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„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul
încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe
locuitorii pămîntului. Eu vin curînd. Păstrează ce ai, ca nimeni să nuți ia cununa !” (Apocalipsa 3:10-11)

Martirii, martirii… un imn de glorie cântau!
Martirii, martirii… pe Dumnezeul îl proslăveau!
Ei sunt încinşi cu adevărul
În alb cu toţi, desăvârşiţi.
Pe frunţi le flutură drapelul
Căci prin Hristos sunt mântuiţi !

În numărul trecut am realizat că albinele culegătoare poartă în interiorul
lor un vas plin cu nectar. Am constatat că și adevăratul creștin poartă la fel în
vasul lui de lut o putere nemaipomenit de mare. „Comoara aceasta o purtăm în
nişte vase de lut, pentru ca această putere
nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu
de la noi“ (2 Corinteni 4:7).
Când harnica lucrătoare e strivită, din
greșeală sau intenționat, apare o pată de
nectar în locul incidentului. Când un
adevărat creștin este atacat de dușmani, se
varsă, se sparge, vasul de lut și toți ce din jur
sunt martori la ce comoară purta creștinul în
taina inimii lui. Martirul Ștefan, urmașul
Domnului Isus, în timp ce își dădea duhul, a
strigat la Tatăl să-i ierte pe răufăcători, întocmai ca Maestrul lui, care în
timpul sacrificării Lui pentru păcatele omenirii, S-a rugat Tatălui să fim și noi
toți iertați: „Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!…” (Luca 23:34).
Am alunecat prea mult în trecut, suntem încă pe o floare, cu vasul plin de
nectar, pe care îl avem întru-n loc care nu se vede, dar aici în floare este și
polen. Pe picioarele din spate albina are doi săculeți pe care îi deschide și îi
umple cu polen. Dacă până acum se putea strecura mai ușor, mai nevăzută,
cei doi săculeți se văd de la distanță, se cunoaște exact ce culoare are polenul
și în mod implicit se știe de unde a fost luat (o singură albină poate duce
jumătate din greutatea corpului ei de polen). Când ne uităm la creștinul
adevărat îl putem deosebi, îl putem recunoaște după vorbirea lui, după modul
cum se adresează celor din jur.
Mă umple de farmec întâmplarea când după vorbire o roabă îl acuza pe
Petru că a fost cu Isus, vorbea ca Domnul. Iubitul meu cititor, dacă ai fost cu
Domnul nostru Isus, chiar când ai alunecat, vei găsi pe cineva care să-ți
amintească că ai fost cu Mântuitorul. Apostolul s-a căit cu amar. Dar, ce faci
tu, ce fac eu? Știu oare cei din jur, cu cine ai fost? Nu aștepta ca cei din lume
să-ți amintească, fiindcă s-ar putea să fie prea târziu. Este un loc unde oamenii
își vor aminti cu lux de amănunte tot trecutul care nu a fost iertat de
Salvatorul nostru. Nu aștepta până atunci. Amarul de azi va fi dulcele de
mâine. Nu forma, nu imitarea, nu exact ca un creștin… Ci, un creștin
adevărat.
Maranata! Domnul nostru vine!

