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 Isus . . .  i-a zis: 

%Du-te acas] la ai t]i, 

\i poveste\te-le tot ce [i-a f]cut Domnul, 

\i cum a avut mil] de tine.”  

 

(Marcu 5:19) 
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Isus zicea: %Tat], iart]-i, c]ci nu \tiu ce fac!” (Luca 23:34).  
 
 Pe crucea r]stignirii au fost emise 'n rug]ciune c`teva decrete 
printre care \i acesta: %Tat], iart]-i c] nu \tiu ce fac...^ S-au scurs 
aproximativ dou] mii de ani de la emiterea acestei interven[ii a Fiului 
lui Dumnezeu. Lumea s-a emanicipat, pescarii au fost 'nlocui[i cu 
oameni preg]ti[i, totul s-a modernizat \i continu] un proces de 
'mbog][ire a cuno\tin[elor noastre despre planeta noastr], despre 
planetele 'nconjur]toare, \i chiar despre interpretarea Sfintelor 
Scripturi. S-ar mai putea spune oare acum c] nu \tim ce facem? 
 Marele inventator rom`n Henry Coand], vizit`nd [ara noastr], a 
fost 'ntrebat de un reporter curios cu o 'ntrebare despre lumea 
'nconjur]toare: %Ce crede[i, domnule Coand], despre tehinica \i 
avansul modern al tehnologiei? R]spunsul a fost: %Lumea merge cu 
spatele 'nainte gr]bindu-se 'ntr-o direc[ie pe care n-o cunoa\te.^ 
Inventatorul este omul care uit`ndu-se peste um]r ne spune ce 
urmeaz]. Compara[ia mi s-a p]rut dur] \i atunci \i acum. Oare nu 
\tim noi ce facem? Domnul Isus, ca s] putem fi salva[i, a inclus 'n 
decret toate crimele pe care noi reu\im s] le facem 'mpotriva 
Creatorului, gre\elile lumii 'ntregi \i gre\elile noastre ca \i copii 
adopta[i prin har, nu prin merit. 
 C`nd lucrez cu albinele am o nedumerire mare: ca s] le fac un 
bine, trebuie s] m] 'mbrac ca un scafandru \i numai a\a, 
'mpotrivindu-m] lor, le pot trata de boli. Dac] vreau ca ele s] fie 
s]n]toase, s] reziste intemperiilor \i s] se dezvolte armonios, trebuie 
s] 'ndur ura \i r]zbunarea lor. Cu c`t sunt mai s]lbatice, cu at`t sunt 
mai agresive. C`teodat] a\ face \i eu ca fii tunetului (Luca 9:54), a\ 
cobor' foc peste ele, dar sunt convins c] nu \tiu ce fac. C`nd privesc 
'n taina inimii la cuv`ntul vie[ii rostit pe cruce simt bucurie 'n suflet. 
El, Fiul Celui Prea'nalt, a mijlocit pentru mine 'ntruc`t a \tiut c] nu 
\tiu ce fac. |tiu un om care s-a rugat astfel: %Doamne, dac] eu a\ fi 'n 
locul T]u, nu Te-a\ putea ierta, dar dac] m-ai iertat, d]-mi un 
semn...^ |i Domnul a r]spuns prin semnul cerut la rug]ciunea lui. 

      Urmare 'n pagina 15 

"nsemn]ri din via[a unui stupar... 
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%|i dragostea st] 'n vie[uirea dup] 
poruncile Lui. Aceasta este porunca 

'n care trebuie s] umbla[i, dup] 
cum a[i auzit de la 'nceput...^ (2 

Ioan 6) 
 
 Dragostea este o mare for[] 
'n lumea aceasta. Ea este 
motorul ce mi\c] via[a. Ea 
activeaz] at`t 'n cele fire\ti c`t \i 
'n cele spirituale. 
 Dragostea ne determin] 
hot]r`rea s] tr]im dup] 
poruncile Domnului. Dragostea 
determin] ascultarea de Domnul 
Isus, de poruncile Lui. Aici nu e 
vorba de poruncile leg]m`ntului 
celui vechi, ci de ale 
leg]m`ntului celui nou 'n Hristos 
Isus, Domnul nostru. 
 Dragostea e cea care ne face 
s] fim 'n stare s] tr]im 'n 
conformitate cu voia Lui \i 
aceast] 'mplinire s] fie 'n toate 
am]nuntele. Dragostea accept] 
voia celui iubit \i o 'mpline\te cu 
bucurie, fie c] e vorba de so[ \i 
so[ie, de p]rin[i \i copii. Cu mult 
mai mult se petrece a\a 'n cele 
spirituale. Cu c`t 'l iubesc mai 
mult pe Domnul meu, cu at`t "l 
ascult mai mult. Dragostea 'mi 
controleaz] voin[a, dar 'mi d] \i 

