Iulie - Septembrie 2013

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral
P. O. Box 2329, Pleasant Hill, California, 94523

%Duce[i-v] 'n toat] lumea \i propov]dui[i Evanghelia la orice
f]ptur]. Cine va crede \i se va boteza, va fi m`ntuit; dar cine nu va
crede, va fi os`ndit^ (Marcu 16:15-16).

Moieciu de Sus, Bucegi

Din via[a stuparului...

Poate pare ciudat s] vezi o insect] 'nv`rtindu-se 'n jurul unui
picioru\, b]t`nd din aripioare sacadat \i [op]ind, 'ndoindu-\i corpul 'n
diferite forme \i direc[ii ca un mic v`rtej de ap]. %Dansul^ albinelor
lucr]toare are o semnifica[ie mult mai profund] 'n compara[ie cu
numele dat de oameni %dansului^. Dansatoarea indic] descoperirea
unui nou c`mp de lucru, mai exact, multe flori deschise gata s]-\i
d]ruiasc] via[a 'n folosul altora. Mi\carea albinei indic] distan[a \i
direc[ia unde se poate lucra.
Dorin[a mea nu este s] vorbim despre stup]rit. Pentru aceasta sunt
cursuri speciale cu oameni bine documenta[i. Eu doresc s] facem un
pas mai profund, ad`ncindu-ne 'n cuvintele M`ntuitorului nostru la
Ioan 4:35, care ne spune: %Nu zice[i voi c] mai sunt patru luni p`n] la
seceri\? Iat], Eu v] spun: Ridica[i-v] ochii, \i privi[i holdele, cari
sunt albe acum, gata pentru seceri\^
Avem un c`mp de lucru? Suntem cuprin\i 'n activitate lucr`nd pe
ogorul Domnului? Albinele lucr]toare '\i cheltuiesc propia lor via[]
'ncerc`nd s] cuprind] toate florile care sunt deschise pentru ele. Ele
\tiu c] florile nu stau mult deschise. Odat] ce au primit s]m`n[a se
'nchid \i ofera fermierului bucuria unei noi recolte. Florile care nu au
fost vizitate de albine cad la p]m`nt f]r] s] rodesc].
Evanghelia este s]m`n[a nemuririi. %Tot a\a, v] spun c] este
bucurie 'naintea 'ngerilor lui Dumnezeu pentru un singur p]c]tos
care se poc]ie\te^ (Luca 15:10).
Cunosc un credincious care de dragul florilor prim]verii (Rom`nia
pentru Hristos) a d]ruit $40,000.00 (sun] mult pentru noi care d]m
pu[in). Florile nu sunt ve\nic deschise; 'n scurt timp se 'nchid. De ce
s] c`nt]m c`ntarea, %Merge-voi cu m`na goal] 'naintea Domnului^,
dac] nu ai flori deschise aici. %Rom`nia pentru Hristos^ are un c`mp
'ntreg deschis. Ud] \i tu, iubite cititor, m]car o floare.
Domnul nostru ne spune c] %...oricine v] va da de b]ut un pahar
cu ap], 'n Numele Meu, pentru c] sunte[i ucenici ai lui Hristos,
adev]rat v] spun c] nu-\i va pierde r]splata” (Marcu 9:41). C`nd
scrii cecul, men[ioneaz] la memo cuvintele 'ntregi: %"n Numele
Urmare 'n ultima pagin]
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La 'nceputul lunii mai fr. Matei Istudor, p]storul bisericii noastre,
mi-a cerut ca 'n luna mai, s] fac eu un studiu biblic cu biserica pentru
ora de vineri seara. Sunt b]tr`n 'n al 95-lea an. Dup] ce m-am rugat, iam spus c] accept s] [in studiul %S] cunoa\tem mai bine pe Domnul
din revela[iile Sale fa[] de al[ii^. "l cunoa\tem a\a de pu[in. Ne
mul[umim c] ne-a m`ntuit prin marea Jertf] a Preaiubitului S]u Fiu.
Dar toat] vie[uirea cre\tin] e determinat] de cunoa\terea Lui. Nu
f]cusem niciodat] acest studiu.
Cu rug]ciune \i cercetare, vineri seara 10 mai am vorbit despre
revela[ia f]cut] de Domnul lui Noe: ar]tarea p]c]to\eniei poporului,
sanc[ionarea prin potop \i porunca s]-\i fac] o corabie spre a salva
via[a pe p]m`nt. Noe avea v`rsta de 500 de ani c`nd a primit porunca.
Am ar]tat ceva din greut][ile \i piedicle ce le-a avut Noe 'n acea
perioad] patriarhal]. Dar fiindc] Noe umbla cu Domnul, la 600 de ani,
citim c] %A\a a \i f]cut Noe: a f]cut tot ce-i poruncise Dumnezeu^
(Gen.6:22. Deci corabia era gata. O, de ne-am asem]na cu Noe 'n
ascultarea 'n totul de Domnul.
O VERIFICARE IMAGINAR}: Azi noi tr]im 'ntr-o lume postmodern], unde totul se verific]. S] ne 'nchipuim c] \eful inspectorilor,
Dl. "n[eleptul Lumii, om foarte ra[ionalist ar fi venit ’n inspec[ie la
corabie. Pe un papirus ar fi f]cut o seam] de not]ri:
•Corabia nu are tablou de
comand];
•Nu are v`sle;
•Nu are catarg cu p`nze;
•Nu are ancor]
•Nu are c`rm].
— Nu pot s] dau permis de
naviga[ie.
|i natural urmeaz] discu[ia:
— Unde vrei s] mergi cu ea?
|i Noe raspunde:
— Nu \tiu...
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— Cum nu \tii? De ce ai f]cut-o?
— Mi-a poruncit Dumnezeu.
— %Aha, ai visat!^
— Nu, domnule, chiar El mi-a
spus c] are s] vin] un potop de
ape \i trebuie s] salvez via[a pe
p]m`nt
— Noe, ai 'nebunit! Cu a\a o
corabie s] salvezi via[a?
— Nu-s nebun, domnule, dar vine pr]p]dul. Dac] vrei s] scapi cu
via[], vino cu noi 'n corabie...
Dar el r`de ironic, batjocoritor \i pleac].
Noe merge la Domnul Dumnezeu \i-I spune ce-a zis "n[eleptul
Lumii, c] l-a batjocorit, c] a f]cut o corabie, care nu e bun] de nimic.
— "n[eleptul lumii M-a l]sat pe Mine afar] din calculele lui. Tu \i
familia ta, intra[i 'n corabie \i l]sa[i s] intre din toate viet][ile perechi,
perechi.
|i a intrat \i m]garul \i boul \i capra, iar "n[eleptul Lumii s-a
pierdut pe sine prin necredin[]. Iar, 'n furia n]praznic] a apelor,
Domnul S-a dovedit a fi cel mai bun C`rmaci.
Azi noi to[i c]l]torim 'n nava %TERA^ f]r] v`sle, f]r] ancor] \i
f]r] c`rm] \i c`nd 'i vine r`ndul, fiecare obligatoriu coboar] din mers
'n alt] barc], tot f]r] v`sle, f]r] ancor] \i f]r] c`rm]. |tii tu unde te va
duce acea b]rcu[]: 'n cer sau 'n iad???
Asigur]-[i destina[ia !
Petru Popovici

