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Fragment tradus de Pavel Ploscariu din mesajul  lui Oswald Chambers c]tre 
studen[ii de la Colegiul Biblic din Londra, pe care l-a fondat 'n 1911. 

 
 %Care este atunci r]splata mea? Este s] vestesc f]r] plat] Evanghelia 
pe care o vestesc \i s] nu m] folosesc de dreptul meu 'n Evanghelia. C]ci 
m]car c] sunt slobod fa[] de to[i, m-am f]cut robul tuturor ca s] c`\tig pe 
cei mai mul[i^ (I Corinteni 9:18-19). 
 Cei ale\ti de Dumnezeu 'n lucrare renun[] la c`\tigul lucrurilor 
trec]toare, ca s]-\i 'mplineasc] lucrarea primit] de la Dumnezeu. 
Dumnezeu "\i 'ngroap] oamenii Lui 'n mijlocul unor lucruri f]r] valoare, 
chiar de batjocur]. Nu li se ridic] monumente, ba chiar sunt ignora[i, \i 
lucrul acesta nu pentru c] ei n-ar fi vrednici, ci pentru c] ei sunt 'n locul 'n 
care nu pot fi v]zu[i. Cine l-a putut vedea pe apostolul Pavel 'n Corint? Pavel 
a devenit un gigant abia dup] ce a plecat de acolo. To[i oamenii lui 
Dumnezeu sunt oameni simpli, obi\nui[i, dar f]cu[i neobi\nui[i, extraordinari 
prin con[inutul mesajului \i prin harul puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu 'i 
pune pe lucr]torii Lui acolo unde L-a pus \i pe Fiul S]u. Aceasta este 
vremea pe care o tr]im, epoca de umilire a sfin[ilor. 
 Purtarea cuiva arat] esen[a caracterului. Cu 'ntreaga sa energie apostolul 
Pavel a fost atent la lucrarea pe care Domnul Isus a venit s-o 'nf]ptuiasc], \i 
niciodat] n-a pierdut din vedere acest lucru. %C]ci n-am avut de g`nd s] 
\tiu 'ntre voi altceva dec`t pe Isus Hristos \i pe El r]stignit!^ (I Cor. 2:2). 
 %M-am f]cut robul tuturor ca s] c`\tig pe cei mai mul[i^. Lucr]torul care 
nu este ales de Dumnezeu spune, %Eu sunt totul pentru to[i oamenii, \i 
nimic 'n particular pentru nimeni.” Dar pecetea lucr]torului apucat de Mâna 
lui Dumnezeu este lucrarea cu r]bdare; 'ncet dar sigur, unul c`\tigat aici, 
altul acolo, \i 'naintarea e f]cut] dup] cum 'ng]duie Dumnezeu. 
 Lucr]torul ales de Dumnezeu trebuie s] vrea ce vrea Dumnezeu, chiar cu 
pre[ul agoniei personale, dar cel care a ales el s] lucreze pentru Dumnezeu 
crede ce-i place, \i manipuleaz] Biblia pentru interesul lui. 
 C`nd te cheam] Dumnezeu 'n \coala Lui, El te rupe, te 'ndoaie, te 
modeleaz], cum "i place, fiindc] vrea ca la urm] s] poat] spune: %Iat] omul 
pe care l-am ales pentru lucrarea Mea.^ Niciodat] s] nu alegi tu s] fi un 
lucr]tor, dar odat] ce Dumnezeu '[i atribuie chemarea, vai de tine dac] te 
'ntorci spre dreapta sau spre stânga. C`nd te cheam] Dumnezeu 'n lucrarea 
Sa, El face cu tine ce niciodat] n-a f]cut 'nainte. El face cu tine ce nu face 
cu al[ii. Las]-l s]-|i 'ndeplineasc] planul, s] fac] cu tine ce vrea El. 