Stuparul
ROMÂNIA PENTRU HRISTOS
P.O. Box 2329, Pleasant Hill, California 94523
„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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Isac Feinștein a fost un evreu creștin, redactor al revistelor „Prietenul” și
„Prietenul copiilor”, ce apăreau la Galați. În „Prietenul” numărul pe Aprilie
1936, el relata cum unul care se pretindea că e om cult, că e cineva, a venit la
biroul său și a spus că el nu poate crede „povestea” cu Moise, cu ieșirea din
Egipt și cu trecerea Mării Roșii. „Auzi, zicea acesta, astăzi în veacul al XX-lea
să mai creadă cineva astfel de gogoși?”
Întrebat fiind ce anume nu poate crede, el a răspuns că nu poate crede că
Moise izbind cu toiagul său în
Marea Roșie, marea s-a despicat.
Feinștein i-a arătat că în Biblie nu
este scris că Moise a lovit cu
toiagul, ci doar că „și-a întins
toiagul spre mare și Domnul a
pus marea în mișcare printr-un
vânt dinspre răsărit, care a suflat
cu putere toată noaptea; el a
uscat marea și apele s'au despărțit
în două. Copiii lui Israel au trecut
prin mijlocul mării ca pe uscat, și
apele stăteau ca un zid la dreapta
și la stânga lor” (Exod 14:21,22).
Omul nu citise Biblia, doar
auzise despre această minune, dar
și când i s-a citit, dădea din cap
că nu poate să creadă.
Atunci Feinstein scoase din
sertar o decupare dintr'un ziar cu
data de 15 Noiembrie 1935, și îi
dădu să citească. Era un
comunicat de la Moscova, și oricine își putea da seama că ateiștii nu voiau să
confirme ce este scris în Biblie. Comunicatul era intitulat: „Un fenomen
extraordinar în Marea Caspică”, și descria lucrurile astfel:
„Vântul puternic a secat marea pe o distanță de 20 metri. Din Gurlev,
localitate așezată la vărsarea fluviului Ural în Marea Caspică, se anunță că în
Marea Caspică s-a întâmplat un fenomen rar. În urma unui vânt de miazănoapte puternic, Marea Caspică a fost împinsă spre sud până la o adâncime de
200m, și pe o distanță de 20 metri apa s-a retras complet, așa că se vedea
fundul mării. Zeci de bărci de pescari s-au trezit pe neașteptate pe uscat în
mijlocul mării. Alte bărci au fost răsturnate de furia vântului... Ieri noaptte, pe
la ora 22, când vântul s'a mai potolit, apele mării au început să revină treptat
în albia lor naturală.”
— Ei, ce spui de asta?
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— Hm! Ce să mai spun? În cazul acesta n-a mai fost o minune trecerea
Mării Roșii.
— Ba da! Minune a fost, fiindcă Dumnezeu a intervenit lăsând pe Israel
să treacă, dar pe egipteni i-a înecat.
Omul nu putea să creadă Biblia, dar credea ziarul și ziarul l-a ajutat să
creadă Biblia. Istoria spune un fapt interesant petrecut mult mai târziu, anume
că împăratul Xerxe al Persiei, în campania sa împottriva Egiptului a văzut cu
ochii lui o despicare a Mării Roșii, și unii din soldații săi au trecut dincolo, dar
unii și-au pierdut viața, căci n'a fost de lungă durată.
Biblia spune că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, l-a determinat pe
Faraon să-i urmărească pe evrei, spre a le da egiptenilor o ultimă lecție. Dar
lucrul acesta i-a determinat pe evrei să intre pe drumul deschi prin mare.
Credeți oare că evreii ar fi intrat de bună voie? Să vezi talazurile spumegânde
că se opresc și stau zid și tu să te aventurezi să treci? Se cerea o îndrăzneală și
o credință prea mare. Dar Domnul a îngăduit panica și atunci fără multă
cugetare, spre a-și scăpa viața, au profitat de drumul deschis înaintea lor.
Uneori de groaza focului, oamenii nu se mai gândesc, ci sar de la etaj. Așa a
primit Israel botezul norului și al mării. Și Domnul nu i-a lăsat să fie dați de
rușine.
E adevărat că arheologii nu găsesc nici o rămășiță a zidului de ape, care a
făcut posibilă trecerea lor prin mare. Dar dacă nu există rămășiță de zid, există
încă și azi rămășiță de popor, care e mărturie vie că nu au fost înecați în apele
Mării Roșii. Judecați voi cum e mai bine să găsești capiteluri moarte sau
capete vii care îți pot împărtăși istoria poporului lor?
În alte locuri arheologii găsesc dărâmături, rămășițe de ziduri, dar nu mai
găsesc rămășițe ale popoarelor din acea vreme. Biblia mărturisește că Israel a
trecut prin mare și Israel adeverește că strămoșii lor au fost izbăviți de
Domnul din Egipt prin mâna lui Moise și că au fost conduși în chip minunat
prin Marea Roșie.
Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne!

(Bătrânul frate Pitt)
„Veniți după Mine!”
Azi Evanghelia Domnului e batjocorită, Biserica Lui prigonită, și
Numele Lui urât de cei care trăiesc sub domnia întunericului. Aceștia
privesc Evanghelia Lui drept o teorie demodată, fără valoare. Dar gândițivă la un lucru: De ce este Hristos și azi prigonit, de ce sunt credincioșii Lui
și azi disprețuiți? Fiindcă Evanghelia Lui e fără valoare? Nu, ci tocmai
pentru că Domnul scrie și azi ceva cu degetul pe pământ, pentru că
răstoarnă și azi mesele din templu. Nu fiindcă mesajul Domnului ar fi
demodat, sau că Evanghelia Lui ar fi depășită, ci tocmani pentru că
dușmanilor Lui le este teamă de El, fiindcă îi stingherește și le încurcă
socotelile, le dă peste cap toți parametrii de conduită. Iată de ce Isus e și azi
huiduit și urmărit. Isus singuratecul, răstignitul, e și pentru veacul acesta o
dilemă, un factor descumpănitor. Dar, în Numele Lui, poporul Lui merge
din putere în putere! (v)
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Marcu 16:15-16
Propovăduirea Evangheliei este obiectivul major al lucrării Mântuitorului
pe care L-a încredințat apostolilor Săi (Marea Însărcinare), și lucrul acesta a fost
foarte clar pentru urmașii Domnului dintotdeauna și trebuie să fie menținută
această claritate pentru totdeuna, întrucât Marea Însărcinare, continuă.
Suntem răsfățați în bisericile noastre cu tot felul de mesaje prin care suntem
edificați și pe care Duhul Sfânt le
folosește ca să sape adânc la
caracterele noastre, astfel încât în
viața noastră să se vadă chipul
Domnului Isus. Trebuie însă să
recunoaștem că sunt tot mai puțini
prieteni ai Cuvântului care
frecventează bisericile noastre și
desigur că numărul lor este în
descreștere.
Răspunderea noastră înaintea
lui Dumnezeu este imensă întrucât
El ne-a poruncit să mergem noi la
ei, să-i căutăm pe fiecare dintre ei și
să le propovăduim Evanghelia.
Ne este foarte greu să
recunoaștem că am ajuns în vremea
aceea când Biserica nu este gata să
mai ducă vestea bună ci în schimb
este preopcupată de programele
bogate și uneori chiar excesiv de „Mulți din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească și
încărcate din cadrul serviciilor să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră
obișnuite.
vrăjitorii, și-au adus cărțile, și le-au ars, înaintea
Probabil că cea mai bună tuturor: prețul lor s'a socotit la cincizeci de mii de
definiție a acestor vremuri au dat-o arginți. Cu atîta putere se răspîndea și se întărea
unii dintre pastorii americani cu Cuvîntul Domnului.” (Fapte 19:18-20)
foarte mult simț de răspundere. Ei sau trezit și au hotărât să iasă din starea aceasta de nepăsare față de cei de afară și
au căutat să implice bisericile locale în această lucrare.
O bună parte din ei au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu, au văzut
starea biseircilor lor și au declarat că trebuie neapărat să iese din starea
periculoasă a vremurilor pe care trăim, vremuri în care în cele mai multe biserici
locale, predicatorii predică corului și desigur corul face și el ceva și anume, cântă
pentru predicator și armonia din biserică este foarte bună, întrucât se felicită unii
pe ceilalți ce slujbă bună au făcut, în timp ce, acei de afară sunt lipsiți de
—5—

