frații m-au pus la lucru și în fiecare joi, când
aveau întâlnire de biserică, a trebuit să aduc un mesaj din partea Domnului. A
fost un timp plăcut petrecut cu frații de acolo, care ne-au primit bine și nu numai
că am stat gratis dar s-au îngrijit de toate nevoile noastre acoperind toate
cheltuielile ivite pe la spital. Este incredibil cum a lucrat Domnul prin acești frați
fără să ne fi văzut vreodată.
Problemele mari au continuat după radioterapie când a apărut o durere la
stomac, durere care a crescut în intensitate. De fapt era un indiciu ca a fost
atacat ficatul. În acest timp mama soacră s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul, a
și fost botezată anul trecut la biserica baptista din Hunedoara păstorită de fratele
Giura, unde actualmente păstor este fratele Ian Sisoev din Siberia ruseasca. Se
pare că trebuiau să vină astfel de momente, aceasta fiind metoda cea mai cruntă
dar cea mai eficientă pentru unii oameni. La acest eveniment am participat și eu
cu fetițele. Doar atât pot să mai spun că pe data de 26 martie 2015 soția mea a
fost chemată acasă la Domnul la vârsta de numai 42 de ani, curmându-i durerile
—10—

care au devenit aproape insuportabile. Înmormântarea a avut loc la Horezu, și
biserica ortodoxă mi-a dat voie să-mi îngrop soția la ei în cimitir fără probleme.
A fost prima înmormântare de felul acesta din istoria Horezului. Au participat
peste 200 de oameni pe o vreme ploioasă și rece. Au fost împreună cu noi frații
păstori Sorin Aioanei și Teo Baltă de la bisericile baptiste Șofronea și Covăsânț,
fanfara din Covăsânț, alți păstori de la Hunedoara, Tg.Jiu, Izvin, Moneasa, dar
și frați cunoscuți din multe biserici din țară care au vrut să fie împreună cu noi.
Domnul să-și reverse harul și binecuvântarea Lui peste toți.
În tot acest timp biserica a fost mai unită și mai tare ca oricând. Doi frați de
la Covăsânț, Dănuț și Laurean m-au vizitat de două ori și mi-au făcut mult bine.
La fel pot să spun și de familia Mateaș tot din Arad care ne-a vizitat de două ori
împreună cu cele doua fiice de aceeași vârstă cu ale mele.
Proiectul început de soția mea, întâlnirea cu femeile la 8 martie, a fost
preluat de o soră din biserică, și au participat peste 20 de femei din oraș.
După acest moment lucrurile s-au schimbat în viata mea. Trebuie să am
grijă de ficele mele, și oriunde merg trebuie să le iau cu mine. La biserică
dimineața când trebuie să fac focul indiferent de frigul de afară obligatoriu le iau
cu mine. La întâlnirile săptămânale cu copiii de la Văideeni și Ursani, le iau cu
mine. Sara are 6 ani și Rut 4 ani, și deja mă ajută, nu mai sunt o povară.
Nu am renunțat nici la tabăra de vară unde am avut un real succes. A fost
mai bine ca oricând. 60 de copiii au venit constant de la început până la sfârșit
timp de o săptămână. 15-20 de copiii vin duminică de duminică la lecțiile
biblice. A trebuit să ne mutăm în altă camera ca să nu ne încurcăm cei mari cu
cei mici. Am fost ajutați și de o echipă de tineri din Anglia. În luna iunie am
primit vizita tinerilor de la biserica baptistă din Izvin, jud. Timiș, împreună cu
păstorul lor, Dan Gavriloni, iar noi le-am întors invitația la sfârșitul lunii august
când am mers cu toată biserica la ei. A fost un timp deosebit petrecut împreună
și credem că a fost benefic, ziditor și pentru noi și pentru ei. Ne-au primit, dacă
pot să folosesc un citat de la apostolul Pavel, ca pe îngeri…
Ar mai fi multe de spus… întâlnirile lunare în familii; sărbătoarea mulțumirii
în luna noiembrie, când am avut ca invitat pe fratele păstor Teodor Baltă de la
Covăsânț; împărțirea cadourilor de Crăciun, foarte bine primită în oraș, la spital,
la copiii și tuturor angajaților spitalului; la grădiniță în clasa Sarei și Rut, unde
am împărțiit cadouri în ziua serbării, și am vorbit în fața tuturor părinților, și iam îndemnat la căutarea adevărului în Biblie și le-am vorbit despre pericolul de
la televizor și internet care “educă” copiii greșit; adunarea de la Vaideeni, unde a
fost ceva greu de controlat, pentru că la început au fost vreo 30 de copii, și apoi
au venit continuu mame cu copii în brate, la peste 60-70 de copii, și nu s-au mai
putut număra; la Ursani și la Cerna; proiectul “Pensionar pentru pensionari”
prin care 10 pensionari au primit alimente și câte un Nou Testament, prin banii
veniți de la un frate din Germania care a și inițiat acest proiect.
