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„Slujiţi-vă unii altora în dragoste !”
(Galateni 5:13)

Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la
Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă,
S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar, și S-a încins cu
el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele
ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
Ioan 13:3-5

Expresia aceasta e prea dură pentru a o folisi pentru oameni, dar dacă o
folosim la insecte ea ne ajută ca printr-un singur cuvânt să spunem totul despre
30,000 de albine lucrătoare harnice care au luat o decizie nechibzuită. Când o
familie de albine se află în culmea prosperității și totul funționează normal,
câteva albine mai bătrâne sunt nemulțumite de activitatea reginei. Fără nici o
pregătire prealabilă trec la acțiune și omoară regina. Pentru că totul merge bine
o vreme, nimeni nu observă lipsa aceleia care avea rolul vital în familie.
După scurt timp însă, când șansele de a crește o nouă regină sunt
pierdute, toate albinele reduc activitatea și intră într-o stare de doliu, o suferință
generală. Atunci pentru salvare, un consiliu neînțeles este convocat, și acolo se
hotărăște democratic cine să ia locul reginei moarte. Rezultatul este că un grup
de albine vor fi hrănite în mod special pentru a putea depune ouă. Totul pare
salvat, și activitatea își ia cursul normal din nou. Doicile lucrează hrănind noii
bebeluși în speranța că ei vor fi generația de mâine. Totul însă este o iluzie
pentru că în clipa când noii născuți își fac apariția pe scena vieții ei sunt niște
făpturi deosebite, leneșe, neglijente, mari, și rămân pentru restul vieții
consumatoare de miere. Astfel generația care a luat decizii greșite are acum o
muncă îndoită pentru un viitor pierdut. Când stuparul vede familia asta, oricât
ar fi de numeroasă, el știe că viitorul ei e pierdut (sunt bezmetici).
Domnul Isus explică acest cuvânt înainte de moartea Lui când spune
„Tată iartă-i că nu știu ce fac”. Să fim oare și noi sub acuzația asta? Am înlocuit
procesul natural cu unul ales de noi? Atunci victoria noastră se transformă în
înfrângere, când nu știm fiecare unde ne este locul în lucrare. Când Domnul Isus
trece printre sfeșnice la Apocalipsa 3:16, la Laodicea găsește totul bine organizat
și ai crede că urmează laude, în schimb Domnul vede o sărăcie totală. Era
Regele la locul Lui în Laodicea? Copiii născuți aveau natura cerescă? Erau din
sămânța care nu poate putrezi (Petru 1:23)? Aveau în ei instinctul de a lucra la
lărgirea Împărăție cerești? Nu cumva erau comsumatori de educație creștină,
fără să-L aibă pe Hristos în centru lor, semănând cuvântul viu? Dacă răspândim
Cuvântul viu unde e rezultatul? Nu cumva ne-am asumat locul reginei? Nu
cumva dăm sfaturi care nici noi nu le urmăm? Dacă am ajuns cumva și noi
„bezmetici” mai avem o șansă, La Apocalipsa 1:8 Domnul spune: „să vii la mine
și să cumperi de toate”, ca să fim numărați ca parte din lucrarea Lui, nu lucrarea
nostră.
Așteptăm sunetul trâmbiței cerești, Domnul vine. Să nu uităm albinele
aveau totul din plin, miere, polen, mulțime, dar nu aveau regină. S-au înșelat.
Poate e ultima noastră ocazie să lucrăm cu El și pentru El, și pentru slava Lui.
Maranata, Domnul 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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„Când voi zice celui rău: «Vei muri
negreşit!», dacă nu-1 vei înştiinţa şi
nu-i vei spune, ca să-1 întorci dela
calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa,
acel om rău va muri prin nelegiuirea
lui, dar îi voi cere sîngele din mâna
ta!" (Ezechiel 3:18)

şi mediocritatea spirituală sunt aşa de
comune azi. Sunt rari credincioşii de
talia lui Daniel. E atât de mare nevoie
azi de uriaşii spirituali de ieri, care
aveau picioarele pe pământ, dar inima
în cer. Deşi marea însărcinare e dată în
Evanghelia după Matei 28:18-20 şi e
redată în Evanghelia după Marcu
16:15-16, ea e neglijată azi de mulţi
din poporul Domnului. Puterea
irezistibilă care a mişcat biserica
primară cu Evanghelia până la
marginile pământului, azi lipseşte. Ce
îndurerat trebuie să fie cerul şi cum
plâng poate îngerii văzând că salvăm
aşa puţine suflete de la iad! Deşi mulţi
creştini cântă că numai calea crucii
duce în cer, totuşi ei nu merg pe ea. Ei
poartă cruciuliţe la gât, dar nu poartă
Crucea lui Hristos. Noi repetăm crezul
apostolic, dar nu faptele apostolilor.
Creştinii îngheţaţi, cu o religie
pietrificată, nu fac altceva în biserică,
decât că încălzesc locul pe care şed, în
timp ce ar trebui să aprindă pe alţii.
Sarea pământului a devenit zahărul
pământului. Am vrut să transformăm
lumea, devenind noi ca lumea. E
necesar să examinăm lumea în care
trăim şi să cugetăm din nou la
responsabilitatea noastră faţă de ea.”
Porunca să predicăm Evanghelia la
orice făptură, arată că purtăm o mare
răspundere în ce priveşte trezirea şi
smulgerea sufletelor de la pierzare.
Petru Popovici

Unii se întreabă, dacă trezirile
spirituale sunt lucrarea dumnezeiască
săvârşită de Duhul Sfânt, ce vină am eu
că ele nu se petrec în comuna sau
oraşul meu? Am eu vreo răspundere?
Voi fi tras la socoteală pentru aceasta?
Ce spune Biblia despre o asemenea
responsabilitate?
Mulţi credincioşi şi chiar unii preoţi
şi pastori se consideră fără nici o
răspundere pentru trezirea spirituală a
altora. Ei repetă spusa lui Cain: „Sunt
eu oare păzitorul fratelui meu?" O
statistică de acum câțiva ani dădea un
număr de 7.000 biserici, care într-un an
întreg nu au câștigat nici măcar un
suflet pentru Hristos. Aceasta înseamnă
că 7.000 de predicatori au vestit
Evanghelia fără rezultate. Presupunând
că au predicat numai în 40 de duminici,
aceasta ar însemna 560.000 de predici,
iar rezultatul e zero. De ce? Fiindcă nu
s-au considerat responsabili de trezirea
altora.
