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Din Tăriile Măririi, Dumnezeule Preasfinte,
Te rugăm mai lasă harul, peste noi ca un Părinte;
Mai îngăduie să vină pentru vremea ce rămâne,
Pacea Ta și Îndurarea peste țările române.
Lasă vremi de pocăință, de credință și dreptate,
Să adie-n vechea glie vânturi noi de bunătate;
Numele Tău cel de slavă, să ne fie-n veci cununa,
Iar Cuvântul Tău, Isuse, preacinstit întotdeauna!

Poate că albinele ne pot inspira, ca să le urmăm exemplul și să lucrăm în mod înțelept
în viața de călători pe pământ; modul cum își adună și păstrează ce au mai scump, poate fi
inspirativ pentru noi, folosind cămările de sus pentru a depune în ele, ce avem mai scump.
Albinele își adună mierea și o păstrează în catul de sus; de fapt toată mierea pe care
au agonisit-o în cursul scurt al vieții lor o pun cât mai sus, pentru siguranță deplină. Ele
nu vor beneficia de munca lor dar o lasă pentru generația următoare. Poate nu puțin
interesant e faptul că nu adună numai cât au nevoie pentru ele, ci adună tot ce e posibil.
Dacă câmpul ofera 30 sau 50 de kg., ele nu se opresc decât atunci când au adunat ultima
picătură. Spațiu liber a fost folosit la maxim până și culuarele de circulație sunt îngustate
în scopul folosirii ultimului loc posibil. Stuparul apreciază fiecare colonie după ce au
lucrat în timpul scurt al recoltei. În toamnă, obosite, bătute de vânt și ploaie, savurează ce
au adunat în timpul recoltei.
Domnul Isus ne sfătuiește să zidim casa pe stâncă (Matei 7:24), să adunăm comori în
Cer sus (Matei 6:19-21). Acolo sus El veghează ca tot ce am lucrat noi să fie bine păstrat
și la vermea hotărâtă răsplătit. Urmează ca noi să folosim toată capacitatea de muncă în
timpul sezonului bun de lucru. El ne-a spus că despărțit de El nu putem face nimic (Ioan
15:5). Sezonul nostru e controlat de harul lui Dumnezeu. Când El deschide un câmp de
lucru, noi lucrăm ce este de la El și ce este al Lui, ca să le transferăm în locurile de sus. O
întrebare mare pentru noi este: am folosit porțile deschise de Mântuitorul ca să
transferăm aurul, argintul, pietrele scumpe în locurile cerești? Din care colonie de lucru
facem parte? Avem pe inimă un sacrificiu personal prin care zilnic să adunăm partea pe
care Domnul nostru Isus Christos a lăsat-o să o lucrăm noi? În dreptul nostru nectarul lam adunat sau a rămas în câmp? Sezonul fiecăruia trece repede! Cântăm așa frumos: „Ceai semănat cu lacrimi vei secera cântând.” Am jertfit ceva care să coste lacrimi? Sau am
savurat lucrările și osteneala altora. Împreună cu mine uită-te în urmă și vezi ce ai făcut
pentru tine și ce ai făcut pentru Domnul. Să comparăm ce am adunat aici și ce am adunat
acolo. Cinci din zece fecioare au adunat strictul necesar pentru supraviețuire, nimic în
plus. Soarta lor a fost tristă, totul s-a consumat aici jos. Tu și eu mai avem puțin timp să ne
investim în lucrarea Domnului. Să adunăm ceva pentru atunci când porțile se vor închide.
Astăzi încă pe câmpul de lucru al Evangheliei se mai poate încă lucra, porțile harului se
vor închide curând, ce am adunat aceea va fi comoara noastră. Adevăratul creștin se
bucură când ostenește în câmpul Evangheliei. Se reazemă Evanghelia pe umerii tăi? Unii
vor fi răsplătiți pentru un pahar de apă, poate ei nu au avut mai mult. Poți să adeverești în
fața judecătorului că ai donat un pahar de apă în numele Domnului Isus? Va declara cel
setos, “Da, Doamne, am primit din mâna lui în Numele Tău”. „România pentru Hristos”
încearcă să ofere cât mai multe pahare cu apă pentru cei însetați după Evanghelie. Fiecare
din noi mai poate adăuga câte un pahar de apă pe care Hristos Domnul va scrie numele
tău și al meu. El va veni, după cum a promis. Trâmbița chemării Lui va fi surpriza noastră.
Dacă am semănat cu lacrimi vom secera cântând. Maranata!
Stuparul
ROMÂNIA PENTRU HRISTOS
P.O. Box 2329, Pleasant Hill, California 94523
„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!” (Luca 10:2)
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„Tatăl mă iubește pentru că îmi dau
viața ca iarăși s-o iau. Nimeni nu mi-o
ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine”
(Ioan 10:17-18).