Coperta: Tinerii din Tg. Jiu 'n tab]r]; Adunarea Bisericii Baptiste din Tg. Jiu. 
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 %Dac] zicem c] avem p]rt]\ie cu El...^ (I Ioan 1:6) %Dac] zicem c] n-
avem p]cat...^ (I Ioan 1:8) %Dac] zicem c] n-am p]c]tuit...^ (I Ioan 1:10). 
Apostolul Ioan scrie aceste cuvinte \i pentru credincio\i \i pentru 
necredincio\i. M] izbe\te faptul c]  'n cinci versete consecutive de trei ori 
repet] cuvintele: %Dac] zicem...^ Vrea s] ne atrag] aten[ia. 
 %Dac] zicem c] avem p]rt]\ie cu El, \i umbl]m 'n 'ntuneric, min[im, 
\i nu tr]im adev]rul^ v.6. De multe ori m]rturia vie[uirii e contrar] vorbelor. 
Aceasta se 'nt`mpl] chiar 'n poporul Domnului. Vorbele spun una, iar 
faptele spun alta, contrazic vorbele. "n Vechiul Testament, Israel spunea c] e 
poporul ales al Domnului, dar ei alergau \i se 'nchinau lui Baal. "n perioada 
Noului Testament, unii spuneau c] sunt m`ntui[i, dar vie[uirea 'i ar]ta c] 
umbl] 'n 'ntuneric. Cretanii se l]udau c] "l cunosc pe Dumnezeu, dar cu 
faptele "l t]g]duiau (Tit 1:16). Unii spun c] sunt  cre\tini, dar tr]iesc ca 
p]g`nii. Nu trebuie s] fie a\a. Cine umbl] 'n 'ntuneric \i de la buze spune c] 
are p]rt]\ie cu Dumnezeu, minte. Deci, 'ngr]m]de\te alt p]cat la p]catele 
celelalte. Dar oare nu \tie Domnul purtarea noastr]? Suntem chema[i s]  
tr]im 'n adev]r. Numai a\a avem p]rt]\ie cu Domnul \i unii cu al[ii. 
 %Dac] zicem c] n-avem p]cat, ne 'n\el]m singuri \i adev]rul nu este 
'n noi^ (v.8). Aceasta e cea mai groaznic] 'n\el]ciune. E o 'n\elare de sine. 
O, ce mul[i fac lucrul acesta! Mai ales copiii poc]i[ilor zic c] ei n-au p]cat 
fiindc] manifest]rile p]catului nu sunt a\a puternice la ei. Dar p]catul e 'n 
'ns]\i firea lor. Trebuie s] avem cuvenita smerenie \i s] recunoa\tem 
vinov][ia noastr] \i c] niciodat] n-am meritat dragostea lui Dumnezeu. |i 'n 
lumina Lui, cu c`t ne apropiem mai mult de El, dragostea noastr] fa[] de El  
va fi mai cald], va fi din tot sufletul. Vom c`nta atunci: %Sunt un p]c]tos, dar 
salvat!^ %M]re[ul har m-a m`ntuit pe mine din p]cat^. 
 %Dac] zicem c] n-am p]c]tuit, "l facem mincinos \i Cuv`ntul Lui nu 
este 'n noi^ (v.11). Cuv`ntul sf`nt spune c] %to[i au p]c]tuit^. Dar o mul[ime 
din cei p]c]to\i nu se recunosc ca p]c]to\i, \i de aceea nici nu-\i caut] 
m`ntuirea sufletului. Ei nu-\i dau seama c] \i 'njur]turile, minciunile, 
vorbirea de r]u, m`niile, ne'n[elegerile, certurile, ura, be[ia, pref]c]toria, 
viclenia, vr]jitoria, r]utatea, l]comia de avere, avorturile, divor[urile, \i orice 
neascultare, 'n fa[a lui Dumnezeu sunt p]cate care duc sufletul la pierzare. 
Dac] spun c] n-am p]c]tuit, 'nsemneaz] c] "l fac mincinos pe Dumnezeu \i 
dovedesc c] nu am Cuv`ntul 'n inima mea. "n ziua mare a judec][ii nu 
cuvintele mele au valoare ci Cuv`ntul Lui. S] tr]im 'n lumin], s] umbl]m 'n 
Lumin]! "n fiecare zi s] ne punem vie[uirea de acord cu Cuv`ntul Lui. 
 

Pitt Popovici 

 Acordul 'ntre vorbire \i tr]ire! 
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Neemia 4:1-14 & 7: 16 

  C`nd Dumnezeu lucreaz] nimeni \i nimic nu poate s] stea 'mpotriva 
planurilor Sale. El a lucrat 'n vremurile vechi \i vrea s] lucreze cu aceea\i 
putere \i ast]zi prin cei care 'n[eleg voia Lui \i vor s] asculte de Cuv`ntul 
lui Dumnezeu. Lucrarea extraordinar] pe care Dumnezeu a s]v`r\it-o 
prin Neemia \i prin cei din vremea lui st] m]rturie pentru noi ca o lucrare 
exraordinar] de trezire a unei r]m]\i[e de oameni sc]pa[i din robie. 

 Dumnezeu le-a trezit duhul ca s]-\i vad] starea, s] strige la El dup] 
ajutor \i s] fie gata s] lucreze \i s] lupte pentru onoarea Domnului \i 
pentru binele fiilor \i ficelor lor. A\a cum se 'nt`mpl] de regul] c`nd 
poporul Domnului se treze\te, caut] fa[a Domnului \i dore\te s] umble 'n 
voia lui Dumnezeu, lucrul acesta este v]zut de cei de afar] care 'n cazul 
acesta au trebuit s] recunoasc] pe Dumnezeul lui Israel, t]ria bra[ului 
S]u puterea voiei Sale c]reia nu poate nimeni s] I se 'mpotriveasc] \i s] 
aib] c`\tig de cauz]. 

 

1. Greut][ile 'nt`mpinate 'n lucrare 

 Aici avem de-a face cu o lucrare inspirat] de Dumnezeu pe care El a 
voit s] o duc] la 'ndeplinire, \i ne fascineaz] felul de lucru al lui 
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Dumnezeu: 

 Caut un om: "ntotdeauna o lucrare dup] voia lui Dumnezeu 'incepe 
cu un om: "ntotdeauna 'nceputul lucr]rii e foarte important \i atunci c`nd 
este un 'nceput dup] voia lui Dumnezeu, direc[ia dat] 'n lucrare este 
esen[ial] pentru felul 'n care aceast] lucrare va continua. Dumnezeu a 
trezit duhul lui Neemia care poste\te \i se roag], iar Dumnezeu 'i 
descoper] fiecare pas pe care trebuie s]-l fac]. E minunat s] vedem c] 
acesta este felul de lucru al lui Dumnezeu, care ne descoper] \i azi doar 
un pas deodat]. Trezirea de la Ierusalim 'ncepe cu un om care s-a pus la 
dispozi[ia lui Dumnezeu \i care este un catalizator pentru r]m]\i[a 
sc]pat] din robie. Cuv`ntul ne spune c] la 'ndemnul lui Neemia, to[i s-au 
'nt]rit 'n hot]r`rea de a zidi. 

 Greut][ile sunt semnele care arat] c] suntem pe drumul cel bun: 
O lucrare dup] voia lui Dumnezeu nu se face f]r] greut][i. N-a trebuit s] 
treac] foarte mult] vreme ca Neemia \i tovar]\ii lui de lucru s] a\eze un 
principiu care e valabil \i azi \i anume, c] lucrarea lui Dumnezeu se face 
cu vase curate: 

 Œ Nu pot fi folosite 'n lucrare lui Dumnezeu vase str]ine, Tobia, 
Sambalat \i Ghersom. 

