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La Mulți Ani !

Binecuvântat fii, Doamne, Scump Mântuitor iubit,
Tu, lumina mântuirii tuturor ne-ai dăruit!
Într-o noapte și-ntr-o iesle a venit la noi Hristos
În adâncul cel mai mare - harul cel mai luminos !
Celor ce vegheau cu grijă noaptea-n jurul turmei stând,
Tu le-ai dat cântări de îngeri și întâiul zâmbet blând !
Celor care cale lungă pentru Tine-au ostenit
Taina cea din veac ascunsă fericită le-ai ivit !
Celor care vreme multă cu credință-au așteptat
Bucuria negrăită să Te vadă Tu le-ai dat !
Fericiți cei ce veghează, fericiți câți ostenesc,
Fericiți cei ce Te-așteaptă, ei curând Te întâlnesc !

În numărul trecut am văzut că albinele culegătoare poartă în ele un vas plin cu
nectar. La fel, adevăratul creștin poartă în vasul lui de lut o putere nemaipomenit
de mare: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această
putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.” (2 Cor. 4:7).
Când harnica lucrătoare e strivită, din greșeală sau intenționat, apare o pată de
nectar în locul incidentului. Cănd un adevărat creștin este atacat de dușmani, se
varsă (se sparge) vasul de lut și toți cei din jur sunt martori la ce comoară purta
creștinul în taina inimii lui. Ștefan, urmașul Domnului Isus, în timp ce își dădea
duhul, a strigat la Tatăl să-i ierte pe răufăcători. Întocmai ca Maestrul lui, care în
timpul sacrificării Lui pentru păcatele omenirii, S-a rugat Tatălui să fim noi toți
iertați: „Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.” (Luca 23:34).
Am alunecat prea mult în trecut. Suntem încă pe o floare, cu vasul plin de
nectar, pe care îl avem întru-n loc care nu se vede, dar aici în floare este și polen.
Pe picioarele din spate albina are doi săculeți pe care îi deschide și îi umple cu
polen. Dacă până acum se putea strecura mai ușor, mai nevăzută, cei doi săculeți
se văd de la distanță, se cunoaște exact ce culoare are polenul și în mod implicit
se știe de unde a fost luat (O singură albină poate duce jumăte din greutatea
corpului ei de polen). Când ne uităm la creștinul adevărat îl putem deosebi din
vorbirea lui, din modul cum se adresează celor din jur. Mă umple de farmec
întâmplarea când după vorbire o roabă îl acuza pe Petru că a fost cu Isus. Iubitul
meu cititor, dacă ai fost cu Isus Domnul, chiar când ai alunecat, vei găsi pe
cineva care să-ți amintească de faptul că ai fost cu Mântuitorul. Apostolul s-a
căit cu amar de păcatul lepădării. Ce faci tu, ce fac eu? Știu cei din jur cu cine ai
fost? Nu aștepta ca cei din lume să-ți amintească, s-ar putea să fie prea târziu.
Este un loc unde oamenii își vor aminti cu lux de amănunte tot trecutul care nu a
fost iertat de Salvatorul nostru. Nu aștepta până atunci. Amarul de azi e dulcele
de mâine. Nu formă, nu imitare, nu „exact ca un creștin”, ci un creștin adevărat.
E timpul mai mult decât oricând sa trăim pentru El, să mărturisim prin viu
grai, și să contribuim cu tot ce suntem, cu tot ce avem si cu tot ce putem, la
înaintarea Evangheliei, astfel ca mulți să fie îmbogățiți prin dulceața
Evangheliei, și să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu, ca să fie mântuiți.
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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"Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei." (Luca 2:19)
Era noapte la Betleem. Forfota mulțimii de gazde și găzduiți încetase
demult. Unii obosiți de lucrul zilei, alții de călătorie dormeau duși în lumea
visurilor. Doar într-un loc umil, într-un grajd, se zărește lumina slabă a unui
opaiț. Maria, deși istovită de călătorie și de durerile nașterii, stă alături de iesle,
unde îi fusese pus Copilașul, și nu doarme, ci ascultă la cele ce spun păstorii.
Aceștia erau uimiți de ceea ce au văzut și auzit și prin spusele lor uimeau pe cei
ce îi ascultau. în mintea Mariei erau bine imprimate cuvintele îngerului, care
acum se adevereau, că ei i se făcuse mare har.
Amintiri și impliniri acum se împleteau. Nu ni se spune ca ea să fi zis o vorbă
în acea situație, ci doar că se gîndea, medita. Pentru Pruncul din iesle ea trecuse
prin rușine și ocară. Era să fie părăsită de logodnic și putea să fie ucisă cu pietre.
Dar a ascultat Cuvântul și Cuvântul s-a făcut trup. Își dă seama că a fost un
mare har să poarte și să aducă pe lume pe Fiul Prea înalt despre care îngerul a
spus păstorilor că e Mântuitorul, Hristos Domnul.
Cuget însă și îmi dau seama că și mie mi s-a făcut mare har să aud Cuvântul,
să-L primesc și să-L port în viața mea. Chiar rușinea și ocara pentru El îmi sunt
scumpe și îmi vor fi perle de glorii în eternitate. E un mare har să-L poți arăta
altora pe Mântuitorul.
Copilașul Sfânt ce era culcat în iesle era în grija ei să-L crească. Va avea de
înfruntat pericole, primejdii, dușmani. Într-o lume robită păcatului nu e ușor să
crești pe Sfântul lui Dumnezeu. Dar dragostea găsește posibilități nebănuite prin
ascultare de Domnul.
Și mie îmi este dat în grijă să-L cresc în omul din lăuntru. Sunt situații
vitrege, uneori refugiu în Egipt, dar am răspunderea să-L cresc. Chiar și această
răspundere îmi este un mare har. Eu nu știu multe din planurile urzite în taină a
celor răi, dar Domnul le știe și eu trebuie să-L ascult pe El.
Lângă iesle, necazurile Mariei au fost înghițite de bucurie. Ea era în mari
dureri, dar se gândea la vestirea păstorilor cărora îngerul le-a spus că El este
Domnul și că va fi o pricină de bucurie pentru tot poporul. El e Mesia cel
așteptat. Copilul e Cel prevestit de toți proorocii, El e Mântuitorul de care avea
nevoie lumea. Cugetul îi spunea că s-a meritat să sufere, ca alți mii și milioane să
se poată bucura.
