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Ve\ti de pe ogorul Evangheliei
MOLDOVA
SOLCA. Fr. Gh. Greciuc ne face cunoscut c] au avut un botez pe data
de 26 august 2012. A luat parte mult popor \i s-a predicat Evanghelia. Tot
la Solca au avut o echip] de medici credincio\i, care au slujit gratuit circa
750 persoane. "n timp ce '\i a\teptau r`ndul 'n sala de a\teptare, era un
frate coordonator care le 'mp]rt]\ea Evanghelia. Se c]uta s] se dea ajutor
medica \i trupului \i sufletului. |i totul f]r] bani \i f]r] plat], 'n NJumele
Domnului. Tot odat] li s-au distribuit gratuit \i Biblii ca s]-L cunoasc] pe
urmare 'n pagina 8



Din via[a stuparului...

In numarul trecut am descris plecarea frumoasa a unei familii bine
organizata. Daca totul a functionat comform cercetarilor, nu are
resedinta are parte de un elan uimitor. In foarte scurt timp totul poate
fi recuperat si chiar proviziile pentru vremea grea sunt asigurate.
Pentru cele ramase acasa situatia e mult mai dificila. Febra roitului,
cum o numesc stuparii, continua, aceasta arata mai degraba o
agonie. Nimenea nu lucreaza, desi este spatiu suficient, tinerele nou
iesite vor pleca fara cercetari, fara o directie precisa, deci cu prima
ocazie cand o regina noua apare din randul celor care din matca
veche le-au organizat sa apara la intervale necesare. O noua plecare
are loc. Unde? Oriunde. Tinere, usoare dar cu burdufurile pline cu
miere, cu o regina tinara care se imbata de placerea zborului, o ia
peste varful copacilor plecand pe carari necunoscute. De fiecare data
cand apare seara se opresc pentru o noapte, pe copaci, pe case, ca a
doua zi sa continue pribegia. Uneori se stabilesc in scorburi sau pe
varful unor arbori si construiesc faguri, depun miere cresc bebelusi iar
cand vine viscolul, ploaia, frigul, fagurii se rup, casa se darama,
pierderea e sigura si ireparabila.
Cand Domnul nostru Isus Hristos ne spune de casa zidita pe
stanca Matei 7:24, ne da indicii precise cum trebuie sa lucram.
Trebuie sa lucram pe temelia verificata: pe scriptura. Sa lucram in
vremea potrivita, cata vreme se zice astazi. Sa nu hoinarim cercetand
un alt loc, zidirea pe stanca presupune ancorare in stanca, presupune
o adancire in interiorul stancii. Presupune o unitate de nezdruncinat
cu stanca. Intreaga cladire trebuie sa aiba consistenta stancii,
materiale usur procurate au sanse sa fie maturate de furtunile
religioase. Scotienii cred ca ei sunt prea saraci ca sa cumpere lucruri
ieftine. Mantuirea sufletului nostru a costat pe Creatorul omenirii tot
ce avea El mai valoros. Daca albinele nechibzuite au construit cuibul
lor in varful uniu copac din lipsa de cercetare minutioasa, a fost spre
prabusirea lor in vremurile grele. Cum zidim, cum intretinem zidirea?
Apostolul Iuda ne spune ca sunt lucruri date odata pentru todeauna
(credinta Iuda 1:3).
Urmare 'n pagina 15
2

SUNT EU, E|TI TU
R}SPUNZ}TOR
DE SOARTA VE|NIC} A ALTORA ?
%...r]ul acela va muri 'n nelegiuirea lui, dar s`ngele
lui 'l voi cere din m`na ta^ (Ezech. 33:8b)