Adunare la
Istria, jud.
Constan[a
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2 Tim. 1:7-18
M] simt fericit s] pot s] scriu c`teva r`nduri pe aceast] tem],
'ntruc`t, ne d]m to[i bine seama, ca \i credincio\i ai Domnului, de cel
pu[in dou] lucruri care ne privesc deopotriv] pe noi \i pe cei ce vin
dup] noi: "nt`i, tr]im vremurile cele mai de pe urm] \i credem c]
Dumnezeu ne-a a\ezat cu un scop bine definit 'n aceste vremuri. |i
apoi, al doilea lucru, c] suntem confrunta[i cu tot felul de pericole care
ne p`ndesc la fiecare
pas, 'n ceea ce prive\te %El ne-a m`ntuit \i ne-a dat
tr]irea \i lucrarea
o chemare sf`nt]...^
cre\tin].
Apostolul Pavel 'l
(2 Tim. 1:9)
avertizeaz] cu mult]
grij] pe Timotei asupra acestor pericole care erau active \i atunci. Din
aceste pericole care sunt at`t de la mod] 'n zilele noastre, a\ vrea s]
'mp]rt]\im 'mpreun] c`teva, doar c`teva:

Pericolul Fricii \i Ru\inii
Acesta era un pericol la mod] 'n vremea apostolului Pavel:
•%C]ci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric], ci de putere, de
dragoste \i de chibzuin[]” (2 Timotei 1:7).
•%S] nu-[i fie ru\ine dar de m]rturisirea Domnului nostru, nici de
mine, 'ntemni[atul Lui. Ci sufer] 'mpreun] cu Evanghelia, prin puterea
lui Dumnezeu” (2 Timotei 1:8).
"ntruc`t Duhul lui Dumnezeu cunoa\te toate lucrurile ad`nci ale
fiec]rui om, El a \tiut de ce L-a inspirat pe apostolul Pavel s] scrie lui
Timotei, %S] nu-[i fie ru\ine de m]rturisirea Domnului Isus...” Da, El a
v]zut pericolul care se apropia de Timotei atunci, dar a v]zut prin
vremuri, \i mai ales a v]zut peste veacuri 'n vremurile noastre, toate
ravagiile pe care deja le face \i poate s] le fac] \i 'n viata noastr], \i
anume, frica \i ru\inea de a-L m]rturisi pe Domnului Isus.
Apostulul 'l 'ndeamn] pe Timotei cu toat] dragostea, cu toat]
puterea \i cu toat] autoritatea s] r]m`n] de partea Domnului \i s] nu-i
fie fric], nici ru\ine: %Sufer] 'mpreun] cu Evanghelia!”
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•%Dreptarul 'nv][]turilor s]n]toase... [ine-l cu credin[a \i
dragostea care este 'n Hristos Isus” (2 Timotei 1:13).
•%Lucrul acela bun care [i s-a 'ncredin[at, p]ze\te-l prin Duhul
Sf`nt care locuie\te 'n noi” (2 Timotei 1:14).
Timotei a ascultat de glasul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel \i
a ie\it biruitor, nu a dat 'napoi, a trecut cu bine examenul, \i ne-a ar]tat
c] se poate birui frica \i ru\inea prin r]m`nere de partea lui
Dumnezeu, de partea Evangheliei, 'mpreun] cu to[i cei ce au r]mas 'n
picioare, 'ntruc`t ei s-au ancorat 'n adev]rul Sfintelor Scriputuri \i au
pre[uit nespus de mult Lumina Duhului lui Dumnezeu care lucra 'n
via[a lor \i prin via[a lor.
Exista o intrebare care asteapta un r]spuns din partea noastr], a
fiec]ruia: Sunt deja prins de pericolul ru\inii \i chiar 'mi este ru\ine de
m]rturisirea Domnului Isus? Dac] r]spunsul este %NU^, atunci de ce
tac, de ce nu r]sp`ndesc Evanghelia, de ce nu spun ce a f]cut \i ce face
Domnul Isus 'n via[a mea?
Pe l`ng] noi se perind] at`[ia oameni (nimeni nu trece pe l`ng]
noi la 'nt`mplare) pe care Dumnezeu 'i trimite 'n calea noastr] ca s]
aud] de la noi despre Domnul Isus, despre suferin[ele Lui la Golgota
pentru p]catul fiec]rui om, despre m`ntuirea care se cap]t] prin
credin[], despre tot planul lui Dumnezeu pe care noi 'l cunoa\tem, dar
at`[ia din cei ce vin 'n contact cu noi 'n fiecare zi, nu-l cunosc \i au
nevoie disperat] s]-l cunoasc].