Fred D. Jarvis scria într-un articol:
„Biserica a devenit un dormitor, în
loc să fie un arsenal. Lumea un teren
sportiv, câmp de joacă, în loc să fie
câmp de bătălie. În aceste zile a
maselor plastice, avem prea mulţi sfinţi (fragment extras din cartea Trezirile
de celofibră, sunt doar imitaţii. Apatia Spirituale, de acelaș autor)
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De la Biserica Baptistă „Sfânta Treime” din Constanța am primit o scrisoare
în care frații ne cer ajutor. Iată un fragment din scrisoare:
„Vă scriem pentru a vă informa despre una din provocările și bucuriile
pe care le avem în prezent. Este vorba despre biserica din Hîrșova, filială a
bisericii noastre, pentru care s-au deschis în mod providențial oportunități pe
care le așteptam demult. Prin harul Domnului anul acesta dorim să începem
lucrările de reconstrucție a clăririi bisericii. Clădirea e veche, construită din
chirpici și e necesară o reconstrucție atât a clădirii bisericii cât și a anexelor
destinate lucrării sociale cu copiii de naționalitate rromă și turcă din
localitate, copii care prin bunătatea Domnului se bucură de o masă caldă
odată pe săptămână și de studiu în cadrul școlii biblice susținute de soția
fratelui misionar. În plus, după un incendiu din primăvară au fost afectate
sălile anexe și 20 la sută din sala de închinare…
Proiectul presupune demolarea totală a clădirii actuale și construirea
unei noi clădiri, ceea ce necesiă resurse financiare care depășesc posibilitățile
bisericii noastre din Constanța, costul estimativ find de aproximativ 350.000
de lei (70.000 euro)
Realizăm că aveți multe activități în care sunteți implicați, dar
considerăm că este înțelept să fructificăm această ocazie pe care o avem și vă
invităm să luați parte la lărgirea lucrării de evanghelizare în Dobrogea, alături
de noi. Biseria din Hîrșova are în spate ani de rugăciune, muncă, investiții
spirituale și materiale pentru ca această lucrare frumoasă să continue, vă
rugăm să ne fiți alături mai întâi prin rugăciune pentru lucrarea din Hîrșova,
pentru fratele misionar și familia acestuia, apoi material pentru a putea
construi noua clădire…
Credem cu tărie că este privilegiul nostru ca și creștini, acela de a
aduna comori în cer, investind resursele noastre de pe pământ în lucrarea de
propovăduire a Evangheliei lui Hristos Domnul nostru”
Deși, acest apel e dincolo de scopul și posibilitățile misiunii „România
pentru Hristos” și în plus noi nu avem fonduri pe care să le păstrăm, ci tot ce
se primește este trimis lucrătorilor pe câmpul de misiune, totuși, ne punem la
dispoziția celor care doresc să ajtute lucrarea de la Hîrșova și facem un apel
călduros celor care pot să întindă o mână de ajutor, să dea în Numele
Domnului și vor avea răsplata deplină de la Dumnezeu care este întotdeauna
credincios făgăduințelor Lui. Trimiteți ajutorul pe care vă îndeamnă Duhul
Domnului să-l dați, cu specificația, „Pentru Hîrșova”.
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Fapte Apostolilor 2:1-36
Aceasta este ziua în care a ales
Dumnezeu să lanseze Evanghelia
pentru toti oamenii. În această zi, evreii
sărbătoreau două lucruri și anume,
darea Legi pe muntele Sinai și
Sărbătoarea Primelor Roade (Levitic
23:9-17). Lansarea Evangheliei în
această zi are de a face cu amândouă
aceste sărbători. Cuvântul din Fapte
2:1 ne spune că „În ziua Cincizecimii, erau
toţi împreună în acelaşi loc.” Și atunci au
început să se audă rând pe rând
Glasurile din Ziua Cincizecimii.

așezându-Se pe fiecare din ei, ca să-Și
împlinească făgăduințele
Mântuitorului care a promis că va
trimete Mângăietorul (Ioan 14:16-17),
și că „voi veţi primi o putere, când Se va
pogorî Duhul Sfânt peste voi” (Fapte 1:8).
Prin această lucrare, Dumnezeu arată
în mod vizibil și auzibil că El este Cel
ce naște Biserica Lui în care fiecare
mădular devine reședința Duhului
Sfânt, este curățit și umplut, aprins
pentru El.
Mulți au dorit de-a lungul
vremurilor să mai audă vâjâitul și să
mai vadă limbile ca de foc dar lucrul
acesta este irepetabil, întrucât Duhul
Sfânt a venit atunci ca să rămână
permanent în Biserică, pentru ca ea să
fie vie, echipată și plină de putere, ca
să poată să înfăptuiască întotdeauna
aceleași lucrări pe care Duhul Sfânt lea înfăptuit prin Biserică în ziua
Cincizecimi.

I. Glasul lui Dumnezeu –
Suflarea Duhului de Viață
Înainte de orice se aude Glasul lui
Dumnezeu: „Deodată a venit din cer un
sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a
umplut toată casa unde şedeau ei” (Fapte
2:2) și „Nişte limbi ca de foc au fost văzute
împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte
una pe fiecare din ei” (Fapte 2:3). Suflarea II. Glasul Bisericii –
Duhului de Viață (ca vâjâitul unui vânt „Îi auzim vorbind…”
puternic) care s-a pogorât peste
Al doilea glas proeminent care se
Biserica lui Dumnezeu este aceeași aude, este acela al Bisericii lui
suflare de viață pe care evreii o știau Dumnezeu, care a fost născută prin
bine din Sfintele Scripturi și anume Duhul, împuternicită prin Duhul și
suflarea pe care Dumnezeu a suflat-o în care la Cincizecime, proclamă
om și astfel omul a fost făcut un suflet lucrurile minunate ale lui Dumnezeu:
viu (Geneza 2:7) precum și suflarea de „Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au
viață pe care El a suflat-o în trupurile început să vorbească în alte limbi, după cum
fără viață din Ezechel 37:9. Ei știau le da Duhul să vorbească” (Fapte.2:4).
