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“Iubi[i dar pe Domnul, to[i cei iubi[i de El” (Psalm 31:23a)
Azi lucrez de zor. A\tept rapoartele de luni diminea[a \i 'ncerc s]
organizez c`t mai bine tot ce avem de f]cut 'n s]pt]m`na aceasta. |i,
din c`nd 'n c`nd mai deschid Biblia \i citesc c`te un verset... sau
jum]tate de verset, cum este 'n cazul de fa[]. |i 'ncerc s] m] uit la ce
citesc cu ochii proaspe[i ai unuia care n-a citit niciodat] Biblia \i o cite\te
pentru prima dat]. Oare ce 'mi spun cuvintele citite?
Zicea p]storul meu ieri c] Biblia nu este ca \i celelalte c]r[i care au
tot felul de cuvinte de umplutur], balast, numai a\a ca s] dea form],
volum c]r[ii. Zicea el, \i pe bun] dreptate, c] 'n Biblie fiecare cuv`nt e
c`nt]rit, '\i are rostul lui, pentru c] explic] exact, cu precizie, ce dore\te
Dumnezeu s] ne spun], iar noi s] auzim \i s] 'n[elegem.
Din perspectiva aceasta m] uitam eu la jum]tatea de verset din fa[a
mea \i 'ncercam s]-i pricep rostul. %Iubi[i dar pe Domnul, to[i cei iubi[i de
El”. Este ceva extraordinar s] fi iubit de cineva, nu-i a\a? Dar vreau s]
spun, iubit, iubit cu adev]rat, iubit nu din v`rful buzelor. |i aici scrie c]
Domnul iube\te! |i c`nd Domnul iube\te, atunci e vorba de o dragoste
adev]rat], o dragoste real], deplin]. El iube\te p`n] la moarte. A\a ne-a
iubit \i ne iube\te Domnul pe noi pe fiecare, p`n] la moarte, \i nu orice
moarte, ci a ales-o pe cea mai cumplit], moartea de r]stignit pe cruce.
"ngrozitoare moarte... sublim] dragoste!
Ce m-a pus pe g`nduri este urm]torul lucru, o 'ntrebare care poate s]
ne obsedeze, \i e pus] 'n Biblie astfel: %Cum vom sc]pa noi, dac] st]m
nep]s]tori fa[] de o m`ntuire a\a de mare?^ (Evrei 2:3).
Dragul meu cititor, cum po[i oare s] nu iube\ti pe cineva care te
iube\te a\a cum te-a iubit Domnul Isus Hristos? Cum po[i oare s] fi
nep]s]tor fa[] de o dragoste at`t de mare? Voi, cari nu vre[i s] ave[i
nimic de-a face cu El, spune[i-mi \i mie cum pute[i sta nep]s]tori? Cum?
Rodica Bo[an
Coperta: Biserica din Corni, jud. Maramure\, unde lucreaz] fratele Gavril] Nedila
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Smulge[i-i din foc !
%C]uta[i s] m`ntui[i pe unii, smulg`ndu-i din foc...^ (Iuda 23)
Iuda vorbe\te aici despre una din cele mai mari lucr]ri de pe p]m`nt,
lucrarea de m`ntuire a p]c]to\ilor, de smulgere a lor din foc. M`ntuirea e
opera lui Dumnezeu, pl]nuit] de Dumnezeu, s]v`r\it] de Hristos Domnul
\i 'mplinit] 'n via[a p]c]tosului de c]tre Duhul Sf`nt. Oferirea acestei
m`ntuiri este prin vestirea Evangheliei. Pentru aceasta, Dumnezeu Se
slujeste de cei m`ntui[i: Nu 'ngerii din cer vin s] spun] p]c]to\ilor despre
m`ntuire, ci credincio\ii de pe p]m`nt. Cei m`ntui[i au 'ns]rcinarea s]
vesteasc] Evanghelia m`ntuirii. Cerin[a lui Iuda este un imperativ.
Iuda ne d] o asem]nare izbitoare a st]rii tuturor celor ce tr]iese 'n
p]cat prin cuvintele: %C]uta[i s] m`ntui[i pe unii, smulg`ndu-i din foc^.
Cine sunt ace\ti %unii^? El arat] lumea ca o cas] mare cuprins] de fl]c]ri,
iar 'nl]untru sunt p]c]to\ii, care trebuiesc salva[i. Aceast] asem]nare
vorbe\te despre gravitatea st]rii 'n care se afl] fiecare p]c]tos. |i tu,
prietenul meu, care nu ai fost 'nc] m`ntuit, te afli 'n starea aceasta. Nu se
poate o stare mai grav]. Nu de mult, 'n Los Angeles, o cl]dire a luat foc.
Era noaptea \i unii fiindc] nu s-au trezit, au fost f]cu[i scrum. Lumea
doarme spiritualice\te \i din aceast] cauz] nu-\i d] seama de gravitatea
st]rii 'n care se afl]. Nu e\ti \i tu unul din ace\tia? Ah, cum a\ vrea s] te
treze\ti 'nainte de a fi prea t`rziu. Focul de patimi \i desm][ a cuprins
lumea noastr]. "n at`tea case e iad pe p]m`nt. Fl]c]rile certurilor le
mistuie via[a.
Una din c`nt]rile noastre strig]: %S]ri[i, salva[i pe-ai vo\tri fra[i, din
valuri de p]cate. Hristos muri \i-n locul lor, O nu-i l]sa[i la moarte!^ Nu
vei putea m`ntui din foc pe to[i, dar m]car pe unii. Ah, cum a\ vrea s]
prelungesc 'ndemnul lui Iuda, nu p`n] la urechea ta, ci p`n] la inima ta.
A\a cum Lot a fost apucat de 'ngeri \i scos din Sodoma, a\a trebuie s]
facem noi cu mul[i: Apuc]-[i copiii, apuc]-[i vecinii \i salveaz]-i c`t]
vreme se mai poate, p`n] nu e prea t`rziu. Dragostea va g]si metoda
cum s]-i apuci, cu risc, dar s]-i salvezi. Ce mari binecuv`nt]ri ar [`\ni 'n
s`nul bisericilor, dac] to[i membrii ar fi gata pentru aceast] lucrare!
Pitt Popovici
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2 Petru 3:1-9
Mai dorim s] vin] Domnul Isus ca atunci c`nd tr]iam ap]sa[i de al[ii 'n
[ara de unde venim, sau am vrea s] vin]... dar nu 'nc]? Adev]rata biseric] '\i
a\teapt] Mirele s] vin] pe norii cerului. Aceast] a\teptare a fost o a\teptare
activ] pentru 'nainta\ii no\tri \i este o a\teptare cu dor \i cu drag a celor ceL iubim pe Domnul Isus Hristos.
Cuv`ntul lui Dumnezeu ne 'n\tiin[eaz] c] 'n zilele din urma se vor
petrece \i lucruri de care ne este greu s] ne g`ndim c] ar putea s] aibe loc
'n s`nul bisericii Domnului. Despre aceste lucruri suntem 'n\tiin[a[i de
M`ntuitorul 'n cele patru Evanghelii, suntem 'n\tin[a[i de Iacov \i de Iuda,
(fratii Domnului), de apostolul Pavel care ne avertizeaz] c] 'n zilele din urm]
vor fi vremuri grele (2 Tim 3), \i desigur \i de apostolul Petru care acord] o
importan[] deosebit] acestui subiect.
Biserica este asediat] din toate p]r[ile mai mult decat oric`nd p`n] acum:

1. Biserica este atacat] dinl]untru, de cei ce au duhul de
batjocur]
Atunci c`nd asediul vine din afar], biserica se une\te \i st] tare 'n fa[a
pericolului. Dar de aceast] dat] asist]m la un asediu dinl]untru, din partea
celor ce au fost expu\i c`ndva Cuv`ntului lui Dumnezeu \i pe care apostolul
Petru 'i descrie pentru a putea fi u\or identifica[i de Biserica Domnului din
vremurile din urm].
Œ %...tr]iesc dup] poftele lor...” (v3). — Ei se consider] parte din biseric]
dar t]g]duiesc Cuv`ntul lui Dumnezeu \i venirea Domnului Isus, prin tr]irea
dup] poftele lor.
Œ %...plini de batjocuri...” (v3) — Ei se consider] parte din biseric] dar
t]g]duiesc Cuv`ntul lui Dumnezeu \i venirea Domnului Isus, prin vorbirea
lor batjocoritoare.
Œ %...unde este f]g]duin[a venirii Lui?^ (v4) — Ei se consider] parte din
biseric] dar t]g]duiesc Cuv`ntul lui Dumnezeu \i venirea Domnului Isus,
prin punerea la 'ndoial] a f]g]duin[ei venirii Domnului Isus.
Œ %...dau na\tere la dezbin]ri, ... n-au Duhul” ( Iuda 19).
Nu este de mirare c] ne 'nt`lnim 'n a\a de multe situa[ii cu 'nfr`ngeri de
un fel sau altul 'ntruc`t duhul batjocoritorilor lucreaz] acum dinl]untru.
"n vremuri ca acestea Duhul lui Dumnezeu ne cheam] pe fiecare la
cercetare \i ne 'ndeamn] pe to[i prin Cuv`ntul lui Dumnezeu (Iuda 20-23) la
o tr]ire sf`nt] \i la lucrarea precis] de salvare a celor ce 'nc] pot s] fie
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salva[i: % Mustra[i pe cei ce se despart de voi, c]uta[i s] m`ntui[i pe unii
smulg`ndu-i din foc...”

2. Biserica este atacat] de duhul de 'mpotrivire fa[] de
Dumnezeu \i fa[] de Cuv`ntul Lui
"n aceste vremuri, duhul de 'mpotrivire se manifest] 'n mod deschis, \i
apostolul Petru ne pune 'n gard] \i ne spune c] ace\tia %'nadins” trec sub
semnul t]cerii faptul ca Dumnezeu a pedepsit \i pedepse\te p]catul:
Œ %...'nadins se fac c] nu \tiu^ (v5) — despre puterea creatoare a lui
Dumnezeu care a f]cut cerurile \i p]m`ntul prin Cuv`ntul Sau (v5).
Œ %...'nadins se fac c] nu \tiu (v5) — despre puterea lui Dumnezeu care a
pedepsit lumea din vremea lui Noe prin potop (v6).
Œ %...'nadins se fac c] nu \tiu (v5) — c] cerurile \i p]m`ntul de acum
sunt p]zite \i p]strate prin Cuv`ntul lui Dumnezeu pentru focul din ziua de
judecat] \i de pieire a oamenilor nelegiui[i.
"n vremea aceasta se vorbe\te a\a de pu[in despre p]cat \i de faptul c]
Dumnezeu pedepse\te p]catul, din team] ca nu cumva s] fie unul sau altul
jignit sau ofensat. Ne pas] s] nu jignim pe oameni, dar oare nu ne pas] c]
oamenii pier pentru c] ced]m a\a de u\or 'n fa[a duhului de 'mpotrivire \i
nu 'n\tiin[]m pe oameni de faptul c] Dumnezeu a pedepsit p]catul 'n trecut
\i va pedepsi p]catul 'n viitor \i c] %p]m`ntul cu tot ce este pe el va arde” (2
Petru 3: 10). Ar trebui s] ne 'ntreb]m de multe ori ce s-ar fi 'nt`mplat dac]
Iona ar fi mers cu o atitudine ca aceasta fa[] de p]catul celor din Ninive, \i
desigur r]spunsul ni-l putem da singuri 'n aceast] privin[].