 Œ Nu pot fi folosite vase murdare (Noadia prooroci[a \i Semaia: 
Neemia 6:10-14)  

 Ace\tia au c]utat s] z]d]rniceasc] lucrarea lui Dumnezeu 'n multe 
feluri \i 'n multe ocazii. Opozitia din partea lumii este semnul clar c] 
lucrarea este pe drumul bun \i faptul acesta e un 'ndemn deosebit pentru 
cei ce cunosc am]nuntul acesta ca s] fie \i mai hot]r`[i \i persisten[i 'n 
lucrarea lui Dumnezeu. Neemia \i tovar]\ii lui nu s-au descurajat de 
'mpotrivirile celor 'mpotrivitori ci au fost parc] \i mai doritori s] urgenteze 
lucr]rile de zidire atunci c`nd au v]zut impotrivirile vr]jma\e.  

 O lucrare dup] voia lui Dumnezeu '\i are particularit][ile ei: 
Cuv`ntul ne spune c] lucrarea de aici mergea greoi 'ntruc`t, 
%d]r`m]turile erau multe...” (v 10). Intruc`t ini[iatorul lucr]rii este 
Dumnezeu, chiar greut][ile acestea particulare fiec]rei lucr]ri 'n parte pot 
s] fie identificate \i biruite pentru c] cel ce d] putere pentru fiecare slujb] 
este Dumnezeu. C`nd Dumnezeu treze\te pe poporul S]u punerea 'n 
ordine a lucrurilor 'ncepe din dreptul casei fiec]ruia \i fiecare prime\te 
aceast] 'n[elegere. 
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2. Lucr]ri esen[iale 'n lucrarea de trezire spiritual] 

 Pentru Neemia \i tovar]\ii lui de lucru \i de lupt] au fost foarte 
importante c`teva lucruri 'n aceast] lucrare: 

 a) %Ne-am rugat Domnului^.: Neemia s-a rugat \i a postit (Neemia 
1:4), poporul s-a rugat \i a strigat c]tre Dumnezeu 'ntruc`t vr]jma\ul se 
fr]m`nta din toate puterile \i pl]nuia tot felul de rele 'mpotriva celor ce 
lucrau. Lucrurile acestea au r]mas neschimbate \i vr]jma\ul sufletelor 
noastre se fr]m`nt] \i d] t`rcoale. Singurul mijloc prin care 'l putem birui 
este prin rug]ciune \i post, 'mpotrivindu-ne lui tari 'n credin[]. 

 b) %Poporul lucra cu tragere de inim]^. H]rnicia 'n lucrarea lui 
Dumnezeu este unul din lucrurile cheie care nu poate s] treac] 
neobservat. Ei aveau un scop sf`nt, o misiune sf`nt] \i o determinare pe 
care numai Dumnezeu a pus-o 'n inimile lor. Niciunul dintre ei nu vroia s] 
vad] d]r`m]turi 'n dreptul casei lui. Niciunul din ei nu vroia s] \tie c] a 
mai r]mas vreo piatr] sub praf \i moloz, \i 'n ciuda lipsurilor de multe 
feluri lucrau din greu 'n lucrarea lui Dumnezeu. 

 c) %Am pus o straja ”. Poporul lui Dumnezeu lucreaz] dar \i vegheaz]. 
Straja pe care ei au a\ezat-o era o straj] permanent], zi \i noapte straja 
aceasta veghea ca vr]jma\ul s] nu intre \i s] fac] vreo pagub]. 

 

3. Dumnezeu lucreaz] \i ast]zi 

 Suntem chema[i s] 'nv][]m de la ei \i s] vedem c] atunci c`nd 
Dumnezeu vrea s] fac] o lucrare, El face s] se 'nt`mple c`teva lucruri: 

 • Dumnezeu ridic] oameni care s] 'n[eleag] vremurile \i s] fie gata 
s] asculte de El. 

 • Sensibilizeaz] vasele pe care vrea s] le foloseasc] \i le echipeaz] 
pentru slujb]: Neemia a primit 'n[elegerea realit][ii de la Ierusalim \i 
dorin[a s] se implice 'n mod direct 'n aceast] lucrare. Doamne, Te rug]m 
s] ne deschizi ochii s] vedem ceea ce vrei Tu s] vedem, \i echipeaz]-ne 
pentru lucrarea pe care Tu vrei s] o 'nf]ptuie\ti prin noi. 

 • Dumnezeu pune pe inima lucr]torilor Lui, dorin[a de rug]ciune \i 
post: Neemia a pl`ns, s-a jelit, a postit, s-a rugat \i a folosit u\ile deschise 
de Dumnezeu. Doamne, aprinde-ne pentru Tine \i pune 'n noi dorin[a s] 
fim lupt]tori 'n rug]ciune \i 'n post pentru ca lucrarea Ta s] se fac] cu 
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putere de sus \i cu rezultate care s] Te prosl]veasc] pe Tine. 

 • Dumnezeu d]ruie\te unitate de ac[iune: Noi to[i avem c`teva lucruri 
'n comun care ne motiveaz] s] ne sprijinim unii pe al[ii 'n lucrare \i 'n 
rug]ciune \i s] sprijinim lucrarea lui Dumnezeu oriunde se afl] ea. Avem 
un vr]jma\ care trebuie biruit 'n fiecare clip], de aceea suntem chema[i 
s] veghem. Avem acelea\i 'mpotriviri din partea lumii, de aceea suntem 
to[i chema[i s] nu iubim lucrurile din lume c]ci aceasta 'nseamn] 
vr]jm]\ie fa[] de Dumnezeu. 

 Noi to[i avem aceea\i chemare \i r]spundere 'naintea lui Dumnezeu, 
pentru fra[ii no\tri \i pentru fiii \i ficele noastre. Noi to[i am primit porunca 
s] ducem Evanghelia la orice f]ptur], \i misiunea aceasta pe care am 
primit-o, Domnul a\teapt] s] o ducem la bun sf`r\it a\a cum genera[iile 
trecute au adus Evanghelia p`n] la noi. Noi to[i a\tept]m pe Domnul Isus 
s] vin] \i vrem s] fim gata at`t noi c`t \i cei de l`ng] noi s]-L 
'nt`mpin]m cu bucurie atunci c`nd va veni. 