bine că Dumnezeu se manifestă în felul
Cei prezenți au mărturisit cât de
acesta și cele două elemente, vântul și minunat este Glasul Bisericii lui
focul, aufost folosite de Dumnezeu Dumnezeu: „...îi auzim vorbind în limbile
Dumnezeu ca să-Și arate prezența în noastre lucrurile minunate ale lui
diferite împrejurări, Prezența și Puterea Dumnezeu!” (Fapte 2:11b). Biserica lui
lui Dumnezeu manifestate prin vâjâitul Dumnezeu a vorbit la Cincizecime
unui vânt puternic însoțit de limbile ca pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit
de foc. Era Duhul de viață care a venit peste ea. Semnele distinctive ale unei
nu doar în general ci în mod personal, biserici sănătoase în credință sunt
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semnele pe care le găsim în biserica azi prin puterea Duhului Sfânt poate și
primară:
trebuie să se lase la dispozitia lui
1. Biserica vestește lucrurile minunate ale Dumnezeu pentru ca puterea și
lui Dumnezeu
entuziasmul propovăduirii trebuie să
Biserica Lui Dumnezeu este vină de la El și nicidecum din motivație
implicată în vestirea Cuvântului omenească. Nimic nu este mai
inspirat al lui Dumnezeu așa cum este dezolant decât o propovăduire
călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, anemică, lipsită de entuziasm și de
după nevoile care sunt în adunare. motivație divină.
Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu
4. Biserica propovăduiește în unitate
sunt dorite și căutate de sufletele
„Atunci Petru s-a sculat în picioare
oamenilor, deși oamenii reacționează cu cei unsprezece...” (Fapte 2: 14a).
în mod deosebit atunci când ei Valoarea propovăduirii în unitate este
recunosc faptul că Dumnezeu e prezent de mare efect pentru cei ce privesc la
acolo și ceea ce se vestește este noi și aud Cuvântul lui Dumnezeu
Cuvântul curat al lui Dumnezeu.
propovăduit cu putere. Apostolii au
2. Biserica propovăduiește Cuvântul pe stat umăr la umăr în semn de adeverire
înțelesul oamenilor
a celor spuse prin apostolul Petru și
Dacă în ziua Cincizecimii priveliștea aceasta a fost atât de
mulțimea a auzit glasul bisericii în uimitoare încât cei prezenți au dat
limba în care s-a născut fiecare dintre parcă o și mai mare atenție Cuvântului
cei prezenți, lucrul acesta nu s-a mai care avea să fie propovăduit.
repetatat dar principiul de bază
rămâne și anume, faptul că oamenii III. Glasul Potrivnicilor —
t r e b u i e s ă a u d ă C u v â n t u l l u i „Sunt plini de must…”
Dumnezeu pe înțelesul lor. Ca o notă
Duhul Sfânt Și-a echipat biserica
internă, în biserică, Cuvântul care se Sa pentru totdeauna ca să nu cedeze în
propovăduiește nu trebuie să treacă fața potrivnicilor și a bătăilor de joc.
peste capetele audienței ci dimpotrivă,
Prezența împotrivitorilor este
trebuie să fie pe înțelesul audienței, să semnul că suntem pe drumul cel bun și
ajungă deopotrivă în inima și în mintea e de ajuns să ne gândim la experiența
oamenilor. În lucrarea misionară s-a lui Pavel în Efes (1 Cor 16:8-9) unde
depus și încă se depun eforturi uriașe erau mulți potrivnici. Biserica lui
pentru traducerea Sfintelor Scripturi în Dumnezeu stă tare și nu cedează în
limbile și dialectele unor popoare sau fața potrivnicilor, pentru că noi știm
triburi unde ajung misionarii, tocmai adevărul și nu ne lăsăm influențați de
pentru scopul acesta ca oamenii să micimile omenești și de împotrivirile de
înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, un fel sau de altul. Biserica Lui stă tare
auzindu-l în limba lor.
și în această privință.
3. Biserica propovăduiește cu curaj și cu
foc sfânt
IV. Glasul Evangheliei —
Apostolii au fost fricoși seara dar „Voi L-ați omorât, dar Dumnezeu
dimineața, Duhul Sfânt i-a umplut de L-a înviat din morți !”
curajul și entuziasmul care nu i-a mai
Întreaga lucrare de la Cincizecime
părăsit niciodată. Diferența este s-a făcut cu un scop bine definit și
întotdeauna prezența Duhului Sfânt. anume: Lansarea Evangheliei, care a fost
L a C i n c i z e c i m e , a p o s t o l i i a u propovăduită în puterea Duhului
propovăduit cu mare curaj și cu Sfânt. „OMUL acesta, dat în mâinile
entuziasm divin. Biserica din ziua de
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voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi
L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar
Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile
morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut
de ea” (Fapte 2:23-24). Glasul
Evangheliei străbate și astăzi pământul
în lung și în lat și acolo unde ajunge
poartă cu ea adevărul acesta esențial al
lucrării de la Golgota unde Domnul
Isus a murit pentru păcatele noastre și
a înviat pentru că jertfa Lui a fost
primită înaintea lui Dumnezeu.
Biserica lui Dumnezeu și astăzi
propovăduiește Evanghelia Domnului
nostru Isus Hristos prin puterea
Duhului Sfânt și această propovăduire
va continua cât încă mai este har.
Aceasta este misiunea bisericii și nu e
permisă nici o derogare de la această
misiune încredințată nouă chiar de
Domnul Isus, atunci când a dat
urmașilor Lui, Marea Însărcinare
(Matei 28: 18-20).

pe păstorul de la Biserica Baptistă din
Petroșani, din vremea aceea, aceeași
binecuvântată întrebare: Ce trebuie să
fac?. Păstorul i-a răspuns cu foarte
mare înțelepciune și l-a întrebat: Iată
ce trebuie să faci…, dar întrebarea se
pune dacă ești gata și vrei să faci ceea
ce trebuie să faci.