Marea r]spundere a fiec]rui m`ntuit. Noi to[i suntem
fiin[e responsabile. De aceea exist] tribunale. Chiar \i cei
mai mari atei recunosc aceasta, cu at`t mai mult cei
m`ntui[i. Marea 'ns]rcinare din Matei 28.18 e pentru to[i
ucenicii Domnului. Fie c] vrem, fie c] nu vrem, to[i
trebuie s] purt]m mai departe vestea Evangheliei.
P]c]to\ii trebuie s] \tie c] din dragoste, Dumnezeu a
preg]tit o m`ntuire pentru ei, pentru toate p]catele \i e
gratuit].Deci oricine o poate avea. Pe Dumnezeu L-a
costat enorm de mult aceasta. Pilda celor Chema[i la Cin]
\i pilda Nun[ii fiului de 'mp]rat zugr]vesc adev]rul
acesta. Robii trimi\i suntem noi. Facem noi aceasta?
Locurile trebuiesc completate. Eu \i tu r]spundem. Pe c`[i
oare am adus la Domnul?
Oportunitatea. To[i putem face lucrarea aceasta.
Marele ST}P~N ne-a pus totul la 'ndem`n]. Ne-a
'nzestrat cu puterea minunat] a Duhului S]u sf`nt, spre a
avea 'ndr]zneal], spre a \ti ce s] spunem p]c]tosului ce
merge spre iad, cum Dumnezeu ne-a m`ntuit prin
credin[], ne-a eliberat din robia p]catului, ne-a f]cut o
f]ptur] nou], a pus 'n noi o Lege nou], 'nc`t vedem ispita
\i ne e sc`rb] de p]cat, nu-l mai vrem, c]ci ne d]m seama
c] e otrav], nu ne ferice\te, ci aduce nenorocirea pe veci.
Tu ai oportunitatea s] aju[i prin m]rturia vie[ii pe to[i cei
ce se tem s] primeasc] m`ntuirea, c] se v]d prea slabi \i c]
nu pot s] [in] p`n] la cap]t. To[i apostolii au fost oameni
ca \i noi, dar Dumnezeu i-a ajutat s] r]m`n] credincio\i
p`n] la moarte. |i tu ai oportunitatea s] faci lucrarea
aceasta, c]ci p]c]to\i g]se\ti pe toate drumurile. Sunt unii
'nr]i[i \i nu vor s] aud] de Evanghelie, dar \i acestora tu
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trebuie s] le spui c] vine o Zi Mare a judec][ii. Acestora %vestea bun]^
le va fi spre m]rturie 'n Ziua Judec][ii. |i tinerii, \i b]tr`nii, \i cei
'nv][a[i, \i cei ne’nv][a[i, pot \i trebuie s] fac] lucrarea aceasta. O feti[]
de vreo 12 ani st]tea la stop c]ci era pe ro\u. Un domn s-a oprit \i el.
Atunci ea 'l 'ntreb]: %Domnule, e\ti d-ta m`ntuit de Domnul Isus?^ |i
'nainte ca el s]-i r]spund], stopul s-a schimbat pe verde \i trecur]
strada, dar 'ntrebarea i s-a 'nr]d]cinat 'n minte, \i omul s-a 'ntors la
Dumnezeu. |i tu ai a\a prilejuri.
Realitatea de azi. E bine s] fim sinceri cu noi 'n\ine. Poc]i[ii nu mai
fac lucrul acesta. S-au 'nchis 'n ei 'n\i\i \i nu mai spun nim]nui despre
m`ntuirea s]v`r\it] de Domnul Isus prin grozave suferin[e. El a primit
'n trupul s]u pe lem os`nda noastr] a tuturor,iar noi \i bisericile de azi
dormim. E adev]rat c] e noapte t`rzie, dar Domnul ne-a 'n\tiin[at
despre aceste st]ri. Nu avem nici o scuz]. Alt]dat] bisericile erau
agresive, m]rturiseau pe Domnu chiar \i du\manilor \i schingiuitorilor
care 'i torturau. Azi p]storii, care ar trebui s] aprind] cu jar sf`nt al
dragostei pentru cei pierdu[i, tocmai ei devin o piedic]. S-a aju[ns la un
fel de popism, el face totul. Noi 'l pl]tim pe el, zice poporul, \i se
mul[umesc c] vin la biseric]. Ba unii nici nu mai vin. Motiveaz] c] sunt
prea obosi[i s] vin] p`n] la Casa Domnului.Mamona le stoarce toat]
vlaga, vrea s]-i despart] de Domnul. |i ei nu '\i dau seama. Se cred
bine. Nu fac nimic. Ba se uit] la televizor !
Eu sunt b]tr`n, am trecut de 94 de ani \i 'mi aduc aminte cum
alt]dat], tata nu avea ma\ina la scar], \i nici al[ii nu aveau, c]ci erau
s]raci, dar duminic] diminea[a ne scula, ne zorea s] ne 'mbr]c]m
repede, s] ne 'nc]l[]m, uneori cu pantofii rup[i, \i s] plec]m. Nu era
nici un murmur, c]ci mergeam s] fim pe ora 9 gata la rug]ciune. Nu
\tiu odat] s] fi mers la ora 11. |i azi la ad`nci b]tr`ne[e, 'i mul[umesc
Domnului meu pentru tata care ne-a 'nv][at punctualitatea \i
dragostea pentru Casa Domnului. Iar pe drum p`n] la adunnare mai
invitam \i pe al[ii s] vin] cu noi. La \coal] 'l 'nv][am pe Adrian, colegul
meu de banc], cuv`ntul de aur \i venea cu mne la \coala Duminical].
R]spl]tirea. Dumnezeu nu s-a schimbat, ci poc]i[ii se p]c]lesc pe ei
'n\i\i. R]spunderea 'mplinit] va fi r]spl]tit]. Neascultare va fi aspru
pedepsit] pentru veci de veci. %Grozav lucru e s] cazi 'n m`inile
Dumnezeului celui viu^. G`nde\te-te tu vei fi r]spl]tit sau pedepsit ?
Dumnezeu a f]cut totul, acum totul depinde de tine, re]spunzi !
fr. Pitt
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O Biseric} Model
1 Tesaloniceni 1
IL slavim pe Dumnezeu pentru lucrarea Lui minunata pe care a
desfasurat-o in Domnul Isus prin care ne-a pregatit o mantuire asa de
minunata, mantuire la care ne-a facut partasi prin credinta.
IL slavim pe El pentru Sfintele Scripturi, aceasta comoara nesecata
din care se infrupta sufletele noastre in fiecare zi din hrana pe care El
ne-a lasat-o pentru intarirea noastra, pentru invatatura si desavarsirea
noastra.
Cuvanul lui Dumnezeu din 1 Tesaloniceni cap. 1 ne prezinta cateva
modele la care suntem chemati sa privim, sa intelegem mesajul ca ne
este dat pentru invatatura noastra si sa-l aplicam in bisericile locale in
care ne-a plantat Dumnezeu pe fiecare:
Model de pastori pentru turma lui Dumnezeu
(Pavel Silvan si Timotei)
Noi toti avem in inima noastra dorinta de a fi placuti lui Dumnezeu
si de a calca din toate punctele de vedere pe urmele pasilor lui.
Apostolul Pavel are curalul acesta sa ne cheme sa calcam pe urmele
pasilor lui, intrucat el a calcat pe urmele pasilor Domnului Isus ( vezi
1 Cor 11:1). Acest urias lasa in urma un model extraordinar pentru
toti cei ce sunt chemati ca si el la lucrarea de propovaduire a
Evangheliei.
“ Pavel, Silvan \i Timotei, c]tre Biserica Tesalonicenilor, care este
'n Dumnezeu Tat]l \i 'n Domnul Isus Hristos: Har \i pace de la
Dumnezeu, Tat]l nostru, \i de la Domnul Isus Hristos”
1Tesaloniceni 1:1.

Modelul de colaborare in lucrarea de raspandire a Evangheliei, a
celor trei lucratori destoinici, Pavel, Silvan si Timotei, este un model
pe care Duhul Sfant doreste sa fie urmat si in vremea noastra si
beneficiile colaborarii nu vor intarzia, ci se vor vedea la vremea
potrivita.
Indemnam pe aceasta cale pe toti lucratorii care sunt sustinuti prin
Romania for Christ, ii indemnam la aplicarea acestui model de
cooperare, cu toti fratii lucratori din cercul misionar din care fac parte
si nu numai.
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Model de slujire in lucrarea lui Dumnezeu
Modelul de slujire in rugaciune a lui Pavel Silvan si Timotei se vede
in cel putin trei aspecte:
Slujirea model prin rugaciune – unde se pot vedea prioritatile
multumirii catre Dumnezeu, a continuitatii si a staruintei in rugaciune
pentru turma lui Hristos Domnul.
“ Mul[umim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi to[i, pe care v]
pomenim necurmat 'n rug]ciunile noastre” 1Tesaloniceni 1:2.