 

 Doamne, deschide-ne ochii s] vedem \i d]-ne putere s] 'n[elegem 
voia Ta cu privire la noi \i la lucrarea 'n care vrei s] ne folose\ti. 
Doamne, arat]-ne 'nc] odat] c] 'n aceast] deosebit] lucrare pe care ai 
pus-o pe umerii no\tri e timpul s] ne relu]m locul nostru de veghe prin 
post \i rug]ciune. 

 Este aceasta oare dorin[a noastr] acum c`nd suntem 'n preajma celui 
mai extraordinar eveniment care '\i a\teapt] 'mplinirea? Dac] r]spunsul 
nostru este, %Da!^ e timpul s]-L rug]m pe El s] ne arate locul unde 
Domnul ne poate folosi 'n marea Lui lucrare, 'n ridicarea celor care au 
nevoie de ridicare, 'n 'mb]rb]tarea celor ce au nevoie de 'mb]rb]tare \i 
'n ducerea Evangheliei 'n locurile unde Cuv`ntul p]trunde greu. E timpul 
s] avem 'n vedere mai mult ca oric`nd pe cei din neamul nostru, din 
Rom`nia \i nu numai, \i s]-L rug]m pe El s] pun] pe inima fiec]ruia din 
noi, locurile ne-evanghelizate din [ar] \i oamenii aceia care stau departe 
de EL. 

 Doamne, pune 'n inima noastr] acela\ foc sf`nt pe care L-ai pus pe 
inima lui Neemia, \i arat]-ne cum s] ne cheltuim anii cu rost 'n slujba Ta, 
'n a\teptarea venirii Tale. Amin 

Costel Cristea, NY 
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VE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PE    

OGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEI 

Dragii no\tri, 
 
 V] dorim mult har \i 
binecuvant]ri sfinte de la Domnul \i 
M`ntuitorul nostru! 
 S]pt]m`na trecut] am avut o 
tab]r] cu opt studen[i la Curti\oara 
(cei 8 studenti sunt copii ai unor 
misionari din Senegal, Sri Lanka, 
Pakistan, Kenia \i Germania, fiindc] 
'n urm] cu c`[iva ani am fost 'ntr-o 
misiune scurt] 'n Pakistan, cu o 
clinic] medical]). Ei au lucrat cu 
copiii \i adolescen[ii de la Curti\oara 
\i din T`rgu Jiu. Am avut, de 
asemenea \i incursiuni prin sate 
pentru a c`nta pe strad] \i a putea 
vorbi direct cu locuitoorii satului. Am 
f]cut lucrul acesta la C]rpini\ \i 
Curti\oara. S`mb]ta am avut o 

Din [arina Olteniei 
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excursie 'mpreun] cu tinerii din 
T`rgu Jiu pe munte, la care am dorit 
s] participe \i tineri din C]rpini\, 'ns] 
nu au r]spuns favorabil. Vicu va avea 
mult de lucru acolo. Ruga[i-v] pentru 
noi s] reu\im 'n aceast] lucrare! 
 Am vorbit la biserica noastr] din 
T`rgu Jiu \i am convenit s] facem o 
tab]r] la C]rpini\ cu copiii din 
biserica din Tg-Jiu 'n luna August. 
Sper]m astfel s] 'i putem str`nge pe 
copiii din Carpini\ la biseric] \i s] 
relu]m programele de studiu cu 
tinerii. Tab]ra din August nu este 

'nc] sigur]; va trebui s] punem la 
punct unele detalii \i s] vedem 
r]spunsul p]rin[ilor, dar sper]m s] o 
putem face astfel 'nc`t s] fie un 
beneficiu dublu: pentru copii \i 
pentru biserica din C]rpini\. 
 "nca o dat], v] mul[umim pentru 
tot ceea ce face[i pentru misiunea de 
aici! Domnul s] v] r]spl]teasc] tot 
efortul! 
 
 Cu dragoste 'n Hristos,  
 Gabi \i Marian Popescu  (Tg-Jiu). 
 

"n misiune cu tinerii 
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Un trai 
frumos 

 Am citit un articol scris de o 
neurologist], Orly Avitzur. Ea scrie 
despre descoperirile lui Oliver Sacks, 
un alt neurologist foarte cunoscut. 
Titlul articolului m-a f]cut curioas]. 
%Creierul t]u: folose\te-l sau 'l pierzi”. 
Respectivul spune c] \i-a cheltuit 40 
de ani din via[] studiind creierul 
uman 'ncerc`nd s] 'n[eleag] 
misterele min[ii \i adun`nd 'n mod 
cronologic \i organizat tot felul de 
'nforma[ii legate de anumite cazuri 
reale. La data c`nd Orly 'i ia 'nterviu 
acestui neurolog, el era deja la 71 de 
ani, dar avea o energie tinereasc], 
entuziasm \i vitalitate, de\i se b]tuse 
deja cu c`teva boli serioase la v`rsta 
lui. Purta aparat auditiv \i '\i pierduse 
vederea de la un ochi, \i avea 
reumatisme \i alte maladii specifice 
v`rstei, dar '\i p]strase dragostea de 
via[] \i f]cea planuri s] c]l]toreasc] 
'n alte []ri. "n timpul vie[ii lui, datorit] 
studiilor pe care le f]cea asupra 
acestui subiect, \i-a f]cut un fel de 
plan cum s] 'mb]tr`neasc] frumos. 
Iat] c`teva practice care i-au folosit: 
 • "nsu\e\te-[i o nou] 'ndeletnicire 
 sau 'mbun]t][e\te una veche. El a 
c`ntat la pian p`n] la 14 ani, \i-a 
amintit c] i-a pl]cut s] c`nte la pian 
\i a preluat practica pianului din nou 
la 75 de ani. Spune el c] av`nd 
'ntelectul activ nu este numai 
distractiv, dar este \i un exerci[iu 
pentru creier, un exerci[iu care [ine 

creierul s]n]tos. 
 • M]n`nc] mai pu[in] carne, \i 
mai mult pe\te. 
 • Fii productiv \i activ spiritual. 
 • Stai activ din punct de vedere 
fizic ('notul este un sport recomandat 
pentru cei mai 'n v`rst]). 
 • Bucur]-te de 'n[elepciunea 
acumulat], 'n loc s] te pl`ngi dup] 
tinere[ea pierdut]. |i anii b]r`ne[ii 
pot fi plini de frumuse[e. 
 
