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"n numele Societ][ii Misionare %Rom`nia pentru Hristos^, 'n
numele tuturor lucr]torilor din c`mpul Evangheliei care
primesc ajutorul pe care-l da[i pentru r]sp`ndirea harului
m`ntuirii, 'n numele dragostei Domnului nostru Isus Hristos,
\i cu mul[umire pentru tot ce face[i pentru 'naintarea Evangheliei 'n poporul
\i neamul nostru rom`nesc, v] dorim tuturora S]rb]tori Fericite, bucurii \i
c`nt]ri cere\ti, pacea Cerului s] v] umple inimile \i casele, pentru ca 'ntradev]r Isus Hristos, M`ntuitorul lumii, s] fie Domn al sufletelor noastre,
Rege prosl]vit 'n mijlocul sfin[ilor Lui, Domnul domnilor \i "mp]ratul
'mp]ra[ilor!

%Dar va zice cineva: «Tu ai credin[a \i eu am faptele.» «Arat]-mi
credin[a ta f]r] fapte, \i eu î[i voi ar]ta credin[a mea din faptele
mele.» ^ (Iacov 2:18)
Iacov, fratele Domnului Isus \i lider în Biserica din Ierusalim, se
adreseaz] aici credincio\ilor dintre cele %dousprezece semin[ii care
sunt împr]\tiate” (1:1), adic] se adreseaz] credincio\ilor din poporul
Domnului. Predominant în epistola sa Iacov trateaz] o gre\al]
teologic], doctrinar], care persist] p`n] în zilele noastre în ce prive\te
rela[ia dintre credin[] \i fapte. Unii se l]udau cu faptele lor bune f]r]
s] aibe o rela[ie cu Domnul Isus, al[ii, se l]udau c] au o credin[] care
nu se eviden[ia prin nimic. Iacov spune c] aceste dou] extreme nu
sunt nici m]car logice. Iacov ne spune aici c] trebuie s] se vad]
credin[a \i trebuie s]-[i foloseasc] la ceva: %Fra[ii mei, ce-i folose\te
cuiva s] spun] c] are credin[], dac] nu are fapte? Poate credin[a
aceasta s]-l mîntuiasc]”? (Iacov 2:14). Aici se face confuzia prin
care unii cred c] sunt m`ntui[i prin faptele lor. Iacov îns] spune:
%...credin[a dac] nu are fapte este moart] în ea îns]\i.” (Iacov 1:17).
Deci credin[a dac] nu se vede, dac] nu se manifest] prin ceea ce
faci, practic acea credin[] nu exist], este moart]. Deci cu o credin[]
moart] sigur c] nu po[i s] fi mîntuit. În Apocalipsa Ioan vorbe\te
despre o biseric] care era moart], c]reia îi mergea doar numele c]
tr]e\te (Apoc. 3:1-4). "n mod inevitabil se ridic] o întrebare pentru
mine \i tine, noi care zicem c] avem o credin[] \i ne l]ud]m cu ea:
Se vede credin[a noastr] sau este moart]? Cum ne merge numele?
A\ dori s] continui în cele ce urmeaz] cu cîteva constat]ri ale
mele din vizita mea în România din vara trecut]. Ajunsese numele
p`n] la noi în California c] la Baia de Aram], în Oltenia, este o
biseric] vie, cu care Dumnezeu face lucr]ri mari. Ardeam de dorin[a
s] ajung acolo s] o v]d s]-i v]d pe credincio\ii aceia, ale c]ror fapte
manifestau un ecou a\a departe. Am ajuns acolo \i am predicat acolo
într-o vineri seara \i duminic] diminea[a. I-am vizitat de vreo dou] ori
peste s]pt]mîn] pe \antierul unde lucrau. Ei nu se l]udau c] ar avea
cea mai bun] doctrin] \i credin[]. Faptele lor mergeau înaintea lor.
Urmare 'n pagina 13
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%...\i cum vor auzi despre El ?^ (Romani 10:14)
Dumnezeu a iubit lumea
p]c]toas]. De aceea a trimis pe
Unicul S]u Fiu s] o m`ntuiasc].
Domnul Isus, a c]rui na\tere se
s]rb]tore\te, e singurul \i
adev]ratul M`ntuitor. %"n nimeni
altul nu este m`ntuire; c]ci nu
este sub cer nici un alt nume dat
oamenilor, 'n care trebuie s] fim
m`ntui[i^.