Slujire model prin propovaduirea Evangheliei – Cei trei lucratori ne
lasa in urma un model de unitate in propovaduirea Enghelia si ceea
ce iese in evidenta nu este persoana lor ci Evanghelia pe care si-o
insusesc si o prezinta ca “Evanghelia noastra”
“'n adev]r, Evanghelia noastr] vv-a fost propov]duit]”
1Tesaloniceni 1:5a.

Slujire model prin statornicie in persecutie– Modelul lor este un
model care inspira in toate vremurile pe copii lui Dumnezeu care
traiesc dupa dreptarul Cuvantului lui Dumnezeu. Astazi persecutia si
necazul din pricina Cuvantului imbraca alte forme si biserica se uita la
lucratorii ei ca sa primeasca inspiratie, curaj si sa ramana tare in
lupta.
“Dup] ce am suferit \i am fost batjocori[i 'n Filipi, cum \ti[i, am
venit plini de 'ncredere 'n Dumnezeul nostru, s] v] vestim
Evanghelia lui Dumnezeu 'n mijlocul multor lupte” 1Tesaloniceni
2:2.

Model de propovaduire a mesajului Evangheliei
Duhul Sfant ne aduce aminte incodata ca secretul propovaduirii cu
success a Evangheliei, un secret care n-a fost secret pentru Pavel,
Silvan si Timotei, secret care parca e uitat tot mai mult in vremea
noastra e secretul care Dumnezeu nu-L tine secret pentru noi asa
cum nu L-a tinut secret pentru inaintasii nostri:



Cei trei propovaduiesc Evanghelia, plus nimic, minus nimic – Ei stiu
omenescul nostru cel mai stralucit, cuvintele noastre cele mai alese
perlele intelectuale cele mai de prêt in ochii nostril, nu rodesc in tarina lui
Dumnezeu.



Cei trei propovaduiesc Evanghelia cu putere - acea putere care se
capata pe genunchi in rugaciune



Cei trei propovaduiesc Evanghelia prin calauzirea Duhului Sfant – Ei
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stiau ca Cel ce conduce aceasta lucrare e Duhul Sfant si ei se lasa
calauziti de Duhul lui Dumnezeu in aceasta lucrare deosebita.



Cei trei propovaduiesc Evanghelia cu indrazneala – Ei stiu lucrarea
pe care Dumnezeu a lucrat-o in viata lor si ei sunt constienti ca acolo
unde ajunge Evanghelia transforma vieti si le aduce sub controlul lui
Dumnezeu.
“In adev]r, Evanghelia noastr] vv-a fost propov]duit] nu numai cu
vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf`nt \i cu o mare 'ndr]zneal]. C]ci
\ti[i c], din dragoste pentru voi am fost a\a printre voi”
1Tesaloniceni 1:5