3. Biserica este asediat] de duhul de indiferen[] 'n
propov]duirea Evangheliei.
Mai este har acordat de Dumnezeu, \i timpul acesta ar trebui s] fie
folosit pentru salvarea celor ce 'nc] pot s] fie salva[i. Dimpotriv], asist]m la
cel pu[in trei aspecte:
Œ Niciodat] ca acum, biserica n-a cedat a\a de u\or duhului de
'mpotrivire fa[] de propov]duirea Cuv`ntului, 'n timp ce oamenii c]zu[i 'n
p]cat '\i flutur] p]catele \i ru\inile lor 'n mod deschis pe toate str]zile
ora\elor mari folosind orice oportunitate pentru a-\i promova agenda lor
diabolic];
Œ Niciodat] ca acum, Evanghelia nu a fost a\a de neglijat] 'n tr]ire.
Œ Niciodat ca acum Evanghelia nu a fost a\a de diluat] sau 'nlocuit] 'n
propov]duire.
Este datoria noastr] ca s] folosim timpul de har, por[ile deschise, \i s]
ducem vestea Evangheliei a\a cum este, dincolo de zidurile caselor de
rug]ciune. Mai este har \i harul poate \i trebuie s] fie folosit 'n felul 'n care
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Dumnezeu s] fie glorificat \i cei dragi ai no\tri s] fie salva[i de la pierzare
ve\nic].

4. Biserica este atacat] de duhul de superficialitate 'n
lucrarea misionar].
M`ntuitorul ne 'n\tiin[eaz] 'n Matei 24:14, c] Evanghelia "mp]r][iei va fi
propov]duit] 'n toat] lumea 'nainte ca s] vin] sf`r\itul. Sunt tot mai pu[ini
aceia care se implic] 'n aceast] lucrare. Oric`t de mult ne-am aprecia noi
'n\ine 'n ceea ce prive\te aceast] lucrare care ar trebui s] fie pe inima
fiec]rui copil al lui Dumnezeu, dac] ne cercet]m cu luare aminte vom vedea
c] ea ocup] locul cel mai de pe urm] 'n priorit][ile noastre. De ce? Din
pricina duhului de superficialitate care lucreaz] 'n vremea 'n care tr]im \i de
care, vrem sau nu vrem s] recunoa\tem, suntem \i noi afecta[i, afectati 'n
g`ndire 'n ceea ce prive\te aceast] lucrare, afecta[i 'n rug]ciune, d]rnicie \i
implicare de orice fel 'n misiune, m]rturie \i propov]duire.
V] las pe dumneavoastr] pe fiecare s] trageti concluzia 'n ceea ce v]
prive\te personal, 'n ceea ce v] prive\te familia, 'n ceea ce prive\te biserica
din care face[i parte. Dac] Duhul Sf`nt ne va ar]ta fiec]ruia 'n parte
diagnosticul nostru spiritual, m] rog ca Dumnezeu s] ne dea putere \i s]
recunoa\tem realitatea tr]irii noastre, pentru a putea s] transform]m
'nfr`ngerile noastre (acolo unde sunt 'nfr`ngeri) 'n biruin[e pentru slava lui
Dumnezeu.
Cea mai bun] metod] de ap]rare 'mpotriva asediului este ofensiva! Iat]
'ndemnul din cuv`ntul lui Dumnezeu, din Efeseni 6:10-18 — %S] r]m`nem
'n picioare dup] ce vom fi biruit totul,” p`n] la sf`r\it. Armele de lovire \i de
ap]rare sunt la dispozi[ia noastr] \i sunt arme duhovnice\ti, pe care dac] le
folosim vom fi 'nving]tori.
De cine ne este fric], de nu ne cheltuim 'n slujba Lui c`nd at`[ia pier 'n
jurul nostru \i de care Domnul ne va 'ntreba 'ntr-o zi pe fiecare?
De cine ne este ru\ine, de nu spunem despre Salvatorul celor care pier
sub ochii no\tri?
De cine vrem s] ascult]m mai mult, de frica noastr], de ru\inea noastr],
de timiditatea noastr], sau, e timpul s] 'ncepem s] ascult]m de Dumnezeu?
Doamne te rug]m s] ne treze\ti, s] ne 'nt]re\ti m`inile obosite \i
genuchii sl]b]nogi[i, \i s] ne folose\ti pentru r]sp`ndirea Cuv`ntului T]u,
dincolo de zidurile cl]dirilor noastre frumoase \i dincolo de zona noastr] de
comfort. "[i mul[umim Doamne, c] ne vei da puterea de care avem nevoie
fiecare din noi pentru aceast] lucrare. Amin!
Costel Cristea,
New York
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sintetizeaz] mesajul Evangheliei
Domnului Isus 'n epistola sa scris]
Romanilor. Epistola lui Pavel c]tre
Romani este considerat] ca una din
evanghelii tocmai din acest motiv.
Pentru c] spa[iul nu-mi permite
aici s] intr]m 'n detalii la acest
aspect, vreau s] aduc pe cititor la
premiza c] prin noi 'n\ine nu putem
face nimic. Nu putem face ce ne cere
Dumnezeu. Aceast] realitate trebuie
acceptat] 'naintea lui Dumnezeu. Am
auzit cu to[ii (cei care frecvent]m o
biseric]), c] El, Dumnezeu ne d] \i
voin[a de a face ce trebuie \i El ne d]
\i 'nf]ptuirea, sau puterea de a face
ce vrea El (Filipeni 2:13). C`nd am
reflectat la aceste adev]ruri mi-am
adus aminte de versurile pe care le
c`ntam adesea: %"n umblarea mea
prin lume, Prin ispitele haine, Peste
tot, Isuse Doamne, Numai harul T]u
m] [ine. Numai harul, numai harul;
M] p]streaz] ne-ncetat; El m] face,
El m] [ine; Credincios cu-adev]rat.
Pe c]rarea cur][iei; \i 'n lupta spre
mai bine; S] m] [in nu pot, cintruna; Numai harul T]u m] [ine.
C`nd a\ vrea s-ascult Cuv`ntul, S]mplinesc cum se cuvine; V]d cum
totu-mi st]-mpotriv]; Numai harul
T]u m] [ine. Ori\ic`nd \i-n orice
stare, Doamne, 'ndr]znesc la Tine;
\i-n c]dere \i-n _n]l[are; Numai
harul T]u m] [ine.^
Desigur, autorul acestor versuri a
avut o 'n[elegere clar] a harului lui
Dumnezeu \i a dependen[ei noastre
de harul Lui. P`n] nu recunoa\tem
totala noastr] dependen[] de harul
lui Dumnezeu s] nu a\tept]m s]
facem ceva bun. Fructele tr]irii

