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%Fi[i, dar, 'ndelung r]bd]tori, fra[ilor, p`n] la venirea Domnului.
Iat] c] plugarul a\teapt] roada scump] a p]m`ntului, \i o a\teapt] cu
r]bdare, p`n] prime\te ploaie timpurie \i t`rzie.^ (Iacov 5:7).
%Isus i-a r]spuns: «Oricine pune m`na pe plug, \i se uit] 'napoi,
nu este destoinic pentru "mp]r][ia lui Dumnezeu» ” (Luca 9:62).

Din via[a stuparului...

“Iat] v] trimit ca pe ni\te oi 'n mijlocul lupilor” (Matei 10:16).
%Iat] v] trimit ca pe ni\te oi... (nu mielu\ei, nu oi[e). Dac] vrei s]
nu suferi pentru Hristos, umbl] ca lumea, vorbe\te ca lumea, tr]ie\te \i
'mbrac]-te ca lumea, \i vei fi r]spl]tit odat] cu lumea. Din clipa
atingerii maturit][ii, albinele '\i iau zborul spre c`mpul de lucru.
Maturitatea pentru ele 'nseamn] c] fiecare individ este responsabil de
el 'nsu\i \i lucreaz] spre folosul familiei mari. F]r] a mai sta sub
ocrotirea g]rzii de ap]rare (portarii), f]r] pere[i de ap]rare (co\ni[a),
'ncepe drumul primejdiilor inevitabile. "n imediata apropiere a
stupului stau de veghe broa\tele \i \op`rlele care mai ales seara '\i
asigur] meniul rapid cu limba lor iscusit] din albinele ce se odihnesc
dup] z]duful zilei. Dup] o copil]rie frumoas] 'n stup urmeaz]
duritatea vie[ii reale.
Albina matur] pleac] la lucru chiar dac] are defecte fizice;
primejdia 'ncepe cu primul zbor \i continu] toat] via[a. Cele mai
afectate sunt cele mai harnice \i mai s`rguincioase. C`nd pleac] la
munc] au o vitez] a\a de mare 'nc`t cu greu sunt observate \i cu at`t
mai greu v`nate. Totu\i 'n c`mpul de lucru le a\teapt] noi \i mari
primejdii. Din multele pericole men[ionez dou]: lupul albinelor (un
bondar mare), \i o pas]re albastr] foarte frumoas], care la o mas]
consum] aproximativ patruzeci de albine. Ace\i doi pira[i prefer]
albinele lucr]toare care obosite 'nc]rcate cu nectar zboar] mai greu \i
au 'n ele comoara adunat] din c`mpul de flori.
Am fost educa[i timp de patruzeci de ani s] st]m 'n colivia
noastr], format] din patru ziduri vizibile \i multe alte ziduri invizibile,
s] ne rug]m acolo, s] c`nt]m acolo, s] predic]m acolo, \i s] r]m`nem
pentru todeauna acolo. Oare nu am r]mas pentru todeauna acolo 'n
limitele celor patru pere[i? Cum sun] acum porunca Domnului nostru
Isus care spune “Duce[i-v] 'n toat] lumea \i propovadui[i Evanghelia
la orice f]ptura”? (Marcu 16:15). Mul[i dintre noi am justificat
venirea 'n [ara aceasta motiv`nd c] nu aveam acolo libertatea de a
lucra 'n c`mpul Evangheliei. Ast]zi nu e t`rziu s] ne 'ntreb]m cu toat]
seriozitatea: Suntem 'n c`mpul de lucru sau am r]mas 'n celula
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De obicei pre[ul de r]scump]rare se pl]te\te 'n bani. |i pentru
mine 'n dou] r`nduri s-a pl]tit pre[ de r]scump]rare 'n bani, afar] de
r]scump]rarea mare prin s`ngele sf`nt al Mielului lui Dumnezeu. "n
cartea Geneza 44:12, ne este relatat cum paharul lui Iosif a fost g]sit 'n
sacul lui Beniamin, astfel c] el
trebuia s] r]m`n] rob 'n Egipt,
tocmai el fiul preaiubit al tat]lui
s]u. Atunci s-au 'ntors to[i din
drum la Vizirul Egiptului \i 'n
versetele 18- 34 avem una din
cele mai frumoase pledoarii, din
partea lui Iuda, unul din fra[i,
care se ofer] el sclav 'n locul lui
Beniamin. Culminarea e 'n
versetele 33-34: %"ng]duie, dar,
te rog, robului t]u s] r]m`n] 'n
locul b]iatului, ca rob al domnului meu; iar b]iatul s] se suie 'napoi cu
fra[ii s]i. Cum m] voi putea sui eu la tat]l meu, dac] b]iatul nu este cu
mine? Ah! S] nu v]d m`hnirea tat]lui meu !^ |i dragostea a biruit. Ce
glorioas] a fost acea biruin[]!
Fr`ngerea lui Iuda, l-a 'nfr`nt pe Marele Vizir. Iosif nu-\i mai
putea st]p`ni lacrimile de bucurie, \i dup] ce i-a scos pe to[i afar], a
izbucnit: %Eu sunt Iosif! Mai tr]ie\te tat]l meu?^ |i to[i fra[ii lui au
r]mas ului[i. Citi[i mai departe capitolul 45 din Geneza.
Eu vreau s] accentuez doar expresia lui Iuda, rupt] din suflet:
%Cum voi putea s] m] sui la tat]l meu, dac] b]iatul nu este cu mine?^
Sunt at`[ia ta[i \i at`tea mame, care ar trebui s] repete aceast]
'ntrebare: %Cum m] voi sui la Tat]l meu ceresc, dac] fiul meu, fiica
mea, nu este cu mine?^ %Cum m] voi sui la Tat]l meu 'n glorie, dac]
fratele meu de aici sau din Rom`nia nu este cu mine?^
Ai agonizat tu pentru cei iubi[i sau e\ti nep]s]tor? E\ti tu gata s]
pl]te\ti pe altcineva s] mearg] \i s] le spun] de r]scump]rarea prin
Hristos Domnul, ca s] ajung] \i ei 'n glorie?
b]tr`nul frate Pitt
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ANUN{ SPECIAL
Postul de Radio %Vocea Evangheliei^ - Timi\oara, are un proiect
%\coli pentru Hristos.^ "n Rom`nia sunt vreo 24.000 de \coli \i se
inten[ioneaz] s] se pun] 'n fiecare \coal] c`te o Biblie sau Noul
Testament \i alte c]r[i cre\tine. Proiectul cere mult] munc] \i
cheltuial]: tip]rirea c]r[ilor, 'mpachetarea, taxele po\tale. E o vreme
de har pentru Rom`nia, un timp 'n care tineretul s] cunoasc]
m`ntuirea lui Dumjnezeu. Estimarea proiectului se ridic] la suma de
178.000 dolari, cu pre[ redus la tipografii ale fra[ilor. Sum] egal] cu
valoarea unei case familiare. Dar ca s] ajung] unii la Casa din ceruri,
se cer jertfe. |i se merit]! Vremea e scurt].
Bisericile \i fra[ii care doresc s] fie p]rta\i la acest proiect de
evanghelizare a tineretului Rom`niei, sunt ruga[i s] trimit] cecul mic
sau mare, pe adresa %ROMANIA FOR CHRIST^ P.O.Box 2329,
Pleasant Hill, CA 94523 \i va primi cuvenita chitan[] pentru incometax. "n loc s] da[i banii de S]rb]tori pe alte cadouri, care vor arde,
investi[i-i 'n valut] etern]. %C]ci tu vei trece de-aici l]s`nd toate, dar
ce lui Isus ai f]cut va sta.^
Km dep]rtare de comuna
Basarabi, \i ne-a luat dou] ore
s] ajungem. Am trecut prin
c`teva regiuni foarte s]race:
case de p]m`nt, acoperi\uri de
paie, \i sate unde n-am v]zut
altceva dec`t capre. Leprozeria e
l`ng] zona Deltei Dun]rii. A
func[ionat din anul 1928. P`n]
'n ziua de azi e administrat] de
guvern. Mai sunt acolo 30 de
adul[i, \i doi tr]iesc 'n satul
'nvecinat. "n trecut, c`nd cineva
primea diagnosticul c] e lepros,
guvernul 'l for[a s] se mute 'n
colonia de lepro\i, ca s] nu se
r]sp`ndeasc] boala. Odat]
intra[i acolo, nu mai puteau s]
ias]. Acum por[ile sunt deschise,
dar lepro\ii r]m`n acolo fiindc]