Apelul nostru pentru toti lucratorii sustinuti prin Romania for Christ
este un indemn la cercetare in vremurile acestea de pe urma despre
care Cuvantul ne spune ca sunt vremuri grele. Modelul celor trei
lucratori destoinici, Pavel, Silvan si Timotei este un model care este la
indemana noastra si modelul lor de lucru in echipa este un model
pentru vremuri ca acestea. Modelul lor de slujire impreuna, in unitate,
precum si puterea mesajului propovaduit de ei ,ne descopera ca e la
indemana noastra sa ne lasam la indemana Duhului (sursa puterii
fiecarui lucrator) sa ne foloseasca in lucrarea Lui si sa ne dea mesajul
potrivit si puterea de care avem nevoie (putere pe care o primim doar
prin rugaciune) si sa putem propovadui Evanghelia cu indrazneala,
prin Duhul Sfant acolo unde El ne trimete sa o propovaduim.
Domnul sa ne faca rodnici in lucrarea lui si gata sa dam mana de
ajutor la raspandirea Evangheliei.
Costel Cristea
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urmare din pagina 1
Dumnezeu \i pe Marele nostru M`ntuitor Isus Hristos. Acela\i procedeu
s-a folosit \i la Ilise\ti, Moara, Ciohorani \i P]tr]u[i. Dumnezeu s]
bonecuvinteze Cuv`ntul sem]nat cu rod bogat.
BICAZ, jud Neam[. Fr. Beniamin Handaric ne scrie c] a avut dou]
botezuri: unul la 17 februarie \i altul la 1 aprilie. Biserica a avut parte de
sfinte bucurii \i Cuv`ntul lui Dumnezeu a fost vestit cu putere.
PIATRA NEAM{. Fr. {ifrea Marin ne face cunoscut c] fr. Ionu[
D]nu[ Handaric este misionarul bisericii lor pentru comuna Bode\ti, unde
sunt 9 membri boteza[i, dar se adun] 15 adul[i \i 8-10 copii. Fratele a
'nceput o orchestr] cu acei copii la care s-au mai ad]ugat \i al[i copii din
sat.. De cur`nd au fost la biserica din Piatra Neam[ \i au c`ntat foarte
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frumos. Copiii au fost 'nso[i[i de p]rin[ii lor.
"ns] o boal] de ficat a lovit deodat] pe fr. Ionu[, misionarul nostru. Un
frate al lui l-a dus cu ma\ina la Roma, unde s-a 'ncercat o desfundare a
c]ilor biliare. Interven[ia nu a reu\it. Dimpotriv] i-a fost atins \i
pancreasul, ceea ce a declan\at o cre\teree a glicemiei. A fost trecut pe
lista de transplant de ficat \i a trebuit s] mai a\tepte c`teva s]pt]m`ni.
Biserica a 'nceput s] se roage special pentru acest caz. La o nou] analiza
'ns] 'n vederea transplantului, s-a constatat c] glicemia sc]zuse la 6 \i
astfel s-a descalificat 'n ce prive\te transplantul \i fratele a venit acas].
M]rire lui Dumnezeu ! Acum fratele este din nou 'n lucrare. "n ce prive\te
s]n]tatea, fratele nu este per_fect s]n]tos, dar biserica continua s] se roage
pentru el. Fac]-se 'n totul voia Domnului.
BURSUCENI jud. Suceava. Fr. Ciocoi Constantin ne scrie c] a fost la
'nmorm`ntarea unui frate pe care nu-l cuno\tea la Fr]t]u[ii Vechi. La
serviciu au fost peste 500 de participan[i. Frate mort avea 4 fii cu care am
stat de vorb] la sf`r\itul serviciului \i a constatat c] ei nu erau m`ntui[i.
Fratele \i-a luat timp \i a discutat cu ei. Dumnezeu i-a luminat pe cei 4 fii
\i to[i s-au predat Domnului. A\a c] a trebuit ca tat]l s] moar], ca fiii s]
ajung] s] primeasc] m`ntuirea prin Hristos Domnul. E minunat Domnul
'n toate lucr]rile Sale. Glori Lui.
OLTENIA
TURNU SEVERIN - DRUBETA Fr. Pavel Ureche cu biserica local]
Filadelfia a organizat o lucrare de evanghelizare pentru toat] luna August
2012. "n 3 august : la Ilovi[a, 'n 5 aug.la Malari\ca, 'n12 aug. la Podeni, 'n
26 aug la Balta \i 'n 31 aug. la Cire\u din Oltenia. S-a vorbit 'n prealabil
cu primarii acestor localit][i \i pentru seara s-au 'nchiriat C]minele
Culturale. O grup] de peste 30 de tineri harnici devota[i lucr]rii sfinte,
'mp]r[i[i 'n cinci echipe au urcat 'n \apte ma\ini \i au plecat pe toate
str]zile acestor localit][i, oferind Noi Testamente de la cas] la cas]. Era o
dona[ie a bisericii Filadelfia pentru iluminarea oltenilor cu privire la
Cuv`ntul lui Dumnezeu \i m`ntuirea sufletului lor, prin Jertfa lui Hristos
Domnul de pe Golgota. Aveau c`te un serviciu la Casa Domnului, iar
pentru seara un program cultural- religios, un serviciu de 'nchin]ciune cu
explicarea Cuv`ntului Evangheliei, c]ci unii au alergie de Adunarea
Poc]i[ilor, dar la C]min s-au adunat \i au ascultat Evanghelia, de\i a fost
o c]ldur] 'n]bu\itoare.
Unul dintre primari nu a acceptat nici m]car o 'nt`lnire fa[] 'n fa[] cu
fra[ii, spun`nd c] mai 'nt`i trebuie s] 'ntrebe pe preotul satului, dar
Domnul a lucrat peste a\tept]rile fra[ilor. "ntr-o alt] localitate mare,
preotul ortodox a fost informat \i a ap]rut cu dou] ma\ini, a oprit pe fra[i
\i a 'nceput s] strige \i s]-i amenin[e. Ei au r]spus c] nu le este team] de
amenin[]ri, iar dac] acum facem r]u comunei, cum 'i acuza preotul \i
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preoteasa, se va vedea la dreapta Judecat] din Ziua de Apoi.
S-a creat o stare de tensiune. Preotul \i cu oamenii lui mergea 'naintea
noastr], ca un fel de escort], \i avertiza oamenii s] nu primeasc] Noul
Testament, c]ci suntem sectan[i, suntem 'mpotriva crucii \i a Tradi[iei. La