Viața Domnului Isus a fost
o dăruire.
Îl privesc în Ghetsemani. Ce
frământare! Ce luptă spirituală! Ce
agonie! Trebuia să ia asupra Lui
murdăria păcatelor tuturor oamenilor.
El era preasfânt și în fața Justiției
divine trebuia să fie făcut păcat. După

firescul cedează. Voia Tatălui devine
mai scumpă decât viața. Nici un preț
nu e prea mare.

Dăruirea vieții Domnului
Isus a fost voluntară
Arestarea pare un act de slăbiciune
din partea Domnului Isus, dar nu a fost
așa. El a consimțit să fie arestat. Când
Petru a scos sabia să-l apere, El a zis:
„Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl
Meu, care Mi-ar pune îndată la
îndemână mai mult de 12 legiuni de
îngeri ?” (Matei 26:53). El s-a lăsat
arestat. Deși avea putere mai mare ca
Elisei față de trupele siriene, El nu Și-a
folosit puterea spre a Se împotrivi
arestării. El a destăinuit aceasta
ucenicilor Săi în cuvintele: „Nimeni nu
Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la
Mine.” El nu a fost un înfrânt, ci
biruitor.
Dăruirea mea zi de zi trebuie să fie
voluntară pentru împlinirea voii
Tatălui meu. Părinții, frații, comitetul
bisericii, păstorul și nici o autoritate
pământească nu mă poate sili la
aceasta. Legea de pe Sinai n-a fost în
stare să facă aceasta. Ea pornește și se
realizează numai dinlăuntru.
Apoi Îl privesc pe cruce.

trei ore de rugăciune El Și-a dăruit
viața întru totul împlinirii voii Tatălui.
După a treia rugăciune, când a venit la
ucenici le-a zis: „Sculați-vă, haidem să
mergem; iată că se apropie vânzătorul.”
Și pleacă. Dar nu să fugă, ci merge în
întâmpinarea cohortei care venea să-L Dăruirea Domnului meu a
aresteze. El a dovedit că era gata să-Și
fost totală
dea viața.
Dăruirea mea trebuie să fie din
Să învățăm că adevărata dăruire e dragoste pentru Domnul, așa cum și El
în urma luptei pe genunchi. Atunci
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S-a dat pe Sine pentru mine fiindcă ma iubit. Dragostea e o mare forță în
lumea aceasta. Ea e motorul ce mișcă
viața. Dragostea determină viețuirea
după poruncile Lui. Aici nu e vorba de
poruncile legământului celui vechi, ci
de ale legământului celui nou în
Hristos
Isus,
Domnul
nostru.
Dragostea e cea care ne face să fim în
stare să trăim în conformitate cu voia
Lui și această împlinire să fie în toate
amănuntele. Dragostea acceptă voia
celui iubit și o împlinește cu bucurie,
fie că e vorba de soț și soție, de părinți
și copii. Cu mult mai mult se petrece
așa în cele spirituale. Cu cât Îl iubesc
mai mult pe Domnul meu, cu atât Îl
ascult mai mult.

Dragostea mea trebuie dovedită
prin viețuire. Dragostea e imaterială,
dar ea are puterea de a se materializa,
de a fi văzută. Păgânii ziceau despre
primii creștini: „Ce mult se iubesc!”
Viețuirea e cea mai puternică probă a
dragostei.
Nu
vorbirea
despre
dragoste, ci trăirea în dragostea lui
Hristos Domnul e ceea ce are valoare.
Lumea de azi are nevoie nu de vorbe,
ci de dragoste întrupată.
Dragostea lui Dumnezeu a fost
turnată în inimile noastre și ea rămâne
în noi dacă trăim după voia Lui. Ea va
fi ca o puternică mireasmă a vieții noi.
Doamne, așa vreau să trăiesc!
Pitt Popovici