VI. Glasul Harului —
„Pocăiți-vă…”
Soluția pe care o dă Dumnezeu
celui ce caută să asculte de glasul
Evangheliei este una pe măsura
bunătății și îndurării lui Dumnezeu:
"Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare
din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre;
apoi veţi primi darul Sfântului
Duh” (Fapte 2:38).
Aproape trei mii de suflete au
primit mântuirea atunci, mai târziu
numărul a crescut la aproape cinci mii
și de atunci și până acum Evanghelia se
propovăduiește în puterea Duhului
Sfânt pe întregul pământ. Îl slăvim pe
Dumnezeu pentru că a ajuns până la
noi și nu am rămas pe dinafară.
Dumnezeu ne-a așezat în Biserica
Lui, pentru că în vremea în care trăim
să se audă Glasul Evangheliei prin
glasurile noastre (Glasul Bisericii) ale
celor ce suntem astăzi mădulare vii în
trupul biserici. Duhul Sfânt (Glasul lui
Dumnezeu) vrea să ne folosească,
pentru ca alții să audă mesajul, să
creadă și să vină la ascultarea de
Cuvântul lui Dumnezeu.
Mă rog ca Domnul să ne
binecuvanteze și să ne folosească cu
deosebită putere în glorioasa Lui
lucrare după buna plăcerea a voiei Lui
și să pună pe inima noastră dorința de
implicare directă sau indirectă în
răspândirea Evangheliei în țara de
unde venim. Amin!
Costel Cristea

V. Glasul Adevăratei Nevoi —
„Fraților ce să facem?”
Mulțimea celor prezenți a rămas
străpunsă în inimă și a realizat că
mesajul Evangheliei este adevărat cu
privire la ei cât și cu privire la jertfa
Domnului Isus și astfel recunoscându-și
vinovăția, au căutat să găsească soluția
prin întrebarea: „Fratilor, ce sa
facem?” (Fapte. 2:37b).
Când păcătosul aude și primește
mesajul Evangheliei prin puterea
Duhului Sfânt, întotdeauna lucrul
acesta este urmat de întrebarea: Ce să
fac? Ei au întrebat atunci, noi am
întrebat la rândul nostru și alții vor
întreba după noi. Aceasta este una
dintre cele mai binecuvântate întrebări
pentru cei care într-adevăr sunt gata să
meargă până la capăt.
În anii comunismului, un contabil
de la Combinatul Carbonifer din Valea
Jiului, a rămas și el străpuns în inimă
de Cuvântul lui Dumnezeu și a întrebat
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Șușman Nicolae Ioan
Biserica Baptistă „Speranța” din Săcălășeni, județul Maramureș
S-au depus actele pentru aprobarea proiectului și așteptăm acceptul pentru
începerea construcției bisericii. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat.
Handaric Emil Beniamin
Biserica „Sfânta Treime” Bicaz, județul Neamț
Dăm slavă Domnului pentru cei 25 de membrii ai bisericii și 15 aparținători.
La ultimul botez au fost două suflete, Narcis și Naomi, care au mărturisit pe
Domnul ca Mântuitor al lor.
Aș dori să vă spun despre Virgil din Bicaz. Îl cunosc din anii de liceu. A venit
prima dată la biseică în luna iulie anul trecut. Mi-a spus că a fost căsătorit de
două ori, că are câte un copil din fiecare căsătorie și că acum e din nou singur.
Era foarte trist și mi-a spus că viața lui este distrusă. I-am spus că mai are o
șansă, că Domnul Isus a venit să îi cheme la El pe toți cei trudiți și împovărați.
M-am rugat pentru el și l-am invitat să vină în următoarea întâlnire la biserică.
M-am așteptat să vină dar nu a venit. L-am întâlnit după un timp în oraș. Era
beat. Am reușit să comunic cu el cât de cât, și l-am invitat din nou la biserică.
Spre surprinderea mea, a venit. De atunci a continuat să fie prezent la aproape
fiecare întâlnire, Mi-a cerut o Biblie cu scrisul mare și vine cu Biblia la biserică,
ia notițe din predică. A început să se roage cu voce tare în adunare. Ne rugăm ca
Domnul s-l mântuiască.
Ciugolia Cornel
Biserica „Ghețimani” din Moflești, jud. Caraș-Severin
Pe data de 22-23 aprilie prin harul Domnului s-au desfășurat evanghelizări
la care au participat și prieteni ai casei Domnului, sâmbătă 22 aprilie zece
prieteni și duminică 23 aprilie 13 prieteni. Dintre aceștia patru sunt hotărâți săL urmeze pe Domnul și să-L mărturisască prin botez. Au venit atunci și frați din
Caransebeș care au împodobit serviciile de închinăciune.
Popa Cristinel
Biserica „Emanuel” din Panciu, județul Vrancea
Din 2014 Biserica se adună în casa în care locuim, și nu a avut niciodată un
locaș propriu de închinăciune. Sperăm ca în anul acesta să începem construcția.
Actele, documentația, proiectul, sunt gata și sperăm ca în scurt timp să începem
lucrarea. Slujesc și în localitatea Haret, unde sperăm să plantăm o biserică.
Acolo avem o clădire care servește serviciilor de închinăciune și activităților cu
copiii. Sunt semne încurajatoare, astfel la fiecare întâlnire sunt 30-40 de copii,
tineri și adulți. În felul acesta am putut observa cât de folositor este un locaș de
închinăciune și cât de mult dă la o parte prejudecățile oamenilor. În Panciu,
unde nu avem locaș de închinare, oamenii sunt rezervați în a veni într-o casă
despre care noi spunem că este biserică, loc de adunare. Anul trecut am avut
evanghelizări la Casa de Cultură din orașul Haret, unde am putut interacționa
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cu aproximativ 600 de persoane. Având în vedere că sunt înscris și la Institutul
Teologic Baptist din București, ajutorul primit este o adevărată binecuvântare, și
mulțumesc astfel tuturor celor care ne ajută. Ne rugăm ca Domnul să vă
răsplătească cu binecuvântări cerești și pământești.
Opriș Daniel
Biserica „Speranța” din Drăgănești-Olt, și punctul de misiune Coteana, județul Olt.
În vara acestui an cu ajutorul Domnului vom avea un botez cu zece suflete
Domnul Isus să fie slăvit. Ne bucurăm că Evanghelia lucrează și în localitatea
Coteana, unde acum este un grup de credincioși. Mulțumesc pentru rugăciuni și
ajutorul financiar acordat.