un moment dat, preotul a v]zut c] este inutil ceea ce f]cea el, c] noi eram
mul[i \i 'n timp ce el c]uta s] ne opreasc] pe noi, celelalte echipe erau
deja peste tot prin comun], el s-a retras avertiz`ndu-ne c] oricum seara
C]minul Cultural va fi 'nchis. Dar Domnul a lucrat altfel \i seara am avut
evanghelizarea la C]min. Aceasta s-a 'nt`mplat 'n comuna Balta din
jude[ul Mehedin[i.
%Noi - scrie fr. Ureche - am pus accent mai mult pe faptul c] fiecare
cas] trebuie s] aibe Cuv`ntul Domnului, nu s] facem Evangheliz]ri de
propor[ii mari. Noi ne-am dus la oameni acas] le-am pus 'n m`n]
Evanghelia, c]ci 'n cartea profetului Ieremia 23:29, Domnul a zis: %Nu
este Cuv`ntul Meu ca un foc, ca un ciocan care sf]r`m] st`nca?^ \i
credem ce este scris 'n epistola c]tre Evrei 4:12, %C]ci Cuv`ntul lui
Dumnezeu este viu \i lucr]tor^. Acum ne rug]m ca Domnul s]-\i fac]
lucrarea Sa minunat] de iluminare 'n mintea \i 'n inimile oamenilor. De-a
lungul veacurilor, ca s] ajung] Cuv`ntul lui Dumnezeu 'n m`inile
oamenilor, \i astfel noi s] cunoa\tem m`ntuirea mare \i gratuit]
Domnului nostru, prin har, a trebuit s] se poarte aproape 'ncontinu o
b]t]lie.
Ne bucur]m de ini[iativa \i sus[inerea din partea bisericii a p]storului \i
a tinerilor care s-au implicat 'n aceast] lucrare. E bine ca \i alte biserici s]
le urmeze pilda \i s] poarte b]t]lia 'mpotriva Satanei \i for[elor
'ntunerecului mai departe. Tata Sima Popovici spre a pune Cuv`ntul
Evangheliei la 'ndem`na oamenilor din Firiteaz, a avut parte de
numeroase arest]ri, dar Domnul \i-a f]cut \i '\i face lucrarea Sa
minunat]. Glorie numai Lui !
FIRITEAZ, jud, Arad, satul unde au crescut fra[ii Popovici. Fr Ioan
Andra\ ne-a comuniucat telefonic c] a avut un botez cu 3 suflete la
biserica din Firiteaz pe data de 2 Septembrie 2012. Cuv`ntul Domnului a
fost vestit de fr. Ovidiu M]du[] din Arad \i fr. Ioan Andra\,, p]storul
local. A luat parte \i biserica din Fiscut. Laudele Domnului le-a c`nat
orchestra de la biserica Biruin[a din Aradul Nou, precum \i duete de
fratele Nu[u \i sora Nu[i Andra\, musafiri din Hic\or], North Caro_li_na,
U.S.A. Cu ocazia botezului a luat parte mult popor la ascultarea
Evangheliei. Domnul s]-\i reverse \ivoaiele de binecuv`nt]ri asupra
Cuv`ntului sf`nt sem]nat \i asupra noilor copii ai lui Dumnezeu.
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Oportunitatea Ratat]
%Doamne, am \tiut c] e\ti om aspru, care seceri de unde nu ai sem]nat, \i
str`ngi de unde nu ai v`nturat: mi-a fost team], \i m-am dus de [i-am
ascuns talantul în p]m`nt; iat]-[i ce este al t]u!” (Mat.25:24-25)
Pilda talan[ilor este una din pildele Domnului Isus pe care mi-o amintesc
de c`nd eram copil. Ca s] ne încurajeze s] spunem versete biblice din
memorie, sau sa spunem poiezii, sau s] c`nt]m vreo c`ntare Duminica la
biseric], p]rin[ii ne spuneau c] acela este talantul nostru pe care trebuie s]-l
folosim. Aceast] explica[ie a pildei face sens atunci c`nd este vorba de
copii,\i este bine s]-i obijnuim cu aceast] ideie. Din p]cate îns], aceast]
explica[ie superficial] se perpetuiaz] în bisericile cre\tine \i la adul[i. Este
foarte simplu \i ieftin s] frecvent]m biserica, s] practic]m toate ritualurile
geligioase de rigoare, s] spunem poiezii, s] c`nt]m c`ntari, s] facem \coal]
duminical], etc. \i Duminic] seara s] spunem în con\tiin[a noastr] cu toat]
convingerea: %Doamne ... iat]-[i ce este al t]u!” Dac] s`ntem sinceri cu noi
trebuie s] recunoa\tem în fa[a lui Dumnezeu c]ci cam aceasta este
atitudinea multora dintre noi. %Doamne [i-am dat Vineri seara dou] ore
obosit de la lucru, Duminic] toat] ziua, care este ziua Ta, am mai dat \i ceva
bani din c`nd în c`nd, am predicat, etc.; cred c] [i-am dat ce este al t]u.
Acum de Luni p`n] S`mb]t] am alte afaceri, ale mele.
Nu vreau aici s] spun c] ceea ce facem la biseric] este r]u ci a-\i dori s]
pot face clar c]ci aceasta nu este ceea ce %St]p`nul” a\teapt] de la robii
S]i. Pilda ne spune c]ci st]p`nul a chemat pe robii s]i %\i le-a încredin[at
avu[ia sa.” A dat pe m`na robilor s]i tot ce a avut. Întreaga companie, sau
întreaga intreprindere, cum am zice noi ast]zi, a l]sat-o pe m`na lor \i
desigur se a\tepta ca afacerea s] mearg] în continuare \i cînd se întoarce
înapoi s] primeasc] profitul. Dac] s`ntem s]n]to\i, idea c] Domnul Isus sa dus %într-o alt] [ar]” \i a l]sat, sau ne-a încredin[at %avu[ia Sa” nou], ar
trebuii s] ne cutremure. Noi, ca robul acela %viclean \i lene\” îi prezentam
cu o m]sur] dubl] de piozitate doar %ce este al Lui”, ziua de Duminic],
c`ntari frumoase, poiezii filozofice, îngenuncheri pioase, famfare
r]sun]toare, coruri melodioase, orchestre z]ng]nitoare, s]rb]tori de toate
felurile, etc. De\i nu este nimica r]u cu toate acestea, dac] ele s`nt doar
rezultatul final al ceea ce facem pentru a ne delecta Duminica la biseric],
toate sînt f]r] nici un c`\tig, f]r] nici un profit. Odat] am întrebat pe un
prieten al meu, membru al unei Biserici Baptiste din Bay Area, c`[i membri