Pericolul P]r]sirii
|i acesta era un pericol la mod] 'nc] 'n vremea apostolului Pavel:
%|tii c] cei ce sunt 'n Asia to[i m-au p]r]sit; 'ntre al[ii \i Figel \i
Ermogen...^ (2 Timotei 1:15).
Nu ne 'ngroze\te expresia aceasta, %to[i m-au p]r]sit” ? Nu avem
\i noi 'naintea ochilor no\tri pe unii din cei din vremea noastr] pentru
care st]m 'naintea lui Dumnezeu zi \i noapte?
Apostolul Pavel ne d] dou] nume mai proeminente, Figel \i
Ermogen, nume cunoscute 'n vremurile acelea. Picioarele acestora au
'ncetat s] mai mearg] pe calea credin[ei \i dac] ne g`ndim c] ace\tia
au primit Cuv`ntul \i au 'nv][at de la apostolul Pavel, au lucrat \i au
umblat cu el, cu siguran[] c] ne punem 'ntrebarea: Care dintre
muritorii de r`nd puteau s] le ofere mai mult dec`t le-a oferit apostolul
Pavel?
In casele de 'nchin]ciune sunt \i azi locurile goale ale celor doi,
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ale lui %Figel \i Ermogen...^
Cunoa\tem pe unii care au 'ncetat s] mai vin] la p]rt]\ia sfin[ilor
'n lumin] \i pe care, cei dintre noi care am venit din lume, chiar i-am
g]sit 'n bisericile locale pe care le-am frecventat.
Apostolul Pavel 'l 'mb]rb]teaz] pe Timotei, \i, desigur, pe noi
to[i, aduc`ndu-ne aminte c] dac] unii au plecat, Dumnezeu nu este
lipsit de oameni care stau statornici \i credincio\i pe calea Lui.
Ace\tia, pu[ini \i statornici, sunt de mare valoare pentru lucrarea
lui Dumnezeu. "l d] ca exemplu pe Onisifor (2 Tim. 1:16), care nu
numai c] a biruit ru\inea, dar a fost de mare ajutor \i m`ng]iere pentru
apostolul Pavel 'n c`teva r`nduri, 'n vremurile deosebit de grele din
via[a lui:
•%Domnul s]-\i verse 'ndurarea peste casa lui Onisifor; c]ci de
multe ori m-a m`ng]iat, \i nu i-a fost ru\ine de lan[ul meu” (2 Tim.
2:16).
•%Nu numai at`t, dar, c`nd a fost 'n Roma, m-a c]utat cu mult]
grij] \i m-a g]sit” (2 Tim. 2:17).
•%Dea Domnul s] capete 'ndurare de la Domnul %'n ziua aceea^.
Tu \tii foarte bine c`t ajutor mi-a dat el 'n Efes ” (2 Tim. 2:18)
Apostolul Pavel spunea Bisericii din Galatia un lucru de
aten[ionare care ne folose\te: %|i ia seama la tine 'nsu[i, ca s] nu fii
ispitit \i tu^ (Galateni 6:1b).