 Asta spune unul din lume, \i 
spune bine. Biblia ne 'nva[] 'ns] cum 
s] 'mb]tr`nim frumos. Copiii 
Domnului au activit][i p`n] 'n 
ultimele momente din via[]. Au fost 
unii credincio\i care \i pe patul de 
moarte L-au m]rturisit pe Domnul 
Isus, \i prin atitudinea lor i-au 'nt]rit 
pe cei din jur \i au radiat de bucurie 
'n momentele de mare triste[e. Copiii 
Domnului 'ntineresc ca vulturii, \i au 
zborul 'nalt \i maiestos. P`n] \i 
natura ne spune c] toamna se culeg 
roadele... c] p`n] c`nd vine acel 
sezon fructele nu sunt coapte. Care 
fructe? Galateni 5:22-23 ne spune: 
%Roada Duhului dimpotriv] este: 
dragostea, bucuria, pacea, 'ndelunga 
r]bdare, bun]tatea, facerea de bine, 
credincio\ia, bl`nde[ea, 'nfr`narea 
poftelor!^ Acestea ar trebui s] fie 
podoabele b]tr`ne[ii noastre (deci, 
ne putem alege c`teva 'ndeletniciri 
din lista aceasta). Femeile 'n v`rst] 
au sarcina s] 'nve[e pe cele tinere \i 
s] 'mp]rt]\easc] din experien[a \i 
'n[elepciunea acumulat] 'ntr-o via[] 
'ntreag], iar cei b]tr`ni s] 'nve[e pe 
cei tineri Calea Domnului. 
 America este 'ns] [ara 'n care 
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oamenii b]tr`ni nu mai au nici o 
'ntrebuin[are. "n nici o alt] societate 
parc] nu este a\a de evident] lipsa 
de respect pentru cei 'n v`rst] \i 
pentru tot ce reprezint] ei. Culturile 
asiatice 'n special, chinezii, japonezii - 
au o atitudine deosebit de frumoas], 
chiar reveren[] pentru p]rin[ii \i 
str]mo\ii lor. Asta nu 'nseamn] c] 
trebuie s] ne 'nchin]m str]mo\ilor 
cum se 'nt`mpl] prin diferite p]r[i ale 
lumii; dar este a\a o lips] de 
'n[elepciune s] nu 'nve[i din gre\elile 
altora - sau din succesele lor. |i cine 
ar putea mai sincer \i mai deschis s] 
'[i arate cicatricele experien[elor 
proaste sau succesele experien[elor 
bune ca s] poti lua 'nv][]tur] din 
ele? — dac] nu cei apropia[i, p]rin[ii, 
fra[ii 'n credin[]! 
 Poate nu m-am g`ndit suficient la 
acest subiect 'n anii c`nd 'mi ziceam 
c] sunt t`n]r]. Dar pe ce trece 
vremea trebuie s] accept schimb]rile 
pe care le las] trecerea timpului \i 
peste mine. \i m] g`ndesc c] trebuie 
s] o fac cu gra[ie. Am v]zut b]tr`ni 
nesuferi[i \i nu vreau s] fiu o astfel de 
b]tr`n]. Am avut \i un exemplu 
deosebit 'n bunica mea, Bo[an Ana. 
"ntotdeauna am vrut s] fiu ca ea, 
p`n] \i atunci c`nd '\i pierduse 
sim[ul realit][ii \i uitase aproape tot 

din ultimii ani tr]i[i \i creierul ei 
func[iona cu informa[ia anilor tinere[ii 
ei, p`n] \i 'n acele momente cosea, 
[esea, cro\eta \i f]cea m`ncare. "mi 
amintesc c] am venit de la servici 
odat] \i m-am apropiat de patul ei. 
Deja nu-\i mai amintea multe nume, 
dar am avut pl]cerea s] v]d c] m] 
\tie p`n] 'n ultimele ei clipe lucide. |i 
cum am ajuns l`ng] pat, a pus m`na 
pe sfeterul cu care eram 'mbr]cat] \i 
a 'nceput s] numere ochiurile. Nu 
\tiam ce se 'nt`mpl] \i am 'ntrebat-o 
ce face? Mi-a zis cumva sup]rat]: 
 — P]i cum s]-[i tricotez sfeter 
dac] nu \tiu c`te ochiuri s] pun pe 
ace? 
 Am stat cuminte s] 'mi numere 
ochiurile la sfeter. Apoi a pus m`na 
pe cearceaful cu care era acoperit] \i 
m-a 'ntrebat c`te c]m]\i s]-mi fac] 
din el. M-am acomodat situa[iei \i i-
am spus s]-mi fac] at`ta c`te ies din 
material. N-a trecut un minut \i m-a 
trimis s] cur][ fasolea \i s-o pun la 
foc. Am fost foarte ocupate 'n seara 
aceea, am`ndou]... |i a\a vreau \i 
eu s] m] duc, ocupat]! A\a trebuie 
sa tr]im, ocupa[i cu cele bune, ca s] 
nu ne apuc]m s] facem lucruri 
nepotrivite \i rele. 
 Mai am un g`nd de 'ncheiere. Am 
c`[iva pomi 'n gr]din], care de at`ta 
road] au crengile rupte. M] 'ntreb 
dac] exist] credincio\i care sufer] 
din cauza multor poveri de road] 
bogat]. M] 'ntreb... Crengile mele nu 
sunt 'n pericol de rupere. Tu cum stai 
cu crengile? Dar cu roadele? Pentru 
unii din noi e timpul s] aducem ceva 
road]... 