Starea lumii p]c]toase e foarte grav]. Mult mai grav] dec`t '\i
poate 'nchipui cineva. Dumnezeu, care a preg]tit iadul ca os`nd]
pentru Diavolul, \tie c] omul ascult`nd de Diavolul va ajunge 'n
chinul ve\nic, dar El nu vrea aceasta. De aceea a trimis pe Fiul S]u 'n
lume ca s] m`ntuiasc] lumea. Hristos Domnul la Golgota a isp]\it
vina noastr] a tuturor, El e M`ntuitorul, dar El nu m`ntuie\te pe
nimeni cu for[a, ci numai pe cei ce se poc]iesc \i vin la El s] le dea
iertarea.
Apostolul Pavel '\i d]dea bine seama de starea 'nsp]im`nt]toare a
fiec]rui p]c]tos \i \tia c] ar putea fi m`ntui[i, f]r] bani \i f]r] plat],
dar era ap]sat de 'ntrebarea grea: %Cum vor auzi p]c]to\ii despre
m`ntuirea lui Dumnezeu ?^
Aceast] 'ntrebare ar trebui s] apese azi pe to[i m`ntui[ii Domnului,
pe toate bisericile. La na\terea Domnului Isus, Dumnezeu a trimis un
'nger s] le spun]: %vi S-a n]scut un M`ntuitor, care este Hristos
Domnul.^ Pentru 'nger El era %DOMNUL^. Magilor le-a vorbit prin
stea, preo[ilor prin Scripturi, iar lui Irod prin magi. La sf`r\itul misiunii
Sale, Domnul Isus a poruncit urma\ilor S]i s] duc] 'n toat] lumea
Vestea Bun] a m`ntuiriii (vezi Ev. Matei 28:18-20). Dac] e\ti m`ntuit
\i tu trebuie s] spui Vestea Bun] altor suflete.
Aici nu e vorba despre vestirea Evangheliei de la amvon. Nu,
Apostolul Pavel n-a purtat un amvon 'n spate, ci a purtat vestea bun]
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'ntr-o inim] cald] \i a f]cut aceasta \i 'n sinagogi, \i 'n pia[] de la om
la om, \i pe calea scrisului. El a zis: %Eu sunt dator \i grecilor \i
barbarilor, \i celor 'nv][a[i \i celor ne’nv][a[i. Astfel, 'n ce m] prive\te
pe mine, am o vie dorin[] s] v] vestesc Evanghelia vou] celor din
Roma^. Azi, la cei mai mul[i m`ntui[i lipse\te aceast] %vie dorin[]^.
De ce tu nu spui nim]nui de M`ntuitorul ? Nu ai ocazii ? "n orice clip]
ai nenum]rate oportunit][i. Ai telefonul la 'ndem`n], po[i vorbi cu un
nem`ntuit, sau fiind S]rb]toarea Na\terii Domnului po[i face o vizit]
unui prieten ca s]-i spui cum Hristos, binecuv`ntatul Domn, te-a
m`ntuit pe tine. Sau po[i s] 'i duci un tractat sau o carte bun], sau
po[i s] contribui cu doi-trei b]nu[i la Societratea Misionar] %Rom`nia
pentru Hristos^, ca al[ii 'n dep]rtare s] spun] rom`nilor despre
m`ntuire. E\ti dator s] faci aceasta. Cum vei r]spunde 'n marea zi a
Judec][ii ? \i din nou marea 'ntrebare a apostolului Pavel: cum vor
auzi to[i prietenii t]i despre El, dac] tu taci ? Apostolul Pavel a scris
celor din Corint: %Vai de mine dac] nu vestesc Evanghelia^ (1
Cor.9:16). Oare crezi c] de tine nu va fi %vai^?
La S]rb]toarea Na\terii Domnului Isus se cite\te Evanghelia \i se
spune c] Dumnezeu, 'n dragostea Sa mare, a trimis 'n lume pe Fiul
S]u s] m`ntuiasc] pe cei p]c]to\i. \i at`[ia sunt 'nc] nem`ntui[i ! Nu
cumva \i tu e\ti vinovat?
"ngerul a cobor`t din glorie s] spun] unor bie[i ciobani p]c]to\i
despre M`ntuitorul. \i ciobanii de la Betleem au fugit s]-L
'nt`lneasc]. Oare c`[i la aceast] S]rb]toare vor vesti pe M`ntuitorul ?