O vizit] la leprozeria din
Tichile\ti

Acum c`[iva ani am avut 'ntre
noi o credincioas] care a f]cut o
jertf] mare din dragoste pentru
Domnul Isus \i pentru poporul
rom`n. Pasajul ce urmeaz] e un
fragment din m]rturia sorei Dr.
Belinde, care ne-a vizitat \i care
\i-a v`ndut casa \i ma\ina, ca s]
tr]iasc] 'n Rom`nia c`[iva ani.
Am plecat pe la 10
diminea[a ca s] mergem la
Tichile\ti unde f]cusem planul
s] vizit]m leprozeria. Biserica a
'nceput s] lucreze cu c`[iva
credincio\i din acea comunitate,
\i ne-au rugat s] mergem s]-i
vedem ca s] 'n[elegem nevoile
lor. Tichilesti este la circa 150
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Luca 19:1-10
Era un om cu vaz], foarte cunoscut, o oficialitate, omul care
str`ngea taxele cum este un ofi[er IRS ast]zi. Era foarte motivat \i
determinat s] ob[in] ceea ce vrea. Noi apreciem determinarea lui \i
determinarea este bun] c`nd scopul este bun. Era at`t de determinat
'nc`t nu s-a ru\inat, ditamai oficialitatea, s] se urce 'n copac ca s-L vad]
pe acel Isus dup] care alerga lumea. A\ vrea s] ne uit]m la acest
exemplu pu[in mai 'ndeaproape \i s] 'nv][]m ceva de la Zacheu.
"n primul r`nd, observ]m c] Zacheu nu avea personalitate. Dac] ar
fi avut-o nu recurgea la o a\a practic]. S-a luat dup] mul[imea care era
'n jur \i a fost influen[at de mul[ime; n-a
vrut s] se lase mai pe jos dec`t ceilal[i.
Zacheu a fost omul care \tia ce vrea, dar
nu \tia ce-i trebuie. Mi-e team] c] cei mai
mul[i dintre noi \tim ce vrem, dar nu \tim ce ne
trebue. Dar ce-i trebuia lui, nu era s]-L vad] pe Isus, ci
s]-L 'nt`lneasc] pe Domnul. Toat] lumea aceea vroia s]-L
vad] pe Isus. Nevoia lui Zacheu era s] aib] o 'nt`lnire
special] cu Isus, s]-l aib] pe Isus 'n casa lui.
Domnul Isus \tia nevoia real] a lui Zacheu \i l-a
chemat: %Zachee, d]-te jos degrab], c]ci ast]zi trebuie
s] r]m`n 'n casa ta.” De cele mai multe ori, \tim ce
vrem, suntem hot]r`[i s] ob[inem ce vrem, dar nu \tim
ce ne trebuie. Ne lu]m dup] mul[ime: mergem la biseric], c`nt]m 'n
cor, spunem poezii, mai lu]m cuv`ntul s] vad] al[ii ce \tim, facem tot
ce fac ceilal[i ca s] nu r]m`nem 'n urm], s] impresion]m pe c`t posibil.
Asta poate fi la fel ca \i c`nd suntem %c][]ra[i 'ntr-un dud” ca s]-L
vedem pe Isus dar nu-L avem 'n casa noastr], 'n noi, 'n via[a noastr].
Ca s]-L avem pe El trebuie mai 'nainte s] \tim care este nevoia noastr].
Zacheu a 'ncercat prin metodele \i planurile lui s] ob[in] ce vroia f]r]
s] \tie ce-i trebuia. Noi nu-L putem 'nt`lni pe Dumnezeu 'n termenii
no\tri ci, dac] vrem s] avem binecuv`ntarea Lui, trebuie s] accept]m
termenii Lui. De aceea, Isus i-a spus lui Zacheu s] se dea jos din pom \i
s]-L 'nt`lneasc] personal. Nevoia lui era mai ad`nc] dec`t curiozitatea
lui. Profetul Isaia depl`ngea starea poporului care voia s]-L 'nt`lneasc]
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pe El 'n termenii lor, cu urm]toarele cuvinte: %C]ci g`ndurile mele nu
sunt g`ndurile voastre, \i c]ile voastre nu sunt c]ile Mele, zice
Domnul. Ci c`t sunt de sus cerurile fa[] de p]m`nt, at`t sunt de sus
c]ile Mele fa[] de c]ile voastre \i g`ndurile Mele fa[] de g`ndurile
voastre” (Isaia 55:8-9). De\i a fost motivat \i determinat, totu\i
g`ndurile lui Zacheu nu erau ale lui Dumnezeu p`n] c`nd Domnul
Isus l-a f]cut con\tient de nevoia lui real]. Ar fi bine dac] L-am putea
'nt`lni pe Dumnezeu \i avea binecuv`ntarea lui prin frecventarea
bisericii, practicarea de ceremonii \i ritualuri fie ele \i evanghelice, dar
El vrea s] renun[]m la ale nostre, %s] ne d]m jos din corcodu\” \i s]
accept]m termenii Lui. El vrea s] intre la noi 'n cas].
Zacheu avea nevoie ca Isus s]-i ating] via[a. C`[i cre\tini ast]zi, 'n
puhoiul mul[imii, stau c][]ra[i 'ntr-un dud sau corcodu\, la c`ntarea
corurilor, oratoria predicilor, ca s]-L vad] pe Isus f]r] s]
experimenteze o atingere real] a vie[ii lor de c]tre Isus? Domnul mai