Rodica Bo[an, California 

Dup] iubirea ce-o p]str]m 
"n inimile noastre, 
Suntem de jos, de pe p]m`nt, 
Sau din _n]l[imi albastre. 
 
|i dup]-al p]cii dulce har 
Pe buze \i-n tr]ire, 
Se va cunoa\te dac]-n noi 
E Duhul de sfin[ire. 
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%Toate lucrurile sunt cu putin[] 
celui ce crede!” 

(Marcu 9:23) 
 

 Credem noi aceast] afirma[ie? 
Dac] eu a\ spune c] nu cred 
aceast] afirma[ie ar fi foarte 
revolt]tor pentru cre\tinii sinceri 
fiindc] aceast] afirma[ie a f]cut-o 
Domnul Isus. Dar totu\i adresez 
aceast] 'ntrebare 'n modul cel mai 
serios \i personal pentru cititor. 
Crezi tu aceast] afirma[ie 'ntr-
adev]r?  Ai 'ncercat s] o pui 'n 
practic] vreodat] 'n via[a ta? Cât 
de multe, de dificile \i de imposibile 
au fost acelea ”toate” pe care le-ai 
'ncercat prin credin[] 'n via[a ta? 

 Odat] Domnul Isus mergea pe 
drum de la Betania la Ierusalim cu 
ucenicii Lui. Pe drum i s-a f]cut 
foame, s-a oprit la un smochin s] 
m]nânce smochine dar smochinul 
nu avea fructe, \i Isus l-a blestemat. 
Smochinul s-a uscat imediat. La 
'ntoarcere pe acela\i drum ucenicii 
au v]zut smochinul uscat \i au zis 
lui Isus: %"nv][]torule, uite c] 
smochinul s-a uscat.” Atunci Isus le-
a spus: %Ave[i credin[] 'n 
Dumnezeu!^ — %De aceea va spun 
c], orice lucru ve[i cere, când v] 
ruga[i, s] crede[i c] l-a[i \i primit, \i-

l ve[i avea.” (Marcu 11:20-24) 

 "ntr-o alt] 'mprejurare, un tat] a 
adus la Isus pe fiul s]u care din 
copil]rie se chinuia cu epilepsie. 
Dup] ce i-a prezentat cazul, i-a 
spus Domnului Isus: %Dac] po[i face 
ceva, fie-[i mil] de noi \i ajut]-ne.” 
Isus i-a spus: %Toate lucrurile sunt 
cu putin[] celui ce crede!” Atunci, 
tat]l copilului a strigat cu lacrimi: 
”Cred Doamne! Ajut] necredin[ei 
mele!” (Marcu 9:22-24). Sinceritate 
acestui om zdrobit de durere pentru 
fiul s]u, m-a f]cut s] reflectez mai 
mult la gândul - Pân] unde merge 
credin[a mea? Acest tat] a fost 
nevoit s] recunoasc] faptul c] ceea 
ce el credea c] este credin[] la el, 
seam]n] mai mult a necredin[]. A 
trebuit s] recunoasc] c] nu are 
credin[] de\i credea c] are ceva. 
Acest tat] ne reprezint] pe mul[i 
dintre noi. Care este defini[ia 
credin[ei \i ce 'nseamn] a crede, 
mul[i dintre cre\tini nu \tiu. De 
aceea nu \tiu nici dac] au sau nu 
credin[]. 

 Noi zicem c] cineva este 
credincios fiindc] merge la biseric] 
Duminica, sau s-a n]scut 'ntr-o 
familie cu reputa[ie cre\tin], sau 
agreeaz] cu crezul cre\tin aprobat 
de consiliul p]rin[ilor Bisericii 
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Cre\tine la Niceea. Când reflect]m 
serios la defini[ia credin[ei ca o 
%'ncredere neclintit] 'n lucrurile 
n]d]jduite, o puternic] 'ncredin[are 
despre lucrurile care nu se v]d^ 
(Evrei 11:1), atunci numele nostru 
de cre\tin se confrunt] cu o 
serioas] provocare. Atunci credin[a 
noastr] devine foartea invizibil] sau 
uneori chiar inexistent]. De aceea 
Domnul Isus 'ncerca s] motiveze 
pe ucenicii Lui s] aib] credin[] 'n 
Dumnezeu. Noi ne putem numii 
”credincio\i” dar s] nu avem 
credin[]. Eu nu scriu aici ca s] m] 
aflu 'n treab] ci tocmai pentu faptul 
c] am constatat cu 'ngrijorare c] 
tocmai când trebuie \i unde trebuie 
credin[a mea pare mai mult 
inexistent]. Cred foarte multe 
lucruri, cred Crezul Cre\tin, dar sunt 
foarte multe lucruri practice 'n via[a 
mea unde credin[a mea nu se 
exprim]. Sunt foarte multe situa[ii 
când trebuie s] spun, cu lacrimi, ca 
acel tat], Doamne eu cred dar ajut] 
necredin[ei mele.  

 Atunci când ucenicii Domnului 
au ajuns la aceea\i concluzie 
despre credin[a lor, \i au cerut 
Inv][]torului lor s] le m]reasc] 
credin[a (Luca 17:5), Domnul le-a 
spus: ”Dac] ave[i credin[] cât un 
grunte de mu\tar, a[i zice dudului 
acestuia dezr]d]cineaz]-te \i 
s]de\tete 'n mare \i v-ar asculta 
(Luca 17:6), Domnul nu s-a referit 
atunci atât la dimensiunea credin[ei, 