puterea de a tr]i dup] poruncile 
Domnului. 
 Dragostea e dovedit] prin 
vie[uire. Dragostea e imaterial], 
dar ea are puterea de a se 
materializa, de a fi v]zut]. 
P]g`nii ziceau despre primii 
cre\tini: %Ce mult se iubesc ei!^ 
Vie[uirea e cea mai puternic] 
prob] a dragostei. Nu vorbirea 
despre dragoste, ci tr]irea 'n 
dragostea lui Hristos Domnul e 
ceea ce are valoare. Lumea de 
azi are nevoie nu de vorbe, ci de 
o dragoste 'ntrupat], tr]it] 'n 
noi, o dragoste pe care s-o poat] 
vedea, atinge, o dragoste care s]-
i ating] cu harul lui Dumnezeu.  
 %Dragostea st] 'n vie[uirea 
dup] poruncile Lui!^ Verbul 
folosit aici, %st]^ are \i sensul de 
%a r]m`ne.^ Da, dragostea 
r]m`ne 'n o a\a via[] care 
'mpline\te voia Lui. Dragostea 
lui Dumnezeu a fost turnat] 'n 
inimile noastre \i ea r]m`ne 'n 
noi dac] tr]im dup] voia Lui. Ea 
va fi ca o puternic] mireasm] a 
vie[ii noi. 
 Doamne, ajut]-ne s] vrem s] 
tr]im dragostea Ta 'n via[a 
noastr]! 

Fratele Pitt  
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 "n Marcu 1:40-45, citim despre t]m]duirea unui lepros. %A venit la 
El un lepros, care s-a aruncat 'n genunci 'naintea Lui, "l ruga, \i-I zicea: 
%Dac] vrei, po[i s] m] cur][e\ti.” 
 A[i v]zut vreodat] oameni dispera[i? A[i v]zut cum stau la r`nd la 
magazine 'n %vinerea neagr]^ de dup] Ziua Mul[umirii, ca s] 
cumpere televizoare sau computere mai ieftine, \i c`nd u\a se 
deschide, cum se calc] 'n picioare? Sau a[i v]zut la anumite meciuri 
pe microbi\ti, gata s]-\i fr`ng] g`tul, ca s] intre \i s] vad] un meci 
sau s]-i str`ng] de g`t pe spectatorii care-i aplaud] pe adversarii 
echipei lor? Sau i-a[i v]zut pe p]rin[ii cu copii bolnavi, care nu \tiu ce 
s] fac] s] g]seasc] leac pentru copiii lor; sau p]rin[ii unor copii 
tic]lo\i, care nu vor s] '\i schimbe comportamentul \i '\i ruineaz] 
via[a 'nainte de a o 'ncepe? Exist] oameni dispera[i peste tot. 
Disperarea 'ntotdeauna creeaz] \i hr]ne\te energia necesar] unor 
acte ie\ite din comun. Uneori creeaz] solutii, alteori nenorociri.  
 Lepro\ii 'n Israel aveau reguli de comportament bine stabilite de 
Moise 'nc] din vechime. Trebuiau s] tr]iasc] afar] din cetate, s] 
strige %necurat” c`nd se apropiau al[ii de ei. A\a c] acest lepros, care 
a venit la Domnul Isus, trebuie s] fi fost disperat. Altfel nu-mi 
imaginez cum a 'ndr]znit s] se apropie de Isus, c`nd era 'nconjurat 
de mul[imi. |i apoi, pe l`ng] hot]r`rea lui n]scut] din disperare, m] 
mai impresioneaz] \i ce spune. El nu zice %dac] po[i”, ci zice %dac] 
vrei”. Prin asta '\i arat] credin[a. El era convins c] Domnul Isus 
poate; nu era sigur 'ns] dac] \i vrea. Domnul Isus 'i onoreaz] 
credin[a \i 'l cur][e\te de lepr]. 
 Ast]zi nu auzim prea mult despre lepr]; dar o lepr] 'nc] exist] \i e 
foarte r]sp`ndit], este lepra sufletului. O caracteristic] interesant] a 
leprei este ca nu doare. |i cum sufletul este invizibil, \i cum lepra nu 
doare, suntem chiar incon\tien[i c] suntem bolnavi. Ar trebui s] fim 
dispera[i, 'n schimb st]m lini\ti[i, \i nici m]car nu b]nuim pericolul. 
 Ar fi timpul s] devenim dispera[i, \i s] facem lucruri n]scute din 
disperare. Nu ar fi r]u s] urm]m pilda acestui lepros \i s] c]dem 
'naintea Domnului, 'n genunchi — p`n] 'i mai putem 'ndoi — c] nu 
suntem siguri dac] vom mai avea suficient timp sau energie pe viitor 
s] mergem la El, s]-I c]dem la picioare. Un lucru este sigur 'ns]... El 
ne va primi \i ne va cur][i, dac]-I vom cere. S] nu uit]m c] poc]in[a, 
\i poc]in[a poc]i[ilor este minunat] \i face mult bine sufletului 
fiec]ruia dintre noi. 

Rodica Bo[an 
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 Noi slujim un M`ntuitor unic \i minunat. Aceasta este concluzia 
fiec]rui copil al lui Dumnezeu care ajunge s] vad] \i s] 'n[eleag] c] 
dragostea \i lucrarea lui Dumnezeu nu 'ncep cu noi \i nu se opresc la 
noi. Suntem uimi[i de 'n[elepciunea Lui nespus de felurit] investit] din 
ve\nicie \i de felul 'n care Dumnezeu las] s] se vad] roadele ei 'n via[a 
m`ntui[ilor Lui. El se laud] \i ast]zi cu to[i copiii Lui \i vrea ca tot 
universul s] \tie ce fel de copii are El. 
 Sfintele Scripturi ne descoper] c`teva lucruri greu de 'n[eles pentru 
noi dar care se justific] prin faptul c] numai Dumnezeu este 'n stare 
de asemenea lucr]ri de care ne-a f]cut parte \i nou], \i la care vrea s] 
ne fac] 'mpreun] lucr]tori cu El la lucrarea Lui: 
 