Pericolul Unei Vie[i Duble
|i acesta a fost un pericol la mod] 'n vremea apostolului Pavel:
%...av`nd doar o form] de evlavie dar t]g]duindu-i puterea.
Dep]rteaz]-te de oamenii ace\tia^ (2 Timotei 3:5).
Apostolul Pavel nu vede nici o posibilitate de 'ndreptare a acestora
prin Timotei, ci mai degrab] vede pericolul influen[ei nefaste pe care
ei ar fi putut s-o aib] 'n viata acestui p]stor t`n]r, c]ruia 'i porunce\te
s] se dep]rteze de astfel de oameni. Aici parc] functioneaz] principiul
merelor stricate care pot strica pe cele bune. Pavel 'l 'ndeamn] \i de
aceast] dat] s] biruiasc] prin ancorare 'n adev]rul Sfintelor Scripturi,
'ndemn care este a\a de esen[ial \i pentru biruin[a noastr] 'n lupta
'mpotriva influen[elor care ne pot sl]bi alergarea pe Cale:
•%Tu s] r]m`i 'n lucrurile, pe care le-ai 'nv][at \i de care e\ti
deplin 'ncredin[at, c]ci \tii de la cine le-ai 'nv][at; din pruncie cuno\ti
Sfintele Scripturi, care pot s]-[i dea 'n[elepciunea care duce la
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m`ntuire, prin credin[a 'n Hristos Isus. Toat] Scriptura este insuflat]
de Dumnezeu \i de folos ca s] 'nve[e, s] mustre, s] 'ndrepte, s] dea
'n[elepciune 'n neprih]nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s] fie
des]v`r\it \i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun]” (2 Tim.
3:14-17).
Atunci c`nd influen[a ta nu lucreaz] la via[a celor din jurul t]u ci
mai degraba ei te sl]besc pe cale, mesajul apostolului Pavel r]m`ne
valabil: %Dep]rteaz]-te de oamenii ace\tia!”

Pericolul Insuport]rii Cuv`ntului
Iat] un alt pericol la mod] 'nc] din vremea apostolului Pavel:
•%Propov]duie\te Cuv`ntul, st]ruie asupra lui la timp \i ne la
timp, mustr], ceart], 'ndeamn] cu toat] bl`nde[ea \i 'nv][]tura^ (2
Timotei 4:2).
•%C]ci va veni vremea c`nd oamenii nu vor putea s] sufere
'nv][]tura s]n]toas]; ci 'i vor g`dila urechile s] aud] lucruri pl]cute,
\i '\i vor da 'nv][]tori dup] poftele lor^ (2 Timotei 4:3).
Urgen[a r]sp`ndirii Evangheliei a fost atunci \i a crescut
exponen[ial de atunci \i p`n] acum, 'mpreun] cu num]rul celor
'mpotrivitori, care, Doamne ai mil]! c]ci mul[i mai sunt... Ei nu scad
ci se tot 'nmul[esc, dar lucrul acesta nu trebuie s] ne descurajeze ci
dimpotriv] s] ne dea imbold s] propov]duim prin toate mijloacele
care ne stau la dispozi[ie, c`t 'nc] se poate propov]dui Evanghelia. E
tare minunat s] mergem 'mpotriva curentului necredin[ei, mai ales c]
Domnul ne-a promis c] El va fi cu noi ca s] ne 'nt]reasc] \i s] ne
inspire.
Dumnezeu a avut intotdeauna un popor al Lui care I-a purtat
Numele. Prin Harul lui Dumnezeu, Biserica este ast]zi poporul care "i
poart] Numele lui Dumnezeu. Din acest popor, tot prin Harul S]u,
facem parte \i noi. Nu altora, din afar], ci nou] celor ce ne f]lim cu
Numele Lui, nou], Dumnezeu ne-a 'ncredin[at aceast] lucrare de
propov]duire a Evangheliei. El ne vrea s] r]m`nem tari 'n credin[],
f]r] s] ne 'nfrico\]m \i f]r] s] ne ru\in]m de propov]duirea Numelui
Domnului Isus, statornici pe cale, f]r] s] ne l]s]m influen[a[i de cei ce
tr]iesc o via[] dubl] ci dimpotriv], s] r]m`nem bine ancora[i 'n
Sfintele Scripturi, pre[uind nespus de mult lumina Duhului lui
Dumnezeu care lucreaz] 'n via[a noastr]. El ne aduce aminte de
Marea Ins]rcinare, \i anume c] r]sp`ndirea Evangheliei, El a a\ezat-o
pe umerii no\tri, peste care El vegheaz] cu scump]tate ca s] ne
8

'nt]reasc] 'n fiecare clip].
Pentru o vreme ca aceasta El ne-a r`nduit s] fim parte din Biserica
Lui, ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru o asemenea lucrare, \i ne
d] 'n[elegerea prin Duhul Sf`nt, cum s] ne folosim darurile \i bel\ugul
de binecuv`nt]ri cu care El ne cople\e\te 'n fiecare zi.
Iat] c`teva adev]ruri la care se cere s] g`ndim 'n fiecare zi:
•Dac] nu propov]duiesc eu celor din sfera mea de influen[], cine
le va propov]dui Cuv`ntul vie[ii?
•Dac] nu sus[in eu lucrarea misionar] din Rom`nia, atunci cine se
va implica 'n aceast] sus[inere?
•G`nde\te-te c] al[ii propov]duiesc Cuv`ntul \i sunt mai tineri 'n
credin[] dec`t tine.
•G`nde\te-te c] al[ii d]ruiesc pentru sus[inerea unui lucr]tor 'n
Romania \i poate c] nu au primit at`tea binecuv`nt]ri c`te ai primit tu.
Domnul care-I bun cu noi cu to[i \i ne-a p]strat p`n] acum cu
M`na Lui cea tare \i bun], El s] ne [in] tari pe cale \i s] ne lumineze
mintea \i inima ca s] 'n[elegem unde \i cum trebuie s] lucr]m pentru
r]sp`ndirea Cuv`ntului \i unde s] venim 'n ajutorul celor ce deja
seam]n] S]m`n[a cea bun].
Costel Cristea