Și eu, ca Maria, chiar dacă sunt în mari dureri, în necazuri din pricina Lui,
cugetând la Pruncul Sfânt: Cine este El, ce mi-a adus El, ce a făcut El pentru
mine, — devin copleșit de bucurie. Privesc lucrurile în lumina veșniciei.
Durerile, necazurile, prigoanele sunt doar de o clipă. Aici sunt doar străin și
călător, ca și ei în staul. El a venit și ne-a deschis „calea cea nouă și vie” ca să
ajungem acasă în slavă. De aceea, mă bucur de El, căci prin El am intrat în
această stare de har.
Glorie veșnică Numelui Său sfânt!
Pitt Popovici
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Apocalipsa 2:1-7
Pragul dintre un an vechi şi unul nou este întotdeauna martorul mulţumirilor
noastre înaintea lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni L-a dat în anul vechi şi
pe care îl anticipăm şi în anul nou. Dar tot în pragul dintre ani Domnul ne
cercetează pe fiecare cu atâta putere şi ne îndeamnă să privim adânc în viața
noastră, să vedem umblarea noastră în viața de credinţă şi lucrurile care se cer
puse în rânduială în viaţa şi ascultarea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă privim la bisericile locale aproape în mod invariabil se întâlnesc aspecte
din cele șapte biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi
Laodicia. Dacă suntem preocupaţi de viaţa noastră şi ne cercetăm îndeaproape,
s-ar putea să le descoperim și la noi sau la cei din casele noastre.
Biserica din Efes a fost o biserică bună. Totuşi, Domnul are ceva pentru
îngerul bisericii din Efes, şi cu siguranţă are ceva pentru noi. Cuvintele de
cercetare sunt cuvintele Domnului Isus: „Adu-ţi aminte...” Chemarea aceasta
merge cu noi prin anii vechi şi ne trece în ani care vin, și nu ne lasă să fim
nepăsători, insensibili la șoapta Duhului Sfânt care ni se adresează acum nouă:
Adu-ţi aminte:
I. Adu-ţi aminte că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala ta
(Evrei 6:10)
Cuvântul cheie pe care îl are Domnul pentru îngerul bisericii din Efes este:
„Știu...” — „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta...” (Apoc. 2:2a) „Ştiu că ai
răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.” (Apoc. 2:3). Domnul
Dumnezeu este Același astăzi ca întotdeauna şi suntem asigurați că El ne spune
aceleaşi cuvinte şi nouă atunci când ne ostenim în lucrarea Lui. Putem fi
asiguraţi că faptele bune pe care El Le-a pregătit ca să umblăm în ele şi
dragostea pe care am arătat-o pentru susținerea lucrării de răspândire a
Evangheliei în România şi Moldova de dincolo de Prut, nu sunt trecute cu
vederea înaintea LUI. Domnul are un cuvânt de spus şi copiilor Lui care s-au
cheltuit în această lucrare şi în alte lucrări de felul acesta şi acest cuvânt din
partea Lui este: „Știu faptele tale şi osteneala ta şi rabdarea ta”
Ce spun oamenii despre noi este întotdeauna subiectiv, dar dacă în adevăr
Dumnezeu declară că tot ceea ce am lucrat a fost din dragoste pentru El precum
şi din dragoste pentru sufletele pierdute, știm că declaraţia Lui este întotdeauna
adevărată și cu greutate. Atunci ne simţim parcă şi mai doritori să ne lăsăm şi
mai mult folosiţi de El în lucrarea Lui Glorioasă
II. Adu-ţi aminte că Dumnezeu nu te lasă să mergi oricum
Pentru Dumnezeu, cuvântul „oricum” nu există, întrucât El nu ne-a mântuit
„oricum”. El a plătit cel mai mare preț din dragoste pentru noi. Întocmai la fel,
valoarea fiecărui lucru înfăptuit în Numele Lui, are valoare mare atunci când
este făcut la îndemnul Duhului Sfânt, având adânca motivaţie: din dragoste, şi
nu doar dragoste de duzină. Domnul Isus caută să găsească cea mai înaltă
motivaţie, şi anume Dragostea Dintâi (floarea făinii).
Avem două exemple de dragoste în Vechiul Testament: Primul exemplu este
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acela al lui Iacob: „...Iacov a slujit şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s-au părut ca
vreo câteva zile, pentru că o iubea” (Geneza 29:20). Al doilea exemplu este cel al
poporului Israel la începuturile umblării lui cu Dumnezeu: „Aşa vorbeşte Domnul:
„Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai
logodită, când Mă urmai în pustie” (Ieremia 2: 2b).
Domnul Isus se adresează unei biserici bune (îngerului bisericii) care făcea
lucrurile din inerție, aceleași lucruri ca și înainte cu osteneală și răbdare, dar din
ele lipsea ingredientul principal: dragostea dintâi.
Desigur, că El astăzi ni se adresează nouă și Duhul Sfânt ne cercetează fără
părtinire așteptând răspunsul nostru și confirmarea că am auzit, am priceput și
vrem să ascultăm de glasul Celui ce ni se adresează nouă. Dragostea dintâi
înseamnă printre altele: cu bucurie, oriunde, oricât, oricând şi întotdeauna.
III. Adu-ţi aminte că Dumnezeu se oprește într-un singur loc, acolo
unde ai păcătuit
Domnul S-a oprit acolo unde a văzut păcatul, și spune: „Adu-ţi dar aminte de
unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi” (Apoc. 2:5a). Poate că noi
avem tendința să mergem mai departe, cum a încercat David, ca și când nu s-a
întâmplat nimic. Dar Domnul nu merge mai departe, ci se oprește acolo unde
vrea să te oprești și tu ca să-ți recunoști starea. Maria, sora lui Moise și Aron, a
trebuit să se pocăiască, și pentru aceasta toată tabăra s-a oprit până la pocăința și
ispășirea păcatului ei (vezi Numeri 12), David a trebuit să se pocăiască de
păcatul lui (vezi Ps. 32). Desigur, fiecare dintre noi suntem chemați la o cercetare
care este spre folosul nostru și care Îl onorează pe Dumnezeu.
E bine în vremuri ca acestea să ne aducem aminte că biruitor nu înseamnă să
nu cazi (desigur ca lucrul acesta este ideal), ci biruitor înseamnă să te ridici din
căderea ta la îndemnul Duhului Sfânt. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
Adu-ți aminte că lucrarea lui Dumnezeu se face doar cu vase curate, cu vase
de cinste și folositoare Stăpânului.