Harul lui Dumnezeu \i
Performan[a noastr]
”...unde d] roade \i merge
cresc`nd, ca \i 'ntre voi. |i aceasta,
din ziua 'n care a[i auzit \i a[i
cunoscut harul lui Dumnezeu, 'n
adev]r” (Coloseni 1:6)
Prin cuvintele de mai sus
adresate colosenilor, apostolul Pavel
ne atrage aten[ia la harul lui
Dumnezeu care aduce mult] road]
'n lucrarea credincio\ilor din Colose,
%unde aduce mult] road] \i merge
cresc`nd^ (v.6). "n mod evident Pavel
atribuie succesul credincio\ilor la
cunoa\terea 'ntr-adev]r a harului lui
Dumnezeu. Din experien[] am v]zut
c] acest subiect este destul de dificil
\i deschis la polemic] atunci c`nd
este vorba de rolul harului lui
Dumnezeu \i performan[a noastr].
Raportul dintre acestea nu este bine
'n[eles de c]tre mul[i, pentru c] unii
merg departe 'n extrem] accentu`nd
harul \i neglij`nd faptele, iar al[ii pun
accentul pe fapte \i neglijeaz]
importan[a harului. Ba chiar unii '\i
permit s] tr]iasc] 'n p]cat fiindc]
harul acopere totul; iar ceilal[i se
bazeaz] pe faptele lor ca s] ob[in]
m`ntuirea sau favoarea lui
Dumnezeu. "n epistola sa c]tre
Romani, Pavel trateaz] acest subiect
foarte serios ca s] contracareze
disputa dintre faptele Legii \i harul
Domnul Isus Hristos. (Romani
capitolul 5) Din aceast] cauz] Pavel
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noastre, sau performan[a vie[ii
noastre cre\tine, depinde de harul lui
Dumnezeu. Apostolul Pavel admite
c] nici nu \tie ce face. Nu face ce ar
vrea, ci face ce ur]\te (Romani 7:15).
El spune c] are voin[a s] fac] binele
dar nu are puterea s]-l fac] (Romani
7:18). %Acum dar nu este nici o
os`ndire pentru cei ce sunt 'n
Hristos Isus, care nu tr]iesc dup]
'ndemnurile firii p]m`nte\ti, ci dup]
'ndemnurile Duhului^ (Romani 8:1).
Iat] frumuse[ea lucr]rii harului Lui
Dumnezeu 'n via[a noastr]!
Cred c] unul dintre cele mai
importante aspecte legate de harul
lui Dumnezeu \i performan[a noastr]
este faptul c] 'n m`ndria omeneasc]
noi nu putem accepta ceva pentru
care noi nu pl]tim. Suntem forma[i 'n
orgoliul nostru s] cump]r]m ceva,
ca s] ne sim[im posesorii acelui
ceva. Aceasta poate fi o ispit]
discret] chiar \i pentru cei mai
sinceri 'n rela[ia lor cu Dumnezeu.
Cum harul lui Dumnezeu este darul
f]r] plat] \i nemeritat, eul nostru nu
poate cu u\urin[] s] vin] 'n fa[a lui
Dumnezeu \i s] 'ntind] m`na ca s]
primeasc] oferta Lui. Apostolul Pavel
care cunoa\te bine atitudinea
omeneasc], spune credincio\ilor din
Roma: %Suntem socoti[i neprih]ni[i,
f]r] plat], prin harul S]u, prin
r]scump]rarea, care este 'n Hristos
Isus” (Romani 3:24). Aici diavolul
p]c]le\te pe cei mai sinceri \i
religio\i din fire. %Cum — zice
diavolul—- tu, un p]c]tos, s]
prime\ti de la Dumnezeu cel Sf`nt un
favor f]r] s] faci nimic 'n schimb?”
Vrem sau nu vrem, suntem con\tien[i