El este M`ntuitorul Lumii  

 Ioan m]rturise\te un adev]r extraordinar 'n 1 Ioan 4:14: %|i noi am 
v]zut \i m]rturisim c] Tat]l a trimis pe Fiul ca s] fie M`ntuitorul lumii” 
dup] ce 'n Evanghelia sa la Ioan 3: 17, tot Ioan luminat de Duhul 
Sf`nt, declar]: %Dumnezeu, 'n adev]r, n-a trimis pe Fiul S]u 'n lume ca 
s] judece lumea, ci ca lumea s] fie m`ntuit] prin El”. 
 Pentru lumea din care ne-a scos pe tine \i pe mine, El a venit s] fie 
un M`ntuitor minunat. S] privim de unde ne-a scos Dumnezeu, ca s] 
ne 'n[elegem datoria noastr] fa[] de o lume care se pierde pentru c] 
mesajul dragostei Lui nu a ajuns la ea. 
 Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne trimite \i pe noi la o 
lume pierdut]: %Du-te acas] la ai t]i, \i poveste\te-le tot ce [i-a f]cut 
Domnul, \i cum a avut mil] de tine” (Marcu 5:19). "ncepe din locul 
unde e\ti \i folose\te mijloacele pe care le ai. A\a se face c] noi am 
ajuns s] fim sco\i din lume 'n chip minunat de Cel ce este Cel mai 
Minunat. 
 

El este M`ntuitorul P]c]to\ilor  

 Apostolul Pavel recunoa\te marele adev]r care r]m`ne ca un steag 
'n dreptul meu \i al t]u: % O, adev]rat \i cu totul vrednic de primit este 
cuv`ntul, care zice: %Hristos Isus a venit 'n lume ca s] m`ntuiasc] pe cei 
p]c]to\i, dintre care cel dint`i sunt eu” (I Tim. 1:15). |i nu se opre\te 
acolo, dar arat] de unde vine dragostea Lui care a ajuns p`n] la noi: 
%Dar Dumnezeu '\i arat] dragostea fa[] de noi prin faptul c], pe c`nd 
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eram noi 'nc] p]c]to\i, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). Cele 
mai importante lucruri sunt cele pe care noi le \tim \i am beneficiat 
deja de ele, dar foarte adesea uit]m c] \i al[ii au nevoie s] \tie c] 
Domnul Isus 'i iube\te, 'i cheam] \i 'i a\teapt] cu aceea\i c]ldur] \i 
dragoste minunat] pe care a manifestat-o \i o manifest] fa[] de noi. 
 Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne trimite \i pe noi la cei 
nem`ntui[i: %Du-te acas] la ai t]i, \i poveste\te-le tot ce [i-a f]cut 
Domnul, \i cum a avut mil] de tine” (Marcu 5:19). El prime\te pe to[i 
p]c]to\ii care vin la EL \i le schimb] via[a pentru veci de veci. 
 

El este M`ntuitorul Bisericii (Efeseni 5:25) 

 El este M`ntuitorul Bisericii Lui, pe care a cump]rat-o cu scump 
s`ngele Lui, Biserica 'n care te-a zidit \i pe tine: %Hristos ... S-a dat pe 
Sine pentru ea” (Efes. 5:25b). Zidirea Bisericii continu], \i Cel ce-|i 
zide\te Biserica mai are 'nc] har, iar noi suntem chema[i s] mergem 
s] spunem \i altora c] 'n Biserica Lui mai este loc \i pentru ei. 
Dumnezeu vrea ast]zi s] cheme \i pe al[ii la EL \i a ales s] ne 
foloseasc] pe noi. 
 Cuv`ntul de ordine al Sfintelor Scripturi ne trimite \i pe noi s] 
spunem altora despre iubirea Lui nespus de mare: %Du-te acas] la ai 
t]i, \i poveste\te-le tot ce [i-a f]cut Domnul, \i cum a avut mil] de tine” 
(Marcu 5:19). Chemarea Lui, dragostea Lui, Lucrarea Lui de 
transformare, sunt la fel de proaspete \i minunate acum a\a cum au 
fost 'n primul veac. |i mesagerii Lui suntem noi. 
 
 

El este M`ntuitorul Meu (Gal 2:20) 