IV. Adu-ți aminte că Dumnezeu are promisiuni numai pentru
biruitori
Domnul nu are nici o promisiune pentru cei ce rămân în căderea lor și vor
să-și trăiască viața oricum. El își onorează întodeauna promisiunile doar pentru
biruitori. El este gata să schimbe înfrângerile noastre în victorii depline asupra
noastră și asupra stărilor de nerodire și de lipsă de energie spirituală. El poate și
vrea să spele viața noastră de orice pată și de orice zbârcitură dacă și noi vrem,
ca să fim roditori în toate privințele. Lipsa noastră de rodire, apasă greu asupra
cugetelor celor răscumpărați, și desigur, suntem cei mai fericiți atunci când
Dumnezeu este proslăvit prin pocăința noastră și prin implicarea noastră în
lucrarea Lui cu tot ceea ce Dumnezeu ne pune pe inimă.
Ne rugăm ca Cel ce poate și vrea să ne facă și să ne păstreze curați și utili în
lucrarea Lui, El să ne poarte din biruință în biruință, așa cum a fost în anii care
au trecut, și în anii care vin, ani pe care El îi are în plan pentru fiecare dintre
noi, pentru Slava Lui și pentru bucuria noastră vecinică.
Domnul să ne binecuvinteze pe toți!
Costel Cristea
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Se pare că bucuria oamenilor pe
pământ este sezonală și alcătuită toată
din crâmpeie. Pentru cei mai mulți
sezonul bucuriei este în preajma
sărbătorilor de iarnă. Mulți așteaptă
sezonul acesta și speră să le aducă încă
un crâmpei de bucurie. Și asta pentru
că nu știu unde, sau cine este sursa
bucuriei. Mi-am dat seama că oamenii
nici nu știu bine ce este bucuria.
Dicționarul Webster, spune că
bucuria este emoția evocată de un trai
bun, de success sau noroc, sau
perspectiva împlinirii dorințelor. Din
definiția aceasta îmi dau seama că
mulți sunt convinși că asta e bucuria și
o caută cu înverșunare, o așteaptă în
felul acesta. Dicționarul Român, spune
că bucuria este un sentiment de
mulțumire vie, de satisfacție sufletească.
Ei sunt puțin mai aproape de adevăr cu
definiția, dar nu chiar, și nici ei nu spun
de unde se poate procura. Când știi
doar atât despre bucurie e și normal să
ai acces doar la crâmpeie și să fii
mulțumit cu atât. Comercianții lumii
născocesc tot felul de metode ca să
convingă oamenii că într-adevăr
Crăciunul este sezonul bucuriei, și că ei
posedă și sunt gata să distribuie
materialul care face bucuria posibilă.
Însă bucuria aceasta ține cât ține
sezonul și la prețul stabilit de ei.
G.K. Chesterton spune că pentru
creștini bucuria este centrală și tristețea
este periferică pentru că ei au răspuns
la întrebările fundamentale ale vieții,
pe când pentru ceilalți bucuria este
periferică iar tristețea este centrală,
pentru că ei n-au găsit răspunsul la
întrebările fundamentale ale vieții.
Este adevărat că există un sezon al
bucuriei însă pentru credincioși sezonul
a fost anunțat de îngerul trimis de
Dumnezeu pe câmpia Betleemului

acompaniat de corul îngeresc și de
mulțimea de oaste cerească. Atunci
bucuria a inundat inima celor ce au
crezut și au deschis-o larg Celui ce a
renunțat la gloria cerească, coborând
în iesle în chipul Pruncului umil. Acolo
la iesle, cei prezenți au putut să atingă
Bucuria. Atunci a început sezonul
bucuriei pe pământ și de atunci începe
mereu pentru fiecare om când deschide
inima larg Bucuriei. Iar pentru astfel de
oameni sezonul bucuriei se prelungește
în eternitate.
De aceea apostolul Pavel ne spune
prin Epistola către Filipeni (4:4) că cei
credincioși au totdeauna motiv de
bucurie, și motivul este acela pe care
Domnul Isus îl amintește ucenicilor
când erau gata să fie satisfăcuți cu o
bucurie pământească: „Totuș, sã nu vã
bucurați de faptul cã duhurile vã sunt
supuse; ci bucurați-vã cã numele
voastre sunt scrise în ceruri” (Luca
10:20). Iar în predica de pe munte
Domnul Isus spune: „Bucurați-vã și
veseliți-vã, pentrucã rãsplata voastrã
este mare în ceruri…” (Matei 5:12).
Bucuria provocată de lucrurile
temporare este scurtă, alcătuită din
crâmpeie, este sezonală, însă bucuria
care și-a făcut templul în inima copiilor
lui Dumnezeu este eternă.
Știu că unii dintre cititori, iubiții
mei frați, sunteți la diferite vărste,
diferite stări emoționale, atinși de tot
felul de dureri și de necazuri și poate
temporar s-a lipit tristețea de cineva.
Am vrut să vă amintesc că tristețea este
temporară nu bucuria. Mă rog din
inimă ca Domnul să restabilească
bucuria în inima tuturor celor ce sunt
atinși de o tristele temporară.
La Domnul găsim adevărata
bucurie!
Pavel Ploscariu
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Eram în liceul din Petrila câțiva copii de pocăiți.
Aveam o profesoară de română foarte drăguță. O
doamnă aranjată totdeauna, inteligentă și care făcea
orele de română interesante. Am iubit totdeauna
literatura și fiindcă citeam mult și participam intens
la clasele ei, eram printre elevii apreciați.
De Crăciun în Valea Jiului, unde de obicei era
atâta funingine că nu puteai să ai o bluză albă pe tine și s-o păstrezi curată câteva
ore, Dumnezeu lăsa ca un strat alb de zăpadă proaspătă să se aștearnă de obicei
în seara de Ajun, dând frumusețe și strălucire acelui loc întunecat și murdar.
Pâna și zăpada era neagră în câteva ore… așa că darul cel mai minunat de la
Bunul Dumnezeu era un strat proaspăt de zăpadă albă de Crăciun, pentru că
noaptea de Ajun pentru noi însemna o noapte de colindă.