Greciuc Gheorghe
Localitățile Ilisești, Solca, Stroești și punctele de misiune Voroneț și Zăhărești.
Slăvim pe Domnul pentru Voroneț, unde deja se știe că în casa familiei
Popovici se adună pocăiții și mai sunt și alții care doresc să vină. Dar mulți nu
vor să vină într-o casă particulară. Este în tradiția lor, fiindcă ei se adună fie la
biserica ortodoxă fie la mănăstirea de maici sau la schit. Așteptăm cu ajutorul
Domnului să amenajăm un spațiu special pentru a ne aduna ca biserică. Ne
rugăm pentru prietenul nostru Popovici Eusebiu, a cărui soție s-a pocăit, să se
pocăiască și el. În fiecare duminică și la fiecare întâlnire el se roagă, cântă, citește
Scriptura și e bucuros de părtășia noastră.
Nedila Gabriel
Localitățile Corni și Stremț, județul Maramureș
După botezul din ziua de Crăciun de anul trecut, când s-au botezat patru
persoane din Stremț, s-a pornit o inviorare spirituală aici. Astfel că acum suntem
34 de membrii botezați și aproximativ 40 aparținători. Sunt tineri care prin harul
Domnului nădăjduim că în curând se vor pocăi. După evanghelizarea din
ianuarie la Corni, un tânăr s-a hotărât pentru Domnul. În luna aprilie am avut
evanghelizări din nou la Corni. Slăvim pe Domnul și slujim cu bucurie.
Conea Constantin
Biserica „Harul” din Plosca, județul Dolj
Afrem Adrian este un tânăr de 23 de ani care locuiește în localitatea Bistriț, la
2 Km de Plosca. L-am vizitat în ultima perioadă și de trei luni frecventează
întâlnirile bisericii din Plosca. Mi-a mărturisit că dorește să se boteze, dar acum
are probleme de sănătate și împotriviri din partea familiei. Rugați-vă pentru el
împreună cu mine. Fiți binecuvântați.
Prunaru Constantin
Biserica „Emanuel” din Negoiești, județul Dolj
Slavă Domnului pentru cei 31 de membri și 30 de aparținători.Trăim și
lucrăm în harul Domnului nostru Isus.
Filip Cornel
Biserica „Sfânta Treime” din Caracal, județul Olt
Mă rog ca Domnul să dea har la eforturile noastre. Mă străduiesc să vizitez
săptămânal cel puțin zece familii de necredincioși. Rugați-vă împreună cu noi.
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„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine
dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. (2 Cor. 9:7)
Despre dărnicia creștină am auzit de multe ori și am ascultat întotdeauna
cu interes deosebit. Trebuie să mărturisesc, că de fiecare dată când ascult un
comentariu, o predică, sau citesc ceva despre acest subiect, am ocazia să învăț
ceva nou și încerc să folosesc tot ceea ce mi se oferă. Bineînțeles nimic nu te
învață atât de mult cât te învață Cuvântul lui Dumnezeu și desigur mai învățăm
din când în când și din experiență. Pot să spun că am învățat mult… foarte mult
din experiența de viață, dar cu toate acestea tot mai este încă de învățat mai ales
din Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia este o carte folositoare din multe motive. Unii o citesc de dragul
istoriei, literaturii, etc. Ne-am gândit vreodată că Biblia poate să ne învețe chiar
și cum să ne menținem finanțele în ordine? Dacă avem curajul să trăim din
îndemnurile Cuvântului și să absorbim pentru viața noastră din înțelepciunea și
puterea Cuvântului sfânt, ne vom trezi că facem pași plăcuți lui Dumnezeu în
viața de trăire cu El și aceasta include și situația noastră financiară.
Am auzit pe cineva care a adunat sute de milioane de dolari pentru
diferite cauze, explicând felul cum lucrează cu oamenii ca să-i determine să fie
darnici. El spunea că se folosește de două slăbiciuni omenești: îi face pe oameni
să se simtă vinovați; și lucrează la dorința lor să fie recunoscuți, elogiați de
alții. Aceasta este filantropia, și nu este același lucru cu dărnicia de care vorbește
Biblia și care este o roadă a Duhului Sfânt. Dărnicia nu este recunoscută de
Dumnezeu decât în niște condiții speciale. Și nu are de a face de loc cu valoarea
în dolari sau roni, sau alte valute omenești. Dărnicia este o problemă de inimă.
Și trebuie făcută în niște condiții deosebite, altfel își pierde valoarea. Într-o
situație anume, însuși Domnul Isus a spus că cei doi bănuți ai unei văduve sărace
valorau mai mult decât punga plină de galbeni a celui bogat (Marcu 12:41-44).
Sună corect? Pare a fi un alt fel de socoteală necunoscută încă în matematica
pământenilor.
Am auzit spunându-se că nervul cel mai sensibil la ființa umană este cel
care duce la… buzunar, și constatarea aceasta din nefericire s-ar putea să fie
adevarată. Realitatea însă seamană cu o strofă pe care am auzit-o într-o poezie
veche, „Cine-și dă, lui își dă; cine face, lui își face!” Exact așa! Deseori mă întreb dacă
nu cumva acesta este motivul pentru care nu avem suficiente resurse și mereu ne
plângem și nu ne mai ajungem, pentru că nu dăruim Domnului partea Lui. Sau,
poate că dăruim, dar nu dăruim cu bucurie. Cineva care s-a gândit ce îl doare
mai tare, nervul sciatic sau atunci când trebuie să dăruiască pentru lucrarea lui
Dumnezeu?, a fost suficient de sincer și a exclamat expresia care se potrivește de
minune și azi: „Și eu care credeam că junghiul e de la sciatică…”
Cert este că doar ceea ce dăruim pentru lucrarea lui Dumnezeu, cu
bucurie, de dragul Domnului Isus, aceea este valoarea pe care o mutăm în ceruri
și cu care ne vom întâlni în veșnicie.
Doamne, ajută-ne să fim ascultători de Cuvântul Tău și în această
privință.