Oare c`[i vor primi m`ntuirea Lui mare?
Fie S]rb]toarea spre Gloria Lui! Roag]-te ca acum, la aceast]
S]rb]toare a Na\terii M`ntuitorului, s] fii p]rta\ la m`ntuirea altora!
Petru Popovici
%Nu v] teme[i: c]ci v] aduc o veste bun], care va fi o mare bucurie pentru
tot norodul; ast]zi 'n cetatea lui David, vi s-a n]scut un M`ntuitor, care este
Hristos, Domnul. Iat] semnul dup] care-L ve[i cunoa\te: ve[i g]si un prunc
'nf]\at 'n scutece \i culcat 'ntr-o iesle^ (Luca 2:10-12).
%Nu v] teme[i!^ — Lumea 'n care tr]im este o lume a fricii fiindc] e o lume
c]zut] 'n p]cat, e plin] de schimb]ri \i nesiguran[]. Uneori aceste schimb]ri sunt
cutremure sociale. S] nu ne temem? "ngerul spune s] nu ne fie team]. Alte ori
sunt explozii \i uragane politice. S] nu ne fie fric]? Cuv`ntul Domnului spune c]
%lumea \i pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu r]m`ne 'n veac.^ Cei ce
suntem ai Domnului avem un destin de slav] l`ng] M`ntuitorul nostru. "ngerul
are un mesaj \i pentru azi: Nu v] teme[i!

4

Luca 12:15-21
%Vede[i \i p]zi[i-v] de orice fel de l]comie de bani; c]ci via[a
cuiva nu st] 'n bel\ugul avu[iei lui^ (v. 15).
%"mi voi strica gr`narele , \i voi zidi altele mai mari. Acolo voi
str`nge toate rodurile \i toate bun]t][ile mele!^ (v. 18)
"mpreun] cu to[i copiii lui Dumnezeu \i noi cei din neamul
rom`nesc, r]sp`ndi[i aici unde Dumnezeu ne-a a\ezat pentru o
vreme, ne 'nchin]m cu mul[umire 'naintea Tat]lui pentru ceea ce
este El pentru noi prin Domnul Isus. "i mul[umim pentru toate
lucrurile, \i pentru ceea ce a lucrat prin jertfa Domnului Isus la
Golgota, pentru Darul Lui nespus de mare..
De asemenea num]r]m binecuv`nt]rile primite (at`t c`t suntem
capabili s] le num]r]m) din partea Lui, 'ntruc`t recunoa\tem c] tot
ceea ce avem, am primit de la El, care nu a 'ncetat s] ne dea toate
lucrurile de care avem nevoie cu motiva[ie cereasc]: %s] ne bucur]m
de ele^.
"nv][]m din Cuv`ntul lui Dumnezeu c] El ne \tie umblarea
noastr] 'n mijlocul binecuv`nt]rilor pe care ni le-a dat \i e foarte
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interesat s] vad] cum g`ndim \i ce facem cu aceste binecuv`ntari.
Dumnezeu ne cunoa\te atitudinea noastr] fa[] de aceste
binecuv`nt]ri primite de la El \i ne m]soar] mul[umirea fiec]ruia
dintre noi:
1. Prin felul 'n care privim la aceste binecuv`ntari.
• Bogatul a v]zut c] 'n adev]r gr]mada este foarte mare, \i
Domnul Isus este de accord cu el.
• Bogatul a realizat c] [arina rodise mult, \i Domnul Isus confirm]
lucrul acesta
• Dar ceea ce nu vedea bogatul era c] aceste mari bog][ii veneau
de la Dumnezeu. Lucrul acesta a fost fatal pentru el 'ntruc`t s-a
purtat cu binecuv`nt]rile primite ca \i c`nd nu ar fi venit de la
Dumnezeu.
Se pare c] am ajuns asemenea vremuri mai mult ca 'n anii trecu[i,
c`nd tot mai rar se pomene\te Numele Marelui D]ruitor \i meritul
Celui ce ne umple de bun]t][i.
Genera[ia noastr] 'ns] se lupt] \i cu o alta problem], cu o alt]
atitudine, \i anume cu atitudinea: %Mul[umit, desigur, dar ar fi putut fi
cu ceva mai mult...”