Ne întilneam la Biserică și de acolo plecam împreună. Unchiul Ticu avea
acordeonul și noi toți ceilalți cu vocile. Era o familie tânără care mergea cu noi,
Rely și Costel Cristea, fiind mai mari între noi erau și cu disciplina. O biserică
așa de mică avea resursele ei de cântăreți. Mi-aduc aminte că atunci când nu
aveam tenor sau bas, trebuia să cânt la vocile respective. Făceam noi ce făceam
la Petrila și ne ridicam de șireturi și făceam față situației, și fratele nostru păstor,
Gligor Cristea era mulțumit tare de noi. Mai puțin era fratele Culiță care
număra scaunele goale și vroia să le vadă pline… dar cine nu are în biserică și un
frate Culiță trebuie să-și caute unul. Cineva trebuie să numere și scaunele.
Și cum ziceam, plecam de la Biserică și mergeam pe jos. De obicei colindam
la toți pocăiții și nepocăiții care ne doreau și la prietenii lor. Pe la Lonea, la
fratele Itu și sora Lenuța, parinții Melaniei și Tatianei, treceam la începutul serii
să facem plinul. Asta însemna că-i lăsam pe oameni fără cârnați afumați de
Crăciun. Era aproape bătălie acolo. Știam că ne așteaptau cu subsistența pentru
noaptea aceea. El era un om înalt cât bradul și era în comitetul Bisericii, un om
blând și liniștit. Fata lui mai mare, Melania mi-era prietenă din copilărie. …de
pe vremea când mă bătea în fiecare zi la scoală. Acum cițiva ani când m-a vizitat
în California am întrebat-o de ce mă batea…mi-a spus că mă bătea fiindcă
penița mea scria mai frumos ca a ei și mai și strălucea pe deasupra… Ține-ti
minte …asta motiv de bătaie. Și să aflu după 30 de ani…
De acolo plecam sătui într-o luuuungă noapte de ajun. Oh, Doamne Isuse, și
nici îngerii n-ar fi putut cânta mai frumos decât noi pe la ușile și ferestrele
oamenilor! Se ridicau aburii în sus de la respirație iar noi înfofoliți cu căciuli și cu
haine groase, cu cizme și fulare și mănuși, cântam „O noapte preasfințita”… și
noaptea se transforma în exact ceea ce cântam, iar vocile se armonizau cu
inimile noastre toate dăruite Pruncului din Iesle. Și dacă ar fi venit Domnul să ne
ia, în noaptea de Crăciun ne-am fi prezentat cel mai bine, că musteam de drag
pentru El.
Mergeam pe jos lungi porțiuni. Uneori străinii ne rugau să le cântăm și le
cântam cu bucurie. Acordeonul unchiului Ticu trebuia acoperit să nu se ude de
fulgi și baieții îl transferau din spinarea unuia în cârca altuia. Alergam unul după
altul și făceam planuri unde să ne mai ducem, cine era la rând?
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Când prindeam câte un autobuz de la Lonea la Petrila și când ne cereau să
cântăm, cântam cu bucurie, pentrucă pe atunci, asta era singura posibilitate să le
spui oamenilor din lume despre Hristos. Câteodată taxatoarea nu vroia să ne ia
bani de bilete. Alergam printre blocuri și urcam scările vorbind în șoaptă, ca
atunci când începeam să cântăm să fie surpriză… așa cum zice în Scriptură, „și
deodată!” Așa vroiam și noi să începem să cântăm ca îngerii; „deodată”.
Îmi aduc aminte că în fața blocului meu era blocul unde locuia „tovarășa
profesoară de română”. Noi îi spuneam „doamna” și nu ne corecta niciodată.
Știam și noi că era doamnă și nu tovarășă. Am stat în fața blocului ei și ne-am
sfătuit între noi. Eram câteva care eram elevele ei. Fibia, Melania si Lidia Vereș,
Lidia fata fratelui Mănase, Ilea Nicu, Ninel Rusu, eu și alții. Am ajuns la
concluzia că „doamna profesoară” trebuia colindată.
Zis și făcut. În ordine, ca să nu lăsăm o impresie proastă, am urcat scările și
ne-am așezat în fața ușii apartamentului ei. În față elevii ei, mai în spate restul. Și
am început să cântăm „O noapte…”. Oh, ne-am pus toată știința în cântare dar și
toată inima! Deodată, s-a deschis ușa și „doamna” noastră de română, cu ochii
strălucitori și un zâmbet de milioane ne-a cuprins pe toți pe rând cu privirea.
Avea musafiri și a chemat pe toți la ușă să ne vadă, și din ce cântam din ce ochii
ei se umpleau de lacrimi, iar când am terminat colinda ea plângea de-a binelea.
Ne-a rugat să mai cântăm, și am cântat „O steauă Strălucește”. Am dus de multe ori
bucurie în casele oamenilor cu colinzile noastre dar parcă niciodată n-am făcut
pe cineva să plângă de bucurie ca atunci. La urmă a vrut să ne invite în casă, dar
noi rareori intram. Când am dat mâna cu ea și i-am urat un Crăciun Fericit mi-a
strecurat în mâna bani, erau 100 de lei, mulți bani pentru noi și pe vremea
aceea. M-am trezit spunând: „Nu! Mulțumesc, doamnă! Noi am venit să aducem Vestea
Bună și să dăm ceva, nicidecum să luăm”. Mi-a mulțumit înțelegătoare…
Mai târziu, după câteva luni de la colindă, a trimis un elev să-mi spună să mă
duc pâna la ea. M-am dus și mi-a spus doar atât: ”Vezi că duminică va fi cineva
care se va duce la biserica voastră să vadă care dintre elevi mergeți la biserică.
Duce-ți-vă și voi în alt oraș la biserică duminică, și spune asta și prietenilor tăi”.
I-am mulțumit…Nu mai știu dacă am ascultat ce a spus ea sau nu, dar îmi
amintesc de impactul pe care colinda l-a avut asupra profesoarei noastre.
Iarăși se apropie Crăciunul. Mărturisesc că astăzi, cu toate bunătățile și
surprizele pe care ni le putem face la Crăciun, n-am mai gustat bucuria acestei
sărbători așa cum am gustat-o în anii aceia grei din vremurile comuniste, în
orașul acela afumat și îmbâcsit de la poalele Parângului, când Dumnezeu
îmbrăca în alb mizeria orașului, și făcea să strălucească noaptea în care noi
aveam să cântăm despre nașterea Pruncului Isus.