trece pe aici, \i noi alerg]m 'n fa[a mul[imii, ca s] g]sim c`te ceva de
care s] ne ag][]m, s] ne urc]m mai pe sus dec`t ceilal[i.
Doresc s]-l vedem bine pe Zacheu cel atins de Domnul Isus.
%Zacheu s-a dat jos 'n grab] \i l-a primit cu bucurie” (Luca 19:6) \i a
f]cut o declara[ie fantastic] care arat] transformarea lui interioar]:
%Iat], Doamne, jum]tate din avu[ia mea o dau s]racilor; \i dac] am
n]p]stuit pe cineva cu ceva, 'i dau 'napoi 'mp]trit” (Luca 19:8).
Acesta este un Zacheu nou, atins de Isus, n]scut din nou, schimbat,
ie\it din mul[ime, cobor`t din %corcodu\”. G]sesc foarte interesant c]
atunci c`nd L-a 'nt`lnit cu adev]rat pe Isus, Zacheu a 'nceput s] se
g`ndeasc] \i la al[ii nu numai la el 'nsu\i \i la %bisnissul^ lui.
De fiecare dat] c`nd citim istorioara aceasta despre Zacheu s] ne
cercet]m dac] 'ntr-adev]r \tim ce nevoie avem, dac] 'ntr-adev]r am
fost atin\i de Isus, dac] este El 'n via[a \i 'n casa noastr] sau suntem
doar unul din mul[ime c][]rat 'n %copacii” no\tri, persist`nd 'ntr-o
am]gire superficial], 'nc`nta[i c] l-am v]zut pe Isus. %Fiul Omului a
venit s] caute \i s] m`ntuiasc] ce era pierdut” (v.10). S-ar putea ca
tu, cel care cite\ti aceste r`nduri s] fi unul dintre cei pierdu[i, merg`nd
dup] Isus cu mul[imea. Poate c] atunci c`nd Isus va ajunge la locul
unde e\ti tu, va ridica privirea 'n sus \i la tine, \i va zice: %Tu... d]-te
jos 'n grab] de unde e\ti, c]ci ast]zi trebuie s] r]m`n 'n casa ta!^
Poate \i tu tr]ie\ti cu un sens fals de superioritate spiritual] \i ai
nevoie s] auzi acea voce sf`nt] 'ntr-un mod personal, %D]-te jos, c]ci
ast]zi vreau s] intru la tine!^ — Amin!
Zach Ploscaru
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Cald mai e 'n Fresno... Venind de la lucru am intrat la un magazin
s]-mi cump]r ceva de m`ncare — n-aveam chef s] m]n`nnc la
restaurant. Gloria, o alta doamn] din clasa mea mi-a sugerat un
magazin cu produse organice care prepar] \i m`ncare. |i ea mergea
'ntr-acolo \i mi-a sugerat s-o urmez.
Aerul condi[ionat merge aproape la maxim 'n ma\in] \i 'nc] mi se
pare c] nu r]core\te suficient. O urmez pe Gloria \i iesim din
Freeway-ul 99 pe Shaw, o strad] lung] care trece prin c`teva
vecin]t][i at`t de ciudate \i de diferite unele de altele, parc] ar apar[ine
unor lumi diferite. Trecem stop dup] stop \i intersectie dup]
intersec[ie, \i parc] la fiecare stop \i la fiecare intersec[ie se schimb]
peisajul, arhitectura... \i parc] oamenii care se misc] 'ncoace \i
'ncolo sunt diferi[i, din alt] clas] social], alt] societate. La prima
intersec[ie c`[iva homeless (oameni f]r] cas]) tr]g`nd
de co\urile lor 'nc]rcate cu tot ce au 'n posesia lor se
mi\cau alene la umbra unei cl]diri uria\e c]ut`nd parc]
s] g]seasc] punctul cel mai r]coros al umbrei. C`teva
intersec[ii mai departe, o lume diferit], foarte ocupat], se
gr]be\te 'n toate direc[iile \i po[i s] recuno\ti 'n
felul 'n care se gr]besc c] au scopuri precise \i
planuri concrete. Mai 'ncolo c`teva stopuri \i
arhitectura este complet schimbat]. Cl]diri elegante
cu ferestre mari \i intr]ri primitoare, desp]r[ite de spa[ii verzi \i flori
multicolore... Lume elegant], costume \i tocuri 'nalte, \i o atmosfer]
de bun]stare...
Aici 'ntr-un shopping center este \i magazinul de care mi-a vorbit
Gloria. Ma\ina ei semnalizeaz] la st`nga \i o iau dup] ea. Intr]m 'n
magazin \i cump]r]m ceva m`ncare g]tit], cald], \i Gloria 'mi arat]
c]tre un raft frigorific unde erau b]uturi r]coritoare. Lu]m fiecare c`te
o sticla de ap] mineral] cu sirop. Mi-e cald \i mi-e sete, \i parc] a\
vrea s] m] r]coresc pe loc, dar a\tept s] m]n`nc 'nt`i. Ochii Gloriei
z`mbesc \i ei ferici[i 'n timp ce m`na 'i st] posesiv] pe sticla rece...
Ne urc]m 'n ma\ini \i pornim catre hotel. Dar cum ie\im din
parcarea magazinului stopul de la intersec[ie este ro\u, \i ne oprim. Pe
insula de ciment fierbinte a bulevardului un b]rbat 'ntre dou] v`rste cu