sau nu, 'n noi 'n\ine o voce ne
\opte\te: %Trebuie s] faci \i tu ceva
pentru Dumnezeu!^ Aceast] ispit] nu
este predominant] la cei cu
atitudinea, %Doamne, ai mil] de mine
p]c]tosul!^ ci la cei cu o atitudine
fariseistic], cei care cred c] ei sunt
cineva. Unii, au curajul sau tupeul, s]
vin] 'n fa[a lui Dumnezeu \i s] se
laud] cu cele mai mici lucruri pe care
le-au f]cut ei. Nu este inten[ia mea
s] vin aici cu un duh de acuzare ci
doar s] atrag aten[ia la o posibil]
ispit] care ne p`nde\te pe noi
oamenii \i de obicei pe cei senzitivi la
lucrurile spirituale. Simt asta la mine,
cum atunci c`nd fac cea mai mic]
fapt] bun], eul se treze\te din somn
\i se bucur] un pic. S] ne g`ndim
serios la acest aspect. Diavolul nu ne
spune pl]te\te-l pe Dumnezeu, ci el
ne spune f] \i tu ceva ca
recuno\tiin[]. Aceasta poate fi \i bine
dar poate fi \i r]u. Depinde de
atitudinea cu care facem ceva.
Nu vreau s] concluzionez aceste
g`nduri f]r] s] subliniez faptul c]
de\i suntem datori 'n fa[a lui
Dumnezeu pentru ce a f]cut pentru
noi prin Domnul Isus, faptele noastre
sunt ca o c`rp] murdar] 'n fa[a Lui
(Isaia 64:6). |tiind acest lucru nu
avem dec`t s]-I spunem,
%Mul[umesc, Doamne, pentru harul
T]u, pentru iubirea Ta pentu mine.
Mul[umesc pentu ce a f]cut Domnul
Isus pentru mine \i primesc acest
fapt ca cel mai minunat dar pe care lam primit vreodat]^.
Zach Ploscaru,
Fremont, California
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VE|TI DE PE
OGORUL EVANGHELIEI
pe plaiurile moldovene
organizat tot la sala prim]riei din
Hu\i un concert de colinde unde au
"nainte de toate vreau s] v]
mul[umesc 'n Numele Domnului Isus participat circa 70 de persoane. Ne
pentru suportul acordat \i m] rog ca rug]m ca Domnul s] m`ntuiasc] pe
cei care au auzit \i care vor auzi
Dumnezeu s] v] r]spl]tasc]. Mi-a[i
Evanghelia.
fost de un real ajutor \i o 'ncurajare
Giantac Gheorghe
c] Dumnezeu dore\te s] lucreze 'n
ora\ul Hu\i.
Am continuat cu evanghelizarea Din jude[ul Suceava
personal] unde am legat c`teva
V] salut cu I Corinteni 15:58 \i
Iuda 20-22. Prin harul Domnului Isus
rela[ii \i 'n acela\i timp ne-am
preg]tit \i pentru evanghelizarea 'n
vreau s] v] mul[umesc pentru
mas] unde pe data de 12 octombrie, rug]ciunile pe care le 'n]l[a[i \i
2014 la sala prim]riei din Hu\i, am
pentru ajutorul financiar.
organizat o adunare la care au
Pe l`ng] slujirea pe care o
participat 150 de persoane. La
desf]\or 'n cele trei biserici
terminaea evenimentului am 'mp]r[it (Bursuceni, Bosanci \i Corone\ti),
Noutestamente \i am stat de vorb]
merg 'n vizite pastorale. Odat] pe
cu invita[ii. Un t`n]r de l`ng] Hu\i \i- lun] suntem 'n Ucraina c`teva zile la
patru sau cinci biserici. Dup]
a exprimat dorin[a de a-L urma pe
Domnul Isus. El urmeaz] cursurile de plecarea 'n ve\nicie a so[iei mele (la
data de 18 septembrie 2014), au
catechez], fiind un t`n]r silitor \i
doritor de a cunoa\te mai mult. Tot urmat dou] luni grele pentru mine.
'n aceast] perioad], o familie din
Cu toate acestea nu m-am oprit din
Hu\i s-au al]turat lucr]rii \i vor s]-L lucrare. Cu 'ntreaga adunare ne-am
slujeasc] pe Domnul. Astfel, am
rugat pentru sora Cristina Timofciuc,
format un grup de cinci persoane \i c]reia i s-a desoperit cancerul, \i a
ne adun]m 'n fiecare miercuri pentru 'nceput calvarul greu, fiind o sor] 'n
studiu \i p]rt]\ie. Duminica ne
v`rst] de 38 de ani \i cu patru copii.
adun]m la biserica din Vaslui.
Era gata s] plece la Domnul \i la 21
Pe data de 19 decembrie am
ianuarie 2015 Domnul a chemat-o

Din jude[ul Vaslui
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Cornel \i Sanda Hudulin ne anun[] o veste trist]. O 'mp]rt]\im cu inima strns]:
S`mb]t], 28 martie, a fost 'nmorm`ntarea so[iei fratelui Ionel Gag din Horezu. Au
fost peste 50 de fra[i veni[i din Arad \i Hunedoara, fiind o ocazie potrivit] de vestire a