noi au venit, din lume, în biserica lui anul trecut? R]spunsul a fost: Nici
unul! Dar acum doi ani? Niciunul! L-am dus a\a înapoi p`n] la dou]zeci
de ani. Mi-a spus c]ci în to[i ace\ti ani î\i aminte\te c] a fost botezat] o
femeie venit] din lume \i c`[iva copii de-ai fra[ilor. Prietenii mei, a\tept]m
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s] vin] Stap`nul, din dep]rtare. P`n] atunci ne-a l]sat toat] avu[ia Sa pe
m`na noastr]. Ne-a l]sat menageri sau %împuternici[i” ai Intreprinderii Lui.
Ne-a l]sat toate resursele la dispozi[ie: puterea Lui, Duhul Sf`nt, Evanghelia
vie[ii, minte, în[elepciune \i se a\teapt] s] facem ceva s] le punem în nego[.
S] facem ucenici este produsul final al %Intreprinderii Lui”. El nu a zis s]
face[i biserici bune, tradi[ionale, conservative. Nu a men[ionat nimic din
astea Domnul Isus atunci c`nd a plecat. El a spus doar merge[i, umbla[i din
loc în loc \i face[i ucenici. Nu este glum]. Nu este dac] vrem sau nu vrem.
Acesta este un mandat, o îns]rcinare. Unii o numesc %marea îns]rcinare”.
Bazat pe pilda talan[ilor aceasta devine o obliga[ie. El ne-a dat talantul \i noi
trebuie s]-i d]m profitul. \tiu credincio\i, de bun] crerdin[], unii î-mi sunt
prieteni, care nu ar lipsii odat] de la biseric] \i dac]-l pici cu cear], dar care
Duminic] de Duminic] spun tacit, doar pentru cugetul lor %iat]-[i ce este al
t]u”, \i se culc] lini\ti[i c] i-au dat lui Dumnezeu partea lui.
Versetul 19 din Matei 25 spune c]ci %Dup] mult] vreme st]p`nul robilor
acelora s-a întors \i le-a cerut socoteal].” Despre orice î-mi place s] citesc
în Biblie dar c`nd este vorba despre un timp cînd trebuie s] dau socoteal]
lui Dumnezeu despre ceea ce am f]cut cu ce este al Lui, aceasta este chiar
o treab] serioas]. Nu m] tem c] m] întreab] dac] am lipsit vreo Duminic]
de la biseric], sau dac] am fost destul de conservativ în doctrin] \i practic]
ci m] tem c] m] întreab] la cî[i m-am dus s] le spun c] Fiul S]u, Isus
Cristos a murit pentru ei. Nu o s] pot s] spun c] am predicat Duminica la
copii lui în biseric], am luat cuvîntul la \coala duminical], am cîntat spre
slava Lui fiindc] î-mi v-a spune: %las]-m] cu poieziile acestea”, arat]-mi
talan[ii c`\tiga[i. \i eu o s] încep cu scuze de tot felul s]-i prezint ce am în
\tergar: %iat]-[i ce este al t]u.” Poate unii din cititorii acestor r`nduri nu cred
c] li s-a dat vreun talant ci asta este doar responsabilitatea liderilor, a acelor
ordina[i. Nu m] surprinde fiindc] ni s-a inoculat idea c] fiecare biseric] are
un %lucr]tor”. Prin urmare ceilal[i nu sînt lucr]tori. S] nu ne în\el]m cu acel
gînd. To[i robii st]p`nului au primit un talant. John Ortberg sugereaz] ca
în loc de talant s] ne gîndim la via[a noastr], mintea noastr], abilit][ile ce le
avem, darurile spirituale, trupul nostru, banii, voin[a. Cu alte cuvinte, tot ce
avem \i ce sîntem, s`ntem talantul lui Dumnezeu. El ne v-a întreba ce am
f]cut cu via[a noastr]. Via[a noastr], a\a cum ne-a creat Dumnezeu pe
fiecare din noi, este un poten[ial unic. Dumnezeu ne d] oportunitatea s]
folosim acest poten[ial în cooperare cu El. Max DePree, în una din lucr]rile
sale scrie c]ci un poten[ial ne realizat esste p]cat. Un p]cat foarte serios.
Una din întreb]rile legitime, cred, la care trebuie s] medit]m pu[in aici
este faptul c]ci cel care a primit doar un talant s-a decis s] nu fac] nimic cu
el. Faptul c]ci st]p`nul îl nume\te %viclean \i lene\” vine s] ne ajute pu[in \i
asta ne spune ceva despre natura noastr] p]c]toas]. A fost oare acolo un
pic de invidie, de gelozie, de l]comie, de m`ndrie care vine s]-\i spun]
cuv`ntul? Vreau s] atrag aten[ia c]ci cifrele aici nu conteaz]. În Matei 25:14
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se spune c]ci st]p`nul a chemat pe robii s]i. \i c`nd a împ]r[it talan[ii
tragem concluzia ne întemeiat] c]ci au fost trei robi. În Luca 19:13 se
spune c]ci st]pînul a chemat zece din robii s]i. La fel se întîmpl] cu talan[ii.
În Matei se spune c]ci a dat la unul cinci, la altul doi \i la altul unul. În Luca
ni se spune c]ci stap`nul a dat c`te un pol la cei zece robi. Unul din robi a
pus în nego[ polul primit \i a adus zece poli. Un al doilea, tot cu un pol pus
în nego[ a adus cinci poli (Luca 19:16-17). Prin num]rul robilor \i num]rul
talan[ilor autorul doar vrea s] puncteze cîteva aspecte impoprtante \i
anume: St]p`nul a încredin[at avu[ia sa robilor lui \i le-a dat %fiec]ruia dup]
puterea lui”(Mat.25:15). Dob`nda primit] a fost de asemenea dup] puterea
lor. Un talant a adus zece, un alt talant a adus cinci \i un alt talant nu a adus
nimic. R]splata îns] a fost egal] pentru to[i cei care au pus în nego[ talantul
sau talan[ii. Aceasta mi se pare interesant. Pentru cei care au pus în nego[
talantul sau talan[ii lor st]p`nul a avut aceia\ r]splat] %Bine rob bun \i
credincios; ai fost credincios în pu[ine lucruri, te voi pune peste multe
lucruri; intr] în bucuria st]p`nului t]u.”(Mat. 25:21\i 23). Aceia\i expresie
se repet] pentru fiecare care a pus în nego[ ceea ce a fost al st]p`nului.