o pancard] 'n m`n] \i capul plecat se plimb] 'n sus \i 'n jos. De obicei
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'i ignor pe oamenii ace\tia — sunt prea mul[i 'n ora\ \i to[i au acela\i
mesaj. Se ofer] s] lucreze, dar de fapt stau la cer\it. Am auzit c] unii
fac bani buni cu treaba asta... da... da... Mesajul pe pancard] spune
%Dumnezeu s] te binecuvinteze^ \i sun] bine, dar... |i mintea mea
g]se\te o mie de scuze de ce trebuie s] ignor pe oamenii ]\tia care
cer\esc, \i, cum trece pe l`ng] mine acum, m] g`ndesc: %|i ce-o s]
fac] cu banii? "\i cump]r] droguri sau de b]ut?^ Am toate motivele s]
port masca indiferen[ei pe fa[] 'n timp ce stau comod] 'n cabina
ma\inii 'n care aerul condi[ionat sufl] puternic \i muzica c`nt]
'nceti\or. Eu 'n lumea mea... el 'n lumea lui. La urma urmei, poate asta
\i-a ales 'n via[].
Omul trece a doua oar] pe l`ng] ma\ina mea \i citesc: %Nu sunt
lene\. Vreau s] muncesc...^ C`nd ajunge 'n dreptul ma\inii Gloriei,
v]d o m`n] care iese pe geamul ei \i [ine sticla rece de ap] mineral] cu
sirop. Omul 'ntinde m`na... ma\inile pornesc... \i 'n oglinda
'l v]d cum
%...\i oricine va da de b]ut numai un retrovizoare
deschide sticla repede \i o
pahar de ap] rece unuia din ace\ti pune la gur].
micu[i, 'n numele unui ucenic, adev]rat
M] uit la plasa de pe
scaunul din fa[] de l`ng]
v] spun c] nu-\i va pierde r]splata.”
(Matei 10:42). mine \i v]d g`tul sticlei
mele cu ap] mineral].
"nghit 'n sec. |i o umbr] de p]rere de r]u simt c] m] umbre\te \i-mi
stric] dispozitia. "mi amintesc de r]splata pe care unii o vor primi
pentru un simplu pahar de ap]. A\a spune 'n Biblie. Am avut \ansa s]
fac o investi[ie serioas]...
Dac] ar fi fost vreodata vreun moment prielnic s] ofer un pahar cu
ap] cuiva, acesta era momentul. Din nefericire m-am ocupat de
judec][i \i alte teorii \i presupuneri \i am pierdut ocazia. Dac] omul
vroia s] lucreze sau nu — n-a\ fi putut s] \tiu — dar c] i-a fost sete,
da... de asta eram sigur]!
……………
Un alt pahar de ap]... Viz-a-viz de 'nt`mplarea de mai sus, mi-am
amintit c] cineva mi-a relatat odat] o alt] poveste despre un alt pahar
de apa. Omul c]l]torea cu motocicleta undeva 'n [ara rom`neasc] \i i
s-a f]cut grozav de sete. Trecea printr-un sat unde \tia c] locuia o
familie de credincio\i \i cunosc`ndu-se pu[in cu d`n\i s-a g`ndit s] se
opreasc] la poarta lor \i s] cear] un pahar de ap]. Ce poate fi mai
normal dec`t asta?
Nu i-a trebuit mult 'nsetatului s] g]seasc] poarta \i s] bat].
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Gospodina era tocmai 'n curte, c] era zi de sp]lat \i dumneaei sp]la
harnic] rufele. Au dat bine[e \i au repetat frazele de rigoare, ca
oamenii care nu s-au v]zut de-o vreme, dup] care 'nsetatul nostru s-a
gr]bit s]-\i exprime dolean[a... %Dac] se poate... un pahar de ap], v]
rog.^ %Cum s] nu?^ a venit obi\nuita replic], %imediat! Gospodina
noastr] s-a dus 'n cas] dup] o can] dup] care a ie\it 'n curte \i dintr-o
g]leat] ce st]tea la soare, a ras de pe fundul g]le[ii ce ap] mai era
acolo \i a 'ntins-o omului nostru. Apa fusese scoas] din f`nt`na care
nu era dec`t la c`[iva pa\i, iar pe fundul g]le[ii se adunaser] ceva nisip
\i alge, \i paharul cu ap] era decorat cu aceste r]m]\i[e. De ru\ine
omul a b]ut din apa aceea mole\it] de soare. S-ar fi bucurat dac]
gospodina l-ar fi invitat s] scoat] el ap] din f`nt`n], dar, se vede c] o
deranjase, \i paharul cu ap] nu fusese 'n programul ei.
|i, uite-a\a... un pahar de ap] '\i pierde buna reputa[ie! C] nu
conteaz] ce dai, dac] nu \tii cum s] dai. Biblia ne 'nva[] s] d]m 'n
Numele Domnului, \i ar trebui s] ne cercet]m bine c`nd d]ruim, c`nd
'ntindem cuiva fie \i un simplu pahar de ap]. "n Numele Lui ar trebui
s] dam a\a cum a d]ruit Dumnezeu pe Fiul S]u Preaiubit: f]r] pat]...
pre[ios... perfect... \i L-a dat cu dragoste, ca s] ne curme setea dup]
ve\nicie... pentru o ve\nicie.
Rodica Bo[an
Urmare din pagina 4