 Declara[ia apostolului Pavel ar trebui s] ne dea de g`ndit \i s] ne 
determine la o via[] victorioas]: %Am fost r]stignit 'mpreun] cu 
Hristos, \i tr]iesc... dar nu mai tr]iesc eu, ci Hristos tr]ie\te 'n mine. \i 
via[a, pe care o tr]iesc acum 'n trup, o tr]iesc 'n credin[a 'n Fiul lui 
Dumnezeu, care m-a iubit \i S-a dat pe Sine 'nsu\i pentru mine” 
(Galateni 2:20). Trebuie s]-L cinstim pe M`ntuitorul nostru: 
 • ...cu o recuno\tiin[] minunat] pentru iubirea Lui cea mare \i 
pre[ul pe care L-a pl]tit pentru r]scump]rarea noastr]; 
 • ...cu o tr]ire care-L cinste\te pe Dumnezeu pe toate drumurile 
pe care mergem \i 'n orice 'mprejurare; 
 • ...cu o m]rturie care a ajuns p`n] la noi, m]rturia minun][iei 
M`ntuitorului nostru . 
 M]rturia noastr] este cea care are mare valoare 'n vremea 'n care 
tr]im. Oamenii vor s] vad] cum tr]iesc cre\tinii 'n vremea aceasta de 
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mare necredin[]. Cei care se 'ntorc la Dumnezeu 'n vremea de acum 
realizeaz] c] cei care le-au vestit Evanghelia, le-a p]sat 'ntr-adev]r 
de sufletul \i de ve\nicia lor, \i de aceea au fost gata s] fac] tot ceea 
ce le-a stat 'n putin[] ca mesajul s] ajung] p`n] la ei. 
 Mesajul 'l r]sp`ndim prin tr]ire, mesajul 'l r]sp`ndim prin 
m]rturisirea cu gura, mesajul 'l r]sp`ndim prin sus[inerea celor ce 
lucreaz] pe linia 'nt`i 'n c`mpul de misiune \i care ajung cu 
Evanghelia acolo unde noi nu putem ajunge. Duhul lui Dumnezeu ne 
'ndeamn] \i pe noi s] fim harnici 'n lucrarea Domnului, s] fim 
martorii Lui \i s] lu]m 'n mod personal 'ndemnul M`ntuitorului 
pentru cel vindecat din Gadara: %Du-te acas] la ai t]i, \i poveste\te-le 
tot ce [i-a f]cut Domnul, \i cum a avut mil] de tine”( Marcu 5:19). 
 Doamne, ajut]-ne s] lucr]m cu toat] energia noastr], c`t 'nc] 
putem s] lucr]m 'n via Ta. 
 

Costel Cristea 

Preaiubi[i fra[i parteneri 'n lucrarea misionar] din Dobrogea, 
 V] salut cu deosebit] dragoste \i bucurie 'n Numele scump al 
M`ntuitorului pe care dorim s]-L slujim \i s]-L propov]duim celor 
nem`ntui[i cu toat] credincio\ia \i puterea prin harul Lui! "i 
mul[umesc Domnului, dar \i dumneavoastr] pentru c] a[i ales s] fi[i 
o parte a lucr]rii misionare din Dobrogea, 'n care Domnul m-a 
a\ezat, \i m] rog ca Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] toat] credincio\ia \i 
slujirea pe care o face[i pentru l]rgirea "mp]r][iei Lui 'n Rom`nia! 
Dumnezeu s] v] binecuvinteze din bel\ug \i s] v] 'nt]reasc] 'n 
lucrarea la care El v-a chemat! 
 Doresc s] v] 'mp]rt]\esc noi motive de mul[umire dar \i de mij 
locire 'n lucrarea de m]rturisire a Evangheliei 'n care Domnul ne-a 
chemat. "n perioada care a trecut, am v]zut din bel\ug prezen[a \i 
binecuv`ntarea Domnului peste toat] lucrarea de m]rturisire a 
Evangheliei, pentru care 'i aducem toat] slava... 
 "n satul S]cele, grupul de credincio\i \i de prieteni, a continuat s] 
se adune cu regularitate pentru ascultarea Cuv`ntului \i vestirea 
Evangheliei. "i mul[umim Domnului pentru cele dou] prictene, care 

— De pe c`mpul de misiune — 
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vin \i ascult] Evanghelia cu seriozitate \i dorim s] 
se hot]rasc] a-L urma pe Domnul din toat] inima. 
Totodata, am continuat lucrarea cu copiii de 
necredincio\i din acest sat, 'n fiecare duminic] 
oferindu-le un mic dejun \i lec[ii speciale din 
Cuv`ntul Domnului. Pentruc] lucrarea cu copiii s-a 
extins, grupul av`nd circa 30 de copii, dorim 
separarea acestor copii 'n dou] grupe, pentru a le 
oferi lec[ii specifice v`rstei lor. Ne rug]m 
Domnului s] le putem amenaja 'nc] o camer], pe 
l`ng] cea pe care o au acum. Dorim finalizarca 
anexei biscricii pentru o locuin[] de misiune... 
 La Istria, Domnul ne-a ajutat s] ducem mai 
departe lucrarea de m]rturisire a Numelui S]u 
pentru cei mici, dar \i pentru adul[i. Aici, avem un 
grup de circa 30 de copii, ce vin \i ascult] cu 
pl]cere Cuv`ntul Domnului, dar \i 'nva[] c`nt]ri 
cre\tine potrivite v`rstei lor, ajuta[i de o sor] din 
biserica local]. Domnul a lucrat \i aici 'ntr-un mod 
deosebit, deoarece un grup de tineri \i familii tinere 
din Biserica Baptista Maranata din N]vodari, s-a oferit s] slujeasca 
voluntar 'n acest punct de misiune, prin 'nchinare 'n cadrul unui 
serviciu special lunar, dar \i prin implicarea 'n activit][i 
administrative de cur][enie sau de amenajare a casei de rug]ciune. 
 Prin harul Domnului, am continuat s] fim de folos \i 'n lucrarea 
de propov]duire a Cuv`ntului lui Dumnezeu 'n inchisoarea Poarta 
Alb]. Aici, cu ocazia s]rb]torii "nvierii Domnului, am organizat o zi 
special] de evanghelizare pentru femei. Dumnezeu s] cerceteze pe 
cele 15 femei necre\tine, care vin \i ascult] cu regularitate Cuv`ntul 
Domnului \i s] le 'ntoarc] la El din 'nchisoarea p]catului! 
 "n 'ncheiere, a\ vrea s] v] mul[umesc c] v] ruga[i \i sprijini[i 
familia mea, \i m] rog ca Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] pentru 
aceasta! V] 'ndemn s] v] ruga[i 'n continuare pentru familia noastr] 
ca Dumnezeu s] vegheze asupra noastr] \i a bebelu\ului pe care 'l 
a\tept]m! Ne rug]m ca Dumnezeu s] vegheze cu 'ndurarea Lui 
nem]rginit] asupra noastr] \i s] trimit] acest copila\, ca o m`ng]iere 
cereasc] peste noi! C`t despre mine, doresc ca eu \i casa mea s]-L 
slujim pe Dumnezeu 'n continuare, 'n ciuda 'ncerc]rilor \i 
greut][ilor, iar lucrarea pe care o facem s] fie spre slava Lui \i 
l]rgirea "mp]r][iei Sale 'n lume! 