Rodica Boțan
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Exod 4:1-7
Când Dumnezeu a dat acea misiune importantă lui Moise să scoată poporul
Israel din robia Egiptului, Moise era un cioban gângav la oile socrului său. El nu
a vrut cu ușurință să accepte aceea misiune și a argumentat cu Dumnezeu pentru
un timp ca să dovedească că el nu este apt pentru acea misiune și Dumnezeu
trebuie să găsescă pe altcineva. Argumentul era că el nu este capabil, că nu este
calificat și poporul nu-l va crede că Dumnezeu i s-a arătat lui și că i-a dat lui
personal acea misiune fantastică să scoată din robia Egiptului un popor de circa
un milion de oameni. Noi putem zice fără ezitare că Moise a fost modest, a fost
realist când a privit acea misiune prin prisma capacității și calităților lui. Dar
lucrurile se schimbă când privim situația prin prisma Celui ce-l trimetea. Moise
la acel moment nu-L cunoștea pe Dumnezeu prea bine și experiența lui cu
Dumnezeu a venit după ieșirea din Egypt, deși la Horeb Dumnezeu i s-a
descoperit în toată grandoarea Lui în flăcările unui rug aprins și i-a dat acolo
multe asigurări pentru această misiune.
Moise a vrut să știe cum v-a dovedi el poporului că Dumnezeu i s-a arătat lui
și că Dumnezeu i-a dat acea misiune grea și mare. De acea Moise a fost realist,
zicem noi, dar el a uitat Cine i S-a descoperit și i-a vorbit la rugul aprins (Exod
capitolul 3), și astfel a neglijat cuvintele și promisiunea pe care Dumnezeu i-a
făcut-o. Dar faptul că Moise a fost sincer și realist este important pentru că el a
vrut să fie sigur că Dumnezeu este cu el și Dumnezeu Însuși va face acea mare
lucrare. Noi astăzi nu avem o misiune așa de mare și grea ca a lui Moise, dar
avem una tot atât de importantă ca a lui. Avem misiunea să scoatem pe mulți din
robia păcatului și să-i aducem în „Canaanul” lui Hristos. Din păcate, destul de
mulți care înțeleg acea chemare astăzi se bazează pe aptitudinile și calitățile lor
personale, într-o lucrare care este în întregime a lui Dumnezeu. Cred că ceea ce
contează cel mai mult este smerenia și micimea arătată de noi când este vorba de
această chemare și să lăsăm ca Dumnezeu să-și dovedească prezența Lui și
puterea Lui, ca în cazul lui Moise. Am văzut destui oameni care vor să
impresioneze prin ceea ce sunt și ceea ce fac ei. Cum că au putere să vindece,
sunt botezați cu Duhul Sfânt într-un mod special, vorbesc în alte limbi, etc. (Am
întâlnit pe cineva care nu vroia nici să participe la Cina Domnului pentru că el
nu avea darul proorocirii și nu vorbea în alte limbi). Când Moise întreba ce să
facă el ca poporul să-l creadă, Dumnezeu i-a spus să-și bage mâna în sân și apoi
să se uite la ea să vadă ce face Dumnezeu. În definitiv Dumnezeu nu are nevoie
de noi să facem ceva, ci doar să fim ceva. Să fim martori.
Am găsit foarte important faptul că atunci când Moise a vrut să se convingă
de revelația și prezența Lui cu el, Dumnezeu L-a întrebat: Ce ai în mână? Pentru
Moise probabil aceasta era o întrebare banală, naivă. Nu vrem să speculăm prea
mult ce a trecut prin mintea lui atunci, dar Dumnezeu a vrut să-i arate lui și nouă
că el folosește ceea ce avem noi în mână, ceea ce avem noi la dispoziție. Poate și
noi ne gândim ca și Moise, cum se poate ca ceea ce avem noi în mână, să
dovedească prezența lui Dumnzeu cu noi?
Cum se face că un ciomag în mâna lui Moise, sau lepra de pe mâna lui, a
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dovedit prezența și puterea lui Dumnezeu cu el? Dar aceasta a fost dovada
lucrări și prezenței lui Dumnezeu. Nu vreau să aduc aici recomandări, însă
trebuie să înțelegem că suntem unici și trebuie să ne uităm ce avem în mâinile
nostre căci Dumnezeu vrea să folosească pentru alții ce ne-a pus nouă în mâini.
De exemplu Maica Teresa a devenit celebră între oameni prin ceea ce a
făcut cu mâinile ei. Și oamenii au numit-o sfântă, fiindcă prin faptele ei ea a
dovedit că Dumnezeu este prezent cu ea. Pilat s-a uitat la mâinile lui și a alergat
la lighianul cu apă să le spele căci nu a făcut cu ele ceea ce a trebuit. Cei ce
privesc lucrurile dogmatic și cu multă vorbărie trebuie să audă încă odată
întrebarea: „Ce ai în mână?”.
Dacă toiagul tău de care te reazimi nu se preface în șarpe, nu-ți face
probleme, tu nu ești faraonul Egyptului care te încrezi și te închini la șarpe, dar
poate în vreun fel poți folosi bastonul tău să ajuți pe cineva să vadă că nu este
uitat și părăsit de toți. Îmi amintesc cum atunci când tatăl meu nu mai putea
umbla ușor, își lua bastonul de lângă patul lui și umbla sprijinit în el pe la vecinii
lui care nu mai puteau ieși din casă. Moise poate nu a crezut niciodată că
Dumnezeul părinților lui se va folosi vreodată de bastonul lui de cioban spre a
dovedi măreția și prezența Lui. Nu este nimic atât de neimportant și fără valoare
ca să nu poată fi folosit de Dumnezeu.
Aviz amatorilor de minuni. Lucrarea de bază a lui Dumnezeu nu este
facerea de minuni, ci eliberarea oamenilor din robie. Moise probabil că a rămas
cu gura căscată când a văzut cum fachirii lui Faraon și-au aruncat bastoanele la
pământ și ele s-au transformat în șerpi. Minuni pot să facă mai mulți dar să
elibereze pe cineva din robia păcatului nu poate decât Dumnezeu.