traduc]tor cu noi, dar ne-am dat
seama dup] gesturi \i mimica
fe[ei c] era sup]rat. Mai t`rziu
am aflat c] dorea s] \tie de ce
ne-am dus direct la dormitorul
femeilor, \i n-am trecut pe la
birourile direc[iei, unde lucra el.
De asemenea, spunea c] mul[i
au trecut pe acolo cu aparate de
fotografiat \i au promis c] 'i
ajut], dar n-au mai trimis nici
un ajutor. Se 'ntreba dac] \i noi
suntem la fel ca ceilal[i?
"n[eleg de ce vroia s]-i
protejeze pe lepro\ii din colonie,
fiindc] desigur au trecut mul[i
reporteri pe acolo, \i mul[i
'mpin\i doar de curiozitate. I-am
spus c] am venit s]-i ajut]m.
(vp).

li se asigur] necesarul vie[ii:
hran], electricitate, lemne
pentru foc iarna. Au acolo o
cantin], dar unii dintre ei nu
pot s] umble pe jos \i nu merg la
cantina leprozeriei. Fiindc] n-au
fost 'n stare s] lucreze, lepro\ii
nu au pensie, \i nici un mijloc de
a se sus[ine. C`[iva din ei au
fost vindeca[i, \i ace\tia ajut]
leprozeria. Am 'n[eles c] e
singura leprozerie 'n Rom`nia,
\i chiar 'n Europa.
C`nd am ajuns acolo, a venit
la noi un b]rbat 'n v`rst] de
vreo 50 de ani. Omul acesta
avusese acces la medicamente \i
a fost vindecat. Vorbea cu noi
foarte agitat. N-am avut un

9

Craiova, jude[ul Dolj
Har \i pace! La Craiova, la
%Emanuel^ am avut anul acesta
o evanghelizare 'n prim]var].
Avem o grup] la catechez] dar
nu am hot]r`t data botezului.
Preg]tim o conferin[] biblic].
Suntem 'n costruc[ie cu casa de
rug]ciune. Am dori foarte mult
s] finaliz]m anul acesta. Este
afectat] activitatea bisericii
datorit] lipsei de spa[iu. Ne
rug]m lui Dumnezeu s]
preg]teasc] resurse. Mul[umim
Lui pentru sprijinul pe care ni-l
d] prin dumneavoastr] ca s] ne
putem deplasa 'n misiuni la
fi l ia le .
Dom n ul
s]
v]
binecuvinteze.
Teofil Ologeanu

vizitat \i i-am 'ncurajat s]
r]m`n] l`ng] Domnul. Totu\i
ne bucur]m c] avem \i suflete
noi, prieteni care frecventeaz]
serviciile bisericii noastre, \i
sper]m c] Domnul va lucra la
inimile lor pentru a fi m`ntui[i.
Mitroi Silviu Cornel
Medgidia, jude[ul Constan[a
"n luna iunie anul acesta am
avut o bucurie cu copiii
musulmanilor din cartierul AliBaba. Spre surprinderea noastr]
au participat aproximativ 70-80
de copii. Majoritatea dintre ei
provin
din
familiile
musulmanilor \i au avut ocazia
timp de trei s]pt]m`ni s] 'nve[e
lec[ii biblice. Din urma acestei
ac[iuni au venit \i p]rin[ii
acestor copii pentru a participa
la noi la adunare. Sl]vim pe
Domnul. Mul[umim mult
pentru sus[inerea dvs., care ne
este de mare folos.
Sali Sabri

Cernetu, jude[ul Teleorman
Dorim s] v] mul[umim
pentru tot sprijinul acordat.
Dumnezeu s] binecuvinteze pe
to[i cei ce sunt implica[i 'n
aceast] lucrare de propov]duire
\i r]sp`ndire a Evangheliei.
Lucrarea de la Cernetu trecem
printr-o perioad] mai dificil]
datorit] faptului c] mai mul[i
membri ai bisericii nu mai pot
ajunge la Casa Domnului.
Motivele sunt diverse: unii
dintre ei din cauza b]tr`ne[ii,
al[ii din cauza anumitor boli, \i
al[ii din cauza unor probleme cu
care se confrunt]. "ntr-o biseric]
cu 23 de membri, fiecare lips] se
cunoa\te. Am c]utat s] st]m
aproape de to[i ace\ti fra[i, i-am

Buturugeni, jude[ul Giurgiu
Ruga[i-v] 'mpreun] cu noi
pentru o trezire spiritual]. Este
nevoie de o 'nviorare a
credincio\ilor din Buturugeni.
Ne rug]m \i pentru tinerii
bisericii, care termin] \colile la
Bucure\ti, ca s] se 'ntoarc] la
Buturugeni s]-L slujeasc] pe
Domnul 'n biseric]. Ruga[i-v]
cu noi \i pentru b]tr`nii
bisericii s] fie treji \i veghetori
pe calea credin[ei, \i astfel
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biserica s] fie o lumin] care s]
arate oamenilor calea spre cer.
Alexa Liviu