 Daniel Topciu 
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Curti\oara, 
Oltenia, 
'n fa[a casei 
de 
rug]ciune 
 
 
 
 
 
 
 
Istria, 
Dobrogea, 
grupul de 
femei la 
studiu biblic 
\i rug]ciune 
 
 
 
 
Mu\ete\ti, 
Oltenia,  
pe strad] 
m]rturisind 
pe Domnul 
Isus 
trec]torilor 
 
 
 
S]cele, 
Dobrogea, 
copiii laud] 
pe Domnul 
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 Tabloul drumului spre Emaus, arat] 
cine suntem \i arat] momentul c`nd 
Divinul ni se descopere. Aceast] 
'nt`mplare este scris] de evanghelistul 
Luca 'n contextul 'nvierii Domnului Isus 
\i ar]t]rilor Lui. Erau doi ucenici care 
c]l]toreau de la Ierusalim spre satul lor, 
Emaus, o distan[] de vreo 10-11 
kilometri. "n timp ce c]l]toreau erau 
preocupa[i \i discutau 'ntre ei despre 
evenimentele ce se 'nt`mplaser] la 
Ierusalim 'n acele zile. Erau decep[iona[i, 
am]r`[i, tulbura[i suflete\te \i ad`nc 
preocupa[i de acele realit][i. Erau at`t de 
preocupa[i 'nc`t nici nu \i-au dat seama 
c] un str]in s-a apropiat de ei \i asculta la 
discu[ia lor. Luca men[ioneaz] c] cei doi 
erau %ucenici” ai Domnului Isus \i 
aceasta este extrem de important 'n con[inutul istorioarei \i vine s] 
ridice o 'ntrebare enorm de serioas] \i anume: Cum, sau de ce, ei nu 
l-au cunoascut pe 'nv][]torul lor 'n timp ce mergea cu ei pe drum? A 
fost necredin[a lor 'n posibilitatea 'nvierii Lui din mor[i care i-a f]cut 
at`t de confuzi c`nd femeile le-au spus c] au g]sit morm`ntul gol \i 
un inger le-a spus c] Isus a 'nviat? Oricare ar fi motivul, Domnul Isus 
s-a al]turat lor pe drum \i ei nu l-au recunoascut. C`nd Domnul Isus 
i-a 'ntrebat %Ce vorbe sunt acestea pe care le schimba[i 'ntre voi pe 
drum?” ei s-au oprit, uit`ndu-se tri\ti, \i Cleopa, unul dintre cei doi, a 
zis: %Tu e\ti singurul str]in aici 'n Ierusalim, de nu \ti ce s-a 'nt`mplat 'n 
el 'n zilele acestea?” (v.18). 
 Aceste vorbe ne spun c] de fapt nu mai era cineva 'n Ierusalim 
care s] nu \tie aceasta. Cred c] %vorbele care le schimbau 'ntre ei pe 

%Doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o dep]rtare de 
\aizeci de stadii de Ierusalim; \i vorbeau 'ntre ei despre tot ce se 'nt`mplase. 