c't sa referit la existen[a credin[ei 
lor. Credin[a noastr] este pus] la 
examen atunci când este vorba s] 
credem c] ”toate lucrurile sunt cu 
putin[] celui ce crede” (Marcu 9:23). 
Aceasta este afirma[ia Domnului 
Isus \i noi zicem c] o credem, dar 
dac] ne gândim la acest adev]r nu 
se vede 'n practica noastr]. "mi 
amintesc de o ilustra[ie dintr-o 
predic] pe care am auzit-o când 
eram copil, cum c] o femeie avea 
'n gr]dina ei un pom care nu-i 
pl]cea unde era s]dit \i s-a decis 
s] se roage ca pomul s] se mute 
'ntr-un alt loc. Dup] ce s-a rugat 
insistent o zi, primul lucru care l-a 
f]cut ziua urm]toare a fost s] se 
uite pe fereastr] dac] s-a mutat 
pomul. Când a v]zut c] pomul era 
'n acela\ loc femeia s-a exprimat cu 
dezam]gire: %Am \tiut eu c] nu se 
mut]”. Aceast] afirma[ie a exprimat 
credin[a ei de la bun 'nceput. 
Domnul Isus a spus c] toate 
lucrurile sunt cu putin[] celui ce 
crede dar a spus \i %când v] ruga[i 
\i cere[i un lucru s] crede[i c] l-a[i 
\i primit \i-l ve[i avea^ (Marcu 
11:24). Trebuie s] crezi c] ai ceva 
atunci când 'l ceri de la Dumnezeu, 
\i 'l vei avea ('n viitor). Aceasta 
implic] s] a\tept]m 'n r]bdare 
r]spunsul Domnului ca s] vedem 
rezultatul credin[ei noastre. 

 Acest aspect al credin[ei 
g]se\te rezonan[], 'ntr-un fel \i 'n 
cercet]rile oamenilor de \tiin[] \i 



14 

 

filisofie. Rela[ia dinte ce credem, 
gândim \i ce ne imagin]m \i 
realitatea care o tr]im. Imagina[ia \i 
gândirea noastr], care merg mân] 
'n mân] cu credin[a noastr], 
afecteaz] via[a noastr]. Este 
concluzia cercet]rilor 'n domenniul 
psihologic, fiziologic \i medical. 'n 
Proverbe 23:7 g]sim idea c] omul 
este a\a cum gânde\te 'n inima lui. 
Gândirea, imagina[ia, credin[a 
noastr] afecteaz] tr]irea noastr]. 
De aceea, Domnul Isus a spus: 
%Ave[i credin[] 'n Dumnezeu!” 'n 
toate aspectele vie[ii, \i aceasta va 
afecta tr]irea noastr] atât fizic cât \i 

spiritual. Din dorin[a de a fi 'n[eles 
cât mai bine vreau s] folosesc aici 
no[iunea de imagina[ie 'n contextul 
credin[ei mele. 'ncerc s]-mi 
imaginez via[a mea 'n conformitate 
cu promisiunile lui Dumnezeu. 
Speciali\tii vin \i spun c] acea 
imagina[ie, cum gândesc eu sub 
c]l]uzirea Duhului lui Dumnezeu, 
se va transforma 'n realitatea vie[ii 
mele, pentru c] El ne d] \i voin[a \i 
'nf]ptuirea. El vrea ca eu s] fiu 
s]n]tos, eu cred c] sunt s]n]tos, \i 
El m] face s]n]tos. Aceast] 
credin[], aceast] atitudine, aceast] 
gândire \i imagina[ia mea se 
transform] 'n realitate a vie[ii mele, 
pentru c] toate lucrurile sunt 
posibile celui ce crede chiar dac] 
aceasta este atât de complicat 
pentru mine ca s] 'n[eleg dinamica 
acestui fapt.  

 Apostolul Pavel era convins c] 
este cel dintâi dintre p]c]to\i \i 
totu\i a spus cu convingere: ”Pot 
totul 'n Christtos care m] 'nt]re\te” 
(Filipeni 4:13). Posibilitatea care o 
avem este numai 'n Hristos 
Domnul.  "ntrebarea care r]mâne 
este: Atunci când va venii Domnul 
Isus va g]si El oare credin[] pe 
p]mânt? S] zicem \i noi din toat] 
inima, %Doamne eu cred, dar Te rog 
ajut] necredin[ei mele.^ 

 
Zach Ploscaru, Fremont, 

California 

Un dublu apel: 

 Pentru cei care 'mplinesc 
cinstea \i 'ndatorirea de sponsori ai 
lucr]torilor din c`mpul Evangheliei 
'n Rom`nia, fi[i binecuv`nta[i de 
Domnul. El v] va r]spl]ti cu 
m]sur] de slav] \i aici \i 'n 
ve\nicie. Sta[i tari 'n Domnul! 
 Pentru cei care sunt sem]n]tori 
ai Cuv`ntului 'n ogorul Rom`niei, 
'ndemnul din partea Domnului este 
s] r]m`ne[i tari 'n credin[] \i 
statornici 'n lucrare, c]ci %oricine 
pune m`na pe plug, \i se uit] 
'napoi, nu este destoinic pentru 
"mp]r][ia lui Dumnezeu” (Luca 
9:62). Fi[i plini de 'ncredere 'n 
f]g]duin[ele Domnului Isus. 
 

 Seam]n] ogorul ne-nfricat 
 Printre lacrime, dureri \i pl`ns; 
 Nu uita cuv`ntul minunat: 
 %Harul Meu '[i este de ajuns!^ 
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Dincolo de pustie 
Exod 3:2 