Istria: Copiii 'nva[] versete din Biblie
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Cernetu - {ig]ne\ti, jud. Teleorman — "n luna martie am avut
patru seri speciale de evanghelizare. "n fiecare sear] au fost suflete
care au r]spuns invita[iilor de predare. Una din prietenele care au fost
prezente a fost cercetat] de Cuv`nt \i ne-a m]rturisit c] vrea s]-L
urmeze pe Domnul. Dar 'n urm]toarele s]pt]m`ni n-a mai venit la
adunare. Ne-a explicat faptul c] atunci c`nd au aflat copiii ei inten[ia
ei de a se poc]i au amenin[at-o c] o dau afar] din cas]. Ne rug]m ca
Domnul s] se 'ndure de ea \i familia ei. "ntr-una din seri ne-am
bucurat s] vedem printre prietenii prezen[i o familie t`n]r] pe care
demult 'ncec]m s]-i aducem la adunare. La sf`r\itul serviciului de
evanghelizare, so[ia (care fusese prima oar] 'ntre noi) ne-a m]rturisit:
%Dac] mesajul ar fi fost un pic mai lung, eu a\ fi 'nceput s] pl`ng^.
Cuv`ntul Domnului atinge \i azi sufletele oamenilor. Mul[umim
tuturor celor care sunte[i al]turi de noi 'n rug]ciune. (Mitroi Cornel).
C]p`lna, jud. S]laj — "n fiecare mar[i am organizat seri de
rug]ciune la casele fra[ilor 'n v`rst] care nu pot veni la adunare. Au
fost invita[i \i vecinii acestora. Lucrul acesta d] rezultate frumoase.
(Bercea Iulian).
Buturugeni, jud. Giurgiu — Mul[umim frumos pentru sprijinul pe
care ni-l da[i. Ne rug]m ca Domnul s] dea binecuv`nt]ri peste cei care
se roag] pentru m`ntuirea oamenilor din Buturugeni! (Alexa Liviu)
Alexandria, jud. Teleorman — Am 'nceput zidirea capelei la
Con[e\ti, \i trebuie s] fac pe dirigintele de \antier. Dar ne bucur]m c]
'n urma evangheliz]rilor, avem mul[i prieteni care ne viziteaz].
(Furdui Daniel).
Medgidia, jud. Constan[a — "n luna aprilie un t`n]r musulman a
venit la adunarea noastr] \i L-a primit pe Domnul 'n inima lui.
Aceast] convertire a avut un ecou puternic 'n r`ndul credincio\ilor
musulmani. Liderii musulmanilor s-au agitat \i au 'nceput tot felul de
presiuni asupra noastr]. Domnul s] fie sl]vit c] ne d] biruin[]. M]rire
Lui! (Sali Sabri).
Filipe\tii de P]dure, j. Prahova — De\i 'nt`mpin]m piedici din
partea unor preo[i, lucrarea Domnului merge 'nainte. (Dragnea Daniel.
Marg]u, jud. Cluj — "n biserica %Harul^ preg]tim 'n luna august
s]rb]toarea de 100 de ani de la 'nceputul primilor cre\tini bapti\i 'n
comun]. "n cur`nd vom avea un botez. Ruga[i-v] pentru noi; sim[im
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nevoia de sprijin 'n rug]ciune, fiindc] apar probleme at`t 'n interiorul
bisericilor c`t \i din afara lor 'n aceste vremuri. (C]prar Emanoil).
Constan[a — Lucrarea 'n Dobrogea 'nainteaz] \i Evanghelia se
veste\te chiar dac] inimile se deschid greu. Ne rug]m pentru un botez
'n vara aceasta, o biruin[] a Cuv`ntului sf`nt sem]nat pe aceste
mealeaguri %aride^. Ne rug]m pentru autenticitate 'n declara[iile de
credin[] 'n apa botezului. Domnul s] v] umple ambele c]m]ri: c]mara
casei cu bel\ug, iar c]mara inimii cu dragoste, pace, bucurie deplin] 'n
Domnul Isus! (Daniel Cartacai)
Domnin, jud. S]laj — Din luna februarie am 'nceput
evangheliz]rile: la Oar[a, jud. Maramure\, la N]radea, Domnin,
Cuceu, Jibou, Poarta S]lajului, Jac, Var, Creaca, Prod]ne\ti, Odorhei,
S]l][ig, \i Surduc. A fost o perioad] de mari b]t]lii spirituale, \i roada
a fost pu[in]. Ruga[i-v] pentru cei care au ajuns 'n contact cu
Evanghelia 'n aceste luni; pentru profesorul de religie ortodox] din
Surduc, care se lupt] foarte mult 'mpotriva copiilor care au cursul de