Din perspectiva veșniciei, pentru Dumnezeu nu este important nici
vindecarea bolnavilor, nici învierea morților. Domnul Isus a inviat pe Lazăr din
morți dar nu am găsit nici unde că Lazăr nu a mai murit. Am văzut pe unii care
și-au făcut o misiune specială din a merge prin piețe publice și cheamă la ei pe
cei bolnavi, îi întreabă unde îi doare, pun mâinile pe locul respectiv, se roagă ca
Isus să-i vindece, insistă de două trei ori la unii pacienți și dacă nu i-au lăsat
durerea le spune că uneori Isus nu vindecă imediat și pleacă mai departe. Unora
li se pare această practică un fel de circ. Dar nu este treaba mea să-i judec pe
alții, și desigur Domnul Isus și ucenicii Lui au vindecat pe bolnavi; El poate
vindeca și astăzi. Dar nu uităm că apostolul Pavel a umblat toată viața cu un
țepuș în carne. Vindecarea nu este scopul principal al trimiterii noastre, ci
eliberarea oamenilor de sub robia celui rău. În definitiv suferința fizică este o
urmare a păcatului în care a căzut Adam, și planul lui Dumnezeu în Domnul
Isus este eliberarea oamenilor de sub domeniul și robia păcatului.
Dacă trebuie să sintetizez aici ceea ce am vrut să comunic, aș spune că există
un timp când Dumnezeu ne întreabă pe fiecare ce avem în mână? — pentru că
ceea ce avem în mână e folositor pentru El. Domnul vrea și poate folosi ce avem
noi la îndemână pentru exprimarea prezenței și manifestarea puterii Lui. Să nu
credem că ceea ce avem în mână uneori este lipsit de importanță și fără valoare.
Dumnezeu nu depinde de valorile noastre și nici de performanța noastră, ci
așteaptă să vadă la noi ascultare și devotement pentru chemarea pe care o avem
de la El.
Zach Ploscaru
Fremont, California
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Prima Evanghelie pe care-o avem în canonul Sfintelor Scripturi, Evanghelia
după Matei, se încheie cu un paragraf de mare valoare, important din două
motive: odată că sunt cele din urmă cuvinte ale Mântuitorului înainte de
înălțare, și apoi fiindcă apar ca un testament lăsat ucenicilor înainte de marea
despărțire. «Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să
meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a
vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată* în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului.”» (Matei 28:16-20)
Și totuși... de ce îndrăznim așa greu să mărturisim credința în Domnul Isus?
De ce ezitâm adesea să vorbim oamenilor despre Isus? De ce ne vine greu să
împărtășim Evanghielia, vestea bună a salvării? Răspunsul la această întrebare
este, cred eu, la îndemâna tuturor. Vă invit să privim împreună la contextul și
momentul în care Domnul Isus Hristos rostește aceste cuvinte adresându-Se
ucenicilor, pentru a înțelege mai bine marea însărcinare a Mântuitorului.
Momentul în care Domnul Isus Hristos Se adresează ucenicilor este la
câteva săptămâni după învierea Sa și foarte aproape de înălțarea Lui la Cer.
Atunci le-a spus ucenicilor cuvintele: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ;
duceți-vă și faceți ucenici din toate neamule botezându-i în numele Tatălui și al Fiiului și al
Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu!”. A ales să rostească
aceste cuvinte în Galileea, către o audiență extrem de bine definită, o audiență
care va considera atentă cuvintele Mântuitorului, ucenicii Lui. Da, ucenicilor Lui
le-a fost încredințată răspândirea Evangheliei și implicit facerea de ucenicii.
Așadar, ucenicilor chiar în preajma înălțării Sale, Mântuitorul le-a
încredințat un mod de viață ce ar fi trebuit să devină deprindere de a trăi pentru
fiecare credincios. Și peste veacuri iată-ne făcând parte din acel grup care a
primit mesajul. Astfel, acest mesaj adresat lor e și mesajul adresat ție și mie.
Revin și întreb: De ce așa puțină preocupare pentru facerea de ucenici,
pentru evanghielizare și misiune? Cred că teama e parte din răspunsul acestei
întrebări; teama de respingere, teama de ridicol, teama de persecuție, teama de
eșec sau poate teama de a nu reuși, de a nu avea putere. Fiecare din aceste
temeri pot fi legitime dacă socotim facerea de ucenicii o „profesie”, o lucrare
specială, adresată doar unora.
Iată câteva argumente oferite de Hristos pentru a ne învinge propriile
temeri, de-altfel temeri anticipate și știute de El.
1. Ești ucenic al Domnului? Atunci nu ești inadecvat pentru
această lucrare. Ucenicii cărora Mântuitorul le-a adresa această trimitere nu
erau doar cei 11 deveniți mai târziu apostolii Domnului. Ne spune Pavel că în
Galileia s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Aici, pe muntele înălțării, n-au
fost doar grupul restrâns al ucenicilor ci marea lor majoritate. De unde știm?
Evanghelistul Matei spune că arătându-Se ucenicilor, „unii s-au îndoit” (Mt.
28:17b). Erau așadar printre ei și unii care am zice că nu erau pregătiți pentru
împlinirea marii trimiteri, aveau propriile îndoieli, propriile limite.
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Deci, facerea de ucenicii este misiunea celor ce sunt ucenici ai Domnului.
Tu ești ucenic al Domnului? Dacă da, această chemare e și pentru tine.
2. Ai nevoie de strategie? ... și ți-e teamă că nu o ai, nu știi cum se fac
ucenicii. Vreau să-ți spun că strategia ne e la îndemâna noastră a tuturor, a
fiecărui ucenic al Domnului. Mântuitorul spunea: „Duceți-va și faceți” (Mt. 28:18a)
În original verbul folosit e la aorist, adică gerunziul gramaticii limbii române.
Altfel citit mesajul Mântuitorului sună așa: „Mergând faceți ucenici”. Ce înseamnă
asta? Păi simplu cum nu se poate mai simplu: Trăindu-ți viața acolo unde
Dumnezeu te-a așezat trebuie să ai ucenici, să ai urmași. Nu e nici o școală
specială pe care să o faci, nici un curs de misiologie să-l urmezi, sau vreo
pregătire deosebită. Doar trăiește intens cu și pentru Isus, și vei avea ucenici.