Evangheliei care a impresionat pe mul[i locuitori din Horezu care n-au mai v]zut o astfel
de adunare a poc]i[ilor. Cornel a mers \i el cu un grup din biserica de la noi, el s-a rugat
\i a lasat pe al[ii s] predice (pentru el efortul e prea mare; 'n biseric] e mai u\or, fiindc]
se sprijine\te de amvon). Dumnezeu l-a 'nt]rit pe fratele Ionel Gag \i i-a dat putere s]
fac] fa[] situa[iei. Ne rug]m 'n continuare pentru el, pentru cele dou] feti[e (cinci ani \i
trei ani) r]mase acum f]r] mam]. Dorim tuturora balsam de m`ng]iere.
(E desigur nevoie mare de rug]ciune \i credem c] e nevoie chiar de un ajutor
finaciar. Poate cineva dore\te s] ajute la greul poverii fratelui nostru Ionel Gag)
acas]. Au urmat trei zile grele cu seri
de priveghi care s-au transformat 'n
'n seri de evanghelizare. Ruga[i-v]
pentru cei trei copii r]ma\i orfani de
mam] (5, 10 \i 16 ani), \i pentru
tat]l lor, Manu Timofciuc, care este \i
el bolnav. Mul[umim Domnului
pentru tot ce ne d].
Ciocoi Constantin

Din jude[ul Bac]u

La 26-27 februarie am fost 'n
misiune la biserica nr. 2 din D]miuc
\i Bicaz-Chei. Am fost bucuros s]
v]d pe unii din cei cu care am slujit
pe Domnul p`n] 'n 1982 c`nd
'mpreun] cu so[ia ne-am stabilit la
Bac]u, \i m-am bucurat s] v]d
predicatori noi, dovad] c] lucrarea
Domnului 'nainteaz].
Un apel la rug]ciune...
"n 2 martie am participat la
serviciul de 'nmorm`ntare a fratelui
La 15 ianuarie2015 la Adjud,
Ciripar Pavel 'n Biserica Baptist] din
cartierul Burcioaia, am participat la
Satu Nou. Fratele Ciripar 'n tinere[e a
serviciul de 'nmorm`ntare a sorei
Emilia Bojanca, so[ia fratelui p]stor locuit o perioad] la Timi\oara unde lmisionar Ilie Bojanca. Familia
a avut ca p]stor pe fratele Pitt
Bojanca s-a mutat din Republica
Popovici. Fratele Ciripar a fost un
Moldova 'n zona noastr] acum \apte lupt]tor al credin[ei; mergea cu
ani. Sora Emilia, f]r] s] fie bolnav], bicicleta sute de km. vizit`nd
la v`rsta de 59 de ani a suferit un
bisericile, a contribuit la construirea
stop cardiac. Serviciul de
multor case de rug]ciune. Tot ce a
'nmorm`ntare a fost condus de
agonisit 'n via[] a d]ruit pentru
fratele Ghi[] Ovidiu \i de fratele
Domnul. A tr]it foarte modest. La
{ifrea Marin. Din Republica Moldova 100 de ani, Domnul l-a chemat
a venit un num]r mare de fra[i \i
acas]. Pe o coroan] de la
surori. Fratele Bojanca, r]mas v]duv, 'nmorm`ntare, un nepot a scris:
\i cu cinci copii, trei b]ie[i \i dou]
%Rob centenar, [i-ai ispr]vit alergarea,
fete (to[i credincio\i), nu renun[] la te a\teapt] cununa slavei.^ A\ dori \i
lucrare, ci continu] s] predice
despre mine s] se vorbeasc] la fel
Evanghelia 'n aceast] zon]. (C.I.)
c`nd voi pleca din aceast] lume.
Cioanc] Ioan
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Din jude[ul Vrancea
"n cadrul lucr]rii de caritate
desf]\urate 'n ora\ul M]r]\e\ti am
oferit ajutor material la 45 de familii
nevoia\e \i la 50 de pensionari am
oferit alimente, 'mbr]c]minte, etc.
Sunt c`[iva ani de c`nd facem acest
lucru, sunt oameni cu nevoi speciale
dar 'n deosebi nevoia de 'mp]care cu
Dumnezeu. "n ultima parte a anului,
o t`n]r] familie cre\tin] din
M]r]\e\ti, s-a al]turat slujirii noastre
'n Panciu, \i astfel 'ncerc]m s]
sprijinim aceast] familie 'n lucrarea
pe care o desf]\oar] 'n ora\ul
nostru.
"n perioada s]rb]torilor de sf`r\it
de an am avut 'nt`lniri speciale cu
biserica \i cu copiii bisericii. Am oferit
cadouri 'n centru de copii din ora\, \i
'n cadrul bisericii din Panciu \i Heret.
Am 'naintat actele pentru
proiectul casei de rug]ciune din
Heret, \i ne rug]m Domnului pentru
'naintarea lucr]rii Lui 'n Panciu, unde
ne rug]m pentru un loca\ de
'nchinare ca \i 'n M]r]\e\ti.
Ca de fiecare dat], doresc s]
mul[umesc tuturor celor care se
roag] pentru noi \i pentru lucrarea
Domnului din zona noastr], \i care
fac posibil ca acest suport financiar
s] ajung] la noi.
Popa Cristinel