posibilitatea de a fi expuși mesajului Evangheliei.
Întrebarea se pune desigur de ce nu suntem gata să propovăduim
Evanghelia?

I. Nu ne mai pasă oare de sufletele care se pierd?
Mântuitorul a pricizat foarte clar: „Propovăduiți Evanghelia la orice
făptură” (vezi Marcu 16:15). Dacă Mântuitorul a depus jertfa pentru orice faptură,
întrucât Lui îi pasă de orice făptură, cine suntem noi să avem o alta gândire față de
cei ce au nevoie să audă Evanghelia. Cine suntem noi să venim cu teorii și
învațături, chipurile scoase din scripturii, învățături care să ne justifice nepăsarea
față de ei.
Duhul de nepăsare din nefericire și-a găsit loc în bisericile noastre locale și
de ce să nu recunoaștem că generația de dinaintea noastră ne dă încă lecții
întrucât ei nu au lăsat nepăsarea să le cuprindă sufletele. Noi cei care venim din
lume putem declara cu toată convingerea că lor le-a păsat de noi și ne-au spus
atât cât au știut ei despre jertfa Domnului Isus, despre Dragostea și Harul lui
Dumnezeu pentru niște pierduți ca noi. Când nu au mai știut ce să ne spună au
spus și ei ca și Filip lui Natanael: „...vino și vezi”, și ne-au invitat la adunare unde
am fost primiți cu căldură, cu interes și unde frații din adunări s-au apropiat de
noi cu multă gingășie și ne-au încredințat din Cuvânt, atât cât puteam duce de
fiecare data.

II. Ne-a cuprins oare duhul de rușine? (Luca 9:26)
De cine să ne fie rușine, de niște păcătoși pierduți? Toti au păcătuit și sunt
lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ne va fi nouă oare rușine de niște păcătoși care au
nevoie de salvare. Dacă lor le este rușine să ne întrebe, ne va fi oare rușine nouă
să le spunem. Mântuitorul ne-a prevenit în această privință când ne-a spus:
„..cine se va rușina de mine...” (vezi Luca 9:26). Poate sufletul lor tânjește să
audă Cuvântul vieții din gura noastră și fără cuvinte poate ne spun: „...tu nu vezi
că sunt prea mândru să te întreb dar tu de ce nu vorbești cu mine despre
mântuirea sufletului meu de care am așa de mare nevoie...”
Poate că suntem timizi pentru că viața noastră nu a fost întotdeauna o viață
trăită ca și copil al lui Dumnezeu și poate cei cărora avem ocazia să le spunem
despre Domnul Isus ne cunosc și ne este frică să nu ne reproșeze. Oricum
pocăința noastră chiar în fața lor, ne va fi de folos să avem îndrăzneală să le
spunem fără să ne rușinăm că întotdeuna bunătatea lui Dumnezeu ne indeamnă
la pocăință și pe noi și pe ei.

III. Ne-a cuprins oare duhul de frică?
Mântuitorul a disprețuit frica și a suferit rușinea pentru noi. El a biruit
duhul de frică și de rușine la Golgota și l-a biruit în locul nostru pentru
totdeauna. Dacă credem că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu (vezi 1
Petru 1:5), atunci de cine să ne fie frică?
Dumnezeu ne-a dat nu un duh de frică. El ne-a dat un Duh de putere, de
dragoste și de chibzuință așa cum îi spune Pavel lui Timotei.
Poate ne este frică să nu fim vorbiți de rău de cei de afară? Oricum suntem
vorbiți de rău întrucât Mântuitorul ne-a spus că „lumea nu iubește ce nu este al
ei...”
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Unii au mers în alte țări unde n-au cunoscut limba și nici obiceiurile, alții
au mers la canibali și în locuri deosebit de periculoase să ducă Evanghelia din
dragoste pentru sufletele oamenilor. Lor nu le-a fost frică și desigur nici nouă nu
trebuie să ne fie frică întrucât „...până și perii din cap, toți ne sunt
numărați” (vezi Matei 10:30) și desigur că niciunul nu cade fără știrea Lui.