Lucrarea se întărește la Horezu, relațiile cu oamenii sunt tot mai bune, copiii
care vin la tabere au acceptul părinților, și au prins încredere. După cum simt eu
lucrarea înaintează, greu dar mergem înainte și nu abandonăm.
Vă mulțumim pentru rugăciuni și pentru ajutorul financiar pe care îl primim
lună de lună. Domnul să vă răsplătească!
Al dumneavoastră frate și slujitor în Domnul Isus,
pastor Ionel Gag
—11—

Cine are urechi, să asculte!
„Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți?” (Marcu 8:18)
Aceste întrebări devin cu atât mai interesante cu cât ne gândim că au fost
adresate de Domnul Isus ucenicilor Lui. Aceste cuvinte au o doză de seriozitate
și tristețe în ele. În lumea aceasta sunt oameni care nu aud și nu văd dar aceasta
nu este normal, este un handicap rezultat al unor anomalii. Odată cu vârsta
aceste simțuri se slăbesc la foarte mulți, și dacă încep să nu mai audă bine
spunem că devin „tari de urechi”, sau dacă se slăbește vederea avem destule
diagnostice pentru aceasta.
Lucrul acesta se întâmplă și pe plan spiritual. Ucenicii Domnului evident
sufereau de boala aceasta. Nici noi astăzi nu ne lăudăm mai bine. Surzenia și
miopia spirituală sunt la ordinea zilei astăzi și în biserică și cu atât mai mult în
lumea fără Dumnezeu. Ioan, în Apocalipsa, evidențiază acest aspect la bisericile
din vremea sa și folosește expresia „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor
Duhul” (Apocalipsa 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Numai în aceste două capitole
Ioan folosește această expresie, ca și mottou, de șase ori. Când ne gândim la cei
care nu-L cunosc pe Dumnezeu, această surzenie spirituală este normală, dar ca
și creștini noi ar trebui să-L vedem și să-L auzim pe Dumnezeu, și Cuvântul Lui,
și șoapta Duhului Sfânt tot timpul și peste tot, în toate lucrurile. Din nefericire,
sau din păcate, sunt și astăzi o mulțimme de creștini care au urechi și nu aud, au
ochi și nu văd nimic atunci când este vorba de valorile și aspectele spirituale ale
vieții zilnice și ale lucrării lui Dumnezeu în jurul nostru. Ei sunt „surzi” și nu-L
aud pe Dumnezeu și Duhul Sfânt când vorbește. Ceea ce văd și ceea ce aud nu
le spune nimic despre Dumnezeu și despre voia Lui față de ei.
Încă de când eram copil am cunoscut foarte mulți creștini care ne vizitau
pentru momente de părtășie cu tata. Rămâneam uimit atunci când unii
povesteau cu patos experiența lor cu Dumnezeu, cum deschideau Biblia, puneau
ochii pe un verset și prin acel verset Dumnezeu le spunea ce să zică, ce să facă,
unde să meargă, ce decizii să ia, etc.. Mă gândeam atunci, ca și copil, că acea
persoană comunică cu Dumnezeu ca și Avraam, gură către gură. Eram totuși
confuz atunci când știam pe unii că nu prea trăiau cum vorbeau și mă întrebam
ce fel de comunicare au cu Dumnezeu? Acum cred că și ei erau confuzi și nu
făceau deosebire între vocea lui Dumnezeu și vocea dorinței firii lor. Practica
aceea poate fi și bună dar mai de grabă poate să ne înșele fiindcă firea noastră se
poate amesteca acolo. Noi pentru orice circumstanță trebuie să știm mai dinainte
ce ne învață Biblia în accea privință. Noi putem interpreta cum ne place. Se
întâmplă ca la mine atunci când soția vrea să-mi spună ceva și eu îi spun,
„Dragă, vorbește mai tare că am început să nu mai aud”, și replica ei este, ”Da,
da’ tu auzi bine numai ce vrei tu să auzi”. Cam așa se întâmplă cu noi atunci
când ne vorbește Dumnezeu. Auzim doar ce vrem să auzim și interpretăm ce
auzim așa cum vrem și cum ne place.