Din jude[ul Suceava
Rezum din lucrarea pe care
Domnul o face aici doar c`teva
cr`mpeie, \i adaug c] %destoinicia
noastr], dimpotriv], vine de la
Dumnezeu, care ne-a \i f]cut 'n
stare s] fim slujitori ai unui

leg]m`nt nou, nu al slovei ci al
Duhului; c]ci slova omoar], dar
Duhul d] via[a^ (2 Corinteni 3:5b-6).
Slujirea noastr] a fost 'n ora\ul
Solca, Ili\e\ti, Humoreni \i
B]l]ceana, 'n orele de studiu biblic,
'n vizite la c]minul de b]tr`ni, 'n
activit][i cu copiii.
Am avut dou] 'nt`lniri cu copiii,
una cu 42 de copii \i a doua cu 51,
veni[i cu p]rin[ii \i bunicii lor, din
lli\e\ti, Ciprian Porumbescu,
Humoreni si B]l]ceana. Am dat
copiilor versete din Scriptur] s] fie
'nv][ate pe de rost din cartea Psalmul
42 \i unora chiar psalmi 'ntregi. Pe
data de 6 febr. am avut o s]rb]toare
c`nd cei ce au 'nv][at au venit 'nso[i[i
de p]rin[i, bunici \i o doamn]
educatoare din Ciprian Porumbescu
cu copii ei \i din clasa pe care o
'nva[]. A fost o s]rb]toare deosebit]
'n care c`te 10 copii veneau 'n fa[a
adun]rii \i prezentau versetele
'nv][ate. Copiii din biseric] au l]udat
pe Domnul prin c`ntare \i am
incheiat cu rug]ciune. Slav]
Domnului!
La Ili\e\ti 'n duminica de 8
februarie dup] masa am avut un
serviciu ocazional de botez cu o
familie so[-so[ie, o adev]rat]
s]rb]toare. Biserica a fost arhiplin],
\i mul[i au stat 'n picioare 'n holul
Biserici. Slujirea in c`ntare a fost
f]cut] de corul b]rb]tesc al seniorilor
din Biserica Baptista Nr.1 Maranata
Suceava, iar vestirea Cuv`ntului a
fost prezentat] de fr. prezbiter Vasile
Ursache, care a 'nso[it corul, \i de
mine. "n toate sim[im c] Domnul ne
'mpinge la lucru \i ne d] har.
Greciuc Gheorghe
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%S] \tii c] 'n zilele din urm] vor fi vremuri grele^ (2 Timotei 3:1).
Este un sentiment general 'ntre credincio\i c] tr]im zilele din urm].
Ne uit]m cu b]gare de seam] la semnele pe care le-au cerut ucenicii de
la Domnul Isus \i ne 'nt]rim convingerea c] tr]im zilele din urm]. |i
Apostolul Pavel ne spune c] 'n zilele din urm] vor fi vremuri grele.
Cunoscând asta \i observând unele semne noi credem \i a\tept]m
zilele grele. Am observat 'ns] c] oamenii cred c] zilele din urm] vor fi
grele din cauza bombelor atomice, a Musulmanilor, a Ru\ilor... "ns]
apostolul Pavel 'i scrie lui Timotei 'n ultima lui scrisoare c] zilele din urm]
vor fi grele din cauza c] oamenii de la care se a\teapt] s] aib] evlavie no mai au. A r]mas doar o coaj] de evlavie f]r] nici o putere.
Oamenii nu mai au caracterul acela care este dobândit prin frica de
Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu \i prin pasiunea pentru Dumnezeu.
Oamenii au 'nv][at cum arat] evlavia \i n-au p]strat decât coaja pe care
'ncearc] s-o arate semenilor ca ei s] zic] uite ce oameni evlavio\i, 'ns]
când e nevoie de puterea evlaviei coaja nu poate face nimic. Ca s] pun
asta 'ntr-o imagine arat] ca fructul avocado. Când 'l culegi din pom, de
unde are leg]tur] cu seva de putere el este tare, 'ns] dac] ai scos din el
tot r]mâne doar coaja care este ca o hârtie. "nc] mai are forma de
avocado dar nu mai este tare \i nu mai este bun] de nimic.
Oamenii 'ns] se 'n\eal] crezând c] pot men[ine coaja aceia de
evlavie ca s] p]c]leasc] pe al[i oameni, dar pe Dumnezeu nu-l pot
'n\ela. S] cread] oamenii c] ei sunt evlavio\i când nu sunt. "ns] eu am
f]cut un experiment cu coaja de avocado \i am observat c] dup] câteva
zile se deformeaz] \i se dezintegreaz]. Se strânge ca un sul \i nu mai
are forma de avocado. |i am realizat c] asta este ce vrea s] ne spun] \i
apostolul Pavel. Nu putem s] p]str]m mult] vreme coaja de evlavie f]r]
s] se deformeze caracterul nostru.
Din cauza aceasta oamenii care zic c] sunt evlavio\i se deformeaz],
se dezintegreaz] \i ajung %iubitori de sine, iubitori de bani, l]ud]ro\i,
trufa\i, hulitori, neascult]tori de p]rin[i, nemul[umitori, f]r] dragoste
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fireasc], ne'ndupleca[i, clevetitori, ne'nfrâna[i, ne'mblânzi[i, neiubitori de
bine, vânz]tori, obraznici, 'ngâmfa[i; iubitori mai mult de pl]ceri decât
iubitori de Dumnezeu.^
Asta, spune sfântul Pavel, c] va cauza vremuri grele. De ce? Pentru
c] problema n-a fost niciodat] \i nu este 'ntre om \i du\manii lui ci 'ntre
om \i Dumnezeu. Du\manii sunt doar un bici de care se folose\te
Dumnezeu. Problema nu este c] se ridic] du\manii ci c] suntem f]r]
Dumnezeu când se ridic] du\manii. Nu prezen[a du\manilor face zilele
grele ci absen[a lui Dumnezeu de partea omului. De fapt, putem 'nv][a de
la poporul Israel c] au ajuns 'ntr-o form] 'n care nu Babilonul ci
Dumnezeu lupta 'mpotriva lor. Cu siguran[] asta poate face ca vremurile
s] fie grele.
Din 1 Timotei 4:7 realiz]m c], din cauza pierderii evlaviei, oamenii 'n
loc s] caute rela[ia \i p]rt]\ia cu Dumnezeu, 'n loc s] caute s]-L
cunoasc] pe Dumnezeu a\a cum a dorit sfântul Pavel, s-au hr]nit cu
lucruri \i cu basme lume\ti. S-au hr]nit cu mâncare d]un]toare, %junk
food^. Am auzit expresia %garbage-in garbage-out^ (unde pui gunoi, gunoi
sco[i). A[i v]zut vreodat] pe cineva s] scoat] m]rg]ritare din cazanul de
gunoi dup] ce a depozitat acolo gunoi? Exist] oameni lipsi[i care '\i
adun] hrana din gunoi, dar ei arat] ca unii care se hr]nesc din gunoi. O
alt] expresie care circul] este, %suntem ceeace mânc]m”. Eu cred c]
suntem ceeace deja am mâncat, devenim ceeace mânc]m 'n continuare.
Tot a\a este \i cu mintea omului. S] nu credem c] putem scoate
perle de acolo când ne hr]nim numai cu gunoi. V]d pe FB \i pe mesajele
electronice ce mult le place oamenilor s] se hr]neasc] cu gunoi.
%Prietenii^ circul] unele lucruri ieftine \i o mul[ime apas] pe %like^. Dup]
ce circul] gunoiul prin toat] lumea se mai adaug] un alt prieten \i
g]se\te \i el gunoiul care este nou pentru el, \i apas] \i el pe %like^ (%'mi
place^) \i-l mai circul] iar]\i 'n jurul lumii. |i a\a oamenii continu] s] se
hr]neasc] cu gunoi sau cu basme lume\ti, cum le nume\te sfântul
apostol, neglijând hrana s]n]toas] a Cuvântului lui Dumnezeu.
Ce este \i mai r]u e c] oamenii distribuie gunoi \i cred c] distribuie
perle. Asta nu este altceva decât demonstra[ia c] s-au deformat a\a de
r]u c] nici nu mai fac diferen[a 'ntre perle \i gunoi.
Ast]zi 'nc] mai avem de ales, ori s] st]m departe de Dumnezeu \i s]
ne deterior]m f]r] evlavie \i s] devenim cum ne-a avertizat apostolul
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Pavel, ori s] ne ferim de gunoiele lumii \i s] ne antren]m pentru evlavie.
Ca \i un sportiv care se preg]te\te pentru un premiu, trebuie s] se
fereasc] de hrana d]un]toare \i cu aceea\i seriozitate s] umble pe
urmele lui Hristos. Am citit undeva c] nimeni n-a ajuns vreodat] pe vârful
unui munte din gre\eal]. Ca s] ajungi pe vârful unui munte trebuie s]
c]l]tore\ti spre [int] cu seriozitate, s] arunci tot ce este d]un]tor \i
nefolositor, \i s] iei cu tine tot ce este necesar s]-[i dea energia \i
protec[ia ca s] ajungi acolo.
La fel pot s] spun c] nimeni n-a ajuns vreodat] la evlavie din gre\al].
Pavel ne spune c] \i pentru evlavie trebuie s] arunc]m ce este d]un]tor
\i nefolositor, \i s] ne 'nfruct]m din Cuvântul vie[ii \i s] ne 'mbr]c]m cu
tot ce este necesar s] ajungem la evlavie.
M] gândesc c] dac] am f]cut vreo rezolu[ie la 'nceputul anului pân]
acum e posibil s] fi uitat de ea, dar apostolul Pavel ne d] o rezolu[ie pe
care trebuie s-o facem zilnic \i s] ne [inem de ea cu seriozitate, s] ne
antren]m ca s] ob[inem caracterul acesta format prin frica, dragostea \i
pasiunea pentru Dumnezeu, \i care se nume\te evlavie ca s] avem un
câ\tig etern. Domnul s] ne ajute!