IV. Ne-a cuprins oare duhul de comoditate?
Într-adevăr suntem copleșiți de bunătăți și de o viață bună cu trai
îmbelșugat. Suntem fericiți să știm că suntem copii lui Dumnezeu și avem un
viitor și o nădejde. Dincolo de lucrurile personale de care suntem foarte
mulțumitori, întrebarea se pune: ne mai rămâne energie pe care să o cheltuim
pentru cei care se pierd în jurul nostru? Cu siguranță că atunci când Dumnezeu
a trimes pe Domnul Isus în, El s-a cheltuit pe sine însuși pentru noi și pentru ei
deopotrivă. Este prea mult dacă El ne vrea să cheletuim din timpul nostru, din
energia noastră și din tot ceea ce El ne-a dat pentru ca Vestea Bună să ajungă și
la alții la care nu a ajuns încă?
El deja folosește pe alții în această lucrare dar El nu vrea ca noi să fim
neroditori ci dimpotrivă, vrea să ne folosească din plin ca prin noi să ajungă
Evanghelia la cei ce au nevoie de ea și ne va folosi, desigur numai dacă vrem să
ne lăsăm la dispoziția Lui.
Îl rugăm pe El să ne deschidă ochii să vedem adevăratele nevoi și nici
nepăsarea, nici frica, nici rușinea, nici comoditatea și nici-o altă piedică sau
motivație să nu fie înstare să ne oprească de la misiunea supremă care ne-a fost
încredințată de Mântuitorul nostru.