\i alimente le-am 'mp]r[it celor
s]raci \i b]tr`ni. "mpreun] cu
so[ia ne l]s]m folosi[i de
Dumnezeu pentru m`ntuirea
altora.
Opri\ Daniel

Dr]g]ne\ti \i Coteana, jud. Olt
La Coteana, 'ntr-o camer]
amenajat], pus] la dispozi[ie de
un s]tean, am predicat
Evanghelia cu ilustra[ii, ca ei s]\i vad] starea lor \i nevoia dup]
un M`ntuitor. M-am bucurat s]
observ c] \i copiii fra[ilor se
roag]
pentru
poc]in[a
oamenilor din Coteana. "n
aceast] localitate sunt dou]
familii de credincio\i, \i
rug]ciunea mea este ca Domnul,
'n harul Lui, s] ne ajute s]
cump]r]m acolo un teren \i pe
urm] s] construim o cas] de
ad un ar e .
Oa m e ni i
sun t
receptivi, \i c`nd vreau s] le fac
vizite accept] s] aud] Cuv`ntul,
chiar \i pe strad]. Unii chiar vin
la Dr]g]ne\ti la biseric]
(distan[] de 17 Km). Dumnezeu
s] le dea poc]in[a \i credin[a 'n
M`ntuitorul, \i s] ridice \i 'n
acel loc o biseric]. Pe data de 26
mai a fost un botez cu dou]
persoane la Dr]g]ne\ti, o t`n]r]
de 17 ani \i un b]rbat de 55 de
ani, sora Lenu[a \i fratele Sorin.
Dup] ce a venit la un curs de
limba englez], Sorin a 'nceput
s] frecventeze biserica din
Dr]g]ne\ti, apoi l-am chemat la
un serviciu de evanghelizare, am
avut cu el timp de rug]ciune,
citeam cu el \i discutam
'mpreun] subiecte din Biblie.
Dumnezeu i-a deschis inima
pentru Evanghelie. Slujirea mea
este \i pentru ajutorul fizic \i
material. C`nd am primit haine

Jibou, jude[ul S]laj
V] cumunic doar c`teva
lucruri ca s] ne ave[i 'n
rug]ciune. Eu sunt prins din
plin 'n lucrare: dou] duminici pe
lun] merg la Domnin (prima \i a
treia); \i alte dou] la Var \i
Surduc. Anul acesta am avut o
echip] de fra[i din America \i
am organizat activit][i cu copiii.
Am avut \i o echip] de denti\ti,
care lucrau prin sate, iar seara
aveam evanghelizare. Totu\i
spun cu durere c] la
evangheliz]ri vin mul[i... dar
pu[ini r]m`n. De foarte multe
ori cei nepoc]i[i vin u\or la
biseric], sunt aten[i, le place,
dar pleac] \i se mai 'ntorc abia
la evanghelizarea urm]toare. La
19 mai am avut un botez la
Jibou. S-au botezat 12 persoane.
Biserica are 280 de membri, iar
la botez au participat aproape
700. Eu m-am ocupat mai mult
cu partea muzical]. Avem o
familie de nepoc]i[i care ne
viziteaz] biserica din Surduc.
Au dou] gemene de 12 ani. "n 15
iunie seara se 'ntorceau de la
c`mp. Un t`n]r de 18 ani din
Jibou a pierdut controlul
ma\inii pe care o conducea \i lea lovit pe am`ndou]. Una dintre
ele a murit pe loc, iar cealalt] a
fost transportat] la spital 'n
com], dar acum este bine. Este o
mare durere pentru familie \i
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pentru biseric], o cercetare
pentru to[i. Ruga[i-v] ca \i 'n
st]rile acestea Domnul s]
lucreze.
Peter Beniamin-|tefan

pentru ajutorul dat. Astfel, am
avut posibilitate s] slujesc \i la
Capul Codrului \i Ciprian
Porumbescu
'n
timpul
s]rb]torilor ortodoxe, c`nd
oamenii nu muncesc \i sunt
acas]. O mare deschidere a
Evangheliei am avut-o la Capul
Codrului. Iat] o experien[]
deosebit]: o parte din prietenii
care vin s] asculte cuv`ntul
Evangheliei sunt dintr-un clan
de b]t]u\i (cei mai de temut din
zon]) c]rora le-am spus s]-\i
schimbe via[a din ur] \i r]utate
'n dragoste \i bun]tate a\a cum
ne 'nva[] Sf`nta Evanghelie.
Peste trei zile, doi dintre ei au
fost ataca[i pe la spate cu parul,
unul lovit la cap a c]zut 'n com]
\i apoi a murit. Am fost al]turi
de familie 'n durere. "n aceast]
situa[ie tot mai mul[i vin la
'nt`lnirile adun]rii... Am luat
leg]tur] cu directorul \colii cu
dorinta de a ne accepta s] facem
studiu biblic cu copiii la \coal].
Directorul a primit provocarea
cu mare bucurie zic`nd: %Se mai
g]sesc totu\i oameni c]rora le
pas] de copiii nostril!^ Sl]vim
Numele Domnului Isus pentru
c] \i ast]zi ne 'nso[e\te cu
minuni 'n lucrarea Lui m]rea[].
Greciuc Gheorghe

M]cin, jude[ul Tulcea
Ni se bucur] inima c`nd
vedem oameni noi care vin la
ascultarea Cuv`ntului. Sunt trei
femei care vin constant de o
vreme \i care ne-au m]rturisit
c] le place Calea Domnului. Una
dintre ele a fost operat] de
cancer, iar rezultatele primite
dup] opera[ie sunt bune. Astfel,
e 'ncredin[at] c] aceasta e
lucrarea Domnului \i "i aduce
m ul [ um i r i .
Cealalt]
se
confrunt] cu 'mpotrivire din
partea so[ului. Cea de-a treia
are nevoie s] fie adus] la
adunare fiind 'n v`rst] \i cu
probleme la picior. "n Carcaliu \i
'n Greci continu]m s] facem
vizite. Oamenii 'nc] ne privesc
ca pe %poc]i[i^ \i nu ca pe
credincio\i. Dar sunt semne de
'nviorare, \i lucrarea merge
'nainte.
Malacu Ionel
Solca, jude[ul Suceava
Mul[umesc Domnului Isus
\i dumneavoastr] tuturora