Sa Meritat?...
Luna aceasta am s]rb]torit aniversarea de 35 de ani a Bisericii Rom`ne San
Francisco Bay-Area \i 'n timp ce adunam ni\te lucruri pentru o prezentare
istoric] mi-au venit 'n minte alte lucruri din istorie \i din luptele \i fr]m`nt]rile
noastre prin via[a aceasta. Mi-am amintit cum ne-am 'npiedicat c`nd unul c`nd
altul \i cum 35 de ani au fost suficien[i ca to[i s] ne impiedic]m \i s] ne ridic]m,
cum spune cuv`ntul Domnului c]ci cel neprih]nit de \apte ori cade \i de \apte ori
se ridic]. Cel neprihanit e posibil sau mai sigur ca o s] cad] dar tot a\a de sigur
este c] se ridic] iar.
G.K. Chesterton, 'n cartea lui “Ortodoxie”, povestea despre un om care a
plecat din Anglia cu un iaht 'ntr-o aventur] a lui, \i la un moment dat ajunge pe o
insul] preg]tit s] 'nt`mpine ni\te str]ini \i s] pun] stagul lui pe noua lui
descoperire, ca sa desopere defapt c] ajunsese iar acas] 'n Anglia. |i
concluzioneaz] Chesterton, c] sunt doua posibilita[i de-a ajunge acas]; una este
s] r]m`i acas] \i alta este s] ajungi acas] dup] ce ai dat ocol lumii. Chesterton
recunoa\te c] omul din povestirea lui este chiar el, cum trebuie s] recunoa\tem \i
noi ajung`nd acas], dup] aventurile nostre \i aparentele cuceriri ale noastre, c]
povestirea lui este \i povestirea noastr].
|i Biblia ne arat] clar c] \i cel care a pleacat de acas], dar \i cel ce-a r]mas
acas], nu erau acas]. |i am vazut c] este posibil ca cei ce au plecat departe s]
ajung] acas] 'naintea celor ce au stat acas]. |i to[i oamenii c`ndva au crezut c] li
se cuvine ceva \i via[a lor este doar o lupt] s] pun] mereu pe sine undeva
deasupra tuturor lucrurilor. S] construiasc] un pedestal pentru sine. |i unii mai
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devreme sau mai t`rziu, c`nd sunt gata s] puna steagul lor pe descoperirile,
cuceririle \i 'mplinirile lor se trezesc c] defapt au ajuns de unde au plecat \i unde
era mai bine s] r]m`n]. Important este ca s] se fac] lumin] \i cei ce sunt pleca[i
departe sau aproape s] ajung] la concluzia c]-i mai bine la Tata acas], 'n p]rt]\ia
cu Tata \i cu fra[ii. Domnul Isus numeste asta a[i veni in fire.
Mi-a venit 'n minte, apoi, istoria lui Iacov din Geneza. Am aflat zilele acestea
c]ci Iacov este cel mai popular nume \i cei mai mul[i oameni pun numele Iacov
copiilor lor. |tiu ei ceva. Cumva ei se identific] cu Iacov \i au suspiciunea lor
c]ci \i copii lor vor fi la fel ca \i ei. M-am g`ndit c] \i eu, dac] ar trebui s]-mi
aleg un nume care s] semene cu via[a mea tot Iacov mi-a\ fi ales. Foarte bine
seam]n] \i via[a mea cu via[a lui Iacov, cel pu[in cu prima parte.
|tim cum 'n fuga lui de fratele lui Esau ajunge la Betel \i e surprins s]
descopere ca Dumnezeu este \i la Betel. “Dumnezeu era aici \i n-am \tiut.”
Acolo el a luat o piatr], a uns-o \i a 'nfin[at acolo “Casa lui Dumnezeu”. A
'nfintat o biseric], si apoi a plecat. |i tot a\a cum n-a \tiut c] Dumnezeu era la
Betel, n-a \tiut c] Dumnezeu era \i la Haran, n-a \tiut c] Dumnezeu era \i-n
afacerile lui cu Laban. A crezut c] tot succesul \i realiz]rile lui sunt 'n 'nv`rtelile
lui \i-n nuielele lui,... Dar, dupa 20 de ani ajunge iar la Betel. |i numesc eu
serbarea de 20 de ani a “Casei lui Dumnezeu” din Betel. |i aici i\i d] seama c] el
este defapt 'n lupta lui cu Dumnezeu. |i toat] noaptea vie[ii lui s-a luptat cu
Dumnezeu.
M] g`ndesc c] o lupt] este c`d te duce Dumnezeu 'ntr-u loc unde i[i pune
'nainte via[a ta \i te 'ntreab]: Sa meritat Iacove?... S-a meritat toat] alergarea ta,
tot ybuciumul, toate 'nv`rtelile tale, toate minciunile tale, toate manevrele tale?
Sa meritat?... |i omul 'ncearc] mereu s] se justifice. C] are \i mama vina ei, c]
are \i Esau vina lui, \i s] nu mai vorbim de vina lui Laban care e mai mare dec`t
toate. 'ns] nimeni n-are material sufficient s] se justifice 'n fa[a sfin[eniei, a
drept][ii \i-a 'ntreb]rilor lui Dumnezeu cum n-a avut nici Iacov.
\i Dumnezeu continu] cu aceia\ 'ntrebare: S-a meritat Iacove?... |i c`nd
Dumnezeu pune aceia\ 'ntrebare 'nseamn] c] nu i-a pl]cut r]spunsul nostru,
tentativa noastr] de justificare, \i a\teapt] alt r]spuns. |i dac] toat] noaptea
Dumnezeu la l]sat pe Iacov s] se lupte cu aceia\ 'ntrebarea, c`nd sa luminat de
ziu] s-a luminat \i Iacov \i-l biruie\te pe Dumnezeu.
N-are omul cum s] biruiadsc] pe Dumnezeu dec`t s] recunoasc] c]ci toat]
fr]m`ntarea lui \i manipul]rile lui nu s-au meritat \i c] era mai bine s] \tie c]
Dumnezeu este peste tot cu el \i c] Dumnezeu d] preaiubi[ior lui p`inea ca prin
vis... |i apoi s]-\i cear] iertare din toat] inima. Eu m] g`ndesc c] numai a\a a
putut s] biruiasc] \i Iacov pe Dumnezeu. S] spun] Doamne, 'ntra-dev]r nu s-a
meritat, \i apoi s] spun] iart]-m] \i d]m Tu binecuv`ntarea de care am crezut \i
am tot 'ncercat s] fac rost.
Iar Dumnezeu s]-i spun] nu pot s]-[i dau binecuvantarea cu numele vechi
care 'nseamn] ”cel ce [ine”. Cu numele ]la vechi e\ti 'nv][at s]-l pui tu mereu
deasupra. Mereu sa-l a\ezi pe vreun pedestal, undeva. Este numele care ai crezut
tu c] i se cuvine \i dezmerdarea \i favorea \i binecuv`ntarea. Numele ]la era
defat s]-[i aminteasc] c]ci te-ai [inut de c]lc`iul fratelui t]u \i la na\tere \i dup]
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na\tere, \i c] mereu ai vrut s] te [ii tu de ceva \i c] defapt ai suprave[uit p`n]
acum numai prin 'ndurarea lui Dumnezeu. Acuma d]m numele acela la oparte \i
'[i dau un nume nou, Israel, care 'nseamn] “lupt] Dumnezeu” \i care '[i va aminti
c] po[i s] perseverezi numai c`nd lupt] Dumnezeu, \i care te indentific] cu
poporul lui Dumnezeu. |i c`nd vei auzi numele Israel s] \ti c] e\ti legat de
poporul lui Dumnezeu \i c] n-ai voie s] mai tr]ie\ti numai pentru tine ci tr]ie\ti
pentru poporul lui Dumnezeu. |i cu numele cel nou, Israel, prime\ti \i
binecuv`ntarea.
|i a\a a primit Iacov binecuv`ntarea \i s-a 'ntors de unde a fugit. A tr]it pe
terenul promisiunilor lui Dumnezu, s] formeze vie[ile altor doisprezece oameni
cu alte doisprezece nume ca s] devin] poporul lui Dumnezeu. A juns \i 'n Egipt
unde cu ultimile puteri, dup] tabloul frumos zugr]vit de epistola c]tre Evrei, 'n
catalogul credincio\ilor, s-a rezemat ultima dat] pe toiagul 'ndoit de greut][i \i
lustruit de timp, patriarhul binecuv`ntat, '\i binecuvinteaz] pe cei doisprezece
copii ai lui, \i 'i d] o sarcin] special] lui Iosif.
'mi imaginez eu c]-i spune, Iosife oamenii ]\tea sunt 'nc] 'nc`nta[i \i 'ndr]gosti[i
de Egipt, de construc[iile \i de magazinele lui Faraon, dar pe tine contez s] faci
tot posibilul s] le aminte\ti c] voi nu sunte[i de aici. Baza[i pe promisiunile lui
Dumnezeu, s] \ti[i c] 'ntr-o zi v] ve[i lua bagajele \i ve[i pleca de aici.
|i deatunci Iosif are sarcina asta, pe care o 'mprumut \i eu ast]zi, s] ne
aminteasc] mereu c] noi nu suntem deaici. Nu suntem din lumea asta care ne
'nc`nt] \i pe noi cu construc[iile \i magazinele, cu telefoanele, \i reclamele ei, \i
de care n-e 'ndr]gostim u\or \i 'n care am 'nv][at a\a de bine s] ne descurc]m.
Avem \i noi un nume vechi pe care vrem sa-l punem mereu pe vreun pedestal.
Un nume care ne 'ncurc] \i de care trebuie s] sc]p]m, s] 'ncepem o via[] nou],
cu numele nou de copil al lui Dumnezeu, care este legat de Dumnezeu \i de
poporul lui, c]ci \i binecuv`ntare e legat] de leg]m`ntul nou, \i de numele cel
nou pe care ni l-a dat Domnul Isus. Amin!