Costel Cristea

La vremea potrivită
Ap. Pavel scrie la Galateni 4:4 „Dar când a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere
pe cei de sub lege, ca să căpătăm înfierea.” Deci, toate lucrurile își au vremea lor,
și numai când le vine „împlinirea vremii,” atunci apar și devin binecuvântări
pentru noi. Aceasta este o lege și în viața noastră.
Într-o zi, o credincioasă mai în vârstă, rămasă singură, s-a simțit atât de
deprimată și fără nici un rost în viață. Tocmai atunci a sosit factorul poștal și
i-a adus un plic, iar în plic era o scrisorică, în care o altă soră credincioasă, o
prietenă din tinerețe, îi scria: „Draga mea, de câtva timp mi-am adus aminte
de tine cu mult dor, și mi-am adus aminte ce mult bine mi-ai făcut altădată.
Desigur, niciodată n-am să-ți pot mulțumi, dar aici în câteva cuvinte scrise
în scrisoarea aceasta, e mulțumirea mea, recunoștința mea, expresia sinceră
a sufletului meu pentru bucuriile ce mi le-ai făcut altădată!”
Citind scrisoarea, sufletul bătrânei i s-a luminat, a primit o bucurie
tainică, și toată deprimarea sufletească s-a schimbat. Ba mai mult, s-a
hotărât să folosească fiecare zi pentru a face un bine cuiva și să spună unei
persoane despre Domnul Isus.
Faci un bine cuiva? El îți va fi răsplătit chiar când nu te aștepți.
Primești tu un bine? Caută să fii mulțumitor. Fiecare din noi, avem pentru
ce mulțumi Domnului.
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Domnul să fie lăudat pentru această
prima jumătate a anului 2016, și mulțumesc
Domnului că ne-a întărit (I Timotei 1:12).
Începând din acest an am început să
păstoresc și biserica din Sat Sugatag. Are 29
de membri, dar o slujesc cu multă dragoste.
Astfel că din acest an păstoresc cinci biserici.
Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere și
mai departe să muncesc sârguincios pe
ogorul Evangheliei (I Timotei 4:10).
Începând cu luna ianuarie am început un
proiect de instruire a copiilor în domeniul
muzical prin lecții la orgă. La sate sunt
biserici care nu au organiști, și, pentru că
Dumnezeu mi-a dat și abilitatea aceasta
muzicală, am dorit să o folosesc spre gloria
lui Dumnezeu și zidirea bisericii. În acest
moment sunt opt copii care participă regulat
Casa de rugăciune din Sat Sugatag,
la lecțiile de orgă.
județul Maramureș
Avem și tineri care se pregătesc pentru
căsătorie, astfel că mă implic și în consilierea
acestora. La acest cursuri premaritale, ei învață despre importanța purității în
relația lor de prietenie,precum și principiile biblice de familie după care să-și
clădească viitoarea lor familie. Rugaț-vă în mod special pentru Gabriel și
Adelina care s-au logodit în luna februarie, și care prin ajutorul Domnului se
vor căsători în luna august.
Am fost activ și în
lucrarea de răspândire a
Evangheliei în rândul
rromilor din Sarasău, unde
în luna ianuarie am avut o
slujire evanghelistică de la
casă la casă, de la ușă la
ușă, și am avut ocazia să
împărtășesc Evanghelia cu
19 familii. În rugăciunile
mele, mă rog pentru un
spațiu amenajat pentru
lucrarea în comunitatea de
La clasa de muzică și orgă
rromi.
Printre alte activități, pot aminti pe următoarele: înmormântare sorei Ana
Mih la Sighetul Marmației; o săptămână de evanghelizare la Sighet între 22-28
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febuarie; trei zile de evanghelizare la Sat Sugatag, 14-16 martie. Rugațivă
pentru prietenii care ne-au vizitat ca Domnul să-i cerceteze, în special pentru
Vraja, Nelu, Simona, Silviu, care au inima aproape de Cuvântul adevărului.
Avem nevoie de un boiler nou la centrala termică, și mulțumim că datorită
sprijinului dvs, deja avem jumătate din suma necesară pentru a ne cumpăra o
altă mașină.
Mulțumesc Domnului pentru generozitatea pe care o arată sponsorii care
mă susțin. N-am cuvinte cum să mulțumesc Domnului pentru ei. Spun doar
cuvintele apostolului Pavel din ultima parte a Epistolei către Filipeni: „Pot
totul în Hristos care mă întărește... Dar bine ați făcut că ați luat parte la
strâmtorarea mea... Am de toate, și sunt în belșug. Sunt bogat, de cînd am
primit... ce mi-ați trimes, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și
plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele
voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”
de la Sârbu Emanuel Sorin
Sighetul Marmației, jud. Maramureș
lucrător în Sighetul Marmație Iapa, Sarasău, Oncești și Sat Sugatag.
Trăim în lumea parăzilor și a aplauzelor zgomotoase, în lumea
lozincilor, a candidaților cu reclame și laude personale, cu demonstarea
puterii care domină, a realizărilor și a trofeelor. Iar Domnul Isus sfidează
lumea această și o provoacă la o întrecere fără egal: cine nu poartă crucea
nu e ucenic al Domnului. Cine poate suferi o așa Evanghelie?
Firea pământească vrea plăcerile lumii. Omul din Adam vrea pofta
ochilor. Mândria omenească vrea laude și aplauze. Iar Domnul Isus
provoacă lumea de azi ca și în celelalte veacuri, la purtarea crucii, la
Golgota lepădării de noi înșine. Iată de ce lumea Îl respinge și azi pe
Domnul. Omul tehnicii moderne se ridică să-și înalțe statuile și
monumentele mândriei lui. Doar că, pedestalul pe care stă fala omenească e