religie 'mpreun] cu mine. Ruga[i-v] ca Dumnezeu s]-mi dea curaj \i
putere s]-mi 'mplinesc bine slujba chiar \i atunci c`nd e greu \i totul
pare a fi 'n zadar. (Peter Beniamin |tefan).
Corbu, jud. Constan[a — A fost mai greu la 'nceputul anului s]
g]sim lucr]tori cu copiii, dar Domnul a pus pe inima unei surori ce are
experien[] 'n privin[a copiilor, s] ne ajute 'n aceast] lucrare, al]turi de
o alt] t`n]r]. "n punctele de misiune S]cele \i Istria avem peste 40 de
copii ce vin \i ascult] Evanghelia. "n Istria am 'nceput un grup de
adul[i (necre\tini) cu care ne 'nt`lnim \i discut]m din Cuv`ntul lui
Dumnezeu. Ne bucur]m c]
dintre ei, o t`n]r], Mihaela, s-a
hot]r`t s]-L urmeze pe
Domnul. Continu]m s]
mergem la penitenciarul Poarta
Alb]. "n privin[a familiei, v]
'ndemn s] v] ruga[i pentru tat]l
meu, care a fost un lucr]tor 'n
c`mpul Evangheliei \i are
cancer. Trece printr-o perioad]
foarte grea \i dureroas]. |tim
c] Dumnezeu are o 'ndurare
nem]rginit], \i ne 'ncredem 'n
El. (Daniel Topciu)
foto: Adunarea din Istria
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Luca 10:42
De c`te ori am auzit istorioara cu Marta
\i Maria subiectul a fost abordat mai mult
dogmatic dec`t practic. Dup] o simpl] paralel]
'ntre cele dou] surori Marta \i Maria,
'ntodeauna mergeam acas] cu o atitudine
critic] la adresa Martei \i pozitiv] la adresa
Mariei. "ntodeauna am dorit s] fim Maria \i am
desconsiderat-o pe Marta. Citind aceast] istorioar]
mai recent m-am gândit ce-ar fi dac] 'ntr-o sear] 'nainte de cin] ar
suna soneria la u\] \i c`nd deschid, L-a\ vedea pe Isus cu cei
doisprezece ucenici. Ce-a\ face eu? Cum a\ ac[iona? "n primul rând
so[ia mea ar intra 'n panic]. Se g`ndea ce s] avem pentru cin], dar nu
se a\tepta s] aib] la mas] 'nc] treisprezece musafiri de onoare. Cum la
mine acas] so[ia, Maria, este Marta, \i eu sunt %Maria^, eu a\ 'ntre[ine
pe musafiri cu vorba \i la so[ia mea iar %sf`r`i c]lc`iele^ prin
buc]t]rie. Dup] ce pleac] musafirii 'i spun so[iei: %Foarte ur`t din
partea ta c] 'n loc s] fi stat la picioarele Domnului Isus \i s] ascul[i ce
spunea El, tu ai pierdut vremea prin buc]t]rie...^ |i, calm, ea mi-ar
r]spunde: %Dac] eu nu lucram prin buc]t]rie, ce puneam pe mas] la
treisprezece musafiri?^ Atunci, m-am g`ndit c] trebuie s] fiu realist, \i
'n via[a practic] cineva trebuie s] fie \i Marta. Astfel am dedus c] nici
Marta nu este chiar atât de p]c]toas]. A\ adresa o 'ntrebare cititorului
acestui articol, ce ar face el sau ea 'ntr-o circumstan[] de a\a natur]?
Cam a\a s-au petrecut lucrurile cu Marta \i Maria cu ocazia vizitei
Domnului Isus. Dar acum nu mai avem \ansa s] bat] la u\a noastr]
inopinant. Totu\i, 'ntr-o diminea[], pe c`nd citeam Biblia 'n birou, \i
meditam la ceea ce citeam, cineva bate la u\]. Era Nick, vecinul meu,
\i avea nevoie de cineva s]-l ajute s] descarce ceva din ma\in]. Dac]
a\ fi fost dogmatic corect, \i a\ fi procedat ca Maria, ar fi trebuit s]-i
spun: %Nick, 'mi pare r]u, dar acum citesc Biblia \i nu este bine s] o
las balt] s] vin cu tine, dar imediat cum termin vin s] te ajut.^ Acum te
'ntreb din nou, cum ar fi procedat 'n situa[ia aceasta?
Nu cred c] 'n aceast] istorioar] biblic], autorul a vrut s] comunice
o separare 'ntre via[a contemplativ] \i via[a activ], practic]. Nu a vrut
s] ne spun] c] ce a f]cut Marta este r]u \i numai ce a f]cut Maria este
bine. Punctul important este ospitalitatea Martei. %Pe c`nd era pe
12