Pavel Ploscariu
urmare din pagina 2



Sa nu ne permitem zboruri ametitoare de dragul filosofiilor unor
oameni eventurosi si indrazneti. Apostolul zice ca sunt manati de vant
in coace si incolo. Astazi ca nicicand invataturile usoare se ofera
pretutindeni. A zidi pe nisip, a oferi o pocainta usoara, a folosi o fraza
magica cu care te simti ca esti la adopost de judecata viitoare. Sa nu
cumparam lucruri ieftine cand insusi Dumnezeu a platit scump Ioan
3:16. In smerenie si pocainta sa ne intoarcem la stanca care sta
neclintita, la izvorul care nu seaca niciodata, la armura grea de lupta
cu firea noastra care vrea sa ofera in schimb marelui pret jerfit de
Dumnezeu (parazi, veselii nechibzuite Matei 24:48-51). Pe mesele
noatre de dragoste sa fie bucate pregatite de Duhul Sfant.
15

Frigurile roitului fac pe familia de albine sa se dezmembreze,
plecarile repetate a gruparilor de albine tinere lasa familia mama
vulnerabila. Cred ca cititorul stie mai mult ce urmeaza. Pentru familie
plecarea tineretului este inceputul durerii, depre care nu am loc sa
vorbesc aici. Pentru noi cei dotati cu Duhul lui Dumnezeu plecarile
trebuie sa fie o alarma mult mai mare. Deavolul ne vrea partasi la o
evanghelie ieftina, ne vrea divizati in ce priveste scriptura, ne vrea
adaptati la modernism. In 1970 Billy Grahm a fost acuzat in Germnia
de ziaristi ca predica parca ar fi cu 50 de ani in urma. Cand Billy
Ghram a fost confruntat cu ziaristii el a dat un raspuns simplu si
dureros, “eu nu vreau sa predic o evanghelie veche numai de o suta
de ani, eu intentionez sa pradic o evanghelie veche de aproxumativ
2000 de ani in urma”. El a spus evanghelia Domnului nostru Isus
Hristos este aceasi, nimic in plus nimic in minus. Cu 2000 de ani in
urma tu si eu am obtinut actul de cetateni ai cerului. Esti constienti,
sunt constient de marea jertfa? de marele pret cu care am fost
rascumparati? Ni sa oferit acelasi drept pe care in avea Adam in
gradina Edenului, inaintea de alegerea lui grestita. Suntem de pe
acum in imparatia pe care a pierduto Adam. Prin credinta suntem
ascunsi cu Christos in Dumnezeu. Sa ne ancoram din toate puterile
in stanca care nu se clatina. Cei care inca nu va-ti luat certificatul de
cetateni ai cerului indreptativa inspre cea mai apropiata ambasada
care lucreza pentru imparatia lui Dumnezeu si solicitati conform
Scripturii drept de cetatean ceresc. Va iubesc, daca nu vine Domnul
voi continua in numarul urmator cu soarta finala a familii de albine
ramasa acasa. In Apocalipsa 22:17 Mirele si mirease zic vino Doamne
Isuse si cine aude sa zica Vino Domne Isuse si noi cu toti zicem 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).

Ruga[i-v] pentru noi. Pune[i um]rul 'n ajutor. Orice dona[ie pentru
lucrarea misionar] din Rom`nia, se poate trimite pe adresa:

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