Studii la cursuri de noapte
„Mă gândesc la cântările mele noaptea…” (Psalmul 77:6).
Dacă Dumnezeu te-a chemat la o lucrare specială în harul Său,
așteaptă-te ca să te onoreze și cu o disciplină mai strictă și cu o
suferință mai mare decât a altora...
S-ar putea ca pregătindu-te pentru un act suprem al harului Său,
Dumnezeu să-ți ia exact ce iubeși mai mult. Lucrurile în care te
încredeai înainte s-ar putea să le pierzi; iar acolo unde aveai altădată
comorile cele mai scumpe să nu rămână decât mormane de cenușă...
Încet vei descoperi dragostea lui Dumnezeu în suferință. Inima ta
rănită Îi va da dreptate. Vei ajunge să înveți ce nici o școală din lume
nu te-a putut învăța, puterea vindecătoare a credinței când toate
celelalte pier. Vei învăța să cânți și noaptea.
Atunci vei ajunge să înțelegi ce har este în școala nopții. Noaptea
prin care vei trece va avea puterea să purifice, să umilească, să
distrugă teama de noapte, și chiar—ce este și mai important—teama
de viață. Atunci vei știi că durerea poate să facă ceea ce bucuria nu
poate: să-ți arate deșertăciunea fleacurilor lumești și să-ți umple inima
cu dorința după pacea cerească.
de A.W. Tozer
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Corinteni 1:17-30
Este de-a dreptul extraordinar, dacă
ne gândim cât de minunat a lucrat
Domnul Dumnezeu ca să facă posibil
ca Evanghelia să ajungă până la noi la
fiecare în parte și cum Dumnezeu a
folosit oameni obișnuiți ca și noi, care
s-au lăsat la dispozitia Duhului Sfânt
pentru această lucrare. În nenumăratele
ocazii în care suntem mulțumitori lui
Dumnezeu pentru suferințele Domnului
Isus în locul nostru și pentru puterea
Evangheliei care lucrează activ în viața
noastră, avem ocazia să-I mulțumim și
pentru faptul că El a vegheat cu
scumpătate ca Evanghelia aceasta a
mântuirii noastre să ajungă până la noi,
împotriva tuturor impotrivirilor, prin
labirintul întortocheat al timpurilor
grele și al circumstanțelor nefavorabile
de orice fel.
Evanghelia a ajuns până la noi,
depășind orice greutate, orice piedică și
orice obstacol de orice fel, și astăzi noi
ne bucurăm din plin de binefacerile ei
pentru că înaintașii noștrii au luat în
serios lucrarea lui Dumnezeu. El i-a
trimes, și ei au luat în serios chemarea

Lui și au lăsat pentru noi un exemplu
pe care Duhul Sfânt îl vrea imprimat în
ființa noastră, pentru continuarea
răspândirii mesajului de viață,
Evanghelia Domnului Isus Hristos. El
vrea ca noi să le urmăm exemplul:

I. Cei trimiși… au ascultat
de porunca lui Dumnezeu:
„...Hristos m-a trimis... să
propovăduiesc Evanghelia” 1 Cor.
1:17.

Apostolul Pavel este așa de
pătruns de porunca lui Dumnezeu încât
nu e de mirare că este gata să se lupte
împotriva oricăror împotriviri pentru
ca Evanghelia să ajungă acolo unde
Duhul Sfânt îl călăuzea. El simțea
responsabilitatea acestei trimiteri din
partea lui Dumnezeu și nu și-a permis
să se abată nici la dreapata nici la
stânga.
La 1 Cor. 9:16-17 el
mărturisește de fapt, felul în care el
privește această isprăvnicie care i-a
fost încredințată:
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„Dacă vestesc Evanghelia, nu este
pentru mine o pricină de laudă, căci

trebuie s-o vestesc; şi vai de mine,
noi, cei care am beneficiat de
dacă nu vestesc Evanghelia! Dacă fac Evanghelie.
lucrul acesta de bună voie, am o
răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o
II. Cei trimiși… au păstrat
isprăvnicie care mi-a fost încredinţată.”

mesajul nealterat:

Apostolii au împlinit porunca:
Lumea cunoscută de atunci a fost luată
cu asalt de apostolii Domnului. Ei au
ascultat de porunca Mântuitorului să
meargă în toată lumea și să
propovăduiască (Marcu 16:15-16). Ei
au vestit cu putere, cu curaj nestăvilit și
cu izbânda pe care o dădea de fiecare
dată, prezența Duhului lui Dumnezeu
care lucra prin ei și împreună cu ei și
cu cei ce au urmat după ei.
Apostolul Pavel a împlinit
porunca: El și-a privit misiunea de
propvăduire încredințată lui și celorlalți
tovarași de slujire ca o lucrare de cea
mai înalată valoare, primită chiar din
partea lui Dumnezeu și se considera pe
drept cuvânt împreună cu toți cei ce
propovăduiau
Cuvântul,
drept
ambasadori ai lui Dumnezeu:

Mesajul Evanghelie, mesaj pe
care Apostolul Pavel îl propovăduiește
este subliniat chiar de el in 1 Cor. 1:
23:
“…noi propovăduim pe Hristos cel
răstignit…”

Acest mesaj al Evangheliei este
puterea
lui
Dumnezeu
pentru
mântuirea celor ce sunt sub puterea
păcatului —
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat,
El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să
fim neprihănirea lui Dumnezeu în
El” ( 2 Cor. 5:21)

…și pentru răscumpărarea celor din
blestem:
“Hristos ne-a răscumpărat din
blestemul Legii, făcându-Se blestem
pentru noi, - fiindcă este scris:
"Blestemat e oricine este atârnat pe
lemn” Gal. 3:13.

„Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai
Duhul Sfânt prin ap. Pavel ne arată
lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar că mesajul Hristosului răstignit pentru
îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în
păcatele noastre este efectiv atunci
Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu
când
e
păstrat
nealterat
de
Dumnezeu!” 2 Cor 5:20.

înțelepciunea vorbirii (1Cor 1:17) și
E rândul nostru să împlinim porunca: neafectat de învățătura Iudeilor sau de
(Vezi Romani 10:14-17) Duhul Sfânt filozofia grecilor. Apostolul Pavel ar fi
ne spune în mod tainic fiecăruia, „…E putut să facă față cu brio la orice
rândul tău”. Alții au ascultat de discuție și cu unii și cu ceilalți dar
porunca lui Dumnezeu și Duhul lui luminat de Duhul lui Dumnezeu el nu
Dumnezeu a vegheat ca să ajungă intră pe teritoriul lor ci păstrează
Evanghelia până la noi, acum e rândul mesajul neinfluențat de invățăturile lor.
și timpul nostru. Dumnezeu așteaptă ca Înaintașii noștri au păstrat mesajul
noi să ducem Evanghelia la cei la care Evangheliei și acest mesaj a ajuns
El vrea să ne trimită pe fiecare dintre curat până la noi în ciuda
împotrivirilor,
batjocurilor
și
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influențelor străine de orice fel. Ei au
fost conștienți că lumea are nevoie de
Hristosul răstignit, pentru ca prin
credință să se bucure de binefacerile
jertfei Mântuitorului, în locul lor.

fost înainte de întâlnirea cu mesajul
Evangheliei: “De pildă, fraţilor, uitaţivă la voi care aţi fost chemaţi: printre
voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul
lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de
neam ales. Dar Dumnezeu a ales
lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de
ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a
ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă
de ruşine pe cele tari” (1 Cor. 1:27-28)
b. Și tot Duhul Sfânt ne arată cine
suntem acum, când am primit pe
Hristos Domnul în viața noastră:

E rândul nostru:
Cu siguranță că astăzi, acum, aici
în locul în care Dumnezeu ne-a așezat
pe fiecare, să păstrăm mesajul nealterat
de lucrurile care bântuie greu în
vremea noastră și care ar putea să
influențeze
mesajul
evangheliei.
Misiunea noastră este să predicăm „Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus.
Evanghelia plus nimic, minus nimic El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi
pentru că doar prin credința în
răscumpărare…” 1 Cor 1:30.
Hristosul crucificat se ajunge la
Chemarea
Lui pentru generația
mântuire. Noi predicăm pe Hristos cel
noastră, (pentru noi cei ce spunem că
Crucificat.
El e Mântuitorul nostru) este o chemare
care nu se deosebește cu nimic de
III. Cei trimiși… au
propovăduit din spirit de chemarea înaintașilor noștrii. Noi ca și
ei suntem chemați: să propovăduim pe
recunoștiință
Hristosul cel crucificat, în puterea
„…dar noi propovăduim pe Hristos cel
Duhului lui Dumnezeu, nu cu
răstignit, care pentru Iudei este o
pricină de poticnire, şi pentru Neamuri înțelepciunea vorbirii, ci păstrând
o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie mesajul nealterat și neinfluențat de
Iudei, fie Greci, este puterea şi
învățăturile veacului în care trăim,
înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor
conștienți fiind că Cel ce a lucrat și
1:23-24)
lucrează în viața noastră, poate să
Apostolul Pavel a experimentat lucreze și în viața altora.
puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu
Aceasta este chemarea noastră, este
atunci când s-a întâlnit cu Mântuitorul răspunderea noastră, este datoria
și a fost conștient că Cel ce a lucrat în noastră pentru acoperirea nevoilor unei
viața lui poate și vrea să lucreze și în lumi care zace în pierzare și are nevoie
viața altora. Dovada de netăgăduit a de Hristos, Cel răstignt, și desigur că e
lucrării lui Dumnezeu în viața dorința lui Dumnezeu ca să ducem
creștinului se vede în diferența pe care vestea bună celor ce au nevoie de ea.
o face lucrarea puterii și înțelepciunii Amin.
lui Dumnezeu în viața credinciosului
(vezi Romani 1:27-30):
Costel Cristea
a. Duhul Sfânt ne arată cine am
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În data de 13 iulie am
întâmpinat și opozitțe, din partea unui
preot ortodox din Bălăceana, cu care
am purtat o lungă discuție biblica de
două ore pe tema: „Așa este scris!”,
abordând și subiecte ca acestea:
Credința, pocăința, botezul, nașterea
din nou (din apă și din duh) textul din
2 Corinteni 5:17, și despre credința
bíblică adevarată care schimba viata
oamenilor, din morți în păcate în vii
pentru neprihănire, și despre puterea
lui Dumnezeu care face pe oameni
morți față de păcate și vii pentru
Dumnezeu, despre marea trimitere din
Matei 28:19-20, și alte subiecte
biblice.
În concluzie, după două ore de
discuție i-am prezentat acestui preot
dovezi vii, doi frați din Ilisești,
prezenți la discuția noastră, și care
fuseseră „credincioși” ortodocși, dar fumau, beau, jucau cărți pe bani, și astăzi
sunt liberi de toate aceste vicii și trăiesc o viață nouă în Hristos Domnul, și chiar
predică Evanghelia. Am încheiat discuția amical cu dorința ca cei care se
consideră religioși dar au o religie de formă, să ajungă să vadă lumina
Evangheliei și să creadă în Cuvântul lui Dumnezeu care cheamă pe toți oamenii
să vină la pocăință. Am îndemnat ca preoții ortodocși să nu mai strice Cuvântul
lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți în zilele acestea (2 Cor 2:17). I-am spus
apoi că, dacă dorește să fie adăugat la poporul lui Dumnezeu ca pe vremea
apostolilor, să accepte numai Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 6:7).
La discuția noastră s-au adăugat încă doi pastori mai tineri, Petrică
Antonesi și Marius Bojoga. Slăvesc pe Dumnezeu pentru momentele de părtășie
din localitățile: Ilisești, Humoreni, Bălăceana, Zaharești, Prelipca, Fetești. În
unele din aceste locuri întâmpinăm greutăți și opoziție mare, de aceea vă
îndemnăm să vă rugați pentru noi și pentru înaintarea Evangheliei. Slăvit sa fie
Domnul! Amin.
Ghe. Greciuc
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De sus în jos: La Corni, județul Maramureș. La o evanghelizare la Căminul
Cultural în Sat Șugatag; la grupa de studiu biblic în Sat Șugatag.
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Strângeți fărâmiturile
„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele!” (Efeseni 5:16). Unul din
avertismentele cele mai solemne pentru cei credincioși ai Domnului în ziua de
azi este să nu risipim timpul. E un tezaur scump care ni s-a dat să-l folosim
pentru Împărăția lui Dumnezeu. Cine a ajuns la bătrânețe poate spune cât de
fulgerător zboară timpul. Și timpul risipit e pierdut fără ca să mai poată fi folosit
din nou. Pierderea este iremediabilă. Și timpul pe care-l trăim e timpul în care
tehnica a devenit expertă în a ne cheltui timpul pe lucruri inutile. Folosind
tabletele electronice cu jocurile de „relaxare” care pot să ne arunce la gunoi ore
în șir, până la timpul petrecut pe Internat în „căutări” extra-rapide care țin și ele
toată ziua, tinerii de azi sunt adicți în a cheltui timpul fără rost.
Domnul Isus spunea la înmulțirea pâinilor: „Strângeţi fărâmiturile care au
rămas ca să nu se piardă nimic.” Și tot Domnul Isus ne dă un exemplu când
spune: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celuice M-a trimes; vine
noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze” (Ioan 9:4).