Ma gândesc că tot așa cum zăpada acoperea și ștergea orice amintire a
fumului din Petrila, tot așa păcatele noastre dispar și sunt acoperite de sângele
Mielului ce s-a jertfit pentru noi. Imaginați-vă ce bucurie și stare de bine va fi
când tot, dar absolut tot, va fi acoperit, și vom străluci și vom fi veseli și frumoși
și vom cânta plini de bucurie, pentru o întreagă eternitate, o colindă fără sfârșit.
Îndemnul meu este un îndemn de implicare în lucrarea de răspândire a
Evangheliei. Să nu uităm că binele cel mai bun pe care-l putem face pentru
cineva, este să-i vestim Vestea Bună, Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos!
Rodica Boțan
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Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi-L, toate popoarele! Căci mare este bunătatea Lui
faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmul 117:1-2)

Psalmul 117 reține atenția cititorului prin mica lui dimensiune, așa cum
psalmul 119 ne atrage atenția prin dimensiunea lui impresionantă; dar nu asta e
tot... Ceace e vrednic de notat e expresia „credincioșia Lui ține în veci”. Evident că e
vorba de credincioșia Domnului, dar mai ales ne surprinde caracterul ei veșnic.
Lucrurile cu adevărat valoroase sunt cele unice și neperisabile, cele ce nu
sunt afectate de trecerea timpului. Credincioșia lui Dumnezeu este veșnică și
acest lucru ar trebuie să ne dea fiecăruia o maximă bucurie și deplină încredere.
Să ai un Dumnezeu ce manifestă mare bunătate față de tine e mult, enorm
chiar, dar să fie această bunătate exprimată veșnic e mai mult decât putem noi
înțelege acum. Simplist definind credincioșia lui Dumnezeu ar suna cam așa:
Manifestarea infinită a bunătății Sale față de noi. Dumnezeu Își manifestă credincioșia
față de noi prin bunătate infinită și azi și mâine și în veci.
De cele mai multe ori asociem credincioșia Bunului Dumnezeu față de noi
cu belșug de binecuvântări, prosperitate materială și lipsa totală a necazurilor în
viața noastră. Să fie oare chiar așa?! Găsim în Scriptură că Dumnezeu Își arată
credincioșia față de noi cu totul diferit. Să definim împreună Credincioșia lui
Dumnezeu prin câteva texte din Noul Testament.
Întâi să privim atent textul din 1 Corinteni 1:9 —
”Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Isus Cristos,
Domnul nostru.”
Dumnezeu, după căderea lamentabilă a omului în Eden, ar fi putul fără nici o
remușcare să întoarcă definitiv spatele omului ce nu mai merita nimic. Însă
Dumnezeu cheamă din nou pe om la părtășia cu El, una pierdută în Eden. De
aici înțelegem că ea, credincioșia lui Dumnezeu, e de fapt o ofertă generoasă pe
plan spiritual. Termenul folosit în original pentru „părtășie” este KOINONIA –
Cu prilejul Sărbătorii Nașterii după trup a Domnului
nostru Isus Hristos, în numele Societății Misionare
„România pentru Hristos”, facem tuturor confraților noștri
de neam, urarea și dorința revărsărilor de har, de fericire și
prosperitate de la Tatăl nostru ceresc, ca să purtăm în inimi din nou
simțământul sărbătoresc al venirii Mântuitorului nostru între noi, și gloria
mesajului din cântarea îngerilor, „Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!”
Iar Anul Nou 2017 să vă fie tuturor un an al îndurărilor lui Dumnezeu,
unindu-ne în rugăciunea ca mulți din cei care încă nu-L cunosc pe Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor și Domn, să-L primească în inimă, și astfel să
dorim cu toții Venirea Lui pe nori, și unirea sfinților în slavă!
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comuniune, comunitate.
Cedincioșia lui Dumnezeu este deci manifestarea dorinței Divine de a ne
duce și pe noi oamenii în aceeași sferă și stare, să facem parte din aceeași
comunitate, comunitatea cerească, ceea ce face din noi ființe celeste cu statut
înalt. Credincioșia lui Dumnezeu e defapt manifestată prin ivitația ce o avem de
a fi parte în Împărăția Cerurilor prin Hristos Domnul nostru. Cea mai înaltă
stare ce o putem atinge ca oameni e natura Divină la care putem fi părtași ca
măsură a credincioșiei lui Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos Domnul nostru.
Deci, credincioșia lui Dumnezeu e defapt, oferta mântuirii, a salvării nesperate.
Apoi, să citim textul de la 1 Ioan 1:9 —
”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de
orice nelegiuire.”
Da, credincioșia lui Dumnezeu e mântuirea oferită în dar prin Isus Histos. Însă
planul superior în care suntem chemați este să umblăm ca fiind iertați și chemați
la curăție. Credincioșia lui Dumnezeu e dovedită și în curățirea de care ne face
parte. Procesul de curățire și sfințire e măsura iubirii unui Dumnezeu ce ne
dorește sfinți și curați. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi e să fim onești,
smeriți și gata să ne mărturisim păcatele, cu limitele și nevoia disperată de iertare
și restaurare. Un Dumnezeu credincios e gata mereu să ierte, să spele și să
sfințească pe cel ce vine la El și-și mărturisește păcatul. Din tot ce-am văzut până
acum credincioșia lui Dumnezeu se manifestă în plan spiritual și mai puțin
material, cu atât mai puțin în zona prosperității spirituale așa cum pretind unii.
Cel de-al treilea text spre care să privim e cel din 2 Tesaloniceni 3:3 —
„Domnul este credincios, vă va întări și vă va păzi de cel rău.”