drum, cu ucenicii S]i, Isus a intrat 'ntr-un sat. |i o femeie, numit]
Marta, L-a primit 'n casa ei” (Luca 10:38). De fapt aceast] 'nt`mplare
este 'n context cu pilda samariteanului milostiv (Luca 10:25), c`nd
Domnul spune unui 'nv][]tor al Legii cum s] iubeasc] pe Domnul \i
pe aproapele s]u ca pe sine 'nsu\i, \i c] aceasta este condi[ia
primordial] ca s] mo\teneasc] via[a ve\nic] (Luca 10:25-27). Pentru
acel 'nv][]tor al Legii era mai u\or s] iubeasc] pe Dumnezeu decât s]
iubeasc] pe semenul s]u. De fapt nici nu \tia cine era semenul lui.
Prin afirma[ia Domnului Isus c] Maria \i-a ales partea ce-a bun],
nu trebuie s] tragem concluzia automat c] Marta \i-a ales partea cea
rea. Care este atunci acel %un singur lucru care trebuie\te”? Care este
partea cea bun] care zice Domnul Isus c] \i-a ales-o Maria? (Luca
10:42). Marta se 'ngrijora de multe lucruri, Maria doar de unul singur.
Pentru acest fapt Maria este caracterizat] pozitiv 'n timp ce Marta este
caracterizat] negativ. Probabil c] ne ajut] dac] consider]m un aspect
cultural al acelor vremuri. "ntr-o cultur] unde femeia este considerat]
mai mult ca un obiect, atitudinea de servitor ca cea a Martei nu este
apreciat] c`t este de apreciat] atitudinea de smerenie, de ucenic, la
picioarele "nv][]torului. Probabil c] a prefera \i accepta rolul de
ucenic la picioarele Domnului Isus este ceea ce a vrut s] spun]
Domnul Isus c`nd a zis c] un lucru trebuie\te \i Maria a ales acel
lucru. Smerenia la picioarele Domnului este ceea ce a\teapt] El de la
noi dac] este s] urm]m exemplul Mariei.
S] ascult]m Cuv'ntul Domnului este mai bine dec't s] servim la
mese, \i s] st]m aproape de El, 'n rela[ie cu El, este ceea ce avem
nevoi mai mult dec`t orice ritual religios. Dac] circumstan[ele vie[ii ne
cer s] facem lucr]rile Martei, s] ne amintim c] Domnul a spus s] nu
ne 'ngrijor]m de nimic (Mat. 6:25; Fil. 4:6; 1 Petru 5:7). S] fim
ospitalieri este de asemenea o caracteristic] a urma\ilor Domnului Isus
\i a membrilor comunit][ii fiilor lui Dumnezeu.
M] tem c] dup] at`tea secole, Marta zilelor noastre, cu at`ta
'ngrijorare, a devenit materialist], iar Maria a uitat ce a 'nv][at la
picioarele Domnului Isus. Marta nu mai \tie c] %preaiubi[ilor Lui El le
d] pâinea ca 'n somn”, \i Maria a uitat c] Domnul a\teapt] ca urma\ii
Lui s] fie o m]rturie pentru El. Marta nu \tie nici ast]zi singurul lucru
care trebuie\te, \i Maria zilelor noastre nu mai \tie s] aleag] voia lui
Dumnezeu 'n contextul lumii 'n care tr]im. Ast]zi sunt tot mai pu[ine
case ca cea din Betania, unde Isus cu ai Lui s] fie bine primit oricând,
\i pe Marta \i Maria zilelor noastre nu prea le mai intereseaz] de al[ii.
Zach Ploscaru
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Ieri am p]\it cu st`ngul toat] ziua. Nimic r]u de
raportat... dec`t atitudinea mea. V-am mai spus, de fapt,
despre aceasta. Ast]zi am decis s] p]\esc cu dreptul.
Ok... e numai ora 7:30 \i n-am avut vreme 'nc] s]-mi
dau 'n petec. Mi-am amintit o povestioar] hazlie care
spunea cam a\a... %Doamne, '[i mul[umesc c] ast]zi 'nc]
n-am p]c]tuit mare lucru: n-am vorbit de r]u pe nimeni,
nu m-am l]comit la nimic, n-am min[it, n-am jinduit
dup] bunurile nim]nui, etc. Dar 'ntr-un minut, dou], am
s] m] ridic din pat \i atunci, Te rog s] fii cu ochii pe
mine , c]-s 'n mare pericol.^ — A\a \i eu...
Am citit un Psalm pe stomacul gol \i dup] aceea am intrat la du\.
Acolo mi-a venit 'n minte g`ndul, %Spal]-m], Doamne, ca s] fiu
curat...^ De\i am auzit, oare de c`te mii de ori!, c] s`ngele Domnului
ne spal], st`nd acolo sub stropii juc]u\i \i calzi de ap], m-am g`ndit ce
lucru minunat este sp]latul.
Ia stai l`nga cineva care nu face du\ 'n fiecare zi s] vezi diferen[a.
Imediat sim[i. Dac] Cuv`ntul Lui Dumnezeu este apa vie[ii, atunci —
'n mod spiritual — g`ndesc eu, ar trebui s] facem un du\ 'n fiecare
diminea[] ca s] fim proaspe[i, \i s] mirosim frumos. S] nu 'mpr]\tiem