Este o familie care are acas] trei copii, dintre care doi sunt
minori. Un frate din Bistri[a le-a construit o cas] p`n] la finisaj \i
nu mai poate continua, astfel c] un num]r de fra[i din biseric] au
'nceput finisajul la interior, \i au spus c] fac lucrarea 'n Numele
Domnului. Materialele le-am luat de la o cuno\tin[], \i ne mai d],
dar va trebui s] le pl]tim. Dac] s-ar g]si un sponsor m]car la 300
sau 400 dolari, ar fi de mare folos, ca s]-i scoatem pe oamenii ace\ti
dintr-o mizerie cumplit]. V] mul[umim din toat] inima pentru
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%Vreau s] r]spund \i eu la r`ndul meu, vreau s] spun \i eu ce g`ndesc. C]ci
sunt plin de cuvinte, 'mi d] ghes duhul 'nl]untrul meu; l]untrul meu este ca
un vin care n-are pe unde s] ias], ca ni\te burdufuri noi, gata s] plesneasc]^
(Iov 32:17-19).
C`teodat] c`nd v]d pe fiecare om cu celularul lui 'n m`n], 'mi
imaginez v]zduhul 'mb`csit de tot felul de cuvinte, zbur`nd 'n toate
direc[iile, \i numai Domnul \tie c`te din
ele sunt de folos \i c`te sunt
d]un]toare. Lumea aceasta e plin] de
oameni, \i oamenii sunt plini de
cuvinte, \i uneori Dumnezeu tace p`n]
se golesc oamenii de cuvinte.
Uneori parc] n-ai unde s] te mai
ascunzi de cuvintele oamenilor. Iov ar
fi vrut \i el s] se ascund] \i de durerea
lui \i de cuvintele prietenilor lui care sau n]pustit peste el ca o cascad] \i care
l-au provocat \i pe el la un alt \uvoi de
cuvinte. \i Dumnezeu tace... Elihu, fiul
lui Baracheel, a t]cut un timp, 'n
prezen[a b]tr`ne[ii, dar apoi \i el a zis
da[i-v] la oparte c] sunt plin de cuvinte
\i trebuie s] m] golesc... \i s-a golit \i
el, a\a cum s-au golit \i ceilal[i prieteni ai lui Iov, \i a\a cum s-a golit
\i Iov, \i Dumnezeu a t]cut...
Dar, dup] ce to[i s-au golit de cuvinte, abia atunci, a 'nceput
Dumnezeu s] vorbeasc], \i oamenii ar fi vrut s]-\i 'nghit] cuvintele,
'ns] cuvintele odat] ie\ite, s-au dus, au zg]rmat 'n r]nile lui Iov, \i au
plecat prin lume \i dup] mii de ani au ajuns \i p]n] la noi, ca s] vedem
\i noi, care tot ca \i ei, suntem plini de cuvinte \i credem c] prima
grij] este cum s] g]sim un microfon ca s] ne golim de cuvinte.
Cuv`ntul Domnului ne avertizeaz] c] vom da socoteal] de fiecare
cuv`nt nefolositor. Dumnezeu ne spune prin Iov c]ci dac] n-am vorbit
a\a cum trebuie, e nevoie de-o jertf], ca s] ne spele pe noi de murd]ria
cuvintele noastre... Unii oameni sunt ca televizorul. Dac]-l la\i seara
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pornit \i te culci, el vorbe\te toat] noaptea, \i diminea[a 'l g]se\ti
vorbind. Nu-i pas] dac]-l ascult] cineva, dac] r]ne\te pe cineva, dac]l 'n[elege cineva, dac]-i de folos cuiva... Cineva tot toarn] cuvinte 'n
el \i el mereu le d] drumul afar]... A\a-s \i oamenii, mereu
nemul[umi[i de timp c] nu-i suficient de lung s] se poat] goli de
cuvinte \i de volum c] nu-i sufficient de tare ca s] se aud] \i ei pe ei.
Crez`nd c] dac] microfonul e mai tare se golesc mai repede...
E posibil c] dac] nu-l mai auzim pe Dumnezeu de un timp,
a\teapt] s] ne golim de cuvinte, dar eu m] g`ndesc c] ar fi mai de
folos s] ne mai 'nghi[im cuvintele 'nainte de-a le duce la microfon, \i
s] ascult]m mai mult, ca s] putem auzi vocea Lui Dumnezeu, \i
'ntreb]rile Lui, cercet]toare...
Noi facem programe si trebuie
s] spun] cineva, ceva... \i a\a de multe ori oamenii vorbesc far] s]
aiba ceva de spus... Dumnezeu c`nd are neaparat ceva de spus, n-are
mare nevoie de 'n[elepciunea oamenilor, de cuno\tiin[a oamenilor, de
doctoratele oamenilor. "l ia pe Amos de la oile lui \i-l trimite s] spun]
ce trebuie s] aud] cei ce au urechi s] aud].
|i uite a\a, 'n toat] zbaterea \i g]l]gia noastr] uneori Dumnezeu
se pare c] e ascuns \i noi nu \tim unde este \i nu \tim dece s-a ascuns.
\i dac] Dumnezeu e ascuns, unii '\i v]d de treaba lor, unii se
str]duiesc s] explice dece e ascuns ca \i cum ar \ti, al[ii 'l caut] pe
unde cred ei c] s-ar fi ascuns. Al[ii 'i construiesc catedrale c] s-ar
putea s] vin] 'n catedrala lor, al[ii 'l 'nvinuiesc c] nu-i pas] \i de acea
s-a ascuns. Al[ii ridic] pumnul c]tre El c] nu \tie s] conduc] universul
]sta. C] uneori e prea cald, alte ori e prea frig, c] 'i scap] v`ntul de
sub control \i se 'nt`mpl] catastrofe...
Sora Tatiana Topciu din Constan[a care a plecat acas] parc] prea
devreme pentru noi oamenii, ne dezv]luie loca\ul unde l-a g]sit ea pe
Dumnezeu.
Cum de-am crezut c] vom zidi din piatr]
loca\ pentru Iehova Dumnezeu?
C`nd cerurile cerurilor, iat],
nu-L pot cuprinde 'n ele vreodat],
cum va-nc]pea-ntre ziduri...Dumnezeu?!
El a zidit tot ceea ce-i mi\care
\i ceru-ntreg 'i e divinul tron,
p]m`ntul a\ternut pentru picioare.
Cum s]-L cuprind] catedrale, oare,
pe-Acela Care n-are etalon...?!
Cum ne-a orbit p'n]-ntr-at`t trufia,