Un domeniu în care Dumnezeu Își manifestă credincioșia e cel al luptei
spirituale. Lumea nevăzută a duhurilor e percepută puțin, chiar și de cei ce sunt
ai Domnului, pe alocuri chiar ignorată. Dar acolo avem nevoie de protecția
Domnului. Fără credincișia Lui am pierde lupta spirituală în care suntem
antrenați zilnic. Așadar, credincioșia lui Dumnezeu are și o dimensiune
defensivă, de protecție. De fapt, felul în care Dumnezeu ne oferă protecția Sa e
prin întărirea noastră, prin puterea Lui în noi. Ce ne-am face în luptă fără El,
fără lucrarea Duhului Sfânt în noi, fără Cuvântul ce lucrează în noi? Istoria lui
Iov e una dintre cele mai expresive dovezi ale intenției diavolului de a ne
distruge, de a-i ataca pe cei neprihăniți. Însă atât de limpede vedem acolo
protecția lui Dumnezeu, mâna cea bună a Domnului ce-l oprește pe satan de a se
dezlănțui în furie și ură asupra omului lui Dumnezeu. Mai mult decât atât citim
că Domnul Isus a fost atacat în pustie de Diavolul pentru a distruge astfel
Lucrarea Tatălui. Acolo Domnul Isus a fost însoțit de puterea Duhului Sfânt care
era la lucru atunci când Domnul Isus a rezistat fără să cadă. Credincioșia Lui o
simțim atât de bine prin împlinirea cuvintelor Mântuitorului: „N-am să vă las
orfani ci ”Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va trimite un alt Mângâietor, care să rămână cu voi
veac” (Ioan 14:16). Avem un Mângâietor - Paraclet, Protector, Apărător.
Așadar un Dumnezeu credincios nu este Unul care să elimine încercarea și
atacul diavolului ci e Cel care ne protejează în lupta cu cel rău, ne păzește.
În final mă opresc la un text foarte drag inimii mele, este unul din pasajele ce-mi
oferă tare multă liniște în mijlocul încercărilor, textul de la 1 Cor. 10:13 —
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„Nu v-a ajuns nici o ispită ce să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care
este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”
Ce mesaj minunat avem aici din partea Tatălui Cersc!
Dragii mei, acest mesaj cuprinde două dimensiuni; una, nu va îngădui nici-o
încercare peste puterile noastre. Și cea de-a doua, a pregătit deja și mijlocul prn catre să fim
izbăviți ieșind biruitori. Există o carte foarte bună, scrisă de regretata Silvia
Tărniceru, o carte pe care o recomand tuturor ”Dumnezeu îmi cunoaște măsura”.
Această carte biografică surprinde atât prin titlu cât și prin conținut acest mare
adevăr – Dumnezeu cunoaște măsura fiecăruia și nu va îngădui să fi încercat mai
mult decât poți duce, mai mult decât poți răbda. E extaordinar să trăiești acest
verset fiindcă adevărul acesta are implicații deosebite în viața de fiecare zi,
schimbă radical atitudinea ta în încercare. Atunci când necazul vine peste tine (și
problema este nu dacă necazul va veni ci când va veni), atunci treci prin
încercare cu calm, cu răbdare și chiar bucurie fiincă ai convingerea că ea,
nenorocirea, e LIMITATĂ de Dumnezeu, e ajustată la nilvelul puterii tale de
suportabilitate și deci nu e prea mult și nici prea greu. O poți duce. Pe de altă
parte ești gata să mulțumești Domnului pentru cât de mult a oprit El, pentru că
te-a ferit de mult mai mult. O, dacă am avea acces în lumea luptei spirituale, în
lumea duhurilor să vedem ura și agresivitatea celui rău, ne-am îngrozi cred.
Slăvit să fie Domnul nostru pentru că El e Stăpân și acolo și ne protejează
deplin. Devine astfel și încercarea un loc din mijlocul căruia să poți fi mulțumitor
și astfel să împlineși cuvântul ” Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tes. 5:18).
Așadar prima dimensiune aici este faptul că Dumnezeu limitează
agresivitatea încercării, iar ce-a de a doua dimensiune e cea a soluției deja
pregătită în vederea izbăvirii. E minunat și înviorător să ști că în mijlocul
necazului, putem declara biruința. De ce? Dumnezeu ne asigură că simultan,
concomitent cu încercarea ce vine peste credincios e pregătită deja și soluția
izbăvitore. Cum ? În focul încercării noi nu disperăm, nu ne pierdem cu fierea,
nu luăm decizii extreme, fatale chiar, ci dimpotrivă avem pace așteptând în
tăcere izbăvirea. Comportamentul nostru în încercare va fi o puternică mărturie
pentru Domnul, așa de puternică uneori încât cei ce ne cunosc capitulează și ei
predându-și viața Domnului Hristos. Noi în încercare nu ne întrebăm - oare ne
va izbăvi Domnul din acest necaz? ci ne vom întreba eventual cum va interveni
El? Nici măcar nu întrebăm când? fiindcă știm că Domnul nu întârzie niciodată
(vezi învierea lui Lazăr) și întotdeauna e la timp. O, da, poate părea din
perspectiva noastră că Dumnezeu zăbovește însă nu e așa ... El are o „împlinire
a vremii” la care apare și intervine. Binecuvântat să-i fie Numele! Sigur că
izbăvirea lui Dumnezeu ne poate uimi prin anvergură, ne poate mira prin
simplitate, alteori, se lasă așteptată, însă izbăvirea e o certitudine, nu mă îndoiesc
de aceasta și nici nu disper ci doar nădăjduiesc și aștept.
Dacă și tu poți mărturisi că Bun și Credincios a fost Domnul cu tine, cum
răspunzi acestei credincioșii? Te îndem să dăruiești și să te dăruieși Domnului cu
tot ce ești, cu tot ce ai, și fă din aceasta o prioritate a vieții tale. Domnul îți va
răsplăti, te va binecuvânta și bucuria ta va fi deplină.
Doamne ajută ... Doamne dă izbândă !
Ovidiu Rauca
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”Cum poți să zici: „Nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baali?” Privește-ți urma pașilor
în vale, și vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le și le încrucișezi!
Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfăie în aprinderea patimei ei, cine o va impiedica
să-și facă pofta?” (Ieremia 2:23-24)
Textul de față ne invită și ne provoacă să ne verificăm umblarea noastră prin
această lume. Ieremia a simțit puternic această chemare profetică „să strige la
urechile cetății Ierusalimului” să-și cerceteze urma pașilor lor, umblarea lor prin
această vale (2:2). Apostolul Pavel are același îndemmn pentru biserica din
primul secol și pentru noi cei din aceste zile: „Pe voi înșivă încercați-vă dacă
sunteți în credință. Pe voi înțivă cercetați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos
este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați (2 Corinteni 13:5). Aceste cuvinte
sunt destul de tari pentu urechile unora. Ieremia a trebuit să fugă în Egipt ca săși salveze viața, și nici Pavel nu a avut o soartă mai bună cu persecutorii lui.