mirosul nostru personal al firii p]m`nte\ti, c] acela nu place nim]nui,
nici m]car nou], ci s] r]sp`ndim prospe[imea mirosului curat pe care
ni-l d] Cuv`ntul lui Dumnezeu.
De multe ori, diminea[a suntem a\a de obosi[i \i moroc]no\i c]
st]m sub ap] cu ochii 'nchi\i \i l]s]m ca apa s] ne trezeasc]. Dar 'n
mod spiritual??? Umbl]m a\a moroc]no\i \i %s]tui de zile^ ca \i c`nd
am fi tr]it 900 de ani, ca pe vremea veche a lui Enoh sau Melchisedec.
Un du\ cu ap] rece ne treze\te \i ne d] energie; un du\ cu ap] cald] ne
relaxeaza. G`ndi[i-v] doar la diferen[a pe care o face sp]latul pe cap.
Cu p]rul unsuros, care st] 'n nici o direc[ie... Sau, sp]lat, cu miros de
iasomie, str]lucind, cu volum, ar]t]m mai bine \i ne sim[im ca \i c`nd
o greutate ni s-a luat de pe cap.
Dup] un du\ cu apa vie[ii, cu Cuv`ntul Lui, nu e de mirare c] ne
sim[im mai bine: mai frumo\i, mai cura[i, 'nviora[i, gata s] ne
apropiem de al[ii \tiind c] r]sp`ndim parfumul minunat, curat, pe care
Cuv`ntul lui Dumnezeu 'l aduce 'n noi.
A\a c], du\ul de diminea[] pare a fi o necesitate zilnic] pentru un
credincios care vrea s] fie proasp]t, energic, plin de via[].
|i deci, un Psalm pe stomacul gol, pare necesar \i rezonabil!
Rodica Bo[an
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Poezie de Rodica Botan
%Cel cu inima mul[umit], are un osp][ necurmat^
(Proverbe 15:15)
Doamne, vin din nou _naintea Ta,
Gol 'n suflet... mai ca totdeauna;
Mintea 'mp]r[it]-n dou]:
O fiin[] veche \i-o fiin[] nou].
Aia veche-i numai de dispre[uit;
Aia nou] nici nu cre\te, nici n-a 'nflorit!
"ntre dou] lumi m] t`r`i ani la r`nd,
Tot sper`nd ca fructul s] apar] 'n cur`nd...
Lupt cu firea mea, c] restul ai 'nvins Tu tot!
Dar de-at`ta h]rm]laie-n suflet, nu mai pot.
G`ndurile-mi strig], \i de g]l]gie nu mai am auz,
|i de-at`ta-n[elepciune am ajuns confuz!
|i mi-ai dat de toate...
C] \tiu numai a cere;
|i 'ntr-una pentru mine...
C] doar de mine am durere !
Lumea 'ntreag] umbl] goal] \i 'nfometat],
Iar eu m]-nfrupt ca de Cr]ciun de fiecare dat]...
Si m-ai binecuv`ntat 'ntr-una,
C] parc]-s numa-ntr-un osp][...
Doar, doar c]-i destul... \i mul[umire am s]-nv][!
Doamne, scoate din vocabularul meu bogat,
Toate vorbele ce-s de prisos, \i ce-s p]cat!
Nu-i depresie ce am... ci e nemul[umire!
Scoate-m] din starea asta grea de nesim[ire!
Nu e stresul ce m] chinuie...
E goana dup] v`nt!
Nu am criza de identitate, Doamne...
Ci am lips] de %Cuv`nt^ !
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continuare din pagina 2
Domnului nostru Isus Hristos^.
"n Cer vei g]si dovada de lucr]tor
'n ogorul Evangheliei.
Ca \i copil, crescut 'n familie
de credincio\i, am f]cut o
constatare trist] la afirma[ia
Domnului Isus: un pahar de ap] 'n
Numele Lui, un dolar 'n Numele
Lui, orice 'n Numele Lui, este
greu de f]cut. Este pl]cut s] prime\ti aici o mul[umire de la un om
ajutat, te sim[i onorat. Lucrul acesta ne place mai mult dec`t s] faci
ceva 'n numele Domnului \i s] a\tep[i r]splata 'n Cer.
Te 'ncurajez \i pe tine \i pe mine cu cuvintele Domnului nostru
Isus Hristos: %Ace\tia de pe urm] n-au lucrat dec`t un ceas, \i la plat]
i-ai f]cut deopotriv] cu noi, cari am suferit greul \i z]duful zilei.” Ei
au dat mult, noi am dat pu[in, ei s-au dat pe ei 'n\i\i \i averile lor, noi
d]m din ce ne prisose\te, dar o s] fim 'mpreun] mo\tenitori cu ei. Mai
sunt speran[e, mai sunt flori, mai este Har \i se cer lucr]tori mici \i
mari, holdele sunt coapte.
La lucru, fra[i, pentru Hristos!
Stuparul

Apel: Tr]im o vreme de criz] economic] 'n toat] lumea. Dar
Dumnezeu nu are crize economice, \i El poate deschide z]gazurile
cerurilor. Oare nu pentru un timp ca acesta este scris din partea Lui,
%Pune[i-M] astfel la 'ncercare, zice Domnul o\tirilor, \i ve[i vedea
dac] nu voi deschide z]gazurile cerurilor...^ ?

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.
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