un mușuroi minuscul pe lângă muntele înțelepciunii lui Dumnezeu.
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Cu ani în urmă umbând prin lume, printre lucrurile făcute de mintea și mâna
oamenilor, am fost impresionat de tot felul de opere de artă ale oamenilor. Apreciez mult
arta dar am realizat că oricât de frumoase și de interesante sunt operele oamenilor toate
sunt pângărite de murdăria inimii lor, și am înțeles de ce Dumnezeu i-a spus lui Moise în
Exod 20:25, Dacă-Mi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite; căci
cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Multe lucruri a pângărit dalta oamenilor
lucrând cu mintea și inima lor murdară!
Am realizat că nu poți să vezi măreția lui Dumnezeu umblând mereu printre operele
oamenilor, și în programele stabilite de mintea oamenilor. Măreția lui Dumnezeu poți s-o
vezi bine când ieși afară din gălăgia și din cacofonia lumii umblând prin grădina lui
Dumnezeu. Acolo este o armonie perfect echilibrată între ce văd ochii și ce aud urechile.
Acolo unde nu mai poate omul să intervină și să rearanjeze lucrurile. Acolo totul este prea
imens pentru ca dalta omului să le poată altera. Singurul lucru frumos pe care omul îl
poate face acolo este să traseze poteci frumoase pe care să umble cu reverență, să se
minuneze și în tăcere să-L preamărească pe Dumnezeu.
Nu degeaba l-a așezat Dumnezeu pe Adam în grădină și nu într-un oraș. M-am gândit
că atunci când omul a pângărit grădina prin neascultare și Dumnezeu a trebuit să-l dea
afară, totuș, pentrucă l-a iubit așa de mult, a tranformat tot pământul într-o grădină. Și
deatunci unii oameni s-au întors mereu în liniștea și răcoarea grădinii tânjind părtășia de
la început cu Dumnezeu, iar alții, ca și Cain și-au spus în sinea lor, este fain și așa. Îmi voi
construi un oraș al meu și nu-i voi pune numele lui Dumnezeu ci numele fiului meu și ne
vom descurca și fără Dumnezeu. Dar în loc să se descurce s-au încurcat tot mai mult
lucrând cu legile stabilite de ei și cu lanterna lor oamenii au ajuns în cea mai mare pâclă
de întuneric.
Și noi astăzi alergăm și ne strofocăm toată ziua, zi de zi, prin orașul oamenilor și din
când în când ne adunăm care mai de care, și ne împingem să-i facem și lui Dumnezeu un
program care este de multe ori tot o gălăgie omenească. Și de multe ori afectați de
murdăria orașului oamenilor ne adunăm cum spune sfântul Pavel, nu să ne facem mai
buni ci să ne facem mai răi.
Nu degeaba Avraam a pentrecut toată viața cu cortul prin grădina lui Dumnezeu
privind spre o cetate căreia îi va pune temelia și pe care o va zidi Dumnezeu. Iar Lot era
să-și piardă familia și viața prin orașul oamenilor... Chiar și Domnul Isus care n-a mai
avut loc de oameni în templu, s-a retras deseori la părtășia cea mai intimă cu Tatăl în
grădina Getsimane.
În ultimii ani am petrecut mai mult timp prin grădina lui Dumnezeu și am realizat că
atunci când rămâne în urmă orașul oamenilor și cacofonia oamenilor și încep să apară la
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orizont munții lui Dumnezeu ca niște turnuri imense, sufletul meu începe să tresalte de
bucurie. Apoi ajungând în armonia grădinii mă desfătez departe de gălăgia oamenilor.
Anul acesta m-am avântat mai adânc prin sălbăticia din Alaska, și încotro întorceam
capul erau șiruri de munți, parțial acoperiți cu zăpadă și parțial stânci negre, ca niște
zebre uriașe. Privindu-i mi-a venit în minte Psalmul 48:12-14, Străbateți Sionul, și
ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura, și cercetați-i palatele, ca să povestiți
celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;
El va fi călăuza noastră pînă la moarte. Iar când m-am apropiat de poalele lor am întâlnit
abundență de viață, vegetație sănătoasă, peste tot flori și animale sălbatice, iar murmurul
apelor, cântecele păsărilor și foșnetul frunzelor creau o simfonie care mângăiau sufletul
meu. Când oamenii de acolo mi-au spus că ursului nu-i place surpriza și că trebuie să fac
gălăgie pe potecile pe care merg, m-am întrebat ce gălăgie poate să facă omul să fie
potrivit cu armonia dintre lucrurile aranjate de Dumnezeu? Și ca să nu intru la
încurcătură cu ursul m-am gândit că e potrivit să ascult această armonie perfectă a
naturii un timp și din când în când să cânt și eu un refren al unei cântări pe care l-am
învățat cu câțiva ani în urmă și-l fredonez deseori prin grădina lui Dumnezeu.
Doamne, cât de mare ești! Și ce mare-i slava Ta!
Infinită Ți-e iubirea, fără margini Dragostea.
Și așa m-am desfătat prin grădina lui Dumnezeu și i-am dat slavă Lui fără să intru la
încurcătură cu ursul. Și am înțeles că nici măcar ursului nu-i plac surprizele omului și am
suficiente motive să nu-l învinuiesc pentru asta.
Astăzi când mai mult ca oricând pământul este îmbâcsit de gălăgia oamenilor, pentru
mine nu este mai mare desfătare decât să mă retrag prin grădina Lui Dumnezeu, în
răcoarea dimineții, să tac și să îndrept gândurile mele către Dumnezeu cu dorința ca
gândurile Lui să inunde toate gândurile mele să le facă roabe ascultării de Dumnezeu, ca
să pot să-L cunosc și eu pe El așa cum l-au cunoscut toți ce ce au tânjit după El și după
vocea Lui. (Pavel Ploscariu)