14

s] ne-apuc]m zidiri ai ridica,
s] m]rginim acolo ve\nicia,
s] cobor`m acolo M]re[ia
lui Dumnezeu, spre a-L glorifica...?!
O, Cel Ce nu 'ncape 'n tipare,
'ncape-ntr-un loca\ de necrezut,
Dar nu e un loca\ de 'nchinare,
ci-i lacrima c]in[ei-cea mai mare
biserc] 'n care e-nc]put...

C`nd nu-L mai g]sim niciunde pe Dumnezeu, poate este timpul s] ne
mai oprim, s] mai t]cem, \i s]-l c]ut]m 'n lacrimile poc]in[ei noastre.
"n Psalmul 46:10, fii lui Core ne spun %Opri[i-v], \i s] \ti[i c] Eu
sunt Dumnezeu: Eu st]p`nesc peste neamuri, Eu st]p`nesc pe
p]m`nt.”
Pavel Ploscariu

continuare din pagina 2 —
copil]riei noastre spirituale? Dac] %hambarele^ sunt goale, noi nu
suntem 'n c`mpul de lucru. Am ajuns oare la maturitate 'nc`t s]
'nfrunt]m primejdiile din cale cu scopul de a hr]ni lumea din afar] cu
Cuv`ntul vie[ii? Esen[a vie[ii are putere 'n ea 'ns]\i, e nevoie doar de
cineva s]-\i asume riscul de a o duce 'n mijlocul lupilor la cei care au
nevoie de ea.
Porunca M`ntuitorului cade \i 'n dreptul meu, dar cu siguran[] c]
ea cade \i 'n dreptul t]u. Te-ai g`ndit c`t de c`t 'n ultima vreme la
lucrul acesta? Ai g]sit o scuz] plauzibil] 'n fa[a Aceluia care judec]
sim[urile \i verific] g`ndurile noastre de orice fel? Dac] am atins
maturitatea suntem 'n c`mpul de lucru unde ostenelile, cheltuiele,
riscurile sunt promisiuni care trebuie s] le lu]m asupra noastr].
Albinele pot deveni judec]toarele noastre 'ntruc`t ele zilnic '\i asum]
riscul vie[ii deoarece, aproximativ 10‰ sunt sacrificate zilnic pentru
supravie[uirea familiei. Familia lui Hristos (Trupul Domnului nostru
Isus) supravie[uie\te de doua mii de ani 'nfrunt`nd vitregiile acestei
lumi care martirizeaz] pe cei trimi\i s] o salveze. Dac] lumea ne
iube\te pentru c] t]cem zilnic nu este cumva un semn c] am r]mas
'ntre ziduri, c] suntem copii spirituali \i ne hr]nim cu laptele pe care
'nainta\ii no\tri l-au adus p`n] la noi cu mari jertfe? Avem
promisiunea c] acolo, pe ogorul 'nsetat, s]m`n[a vie[ii cultivat] se va
preface 'ntr-un izvor de ap] cristalina [`\nind spre 'mp]r][ia cerurilor.
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O femeie f]r] bun] reputa[ie
s-a transformat pe c`mpul
Evangheliei din Samaria 'ntr-un
izvor de ap] vie. Nu era ea apa
vie dar ducea cu ea ap] divin]
care nu putea fi st]p`nit] de
primejdia \i dispre[ul oamenilor.
"ntre ziduri 'nv][]m ce e bine \i
ce e r]u. Aici cre\tem spiritual
dar p]\ind dincolo de aceste
ziduri suntem chema[i s] spunem ce a f]cut Domnul pentru noi.
Samariteanca echipat] cu apa vie nu s-a dus acas] 'ntre ziduri. Apa vie
clocotea de a\a manier] 'nc`t a strigat: %Veni[i \i vede[i izvorul^
Aceste patru cuvinte le pot spune \i eu \i tu, \i vom deveni
evangheli\ti 'n locul 'n care ne-a a\ezat Dumnezeu. Domnul Isus a dat
\i d] cu pl]cere apa vie acelora care nu se ru\ineaz] de lucrarea de
m`ntuire a lumii.
C`nd c`nt]m c`ntarea, %Cu bucurie vor secera aceia cei ce cu
lacrimi pun s]m`n[a lor,^ e\ti convins c] la r]d]cina unei %plante^
care moare de sete 'n de\ertul lumii acesteia ai pus \i tu o lacrim] de
dragul jertfei Domnului nostru Isus Hristos? Dac] un pahar de ap] nu
va fi uitat, cu c`t mai mult o lacrim] care ud] ogorul m`ntuirii. C`nd
eram copil, fanfara 'mpreun] cu corul sunau de trei ori repetat
cuv`ntul de trezire: %Trezi[i, trezi[i, voi lupt]tori, trezi[i, se face zi,
trezi[i!^ E spre ziu], s] ne trezim cu to[ii, clipele se scurg \i 'n cur`nd
tr`mbi[a va anun[a venirea Mirelui pe norii cerului.
Trezi[i, voi lupt]tori, trezi[i! Vine Domnul Isus 'n cur`nd.
Vino, Doamne Isuse!
Stuparul

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.
16