Într-o sală a unei facultăţi din oraşul „C“ există o placă de
marmură, în amintirea unui profesor mort acum câteva zeci de ani.
Pe această placă scrie:
„Aici a muncit 30 de ani profesorul R, fără să se ştie că faţa
lui strălucea…“
În tot timpul celor treizeci de ani cât profesorul trăise şi
umblase muncind acolo, poate nimeni nu i-a văzut strălucirea feţei
sale. Aceasta s-a văzut numai când el nu mai era. O, ce oameni
minunaţi au trăit printre noi! Dar ce târziu vedem aceasta!
Cu câte feţe nu se petrece şi astăzi mereu acelaşi lucru! Câtă
vreme trăiesc şi învaţă, oamenii le văd feţele negre sau chinuite, sau
îndurerate, ori se străduiesc să le facă să fie aşa (!).
Numai pentru puţini oameni strălucirea lor răzbate prin vălul
care le înfăşoară sufletul luminos şi aprins. Dar ochii care văd
aceasta sunt foarte puţini, iar aceştia ori sunt slabi, ori sunt muţi.
Slujitorii lui Dumnezeu care strălucesc cu adevărat în Hristos,
în măsura în care îşi dau seama de acest lucru, îşi acopăr ei înşişi
faţa… De teamă să nu primească pentru ei ceva din ceea ce I se
cuvine numai Domnului lor (Exod 34, 35; Fapte 14, 14-15; Apoc
19, 10).
Iar ceilalţi văd strălucirea lor sfântă numai când nu le mai pot
vedea faţa aceasta pământească.
Traian Dorz, Cugetări nemuritoare.
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„Vestesc îndurarea Ta, în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu
știi lucrul acesta, Doamne!” (Psalmul 40:9).
Aceasta este un fel de exclamație a împăratului David, un fel de
exprimare a entuziasmului lui pentru Dumnezeul lui. În versetul trei el spune că
Domnul i-a ”...pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulți au văzut lucrul aceta, s-au temut, și s-au încrezut în Domnul”. Aceasta ne
dovedește cum că entuziasmul și cântarea în lucrarea noastră are mare efect. Și
David continuă ”... vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul
inimii mele.” Este foarte clar în această expresia a lui David faptul că ce are el de
spus și de făcut, are rădăcini adânci în inima lui, izvorăște din inima lui și prin
urmare nici el însuși și nici alții nu pot opri această acțiune a lui care vine ca o
avalanșă. Noi putem încerca din greu să ne motivăm pe noi și pe alții să facă o
lucrare dar dacă aceata nu vină din adâncul inimii sforțările noastre sunt
zadarnice. Însăși faptul că David a pus aceste realități în poem și cântare ne
spune foarte mult. ”Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și
mântuirea Ta, și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea ce-a mare”
zice tot David și prin aceasta ne descrie conținutul masajului și lucrării lui. Dacă
ne uităm bine la ce spune David, vedem că aceasta sintetizează în mare întregul
conținut al mesajului Evangheliei Domnului Isus pe care trebuie să-l propagăm
noi în jurul nostru. Dar dacă aceasta nu este o realitate adâncă în inima noastră
degeaba încearcă să ne motiveze de la anvoane cei ce ne predică Duminica. Mi-e
teamă că ne-am obișnuit cu această stare de lucruri și nu mai are efect nici pentru
noi nici pentru lucrarea noasră.
Apostolul Pavel scria creștinilor primului secol din Roma: „Astfel, în ce
mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din
Roma. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede...” (Romani 1:15-16)
Convenția Bisericilor Baptiste din Statele Unite în 2017 a avut ca mottou această
mărturisire a lui Pavel. S-a vorbit mult pe această temă timp de trei zile. Cu ce a
rămas audiența mare, prezentă acolo se va vedea din practicarea teologiei sub
toate aspectele prezentate acolo. Personal cred că pentru a realiza ceva în privința
mărturiei credinței noastre, nouă nu ne trebuie să adăugăm mai multă teologie la
ceea ce știm, ci ne trebuie o inimă în flăcări pentru această cauză și chemarea ce
o avem, adică atitudinea noastră față de Evanghelia lui Isus Hristos. Atitudinea
ne ajută să confruntăm opoziția, persecuția și orice alte ideologi care le
întâmpinăm în cale. Atitudinea se exprimă în frica de persecuție, rușinea de
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oameni și chiar prin psihologia și personalitatea noastră individuală. Pavel spune
clar credincioșilor din Roma că el nu se rușinează de Evanghelia Lui Hristos. Se
pare deci că acolo la Roma, unde persecuția era feroce din parte guvernului,
obstacolul cel mai mare în calea propagării Evangheliei nu era persecuția în sine