În textul de mai sus, (Marcu 8:18), Domnul Isus era dezamăgit de ucenicii
Lui fiindcă numai cu puțin timp înainte făcuse în prezența lor de două ori
minunea înmulțirii pâinilor (Mc. 8:17-21) și ei nu au înțeles nimic ca și când nici
nu ar fi văzut nimic. Acum când El le-a spus să se ferescă de aluatul Fariseilor, ei
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se gândeau în sinea lor că le spune asta fiindcă au uitat să ia pâine cu ei. Ideea
este că ei ca și noi putem vedea minuni și să nu înțelegem sau să nu auzim nimic.
Aceasta îmi amintește de o glumă pe seama renumitului personaj român de
ficțiune, Bulă. Cică, odată Bulă a cutreierat tot orașul să caute un doctor de care
avea nevoie. El voia un specialist de ochi și de urechi. Toate cabinetele medicale îi
spuneau că ei nu au așa ceva. O recepționistă, în final, îl întreabă ”Dar de ce vrei
tu un doctor și de ochi și de urechi?” Păi, doamnă, vreau să văd ce se întâmplă cu
mine fiindcă eu una văd și alta aud, spune Bulă. Am realizat că această glumă nu
este chiar atât de comică atunci când ne gândim că așa ceva se întâmplă cu noi
când este vorba să auzim și să vedem ce ne spune Dumnezeu. Ceea ce vedem și
auzim, spune Domnul Isus, ar trebuii să ne amintească de ceva, să ne comunice
ceva (v. 18).
În textul de la Matei 19:9, Domnul Isus spune că cei din lume nu au urechi
de auzit. „Cine are urechi de auzit să audă” (v. 9). Există aici un aspect interesant
și grav în acelaș timp. Cei din lume care nu sunt ai lui Dumnezeu, nu au urechi
de auzit, și nu au acces la „tainele Împărăției Cerurilor” (v. 10-11). Pentru ei
Domnul vorbea în pilde. Pentru aceștia a proorocit Isaia când a spus: ”Veți auzi
cu urechile voastre și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri și nu veți
vedea” (Isaia 6:9; Matei 13:14). Gravitatea acestui fapt constă în faptul că așa este
starea unei inimi împietrite, (Matei 13:15). „Dar ferice de ochii voștri că văd; și de
urechile voastre că aud!” (v. 16).
Dacă sintetizez aceasta, înseamnă că atunci când nu vedem și nu auzim nimic
de la Dumnezeu și de la Duhul Sfînt, ar trebui să ne alertăm la un mod foarte
serios. S-ar putea atunci să nu mai avem acces la tainele Împărăției Cerurilor și sar putea ca inima noastră să fie împietrită fără să ne dăm seama. Deci prin
pildele Domnului Isus, prin minunile creației Lui din jurul nostru, noi trebuie să
avem aptitudinea de a discerne și de a auzi vocea Lui și de a înțelege voia Lui
pentru noi.
La urma urmei, comunicarea nu este un fenomen atât de miraculos, din
contră cred că este ceva foarte natural, foarte normal. Unii se uită după
fenomene supranaturale ca să le asocieze cu lucrarea lui Dumnezeu și cu voia
Lui. Din cauza naturaleței noi putem desconsidera chiar cele mai importatnte
acțiuni ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat într-un cadru natural și
comunică cu noi la acel nivel. Pavel a căzut de pe cal când i s-a arătat Domnul
într-un fel supranatural și i-au fost afectați ochii de acea lumină strălucitoare.