Vreau să mă folosesc de autoritatea lui Ieremia, a lui Pavel, a Duhului Sfânt,
a lui Dumnezeu Însuși, și să mă adresez poporului meu, din aceste zile cu
necesetatea serioasă de a ne privi urma pașilor în vale și să ne vedem umblările
noastre zilnice. Urma pașilor ne spune ce fel de viață trăim, cui ne închinăm, și
ce facem cu viața noastră. Care sunt dumnezeii cărora ne închinăm și slujim
după mersul lumii din jurul nostru. Ca niște dromadere sălbatice și noi alergăm
astăzi frenetici pe toate căile întortochiate ale acestei lumi. Rapid internet, rapid
computer, telefon, totul trebuie să meargă cât mai repede. Cumpărăm altele
dacă nu ne mai satisface viteza. Nici nu obsevăm până deja ne aflăm în
domeniul atâtor dumnezei cărora le slujim cu devotament zilnic. Noi trebuie, la
fel ca cei din vremea lui Ieremia, să ne verificăm urma pașilor noștri în această
vale a plângerii.
Ceea ce altădată erau căi murdare și întortochiate acum sunt numite
modernism și progresism. Lucruri care nu mai au nimic în comun cu civilizația
umană sau cu moralitatea, lucruri care nici în lumea animală nu se practică,
astăzi sunt numite progresism. Societatea merge din punct de vedere moral
înapoi la primitivism și noi le numim progresivism și modernism. Ca o măgăriță
sălbatică deprinsă cu pustia, cum zice Ieremia, oamenii și astăzi gâfăie în
aprinderea poftelor lor. Dacă poftele lor nu sunt satisfăcute se revoltă împotriva
societății. Viața din ei nu este altceva decât o pustie secetoasă dar ei nu știu care
este nevoia lor. Nimic nu-i poate impiedica să-și satisfacă pofta care vine dintrun gol sufletesc fără Dumnezeu. Acum mai mult ca oricând în istorie suntem
chemați să ne verificăm urma pașilor noștri în vale și să ne întrebăm serios dacă
pașii noștri urmează voia Dumnezeului nostru sau urmează voia altor dumnezei
adoptați de această lume, de această societate și chiar de biserică în multe cazuri.
Sunt pașii noștri în voia lui Dumnezeu sau în voia dictaturii politice pentru
satisfacerea tuturor care trebuie să-și dea votul și banii? Cercetați-vă urma
pașilor în vale, este chemarea generală a proorocului Ieremia pentru poporul lui.
Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință este chemarea sfântului Pavel
pentru biserica lui Hristos de-a lungul secolelor.
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M-am întrebat ce vrea Pavel să spună prin expresia: „Pe voi înșivă încercați-vă”.
Aceasta sugerează ceva mai mult decât a privi urma pașilor și a examina ce ai
făcut. Pavel sugerează că noi trebuie să ne supunem unui examen mai serios care
să dovedească că Isus Hristos trăiește și domnește în noi. Noi nu ne mai
supunem mersului lumii, gândirii lumii, ci în toate trebuie să se reflecte trăirea
lui Hristos în noi. Acesta este un examen personal serios. Gândim ca lumea sau
gândim ca Isus Hristos? Votăm ca lumea sau votăm ca Isus Hristos? Căutăm ce
caută lumea sau căutăm ce vrea Isus din noi? Încercarea credinței noastre se
reflectă în modul cum acționăm în fața împotrivirilor, a opoziției. Pavel este
foarte categoric. Dacă prezența lui Hristos nu se dovedește în acțiunile noastre
înseamnă că suntem lepădați.
Ceea ce se petrece în America acum, cheamă biserica lui Isus Hristos la o
mărturie puternică pentru El, la o trăire ireproșabilă pentru El. Aceasta este o
oportunitate fantastică pentru care trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu în
fiecare zi, și să fie un angajament pe care trebuie să-l reînnoim și la acest început
de an.
Îmi place să aduc aici niște versuri pe care le foloseam foarte mult în tinerețe
în lucrare în România.
O, om! Ce mari răspunderi ai
De tot ce faci în lume!
De tot ce spui în scris sau grai,
De pilda ce la alți-o dai,
Căci ea mereu spre iad sau rai
Pe mulți o să-i îndrume!
O, nu uita, fii credincios
Cu grije și cu teamă,
Să lași în urmă luminos
Un grai, un gând, un drum frumos!
Căci pentru toate, ne-ndoios,
Odată, vei da seamă! ...”
În concluzie, să nu uităm să ne uităm în urma noastră să vedem ce pași lăsăm
pentru că pași noștri pe cale vor fi o mărturie mai puternică decât vorbele
noastre și vom răspunde de modul cum afectează pe cei ce ne urmează
exemplul.
Zach Ploscaru, Fremont, California
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Slăvesc pe Dumnezeu pentru momentele de părtășie din localitățile unde
lucrez. Mulțumesc Domnului pentru cei ce s-au predat Domnului din Stroești,
Ilisesti și Solca, unde continuăm catecheza în vederea botezului. Oamenii aceștia
sunt nelipsiți de la întâlnirile bisericii din Ilisești. La Solca s-au întors cei de la
muncă din Anglia și Germania, șase persoane din două familii, care au rămas
hotărâți pentru a primi botezul, frecventază biserica.
În data de 26 octombrie a decedat la Humoreni un frate de 59 ani, bolnav de
cancer, unde am slujit cu biserica din Ilisești și grupul de la Stroesti și cei din
Humureni trei zile de priveghi și sambăta a avut loc inmormantarea. Au fost
prezenți în fiecare seara în
medie la 80 persoane iar
sâmbăta la înmormântare au
fost peste 200 de persoane
acasă și la cimitir. Prin această
lucrare am fost invitați din nou
duminica după amiază și am
avut un timp de rugăciune
pentru familia greu încercată
(nepocăiți) și ne-am rugat
special pentru văduva rămasă și
pentru orfani. La terminarea
slujbei de două ore,
Dumnmezeu a deschis inima
unei famili care are o casă
proprietate cu o camera mai
mare, și ne-a rugat să venim să
ne adunăm la ei. Slăvit să fie
Domnul pentru inimile
deschise la Humoreni!