Pe c`nd vorbeau ei \i se 'ntrebau, Isus s-a apropiat , \i mergea pe drum cu ei. 
Dar ochii lor erau 'mpiedica[i s]-L cunoasc]”. (Luca 24:13-16)  
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drum” i-au f]cut s] nu-L mai recunoasc] pe Isus, adic] ei nici nu 
acceptau versiunea 'nvierii. Vorbele lor pe drum, la care Domnul Isus 
a asistat, ar]tau decep[ia \i dezam]girea lor la persoana lui Isus. %Noi 
tr]geam n]dejde c] El este Acela, care va izb]vii pe Israel; dar...” nu 
s-a putut salva nici pe el 'nsu\i. Nu s-a 'nt`mplat cum credeam \i cum 
vream noi. 
 "n al doilea r`nd vorbele lor pe drum ar]tau necredin[a lor. De\i 
femeile le spusaser] c] au g]sit morm`ntul gol, (vezi v.22-24) ei n-au 
crezut. Domnul le adreseaz] atunci ni\te cuvinte destul de grele: %O, 
nepricepu[ilor \i z]bavnici cu inima, c`nd este vorba s] crede[i ce au 
spus proorocii! Nu trebuia s] sufere Hristosul aceste lucruri, \i s] 
intre 'n slava Sa?”(vezi v.25) Aici Domnul define\te cauza 
necredin[ei lor. Ei nici atunci nu \i-au dat seama \i nu L-au cunoscut. 
Deci nu Domnul i-a determinat s] nu-L recunoascc] ci necredin[a lor 
'n tot ce El spusese 'n timpul c`nd a fost cu ei. 
 Vorbele ce le schimb]m pe drum arat] cine suntem noi, arat] 
credin[a sau necredin[a noastr], arat] tulburarea sufletului nostru \i 
ne va 'ntuneca vedera astfel c] putem merge cu El pe drum f]r] s]-L 
recunoa\tem. Cei doi pe drumul Emausului \tiau multe despre 
"nv][]torul lor. "n trei ani c`t a petrecut Domnul Isus cu ei i-a 'nv][at 
toate lucrurile. Este de a\teptat ca ei s]-l identifice \i numai dup] 
voce \i totu\i nu l-au recunoscut. Luca ne spune c] aveau ochii 
'mpiedica[i, obstruc[iona[i, s]-L cunoasc]. Aceast] piedic] se datora 
necredin[ei lor. "n ce stare trebuie s] fie un om ca s] nu mai poat] s] 
recunoasc] pe acela care i-a fost dasc]l? S-au 'ntors de la Ierusalim 
acas] a\a dezam]gi[i 'n a\tept]rile lor 'nc`t nu au mai fost 'n stare s] 
recunoasc] pe Domnul lor. La prima vedere este incredibil, dar este 
adev]rat. Este posibil ca dezam]girile noastre politice \i sociale s] ne 
'ntunece vederea \i s] ne tulbure sufletul p`n] acolo 'nc`t Domnul s] 
mearg] al]turi de noi pe drum \i s] nu-L recunoa\tem. Vorbele 
noastre descriu cine suntem noi \i ce este 'n inima noastr]. Cei doi au 
petrecut mult timp cu Isus 'nainte de moartea Lui, au mers cu El o 
bucat] bun] de drum spre Emaus c`nd le-a t`lcuit din nou scripturile 
\i le-a 'mprosp]tat 'n mintea lor ce au spus proorocii despre El dar 
necredin[a lor i-a 'mpiedicat s] relateze evenimentele care s-au 
petrecut la ceea ce au spus proorocii. Realitatea pe care o tr]iau 'n ei 
'n\i\i i-a 'mpiedicat s]-L cunoasc]. Ce relitate trist] c`nd ne g`ndim 
c] sunt mul[i care toat] via[a au tr]it-o 'n biserici, au citit Biblia, au 
ascultat at`tea predici \i s-ar putea s] nu-l cunoasc] pe Isus. 
 "n via[a celor doi pe drumul Emausului a fost nevoie de un motif 
eucharistic, de un moment c`nd divinul se identific]. Aceasta s-a 
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— De pe c`mpul de misiune — 

petrecut 'n momentul c`nd ei \i-au practicat hospitalitatea \i au 
insistat ca str]inul s] r]m`n] la ei peste noapte f]r] s] \tie pe cine 
g]zduiesc. A\a a fost binecuv`ntat Avraam (Genezaa 18), a\a a fost 
binecuv'ntat Lot (Geeneza 19), \i mul[i al[ii care f]r] s] \tie au 
g]zduit pe sfin[i (Evrei 13:2). Atunci c`nd a stat la mas] cu cei doi 'n 
casa lor \i a binecuv`ntat p`inea \i le-a dat-o li s-au deschis ochii. 
Atunci l-au rescunoscut pe Isus. Luca scrie c] atunci L-au cunoscut 
(v.31). "ntr-adev]r, Divinul se identific] 'n momentul eucharistic al 
fr`ngerii p`inii. 'ntradev] Domnul a venit cu ei p`n] la Emaus, 'n 
casa lor ca s] se identifice cine este El, %p`inea fr`nt]” pentru noi ca 
s] ne dea via[] din El. O c`t de mult \i de bine se identific] Isus 'n 
ospitalitatea \i binefacerile noastre. "nchei cu cuvintele celor doi 'n 
casa lor la Emaus: %Nu ne ardea inima 'n noi, c`nd ne vorbea pe 
drum, \i ne deschidea Scripturile?” (v.32) Este timpul s] adresez o 
'ntrebare cititorilor acestor r`nduri. Ne arde inima 'n noi c`nd ne 
vorbe\te pe drumul vie[ii \i ni se identific] iar]\i \i iar]\i prin 
Scripturi \i c`nd st]m la mas] \i fr`ngem p`inea? 
 

Zach Ploscaru 

(Fremont, California) 
 

Se constat] un lucru interesant mai ales 'n Transilvania. C`nd avem 
servicii de evanghelizare \i oamenii 'ntreab] preotul dac] pot veni la 
serviciile noastre, preotul le spune: Merge[i c]ci \i ei v] vor spune lucruri 
bne, dar s] nu v] p]r]si[i religia 'n care v-a[i n]scut, c]ci aceasta este un 
mare p]cat. A\a se face c] un num]r frumos de oameni vin la serviciile 
noastre, dar refuz] s] se boteze. 

 Iosif Morcan 

 
Slujesc 'n bisericile: %Sf`nta Treime^, T`rgu L]pu\, jud. Maramure\; 
%Speran[a^, S]c]l]\eni, jud. Maramure\; biserica din Bab[a, jude[ul Satu 
Mare. Dumnezeu ne ajut] 'n vizitele la prieteni \i la zece persoane 
pentru care ne rug]m fiindc] frecventeaz] serviciile noastre. 