Ți-e teamă de eșec? Nu trebuie să te temi decât de tine însuți și de propria
neveghiere în trăire și nicidecum de faptul că nu știi cum să faci ucenici. Te
îndemn dar fii cu băgare de seamă cum trăiești, calcă pe urmele lu Hristos și vei
face, vei avea ucenici.
3. Ți-e teamă că nu ai suficientă putere, putere de convingere. Nu
te îngrijora - puterea nu e la noi. Hristos a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în
Cer și pe Pământ” Puterea e la El, e păstrată pentru El. Ce bine că păstrează
Domnul puterea în mâinile Lui! Dacă ar fi oferit-o omului am fi avut parte de
nenumărate abuzuri. Cineva spunea: „Dă-i unui om puterea și ai să-i descoperi
adevăratul caracter”. Cât de reale sunt aceste cuvinte am văzut în realitate nu de
puține ori. Omul e coruptibil, și puterea corupe. Și atunci de unde putere?
Domnul să oferă să ne-o dea cu mână largă dar trebuie să îndeplinim două
simple condiții: Să ceri puterea Sa și să o folosești în folosul altora. Noi ca
oamenii tânjim după putere pentru slava noastră și interesul nostru egoist. De
aceea nu avem putere; nu suntem interesați în alții, în Împărăția Lui. Cere-I
Domnului putere pentru a o utiliza în folosul altora ... și El te va uimi, vei face
mari minuni cu Domnul.
4. Ți-e teamă de oameni, de ironi și persecuții? ... Domnul a promis
că va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor. Nu am nici eu, și nici tu, vre-un motiv
să ne temem de oameni, nici chiar de oamenii răi. El a promis că e cu noi
mereu. Dacă te simți singur sau poate chiar abandonat de Domnul, nu e decât o
percepție, și nu o realitate. Această stare o încercăm atunci când ne îndepărtăm
de El, atunci când zgomotul și aglomerația zilnică acoperă șoapta Duhului Sfânt.
Proorocul Isaia spunea: „Nu, mâna Domnului nu e prea scurtă, nici urechea Lui prea tare
ca să nu audă ci păcatele voastre/noastre pun un zid de despărțire” (Isaia 59:1-2). Haideți
dar să ne pocăim, să ne sfințim și astfel să rămânem sub mâna cea bună a
Domnului, sub protecția binefăcătoare a Tatălui din Ceruri.
Sunt așa de bucuros să-ți spun că în Hristos ai și chemare la facerea de
ucenici, ai și strategia, ai și puterea Lui. Ne rămâne nou să ne pocăim, să ne
sfințim și să călcăm cu mult curaj pe urmele Sale, și vom avea un rod de ucenici
cu bucurie, și negreșit sărbătoarea botezului de frați. (Mt. 28:19 botezați-i și ...)
Haideți dar să ne scuturăm de teamă, de scuzele de tot felul și să trăim cu El,
prin El și pentru El. Amin
Ovidiu Rauca
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Domnul a răspuns: „Bine faci Tu de te mânii?”
Iona 4:4
Am văzut în capitolul trei din cartea lui Iona, cum Iona cu chin cu vai își
îndeplinește misiunea față de Ninive și spre surprinderea și nemulțumirea lui cei
din Ninive se pocăiesc și sunt salvați de la nimicire, însă Iona a rămas cu
amărăciunea lui înfiptă puternic și adânc în inimă. El vrea să întrețină
amărăciunea lui și ura față de dușmanii poporului său chiar cu prețul morții lui.
Dumnezeu îi pune întrebări ca să realizeze cât de greșit este și el iar pleacă fără
să răspundă. Ca și el sunt și azi oamenii care trăiesc pe pământ; ar vrea să-și
găsească un culcuș comfortabil, să se cuibărească acolo și să le meargă bine, dar
să rămână cu toată amărăciunea în sufletul lor și fără Dumnezeu. Iona își
închipuia că poate să fugă de Dumnezeu, așa cum scria Herman Melville, cu o
corabie făcută de oameni într-o țară unde Dumnezeu nu stăpânește, ci stăpânesc
doar ei, oamenii.
„Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete…” Ce vedem la Iona,
dacă nu putem vedea la noi, este că nu avem cum să ne facem suficient de
comfortabili cu amărăciunea după noi. Și Dumnezeu în blândețea Lui și în harul
Lui, acopere ce n-a putut Iona să acopere, și îi aranjează comfortul pentru un
timp ca să poată sta de vorbă cu el până urmează Iona să-și alinieze gândirea la
vederile lui Dumnezeu. Trebuia să înțeleagă că pe undeva a pierdut valorile lui
Dumnezeu, și că e în stare să iubească lucrurile materiale mai mult decât
sufletele celor din jurul lui.
„A adus un vierme care a înțepat curcubetele.” Domnul îi dărâmă tot
comfortul și aduce un vânt uscat de la răsărit pentru Iona ca să-l învețe că nu
trebuie să locuiască permanent într-un loc cu amărăciunea lui. Și mă gândesc și
eu ca alții că Dumnezeu în harul și bunătatea Lui are răbdare și mijloace ca să-i
pocăiască și pe pocăiți chiar dacă uneori le trebuie mai multe lucruri neînțelese,,
mai multe predici, multe intervenții speciale...
Am citit că președintele George W. Bush, când lua lecții de pictură, îi
spunea instructorul că în el se ascunde un Van Gogh și trebuie să-l găsească. Și
aproape că l-a găsit, pentru că președintele Bush a reușit să facă niște picturi
foarte frumoase. Mă gândesc că undeva în noi s-ar putea să fie și un Iona pe care
trebuie să-l găsim și să-L rugăm pe Domnul să-l ajute să se pocăiască și să-l
alinieze la vederile și valorile Lui.
Pavel Ploscariu
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Cei prezenți la o
evanghelizare în
Sat Sugatag la
Căminul
Cultural
(Sârbu Emanuel)
Cursurile de
pregătire și ehipare
a credincioșilor ca
să devină slujitori
în câmpul
Evangheliei
(Sighetul
Marmației —
Sârbu Emanuel
Sorin)

Evanghelizarea
în case dă
rezultate
frumoase la
Solca și Ilisești
(Ghe. Greciuc)

Evanghelizare la
Corni,
Maramureș, în
luna aprilie anul
acesta (Gabi
Nedila)
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