Domnul nu lucrează așa decât atunci când are un plan deosebit. Ce ne lipsește
nouă ca să putem comunica cu Dumnezeu, este părtășia intimă cu El.
De fapt secretul biruinței noastre este prezența Lui în noi. Când El este în
noi, suntem una cu El și ce are El avem și noi. Biruința Lui este biruința noastră.
Aceasta se numește starea de har la care suntem chemați. Prin ceea ce vedem și
auzim, este bătaia Lui la ușa inimii noastre (Apocalipsa 3:20), și dacă deschidem
ușa ne spune că va intra la noi și va începe acea relație intimă de părtăție cu noi.
Domnul să ne lumineze ca să putem vedea acel cerc relațional care ne pune
în dependență de Domnul Isus. Doamne, dă-ne urechi de auzit și ochi de văzut
ca să putem distinge tainele minunate ale Impărăției Tale, care se pot vedea
pretutindeni în jurul nostru dacă ne uităm cu băgare de seamă.
Zach Ploscaru; Fremont, California
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„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine
cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.”
(Matei 7:7-8)

Ce pă"r#i $n ce-ai găsit ?
Întrebarea ce ține și loc de titlu nu face nimic altceva decât să ne atragă
atenția la doua aspecte: Primul, că există în noi o sete neastâmpărată și perpetuă
după a căuta altceva, ceva nou neapărat, plictisindu-ne prea repede parcă de
ceea ce avem deja; și cel de-al doilea lucru surprinde faptul că trebuie neapărat
să existe o selecție în ceea ce privește decizia de a păstra numai o parte din ceea
ce am găsit. Îngăduiți-mi să mă explic puțin și am să încep cu primul aspect
menționat.
Setea noastră ca oameni după altceva e veche de când e lumea. Înțelegem
asta încă din prima carte a Bibliei, se pare că tocmai această sete după altceva a
condus pe primii oameni ai planetei la neascultare și evident de aici n-a fost
decât un mic pas până la o prăbușire uriașă. Această sete după altceva unii o
numesc poftă, alții curiozitate iar alți mai sofisticați în exprimare îi spun
moștenire genetică.
Uitându-ne la primii oameni putem sa să ne întrebăm: Să fi fost Edenul
plictisitor ?! – nu cred, acolo unde e viață e permanentă schimbare și nu poate fi
vorba de plictiseală când totul e în permanentă mișcare și schimbare . Să fi fost
Edenul limitat și să se fi simțit omul încorsetat acolo ?! – Scriptura ne spune că
da (Gen.3:23,24), sigur că era și altceva dincolo de răsăritul grădinii, acolo citim
că au fost ei alungați în cele din urmă, însă neastâmpărata lor sete după altceva
nu i-a mânat într-acolo ci găsim că mijlocul grădinii a fost foarte atractiv pentru
ei. Să fi fost Edenul incomplet și ar mai fi trebuit creat ceva, ceva ce omul nu
găsea ?! – nici vorbă, citim că Însuși Dumnezeu Își evaluează opera și e convins
că toate sunt la locul lor, totul era perfect.
Concluzia mea: omul e un veșnic și un neobosit căutător, creat parcă pentru
a căuta ceva iar apoi găsind acel ceva să se bucure de osteneala lui. Am fost
înzestrați cu o minte creativă și un suflet sensibil și de aici permanenta noastră
căutare după altceva.
Cel de-al doilea aspect are în vedere faptul că e prea posibil ca multe din
lucrurile ce le-am căutat, și după multă trudă în sfârșit le avem, constatăm la
scurt timp după aceea că nu ne sunt de trebuință, ba chiar ne încurcă, și apoi
capacitatea noastră de a le păstra e foarte limitată. Gândiți-vă după câte lucruri
nu alergăm și în cele din urmă și plătim pentru a scăpa de ele; câte relații nu neam dorit și nu mult după ce le-am dobândit ne-am dorit să scăpăm de ele.
Există deci, în fiecare din noi, o nevoie disperată de a selecta până la urmă
ceea ce păstrăm din ceea ce găsim și desigur acum e în proprietatea noastră.