Cernea Alexandru 

 
 
Problema cu care m] confrunt 'n cele dou] biseici pe care le slujesc este 
c] din cauza lipsei locurilor de munc] \i a s]r]ciei, fra[ii sunt obliga[i s] 
plece 'n alte p]r[i la lucru \i acest fapt duce la sl]birea activit][ilor din 
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biseric]. M] rog ca Dumnezeu s] fac] 'n a\a fel ca fra[ii s] g]seasc] 
servicii \i s] r]m`n] acas].  

Nedil] Gavril 
Biserica Betel, din Ceverni, jud. Maramure\  

Biserica Biruin[a, din Strem[, jud. Maramure\ 

 
 
 
Biserica are acum 62 de membri, 12 apar[in]tori \i cinci prieteni care 
frecventeaz] 'n mod regulat adun]rile noastre de 'nchinare. De trei ori 
pe s]pt]m`n] fac vizite pastorale la prietenii casei Domnului, ne rug]m, 
\i avem p]rt]\ie cu l]muriri din Sf`nta Scriptur]. 

Mih Ionel 
Biserica Baptist] %Harul,^  

din comuna Mine\ul Mare, Jud. Maramure\. 

 
 
V] anun[]m cu bucurie \i spre slava Domnului c] 'n Baia Sprie biserica 
are acum 25 de membri, \i ne bucur]m de har. De\i num]rul este mic, 
biruin[ele Domnului sunt mari. 

Micl]u\ Florin 
Baia Sprie, Maramure\ 

 
 
Bisericile 'n care lucrez sunt urm]toarele: %Betania,^din Sighet; 'n Iapa; 
'n S]r]s]u \i 'n Once\ti. Toate la un loc au 'n jur de 150 de membri, \i 
fiecare are vizitatori pe care 'i cercetez. Mul[umesc Domnului \i 
mul[umesc sponsorilor pentru sprijinul financiar care mi-a fost acordat. 
Acest ajutor 'mi este de un real folos, \i reprezint] un r]spuns la 
rug]ciunile pe care le-am f]cut 'naintea lui Dumnezeu. El s] v] 
binecuvinteze. I Tes. 5:25. 

S`rbu Sorin 

 
 
Biserica din Marginea, jude[ul Suceava, are 35 de membri. Prin 
binecuv`ntarea lui Dumnezeu continui s] slujesc pastoral în cadrul 
Bisericii Baptiste din localitatea Marginea, jude[ul Suceava. Dup] dup] 
un timp de rug]ciune, slujire \i a\teptare lucrurile s-au mai detensionat 
urm`nd a intra pe un f]ga\ normal de p]rt]\ie a fra[ilor. A\a cum ne 
dorim, sper]m ca Biserica s] creasc] at`t în omul din]untru r]m`nînd 
l`ng] Cuv`ntul lui Dumnezeu c`t \i prin împ]rt]\irea Cuv`ntului cu cei 
din afara Bisericii care au nevoie de Evanghelie. Slujirea pastoral] cu 
ajutorul Domnului o fac în cadrul Bisericii Baptiste din Marginea, 
Suceava, at`t prin predicarea Cuv`ntului Scripturii c`t \i prin vizitele 
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pastorale. "n aceast] perioada am putut s] cunosc mai bine provoc]rile 
Domnului pentru Biserica Baptist] din Marginea c`t \i nevoiele cu care 
se confrunt] în acest timp. Sper]m s] avem o p]rt]\ie c`t mai bun] în 
cadrul Bisericii, urm`nd ca pe fondul acesta s] putem avea putere în 
Duhul pentru c`\tigarea la Domnul a celor pierdu[i în lumea aceasta. 

Ragazan C]t]lin 

 
Iar fratele Marian Popescu, lucr]tor cu Evanghelia 'n partea de nord a 
Olteniei, ne scrie: 
 
 Har \i pace de la Domnul \i M`ntuitorul nostru Isus Hristos, Cel ce 
ne-a r]scump]rat \i ne-a oferit Cerul 'n dar! Prin harul Domnului 'n 
luna Mai am avut c`teva zile de evangheliz]ri în satele S`mbotin, 
Curti\oara \i Mu\ete\ti în care a fost implicat] biserica noastr] (Bisrica 
Baptist] %Maranata” din Tg-Jiu) al]turi de un mic grup de tineri, copii ai 
unor misionari în Senegal, Kenya, Burma, \i Ciprul turcesc).  
 Programul a decurs 'n felul urm]tor: 1) Duminica: Curti\oara \i T. 
Jiu; 2) Luni: S`mbotin \i Curti\oara; 3) Mar[i: S`mbotin \i Curti\oara; 4) 
Miercuri: Mu\ete\ti, \i BCB Tg-Jiu; 5) Joi: Tg. Jiu (Centrul de zi pentru 
persoane cu handicap), Mu\ete\ti \i Curti\oara.  
 La Curti\oara a fost c`te o ac[iune zilnic] pentru c] tinerii vizitatori 
au fost g]zdui[i aici \i astfel au putut interac[iona cu oamenii din sat mai 
u\or.  
 La Tg. Jiu ac[iunile s-au desf]\urat în cadrul bisericii \i au fost viza[i 
în primul r`nd tinerii \i adolescen[ii bisericii noastre.  
 Ac[iunile de la S`mbotin \i Mu\ete\ti s-au desf]\urat 'n felul 
urm]tor: 'mpreun] cu membrii bisericii noastre \i cu tinerii am mers prin 
sat, am 'mp]r[it bro\uri \i am chemat oamenii la biseric] 'n timp ce 
tinerii c`ntau pe strad], apoi am avut c`te o or] 'n biseric] cu invita[ii 