Prin Eden
Te-am căutat la Tine în grădină
Când noaptea se topise toată în lumină,
Mă așternusem jos lângă cascadă
Și ochii inimii tânjeau ca să Te vadă.
Îmi desfacusem inima spre Tine
Cum floarea își desface petalele-n lumină.
Iar gândul, când am vrut în vorbe scumpe să-l îmbrac
Un susur blând m-a îmboldit să tac.
Ce-aveam să-Ți spun să nu ști Tu?...
Armonia poemei Tale fredona vocea Ta.
Te-am căutat și atunci, pe marginea de lac
Când soarele și luna,
își înmânau în pragul lor lumina,
Acolo unde eu și muntele Tău
ne măsuram în aceiaș oglindă.
Când gingaș, mi-ai arătat ce mic sunt,
mi-am îngițit toate vorbele mele,
privind și ascultând am cotrobăit
prin misterul paradisului Tău pamântesc
tânjând pas cu pas vocea Ta.
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Pavel Ploscariu / California

Și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui
Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea milă. El a auzit că trece Isus
din Nazaret și a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”... Isus s-a oprit și
a zis: „Chemați-l!” Au chemat pe orb și i-au zis: „Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă.”
Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Isus a luat cuvântul și i-a zis: „Ce vrei săți fac?” „Rabuni,” i-a zis orbul, „să capăt vederea.” Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a
mântuit.” Îndată omul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. (Marcu 10:46-52).
Să privim această istorioară prin perspectiva credinței care a avut-o acest
orb. Presupunem că nu avea nici o speranță decât mila oamenilor care treceau
pe lângă el la marginea drumului. Evanghelistul ne spune căci auzind gălăgie
mare, orbul, s-a interesat cine vine. Cineva i-a spus că trece Isus din Nazaret.
Atunci orbul a început să strige disperat: „Isuse Fiul lui David ai milă de mine!”
Aici se ridică cel puțin două întrebări importante pentru noi și anume: Ce a știut
Bartimeu, despre Isus? Ce fel de credință a avut Bartimeu?
Se vede că Bartimeu a știut ceva despre Isus care i-a dat o mare speranță și o
oportunitate pe care nu voia să o piardă. A știut că Isus se trage din seminția lui
David și aceasta avea o mare importanță pentru Evrei. Dar în plus a știut că Isus
poate să-l vindece, să-i dea vedere. Când Isus l-a întrebat: „Ce vrei să-ți fac?”
orbul a răspuns: „Să capăt vederea.” Aceasta însemnează că orbul aștepta ceva
de la Isus mai mult decât bani, aștepta o minune. Și acum fiindcă îl avea pe Isus
acolo, nu voia să piardă această oportunitate.
Noi știm despre Isus cam multe, mai mult decât orbul de la marginea
drumului. Care este atitudinea noastră când ne aflăm la „marginea drumului”,
în tot felul de circumstanțe în care ne transpune viața? Credem noi în potențialul
și ajutorul lui Isus? Credem noi în acel ajutor și intervenție care ne poate furniza
mai mult decât acoperirea unei nevoi superficiale? Putem veni la El cu acel fel de
umilire și transparență să spunem „ai milă de mine”? Sau ce știm noi despre Isus
nu mai are valoarea care a avut-o pentru acel orb cerșetor. Este cunoștința
noastră despre Isus doar o afirmație teologică, seacă sau doar un crez dogmatic
inutil? Este cunoașterea noastră doar una mintală fără o convingere adânc,
personală? Ce știm noi despre Isus este doar un crez bisericesc, cu care agreem
dar care nu ne ajută la nimic? Ce știm noi despre Domnul Isus, și la ce ne
folosește acea cunoaștere trebuie să fie preocuparea noastră ce-a mai
importantă.
Să ne uităm puțin la credința orbului Bartimeu. Vom spune că el a avut o credință
adevărtă, o credință autentică, o credință mare, etc... Cert este că acel orb nu
putea să aibe nici unul din crezurile noastre dogmatice pe care le recităm cu
atâta piozitate oridecâte ori avem ocazia. Și în situația lui nici nu-l interesa ce
credeau Cărturarii și Fariseii. El nu a avut nici credința noastră care poate
deveni teoretică, dogmatică și seacă ori moartă. Credința multora de astăzi nu se
poate compara cu credința orbului de la marginea drumului. Noi avem tendița
să confundăm credința cu crezul dogmatic al bisericii noastre și spunem că avem
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o credință baptistă, ortodoxă, catolică, etc... Credința însă este o chestiune
personală și nu un crez instituțional. Viața noastră personală este determinată de
ceea ce credem noi personal. Bartimeu nu
s-a apucat să-i spună lui Isus ce a auzit el la
sinagogă. Atunci când a auzit că îl cheamă
Isus, a sărit în sus, și-a lăsat haina și tot ce
avea și s-a dus la Isus și a mers pe drum
după El. Orbul a acționat după credința
lui.
Sfântul Iacov spune că evidența
credinței este în ceea ce facem nu în ceea
ce spunem (Iacov 2:14-20). Iacov vrea să
ne spună că de fapt credința poate fi vie
sau moartă, vizibilă sau invizibilă și deci
inexistentă. Credința nu se măsoară ca
mărime fizică și nici ca și conținut
intelectual, cognitiv. Domnul Isus a spus că
o credință numai cât un grăunte de muștar
va fi în stare să mute munții (Matei 17:20).
Această expresie a Domnului Isus ar trebui
să ne dezumfle aroganța noastră religioasă
de a ne lăuda cu ce credem noi dogmatic.
Ce feel de credință a avut orbul de la
marginea drumului? El nu a avut o
credință mare, nu a vut o credință
teoretică, nu a mărturisit nici un crez, nici
o apartenență la vreo sinagogă, nu a avut o
credință cu etichete, credință protestantă, orthodoxă, sau catolică, el a avut o
credință care l-a făcut să „sară”, să se ridice, să acționeze și să place după Isus. A
avut o credință care l-a convins că și haina de pe el poate fi o piedică în al urma
pe Isus.
Credința lui Bartimeu l-a determinat să arunce ce avea el pentru a obține ce
avea să-i dea Domnul Isus. Orbul Bartimeu a avut „o încredere neclintită”, cum
zice sfântul Pavel, „o puternică încredințare” că va căpăta vederea dacă-l va
atinge Isus. Noi purtăm slăbiciunile, neputințele, sărăcia spirituală și materială,
bolile noastre fiindcă nu avem aceea credință a orbului Bartimeu ca să „sărim”
când ne cheamă Isus și să primim ce are El pentru noi.
„Ce vrei să-ți fac?” l-a întrebat Isus. Aceea nu a fost o întrebare de prisos. Isus a
vrut să vadă dacă orbul știe care este nevoia lui cea mai mare. Bartimeu a crezut
că nevoia lui mare este lipsa vederii. Domnul Isus i-a dat lui Bartimeu mântuirea
și asta i-a împlinit celelalte nevoi. „Du-te, credința ta te-a mântuit.” Evanghelistul
ne spune că „Îndată orbul și-a căpătat vederea , și a mers după Isus.
Ce vrei să-ți fac? — poate fi întrebarea adresată ție și mie înainte ca să
primim mântuirea și binecuvântările Domnului Isus. Răspundem noi chemării
Lui sau stăm la „marginea drumului” așteptând mila altora? Ce știm noi despre
Isus ne determină o credință vie care să ne aducă la El pentru a trăi o viață din
belșug împreună cu El?