Printre ucenicii pe care i-am
pregătit în două echipe de
ucenici care lucrează cu mine
sau cu alți frați din biserică, s-a
evidențiat un frate binecuvântat
pe nume, Turcu Constantin,
din Ilisești, care credem că are
chemarea sfântă, o bună
mărturie, entuziasm, nu se
rușineaza de Cuvântul
Evangheliei, și pe care îl
folosesc în slujire de cinci ani. A
Sus: adunări în aer liber la Humoreni.
făcut și un Colegiu Biblic pe
Jos, în adunarea din Ilisești, jud. Suceava
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care l-a absolvit cu bine, împreună cu mine și alți slujitori din bisericile Ilisești și
Solca. Acest frate se califică și dă dovada în ultimii ani, se poate vedea din slujire
că are chemare, viziune și pasiune pentru sufletele pierdute. Ne rugăm
Domnului și dorim în continuare ca prin implicarea pe care o are în slujire, să fie
cooptat printre lucrători în viitor. E nevoie de lucrători în toate aceste șapte
localități, care nu sunt de neglijat, ci trebuie slujite eficient: Solca, Ilisești,
Stroești, Humoreni, Zăhărești, Voroneț și Bălăceana.
Vedem nevoia de încă un lucrător cu o chemare de la Dumnezeu, și să mai
introducem încă o zi de slujire pe săptămână ca să putem face față lucrării
complexe din aceste șapte localitati amintite mai sus. Este nevoie de învățătură
sănătoasă, studii biblice, cântare, vizite și implicare. „Şi ce-ai auzit dela mine, în
faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să
înveţe şi pe alţi,….întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.” (2 Timotei 2:2).
Doresc ca Dumnezeu să vă dea și dumnevoastră descoperire, viziune, cu privire
la nevoia aceasta de pe ogorul Evangheliei din această zonă a României.
Vă salutăm cu Evrei 6:10, „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite
osteneala voastră şi dragostea, pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui, voi, cari
aţi ajutorat şi ajutoraţi pe sfinţi”.
Păstor-slujitor Ghiță Greciuc și credinciosii din cercul pastoral
Vă rugăm să purtați în rugăciune satul Redea. O soră din biserică, Lucreția
Barbu, a trecut la Domnul în urmă cu câteva săptămâni, după o fulgerătoare
erupție a cancerului de sân. Avea 66 de ani și doi copii necăsătoriți, un baiat și o
fată. Fata este creștină dar este plecată la lucru în Spania. Soțul și băiatul nu sunt
creștini. Au casa în satul Redea, unde sunt născuți amândoi, iar sora noastră a
dorit să fie înmormântată de către noi la Redea, ca să fie mărturie pentru
oamenii din sat. Ea a fost singura persoana care s-a întors la Domnul din satul
acela. Pentru că este un sat de oameni mândri și bogați.
Sora Lucreția Barbu a avut multe de suferit pentru că se pocăise… nu numai
din partea soțului și a mamei ei, dar și din pricina sătenilor. Soțul, ar fi dorit să o
înmormânteze cu preotul ortodox, după rânduiala lor. Au fost multe discuții
până când în final s-a făcut voia surorii noastre. Soțul era la rândul lui îngrijorat
de cum vor decurge lucrurile și dacă „rușinea” lui pentru întoarcerea surorii la
Domnul va fi și mai mare. Seara am organizat un priveghi. Mobilizarea Bisericii
a fost exemplară. Am plecat cu trei mașini de la Biserica unde ne-am adunat
pentru a ne ruga, a ne organiza și pentru a repeta câteva cântări. Am fost primiți
cu destulă ostilitate de catre oamenii adunați în curte. Erau în jur de
cincisprezece vecini și rude. Unii nu au vrut să dea mâna cu mine. Am intrat în
camera în care era sicriul și am început priveghiul fără ca cineva dintre săteni să
intre, nici măcar soțul n-a intrat. După aproximativ 15 minute a intrat soțul,
apoi o femeie în vârstă… după care treptat treptat au intrat mai mulți și camera
a devenit neîncăpătoare. Am cântat, ne-am rugat, au fost câteva mărturii, apoi
am vestit Cuvântul. Oamenii au fost plăcut surprinși și impresionați de ceea ce sa făcut. Nu mai văzuseră o astfel de seara de priveghi.
A doua zi, miercuri, a fost ziua înmormântării. Am ajuns acolo pe la ora
11:00 si erau în jur de 80-100 de oameni din sat, dar cu o atitudine schimbată.
Cei care au fost la priveghi au chemat pe alții să vadă „ce frumos vorbesc
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oamenii aceștia”. A fost o înmormântare binecuvantată. Oamenii au ascultat
într-o liniște de „mormânt” predica din curte. Apoi am plecat la cimitir ocolind
prin sat. Am oprit în piața primăriei unde erau mai mulți oameni care așteptau,
pentru că așa era obieiul lor de înmormântare, iar noi l-am păstrat pentru a
putea citi Cuvântul lui Dumnezeu și acolo. Am cântat și am citit din Scriptură de
la 1 Corinteni 15. La cimitir fr. păstor Liviu Costea din Craiova a predicat
Cuvântul iar oamenii au ascultat cu tot respectul. La plecare, soțul surorii
noastre a avut o atitudine nouă, schimbată, era respectuos și ne-a spus cât de
mulți oameni i-au spus că așa ceva ei n-au mai pomenit… Am lăudat pe Domnul
și I-am dat slavă pentru că s-a folosit de noi pentru vestirea Evangheliei și în satul
Redea.
Mare ne-a fost surprinderea ca în duminica următoare dimineața să vedem
pe soțul sorei noastre decedate că intră pe ușa bisericii împreună cu fiica și sora
de trup a sorei Lucreția (care venise din Chicago să o îngrijească). A stat pe locul
unde stătea înainte sora Lucreția, și de mai multe ori a fost cuprinsă de plâns. Ne
rugăm Domnului pentru mântuirea lor.
Cornel Filip, Caracal

Imaginile din pagina 13: Trei servicii de botez în Maramureș: la Oncești
(lucrător, Sârbu Emanuel Sorin; la Baia Sprie, în biserica
„Speranța” (lucrător, Florin Miclău); la Fersig (lucrător, Onea Nicolae).
Imaginile de mai sus: Predicând Evanghelia la Ilisești, jud. Suceava; întâlnirea
din Slatina a misionarilor evangheliști, unde a participat și echipa de misiune
din orașul Corabia, gata de lucru în sudul județului Olt.
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