De ce sunt importante aceste precizări la început? Tocmai pentru a mă folosi
de aceste fraze mai târziu în motivația mea pentru a arăta cât de important e
„UNDE dirijăm căutarea noastră”, pentru ca mai apoi să înțelegem cât de
important e și „CE căutăm în viața aceasta. Iar în final să fim împreună de acord
că „DE CE căutăm ceea ce căutăm” trebuie să le subordoneze pe celelalte două?
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Singurele lucruri ce merită căutate și păstrate sunt lucrurile ce NU VOR
PIERI NICIODATĂ. Biblia ne vorbește de trei lucruri ce nu vor pieri niciodată
– credința, nădejdea și dragostea – dar cea mai mare dintre ele este
DRAGOSTEA. Superioritatea iubirii e dată de spiritul ei sacrificator… „Atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea,” încât a dat (a sacrificat) maxim (ce-a avut mai
scump). Ai căutat Dragostea? Ai găsit-o? Dumnezeu este dragoste – El poate fi
găsit, S-a întrupat în Hristos ca noi să-L găsim, e atât de aproape de noi, însă noi
atât de departe de El.
Te chem, drag cititor, să-L cauți pe Hristos. El e dragoste, și Dragostea nu
va pieri nicidată. Vestea bună (Evanghielia) e despre acest har minunat al
posibilitații tale de a trăi veșnic. Să găsești pe Cel ce-ți poate oferi viața veșnică
devine astfel evenimentul central al vieții tale. Dacă nu L-ai găsit pe Hristos,
caută-L degrabă. E lângă tine… și-L poți întâlni în Scripturi, în biserici, în
oameni ai lui Dumnezeu, în propria-ți conștiință chiar (Ecl. 3:11).
Cine caută… găsește !
Ovidiu Rauca

Hristos a Înviat! Odată cu urările pe care vi le facem tuturor, urări
de har, sănătate și bucurie în Domnul cu ocazia sărbătorii Învierii
Domnului Isus Hristos din morți, vă mărturisim și dorința ca această
sărbătoare să se extindă în fiecare săptămână și în fiecare zi întregul an, și
viața noastră să arate că într-adevăr, Hristos a Înviat!
De asemenea, dorim să vă mulțumim tuturor celor care puneți
umărul la lucrarea de răspândire a Evangheliei în mijlocul poporului
nostru român. Prin mila Domnului și darurile trimise de cei care suportați
„România pentru Hristos” am fost învredniciți să extindem în România
lucrarea de desțelenire de noi ogoare pentru sămânța Evangheliei, în
Muntenia, în Dobrogea, în Moldova, în Oltenia, în Maramureș, în
Bistrița, în Bucovina, și alte locuri. Unii dintre donatori au făcut donații
cu specificația regiunii sau a localității în care doresc să sprijinească
lucrarea, și suntem mereu în căutare de lucrători. Ne bucurăm mult de cei
ce au la inimă lucrarea sfântă din România. Știm că jertfa făcută nu e
zadarnică și că Domnul are răsplătiri mari, după cum este scris, „pe cine
dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu”.
În România, nevoile materiale sunt multe. Chiar bisericile mari și
bine organizate abia își pot plăti păstorii, iar bisericile mai mici, prin
plecarea multor membri în străinătate, la lucru, au slăbit și mai mult. Dar
nevoile spirituale în România sunt mai mari decât cele materiale. De
aceea, frați iubiți de Domnul, care trăiți pe meleagurile americane, nu
uitați de frații noștri, și aduceți înaintea Domnului pe lucrătorii care se
duc la sate, sau în zone sărace, la biserici mai mici, și cu bănuții pe care îi
primesc prin Societatea Misionară „România pentru Hristos”, din darul pe
care îl trimiteți, pot face lucrarea de evanghelizare și câștigarea de suflete
pentru slava Domnului nostru Isus Hristos.
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Cu fiecare slovă, cu fiecare gând,
Avem o rugăciune, rostim un legământ,
„Mai toarnă, Doamne, Duhul cel Sfânt, dumnezeiesc,
Și nu uita, Isuse, de neamul românesc!”

La Cărpiniș, județul Gorj
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