Pavel Ploscariu

De s-ar despica p]m`ntul
De s-ar despica p]m`ntul,
Mun[ii de s-ar risipi,
Furios de-ar bate v`ntul,
Doamne, tot Te voi sl]vi!

|i mi-ar re_nnoi durerea,
Doamne, tot Te voi sl]vi!
De-a\ fi alungat oriunde
|i cei dragi m-ar p]r]si,
Pe-a c`nt]rii mele unde,
Doamne, tot Te voi sl]vi!

De s-ar aduna to[i norii,
Grindina de-ar pr]v]li,
De m-ar s]geta fiorii,
Doamne, tot Te voi sl]vi!

C]ci Tu e\ti eternul Mire!
Cu ce am, cu ce voi fi,
Doamne, necurmat pe Tine,
Mai cu foc, Te voi sl]vi!

Chiar de-ar aduna tot iadul
Celui r]u spre-a m] lovi,
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"nsemn]ri din via[a unui stupar

Tr`ntorii
Tangen[ial am mai amintit de existen[a acestor f]pturi inofensive care
sunt crescute \i 'ngrijite de albine. C`nd 'mi 'nv][am copiii s] stup]resc]
le d]deam 'n ma\in] c`[iva tr`ntori ca s] se joace cu ei. Tr`ntorii nu au
ac, nu 'n[eap] \i nu sunt agresivi. "n modul acesta copiii se obi\nuiau s]
nu le fie fric] de albine. Dac] nu sunt folositori 'n primele \ase zile,
tr`ntorii duc o via[] de huzur hr]nindu-se cu ce e mai bun 'n stup \i
tr]iesc toat] via[a 'n bel\ug, fiind respecta[i sau tolera[i de albinele
lucr]toare. Ei au parte de picurul de miere care e mai savurant dec`t
mierea 'ns]\i (Vezi versetul Psalmului 119:103, %Ce dulci sunt Cuvintele
Tale pentru cerul gurii Mele! Mai dulci dec`t mierea 'n gura mea^).
Nu-mi place s] m] g`ndesc la via[a spiritual] a celor care se
aseam]n] cu tr`ntorii, \tiind c] \i eu am fost adesea unul din ei. C`nd
eram copil am auzit pe cineva predic`nd despre lene\i (%Du-te la furnic],
lene\ule; uit]-te cu b]gare de seam] la c]ile ei \i 'n[elep[e\te-te!^Proverbe 6:6). Atunci chiar m-am g`ndit la greier \i la furnic]. Mai peste
ani am citit ce spune apostolul Iuda despre cei care s-au strecurat printre
credincio\i, oameni neevlavio\i care schimb] 'n desfr`nare harul lui
Dumnezeu (Iuda 4). Am 'n[eles pu[in mai mult despre consumatorii de
cuv`nt divin, cuv`nt mai dulce dec`t stropul din fagurul de miere.
C`nd vreau s] v]d dac] este un cules masiv, scutur o ram] 'nc]rcat]
pe care sunt dou] feluri de locatari: c`teva albine lucr]toare \i o mul[ime
de tr`ntori care tr]iesc 'n plin cules f]r] nici o grij] sau activitate. Stropii
din fagur cad pe oriunde, \i adesea pe pantofii mei. C`nd albinele v]d o
a\a risip] se pun 'n \ir una l`ng] alta \i cu trompele lor culeg bun]tatea
pe care am risipit-o \i o a\eaz] la locul ei de onoare 'n fagurul de miere.
Tr`ntorii 'ns] se duc \i se a\eaz] pe o alt] ram] 'nc]rcat] cu nectar.
Dac] Biblia nu ar vorbi de aceste lucruri nu a\ 'ndr]zni s] m]
g`ndesc la ele. Au fost perioade din via[] c`nd \i unii din noi am fost ca \i
tr`ntorii consum`nd 'n lini\te munca altora care prin sacrificii \i osteneli,
greu de admis de noi, au adus Evanghelia la urechiile noastre. Culesul nu
e ceva permanent, ci o binecuv`ntare spontan], dup] care urmeaz] o
perioad] de t]cere, de somnolen[] sau chiar de 'nghe[ spiritual. Nunta se
preg]te\te 'n locurile cere\ti. St]p`nul universului "\i onoreaza Fiul cu
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cele mai bune bucate. Clipa e necunoscut] c`nd
un arhanghel va anun[a venirea Mirelui ceresc.
Consumatorii de produse alese vor r]m`nea afar]
la u\]. Vor intra cei ce au adunat 'mpreun] cu El,
M`ntuitorul. Cuv`ntul spune, %cine nu adun] cu
Mine, risipe\te^ (Luca 11:23). Sincer, 'mi cer
iertatre de la Domnul pentru perioada din via[] 'n care am fost un
consumator, student care nu valorific] ce a 'nv][at 'n \coala lui Hristos.
Au mai r]mas pu[ine clipe 'n care putem lucra pentru cauza sf`nt] la
care am fost chema[i ca sa fim lucr]tori 'mpreun] cu El. Noi c`nt]m, %Ceam sem]nat cu lacrimi vom secera c`nt`nd”. S] stabilim o cauz] sf`nt]
unde chiar dac] nu vom secera aici, dar s] punem aici lacrimi ca dovad]
c] iubim a\a cum a iubit Domnul nostru. Se fac cele din urm] preg]tiri, s]
ne d]m singuri un calificativ cu privire la locul unde suntem. Biblia face
preciz]ri exacte c`nd spune %din cuvintele tale vei fi judecat^.

Maranata! Domnul nostru vine! S] fim lucr]tori, nu consumatori!
Stuparul
Mul[umesc de apa dulce, de izvor, din care beau;
Cer iertare pentru apa tulburat] f]r_ s] vreau...
Mul[umesc de p`inea care m-ai hr]nit fl]m`nd fiind;
Cer iertare pentru p`inea,ce-am c]lcat-o ne\tiind...
Mul[umesc de rug]ciunea 'n]l[at] prin Duh Sf`nt;
Cer iertare rug]ciunii, 'ng`nat] murmur`nd...
Mul[umesc de ziua plin], folosit] spre Hristos;
Cer iertare pentru ziua, ce-am pierdut f]r] folos...
Doamne, [ine minte numai ce-am f]cut pe placul T]u,
Dar nu-{i mai aduce-aminte de nimic din ce-a fost r]u!

Rom`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.
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