 Vreau s] m] g`ndesc cum se g`ndea Moise c`nd trecea de\ertul spre 
muntele Horeb. C`nd vrei s] g`nde\ti la fel ca Moise trebuie s] ai 80 de ani, 
sau s] te sim[i ca la 80 de ani, a\a c] vreau cu mult curaj s] trecem 
'mpreun] pustia. Visurile tinere[ii s-au 'ndep]rtat at`t de mult 'nc`t nu-\i mai 
cer nici unul implinirea. Egiptul poate are un alt faraon. Mama adoptiv] 
poate are 100 de ani, mama natural] probabil nu mai este, fra[ii sunt la fel 
ca mine. Totul are o nou] aliur]. Ora\ul Ramses probabil e construit de 
m`na fra[ilor mei de s`nge. Totul se ascunde ca un vis 'n mintea unui prin[, 
cu \anse duble ajuns p]stor la preotul din Madian. Nu mai e pretendent la 
tronul Egiptului, nici doritor s]-\i elibereze na[iunea robit] de st]p`nitorul 
popoarelor. Acomadat la via[a f]r] nout][i, consider`nd ciclul vie[ii terminat, 
vrea s] vad] ceva mai mult din locul pe care 'l cuno\tea de patruzeci de ani, 
pas cu pas. Poposise de zeci de ori din loc 'n loc \i cuno\tea fiecare pomi\or 
sau tufi\ al pustiei. Turma de oi 'nainta ca de obicei mai 'ncet dar cu sigur 
'nspre Horeb. Dintr-odat], o priveli\te nou], un foc care 400 de ani nu 
izbucnise, acum arde 'n de\ert. Un nou eveniment de discutat cu Ietro. 
Prima noutate 'n 40 de ani. %M] 'ntorc s] vad ce este”. 
 Din foc ie\eau cuvintele vie[ii, gloria prin[ului 'i era redat] 'n 'ntregime, 
Exod 4:1-17. "nsu\i Creatorul regenera un foc aproape stins, Exod 4:12. 
“Du-te, e\ti gura Mea, e\ti %Eu cu tine^. Te-am aprins cu un foc care nu se 
mai stinge niciodat]” Exod 4:13. Ast]zi Moise refuz] s] mearg] dar dupa 
'nc] 40 de ani avea s]-L roage pe Dumnezeu s]-l lase s] c]l]toreasc] 
'mpreun] cu poporul ales. 
 Focul aprins 'n Horeb nu se poate stinge, el des]v`r\e\te lucrarea 
'nceput] 'n noi. "ntrebarea mea este, c`[i ani ai sau avem de c`nd pa\tem 
oile lui Ietro, ascun\i printre madiani[i. Chemarea Domnului Isus este, 
%Duce[i-v]!^ Dup] 2000 de ani focul sacru v]zut de Moise 'nc] aprinde inimi 
pentru Hristos. Ce ieri era imposibil ast]zi e evenimentul zilei. Cu o genera[ie 
'n urm] cea mai rapid] metod] de r]sp`ndire a Cuv`ntului Sf`nt era 
tip]rirea \i distrubuirea mesajului cu riscul ca mesajerul s] fie prins \i 
maltratat. Totu\i 'n decursul acestei genera[ii tehnologia a f]cut un salt 
spectacular. Parc] s-ar fi aruncat peste secole 'nainte. Pe calea undelor 
Cuvantul Evanghelei ocole\te 'ntreaga planet] cuprinz`nd ca 'ntr-un 
p]ienjeni\ orice col[ unde se afl] oameni. Receptorul a devenit at`t de %la-
'ndem`na-fiec]rui-om,^ 'nc`t p``n] \i un copil poate avea parte de 
chemarea divin]. Dumnezeu care deschide min[ile a deschis oamenilor 
aceste c]r]ri neb]t]torite p`n] acum. E minunat s] vedem cum o lume 
ostil] Creatorului lucreaz] prin tehnica de azi la 'mplinirea planului m]re[ de 
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Rom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru Hristos    
%Mare este seceri\ul, dar pu[ini sunt lucr]torii! Ruga[i, deci, pe Domnul 

seceri\ului s] scoat] lucr]tori la seceri\ul S]u^ (Luca 10:2). 

V] 'ndemn]m s] v] ruga[i pentru noi \i s] 'ntinde[i o m`n] de ajutor. 
Orice dona[ie pentru lucrarea misionar] din Rom`nia, poate fi trimis] 

pe adresa: 
 Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523. 

m`ntuire a celor ce cred 'n El! 
 Moise a ezitat un moment. Logica 
'l descuraja: E\ti b]tr`n, e\ti un fricos, 
e\ti un om urm]rit, \i mai r]u, e\ti un 
cioban sub ocrotirea lui Ietro. Toate 
aceste dovezi naturale cad la p]m`nt 
c`nd Domnul te reabiliteaz] \i te 
trimite. Dac] ascultarea de faraon i-ar 
fi adus lui Moise locul de prin[ al 
Egiptului, ascultarea de Dumnezeu i-a 
oferit lui Moise locul de a-L reprezenta 
pe Dumnezeu pe 'ntreg p]m`ntul, sau 
'n Imperiul cel mai mare de pe 'ntreg 
p]m`ntul. 
 Dumnezeu \tie c] nu e t`rziu s] 
intri 'n focul luptei, El '[i promite, %Eu 
voi fi cu tine, cu gura ta, Eu te sprijinesc \i tot Eu '[i vin 'n ajutor, Eu te sus[in 
cu dreapta Mea biruitoare!^ Biruin[a Evreilor a 'nceput c`nd ei au ie\it din 
anonimat ca sa aduc] o jertf], probabil prima pe terenul robiilor. Porunca 
Domnului Isus este ca fiecare dintre noi s] ne facem misionari activi, 
'narma[i cu ce 'nv][]m prin Duhul Sf`nt 'n casa Domnului. S] aplic]m 
Cuv`ntul 'n via[a de toate zilele. 
 "nchei cu o 'ntrebare: Ai o persoan] fizic] pentru care stai 'naintea lui 
Dumnezeu, pentru care mijloce\ti ca s] scape din robia diavolui?^ Dac] nu 
ai, alege-[i una. Nu eu te trimit, ci Domnul Isus. Moise a mijlocit pentru o 
na[iune 'ntreag] \i 'n mijlocul acesteia urma s] apar] Unul care mijloce\te 
pentru lumea 'ntreag]. Tu \i eu suntem mijlocitori 'mputernici[i s] lucr]m 'n 
Numele Lui. 
 Maranata! Chiar la 80 de ani nu e prea t`rziu, mai po[i mijloci ! 
 

  Elisei Bo[an 