ci rușinea de oameni. De aceea apostolul Pavel le spune, cu alte cuvinte, că el
dacă ar fi în locul lor nu s-ar rușina de Evanghelia lui Hristos. La Roma unde
erau sute de idoli și credințe, acolo unde cezarul, el însuși se vroia dumnezeu, să
te închini și să propagi ca Dumnezeu un om care a murit pe cruce era în primul
rând pentru unii o rușine. S-ar putea cu această rușine să ne confruntăm și noi
astăzi într-o lume bântuită de tot felul de ideologii secular-materialiste, ateiste or
chiar religioase de toate nuanțele. Mulți din cititorii acestor rânduri, ca și mine,
au trăit și confruntat persecuția securității comuniste care în final nu a reușit să
ne oprească din răspândirea credinței noastre pentru că aceasta avea rădăcini
adânci în inma noastră. Dar în același timp rușinea de oameni, colegi de lucru,
colegi la școală, vecini și chiar orice om de rând de pe stradă ne făceau să ne
rușinăm că suntem pocăiți și credem în Isus Hristos. De aceea Pavel, conștient
de acest mare obstacol spune creștinilor, eu nu mă rușinez de Evanghelia lui
Hristos! și cu alte cuvinte, să nu vă rușinați nici voi, fiindcă Evanghelia este
puterea lui Dumnezueu.
Acum când am văzut că David nu-și putea ține buzele închise să nu
vorbească despre îndurarea cea mare a lui Dumnezeu, și când am văzut cum
Pavel încerca să motiveze pe creștinii din Roma să nu se rușineze de Evanghelia
lui Hristos, că el nu se rușinează, și știind în același timp că noi avem marea
însărcinare de la Domnul Isus „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile”,
rămâne să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem care este de fapt atitudinea
noastră ca răspuns la chemarea Domnului?
Vreau să fac o observație aici. Propovăduirea Evangheliei, și marea
însărcinare nu este doar pentru cei ce predică de la amvoane; aceasta este pentru
toți. Expresia duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, exprimă un mod de viață
și o trăire zilnică ca o mărturie pentru Hristos. Aceasta include și vorbirea dar
are în atenție trăirea. Cineva spunea lucrul acesta și mai frumos: „Propovăduiți
Evanghelia și dacă este nevoie să și vorbiți”, asta înseamnă că vorbirea este pe
planul doi, după fapte. Din această perspectivă, privită situația, nimeni nu are
scuze nici cu frica de persecuție, nici cu rușinea de a fi demodat, nici cu
timiditatea că nu știi să vorbești. Pot să mărturisesc aici că această metodă sau
practică am folosit-o personal cel mai mult timp în România în timpul
comunismului. Trăiam cum dorea Domnul Isus de la mine și când eram întrebat
de ce sunt așa cum sunt spuneam de ce. Aceasta merge și aici unde nu știi să
vorbești foarte bine limba țării. Faptele vorbesc mai bine decât vorba. Am citit
undeva că atunci când un misionar s-a dus în Africa undeva să prezinte
evanghelia Domnului Isus, și când spunea despre viața Domnului Isus la unul
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din triburile acelea foarte înapoiate, a fost întrerupt de cei ce-l ascultau și i-au
spus: ”O, noi l-am cunoscut pe acela despre care vorbești tu, vino cu noi să-ți
arătăm unde este înmormântat” și l-au dus pe misionar la mormântul unui alt
misionar care lucrase și murise acolo printre ei. Ei au crezut că acel misionar
care lucrase și murise acolo printre ei a fost chiar Isus Însuși. Nu ai vrea și tu să
te confunde oamenii cu Isus, trăind printre ei? Asta însemnează că trebuie să
trăiești în primul rând cum a trăit Domnul Isus.
În ultimă instanță am cunoscut pe unii care dacă nu au putut face nimic
altceva pentru Evanghelia Domnului Isus, au lucrat cu mâinile lor și cu banii au
susținut pe alții în lucrare. Atunci când Legea Domnului este în ”fundul inimii”
tale cum era la împăratul David, atunci atitudinea ta pentru propovăduirea sau
propagarea Evangheliei nu v-a mai întâmpina nici un obstacol din frică, rușine
sau timiditate. Atunci când în inima ta arde focul de a răspunde chemarii tale,
acolo unde te-a chemat și te-a pregătit Dumnezeu vei găsi exact ce poți face
pentru răspândirea Evangheliei și pentru slava Lui Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne ca faptele noastre să dovedească adevărul Evangheliei
pe care încercăm să-l propovăduim cu gura noastră și să nu putem tăcea. Ajutăne să fim cu tot ce suntem o lumină pentru această lume care zace în bezna
întunericului. Amin!
Zach Ploscaru

„Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm: este
ceasul să vă treziti în sfârșit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de
noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să
ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să trăim frumos, ca în timpul zilei…” (Romani 13:11-13a)
Cum viața are de multe ori surprize neașteptate, nu demult mă aflam întrun asemenea moment de confuzie și nedumerire… și am deschis Biblia în
speranța unui verset care să-mi aducă ceva mângăiere sau un pic de lumină. Și
am citit: „Știti în ce împrejurări ne aflăm" — chiar printre primele cuvinte citite.
Păi, ce împrejurări? Uitați-vă în jur să vedeți „ce împrejurări” sunt în jurul
vostru! Nu vă apucă nedumerirea și pe voi? De câte ori ați încercat în ultima
vreme să faceți ceva bun, și a ieșit tocmai invers? De câte ori vorbele voastre
bune sau faptele pe care le-ați crezut onorabile au fost răstălmacite și interpretate
prost? Nu vi se pare că lumea a luat-o razna, și-ti pui pe drept întrebarea dacă tu
ești normal? Sau, ce mai este normal? Nu trebuie să vă descriu eu împrejurările
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mele, că sunt sigură că fiecare din voi cei care cititi le aveți pe ale voastre.
Următorul lucru care pare foarte important este că trebuie să ne trezim.
Dacă lumea este în stare de pericol, e mai bine să fim treji. Nimeni nu se
întoarce liniștit pe partea cealaltă când află ca i-a luat casa foc, nu? De ce dar am
sta noi cu ochii închiși în asemenea momente critice?
Și m-am gândit, ce-i mântuirea? Mântuirea este atunci când treci la
câteva secunde și câțiva centimetri de moarte, și scapi.
Am citesc aici că este noapte… Și după întunecime, după lipsa
înțelepciunii și a oricărei decizii corecte și de valoare luate de la guvern în jos și
pâna la vecinul de peste drum, este într-adevăr beznă oriunde te uiți.
Dar scrie că se apropie ziua…
Îmi amintesc de o noapte petrecuta la căpătâiul fiicei mele mai mari, care
pierduse aproape tot sângele în timpul operației, după o hemoragie pricinuită de
doctorul care a tăiat din greșeală o arteră principala. Dctorul mi-a spus că dacă
trăiește până dimineață…traieste; dacă nu, îi pare rău… Mi-amintesc cum am
privit fereastra, cum am pândit primele raze de soare, cum am așteptat
„mântuirea”… și ce sentiment am avut când s-a ivit în sfârșit dimineața! N-am
cuvinte să descriu acea fericire…
Mai citesc: „Să ne dezbrăcăm de faptele rele”. Îmi imaginez că acestea
sunt niște zdrențe murdare și urâte. Ieri am văzut un homeless care își lega cu un
„tape” toate hainele de pe el. Fusese frig în ultimele nopți, și îmi imaginez că se
echipa așa ca să țină căldura înăutru. Și doar bănuiam cum mirosea, așa nespălat
și neîngrijit în hainele acelea mizerabile.”
Iar noi, scrie, să ne îmbrăcăm cu armele luminii... adică nu cu hainele ci
cu armele luminii. Ce arme poate avea lumina? Claritate, energie, căldură,
vizibilitate… toate cele necesare și utile pentru luptă sau orice alte eventualități.
Dacă este ziuă, cu siguranță vom fi mai vigilenți și nimic nu ne va lua prin
surprindere. Dacă este ziuă, vom fi alerți și plini de energie și în formă, să ținem
piept oricărei situații. Și lumina zilei, aproape că ne obligă la o viață frumoasă,
la un comportament decent. Oh… cât de aproape suntem de ziua aceea!
Rodica Boțan