Zach Ploscaru, Fremont, California
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„Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul!„
Apocalipsa 2:29)

La ce ți-ai obișnuit urechea ?
Un domn oarecare... avea un prieten indian, un băștinaș, nativ american.
L-a invitat pe prietenul acesta al lui să-l viziteze la New York unde locuia
dumnealui. Ca să-i facă șederea cât mai interesantă i-a rentat o cameră la unul
dintre marile hoteluri din centrul Manhatannului... între coloșii aceia de
ciment și fier...
New Yorkul este unul dintre orașele care nu dorm niciodată. La orice oră
din zi sau din noapte pe străzile orașului auzi cum zumzăie un roi de oameni
gălăgioși. Deasupra zboară avioanele, pe străzi circulă taxiurile cum n-ai mai

văzut în altă parte. Cu doi ani în urmă am vizitat pe prietenii mei la New York
și Rely a ținut neapărat să mă "educe" la viața lor de acolo. N-am găsit parcare
nicicum... așa că m-a făcut să mă dau jos din mașină și să intru în câteva
magazine de unde să cumpăr ceva amintiri pentru cei de acasă în timp ce ea a
condus mașina roată, roată pe străzi până mi-am terminat cumpărăturile.
Gălăgia este enormă... oamenii vorbesc toți deodată în toate limbile
pământului. Un fel de Turnu Babel modern. Eh... o astfel de atmosferă a vrut
acest domn să-i facă cunoscută prietenului lui obișnuit cu liniștea preriilor.
După ce l-a lăsat să se aranjeze puțin în camera hotelului, domnul acesta șia chemat prietenul și l-a invitat să coboare din camera lui și să-l insoțească
pentru o cină la restaurant. Indianul a coborât și... a făcut câțiva pași pe
trotuarul din fața hotelului, dupa care s-a oprit și i-a zis prietenului lui:
— Auzi?
— Ce să aud? Aud gălăgie...mașini, avioane pe sus... Ba și câteva
injurături a unora cu mai puțin bun simț...
— Nu aia... auzi? Este undeva un greier...
— Măi, omule... cum să fie greier aici în mijlocul Manhatanullui...
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Dar indianul nu l-a băgat în seamă. A făcut încă vreo câțiva pași până la
rădăcina unui pom inconjurat de câteva pâlcuri de iarbă de pe margine și s-a
aplecat spulberind câteva frunze uscate. Și... bine’nțeles lăsând să se vadă sub
ele gângania aceea mică, mică, și cu gura așa de mare...
— Uite’, îl vezi?
— Nu-mi vine să cred, zise domnul nostru. În hărmălaia asta de zgomote
de tot felul, tu ai auzit greierul... cum așa?
— Oamenii aud ceea ce și-au obisnuit urechea să audă, a spus simplu
nativul nostru. Uite... să-ți arăt ceva. Nimeni n-a auzit greierul dar am să-ți fac
o demonstrație...
Și băgă mâna în buzunar de unde scoase un pumn de monede și le aruncă
pe trotuar. Zgomotul monedelor a fost dintr-odată auzit de toți cei care erau
în jurul lor, și imediat oamenii s-au oprit și s-au aplecat și au fost interesați să
găsească sursa acelui zgomot...
Întâmplarea aceasta este de o înțelepciune nemaipomenită. Fiecare dintre
noi știm la ce ne-am obișnuit urechea să asculte. Mai mult chiar, la ce ne-am
obișnuit ochii să vadă, și inima să iubească și mâinile… și... și... Sunt multe
zgomote în jurul nostru. Cum ne educăm auzul?
Domnul Isus cheamă și astăzi: Veniți... veniți... mântuirea este gratuită...
fără bani și fără plată... vă ofer viața veșnică. E puțin lucru să ți se asigure
viitorul? Nu! Dar cine aude chemarea?
Dar ne cheamă lumea... și pe ea o auzim!
Mă rog pentru discernământ; pentru mine și pentru ai mei. În tinerețe am
studiat puțin muzică... atâta cât să știu că până și o ureche muzicala trebuie
educată. Și cum se educă urechea omului ca să priceapă muzica, să distingă
mai bine sunetele, să fie mai rafinată? Prin ascultare. La școala de muzică
aveam ore întregi când trebuia să ascultăm muzică, să dezvoltăm gustul
pentru un anume fel de muzică, etc.
Să ne "ascuțim" urechile! Păstorul cel bun își cheamă oile. Pe nume le
cheamă... Vezi dacă nu cumva a strigat și numele tău și nu L-ai auzit...

Rodica Boțan
„Așa cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.”
Apelul Domnului Isus este personal, categoric și direct, dar nu să
venim la o filozofie sau la o concepție despre lume și societate, ci la o viață
de ascultare totală de Cuvântul Său. Așa cum El a fost ascultător față de
Tatăl, ne cere și nouă o supunere copilărească față de voia și plăcerea
Tatălui din ceruri. Ne cere capitularea celei mai apărate fortărețe pe care
o avem fiecare: inima noastră. El vrea personalitatea noastră întreagă cu
tot străfundul sentimentelor, cu toată capacitatea gândirii și cu toate
mecanismele psihice ale voinței noastre. Domnul Isus Hristos ne cheamă
la eroismul credinței, la mărturisirea Numelui Său într-o vreme când
dușmanul își ascute săgețile! Ne-a dat Duhul Său, Duhul puterii Lui.
—15—

„…și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit! (Matei 28:20)
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