M]rturie pe strad] la S`mbotin 
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Pentru ca El, Creatorul universului s] poat] salva via[a uman] a fost 
nevoie de o ac[iune dus] dincolo de imagina[ia omului \i chiar a lumii 
nev]zute. El, Creatorul, a luat chip de Om pentru ca noi s] avem 
printre noi pe Acela la care noi nu puteam altfel ajunge. La cruce am 
fost 'n stare sa ar]t]m 'ntreaga noastr] ur], pe care am acumulat-o 'n 
noi 'n secolele trecute. Aveam acum pe Dumnezeul nostru 'n m`inile 
nostre. Era dezbr]cat de atotputernicie, de slav], de autoritate, L-am 
b]tut, L-am schinguit, L-am scuipat, I-am pus coroana de spini, i-am 
ar]tat tot orgoliul, toat] m`ndria, aveam 'n m`inile nostre pe "nsu\i 
St]p`nul crea[iei. N-am 'n[eles c] acum El devenise unul ca \i noi iar 
noi am dat tot ce aveam 'n noi ne\tiind ce facem. La cruce am fost 
prezenta[i Tat]lui a\a cum suntem 'n realitate. "n schimb El nu ne-a 
f]cut dup] r]utatea noastr]. Dimpotriv], El a cerut pentru noi 
medicamentul care s] ne deschid] ochii fiindc] nu \tiam ce f]ceam. 
 C`nd stai de vorb] cu tine 'nsu[i, fii sincer, tu \tii ce faci? Porunca 
M`ntuitorului este Cuv`ntul de ordine, num]rul unu 'n via[a noastr], 
sau dup] dou] mii de ani de la decret a\tept]m iertarea promis] celor 
ce nu \tiu ce fac? "n culmea suferin[elor, Omul Isus Hristos a 

continuare din pagina 2 — 

din sat. 
 Ne rug]m Domnului ca ac[iunea aceasta s] aib] rezultate 
binecuv`ntate \i cei care au ascultat Evanghelia s] r]spund] favorabil 
chem]rii divine! 
 V] mul[umim pentru sprijinul ce ni-l acorda[i 'n lucrarea de misiune 
din Oltenia \i v] dorim o var] binecuv`ntat]! 
 Cu dragoste 'n Hristos,  

    Gabi \i Marian Popescu.  
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Rom`nia pentru Hristos 
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis; 

vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^  
(Ioan 9:4). 

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

'nm]nuncheat 'n c`teva cuvinte buchetul complet a ceace este omul 
\i ac[iunile lui fa[] de Creator. A inclus apogeul cuno\tin[elor noastre 
\i perigeul zbuciumat 'n care noi oamenii ne ad`ncim 'n fiecare zi. "n 
taina acestor cuvinte nu este un %dac]^, ci este un cuv`nt de asigurare 
dumnezeiasc]: %Cine va crede \i se va boteza va fi m`ntuit...” (Marcu 
16:16). 
 Oricine crede 'n El \i face ce a spus El va sta 'n picioare ca martor 
'n ziua c`nd dup] Evanghelia vie[ii to[i oamenii vor fi judeca[i. 
Cuv`ntul care S-a f]cut trup \i a locuit o vreme printre noi, El e 
singurul capabil s] rosteasc] un asemenea decret. Noi zicem, %Vino, 
Doamne Isuse, c]ci numai Tu \tii, \i numai Tu ai purtat la Golgota, \i 
continui s] por[i 'n trupul T]u, semnele \i pre[ul nepriceperii noastre. 
Dac] vrei s] \tii un cr`mpei mai mult despre iertare stai o clip] la 
poala crucii unde s-a s]v`r\it m`ntuirea \i El, Fiul Dumnezeului 
Celui Viu, a pl]tit pre[ul pentru o lume cufundat] 'n p]cat \i 
r]zvr]tire 'mpotriva lui Dumnezeu, Singurul care 'i dorea binele 
ve\nic. Dup] o via[] petrecut] printre noi, Omul Hristos \i 
Mijlocitorul 'ntre om \i Dumnezeu, a constatat c] nu \tim ce facem. 
El ne-a dat har dumnezeiesc s] fim m`ntui[i prin acest Har, prin 
credint], care este darul lui Dumnezeu pentru noi pentru fiecare 'n 
parte. 
 Dac] nu L-ai primit p`n] acum, acum e cu adev]rat timpul t]u \i 
nu se \tie dac] nu cumva este ultima chemare. De aceea, prime\te-L 
pe El acum, prime\te m`ntuirea 'n dar acum, prime\te-L prin 
credin[] \i crede c] El a murit 'n locul t]u pe cruce, pentru ca tu, 
crez`nd 'n El, s] nu pieri ci s] ai via[a ve\nic]. 
 El te a\teapt] demult \i m`na Lui de dragoste e 'ntins] c]tre tine. 
Apuc] M`na Domnului \i fii m`ntuit! 

Stuparul 