Vremile de înviorare
În predica apostolului Petru în Pridvorul lui Solomon, amintea vremile de
înviorare înainte de venirea Domnului cu slavă. „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă
la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul
vremile de înviorare, și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru
voi: pe Isus Hristos!” (Fapte 3:19-20). Deci înainte de venirea Domnului,
trebuie să lucrăm cu râvnă pentru mântuirea altora, și astfel cadrul venirii
Domnului va fi în vremi de înviorare, de credință, entuziasm sfânt, de misiune și
așteptare a Domnului! Să chemăm cu înflăcărare pe oameni la pocăință!
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O pasăre legată cu o sfoară pare să
fie mai liberă decât o pasăre într-o colivie;
aceasta bate din aripi, zboară în sus şi în
jos, dar cu toate acestea, este ţinută de
sfoaă, e captivă ca şi cealaltă.
Când un om crede că a scăpat din
robia păcatului în general, şi totuşi rămâne
în mod evident sub puterea unei anumite
pofte pe care o îndrăgește, greşeşte amarnic în privinţa libertăţii lui
spirituale. El se poate lăuda că nu este prins în colivie, dar cu siguranţă,
sfoara e legată de piciorul lui! Cel care are la picioare cătuşele zdrobite –
dar este legat de un singur lanţ – este încă rob, e prizonier.
„Întărește-mi pașii în Cuvântul Tău, și nu lăsa nici o nelegiuire să
stăpânească peste mine! (Psalmul 11(:133), este într-adevăr o rugăciune
bună şi înţeleaptă, deoarece un singur păcat alintat și ascuns va omorî
sufletul la fel cum o singură doză de otravă va ucide trupul! Nu trebuie ca
un om să fie muşcat de un cuib întreg de vipere otrăvitoare, ci dinții unei
singure vipere sunt de ajuns pentru ca moartea lui să fie garantată.
Un singur păcat, precum un singur chibrit, poate aprinde focul
iadului în suflet!
Acela care îşi mărturisește deschis și public credinţa, dar care este robul
unui singur păcat, a unei anumite pofte, a lăcomiei de bani, a invidiei, sau a
vorbirii de rău, sau a gândurilor murdare, ar trebui să cugete bine la acest adevăr,
că un singur păcat îl face să fie rob al păcatului. Cum poţi fi liber dacă încă eşti
ţinut atât de strâns de un lanţ ca acesta? Am întâlnit oameni care îşi declară
credinţa în gura mare, dar care sunt trufaşi şi îi dispreţuiesc pe alţii. Pot fi ei
oamenii liberi ai Domnului în timp ce mândria le subjugă sufletele?
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de
orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să ne ducem sfințirea până la capăt, în
frica de Dumnezeu. (II Cor. 7:1). „Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu

adevărat slobozi” (Ioan 8:36).
Trebuie să zdrobim orice lanţ al păcatului, descoperind planurile celui rău
și luptând împotriva lui. Trebuie să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de
Dumnezeu, altfel nu putem spera ca Fiul să ne facă într-adevăr slobozi.

O, Duhule Sfânt – Te rugăm, zdrobeşte orice lanţ al păcatului în
viața noastră!
de C. H. Spurgeon
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Evanghelia se răspândește de la un capăt la altul al României:
sus, în Maramureș; la mijloc și jos, în Bucovina.
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