Recent am auzit de pastorul care a 'ntrebat pe unul din membrii
bisericii, pe care-l \tia foarte binecuv`ntat: %John, de ce e\ti trist chiar
acum de Thanksgiving, 'ntruc`t \tiu c] tu ai primit mult din partea lui
Dumnezeu \i anul acesta?” John nu a 'nt`rziat cu r]spunsul afirmativ:
%Frate pastor, am primit binecuv`nt]ri mult mai multe dec`t \tii
dumneata. Acum trei s]pt]m`ni am primit cadou, suma de patru mii
de dolari de la un prieten, acum dou] s]pt]m`ni am primit suma de
$80,000 mo\tenire de la unchiul meu care a plecat acas], \i
s]pt]m`na trecut] am primit $250,000 mo\tenire de la o m]tu\],
\i...” — privind la fa[a pastorului care era plin] de admira[ie auzind
binecuv`nt]rile nespus de mari, a continuat %... \i, desigur, am un
sentiment de triste[e 'ntruc`t s]pt]m`na aceasta a trecut mai mult de
jum]tate din ea \i nu am primit nici-o binecuv`ntare”.
Suntem chema[i s] onor]m pe Dumnezeu printr-o atitudine de
mul[umire \i s] recunoa\tem c] tot ceea ce avem, avem de la El,
care ne-a 'mbog][it prin Domnul Isus, atunci c`nd ne-a adus 'n
familia Lui \i ne trateaz] rege\te 'n fiecare an. Cu bun]tate de P]rinte
ne \opte\te fiec]ruia, chiar atunci c`nd num]r]m binecuv`nt]rile
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primite de la EL: %...|i dac] ar fi fost pu[in at`t, {i-a\ mai fi ad]ugat!^
(2 Sam 12:8b).
2. Prin felul 'n care d]ruim \i altora din ceea ce am primit.
• Bogatul s-a g`ndit numai la el \i nu a avut 'n vedere pe al[ii care
sunt 'n nevoie.
• Nevoia care trebuie acoperit] poate s] fie g]sit] 'n casa lui
Dumnezeu sau 'n [ara de unde am venit, unde nevoile sunt multe \i
mari.
Dac] ne uit]m cu b]gare de seam], Domnul ne-a d]ruit la fiecare
potrivit cu toate nevoile noastre \i desigur potrivit cu nevoile care sunt
la casa lui Dumnezeu, precum \i 'n c`mpul de misiune.
Recent am auzit de femeia care a chemat un post de radio care
d]dea sfaturi la gospodine cum s]-\i preg]teasc] %curcanul de
Thanksgiving”. Dup] primirea sfatului, femeia a continuat \i i-a spus
comentatorului de la sta[ia de radio: %Domnule, am o singur]
problem], \i anume eu am [inut curcanul la congelator timp de
aproape 3 de ani”. De la cel]lalt cap]t vocea comentatorului 'i
r]spunde: %Doamn], v] sf]tuiesc totu\i s] nu m`nca[i curcanul
'ntruc`t este prea vechi \i s-ar putea s] v] 'mboln]vi[i”. %A\a m-am
g`ndit \i eu c] e periculos s]-l m`nc]m, a r]spuns femeia. Cred ca o
s]-l donez la Biseric]”.
Dumnezeu ne ofer] oportunitatea de a folosi o parte din
binecuv`nt]rile primite de la El, pentru cei ce au nevoie de multe, dar
'n mod deosebit de Evangelia m`ntuirii. Nu ne \ade bine s] d]ruim
t]r`[ele noastre pentru nevoile altora, ci El a\teapt] de la noi Floarea
F]inii.
Cei ce d]ruiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu 'n Rom`nia
d]ruiesc pentru sus[inerea celor ce vestesc Evanghelia 'n Rom`nia,
aceasta fiind cu adev]rat o investi[ie f]r] echivalent, 'ntruc`t
Evanghelia e vestit] \i d] roade care r]m`n pentru eternitate.
3. Prin felul 'n care facem planuri de viitor
• Bogatul a exclus pe Dumnezeu din planurile de viitor. Noi la ce
ne g`ndim c`nd num]r]m binecuv`nt]rile?
• Bogatul a refuzat s] vad] c] el are \i suflet, nu numai trup. Noi
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%V] aduc o veste bun]!^ — Prin Domnul Isus Hristos a cobor`t harul pe
p]m`nt. Cerul are pentru noi o veste bun], o Evanghelie a P]cii, astfel c]
Dumnezeu era 'n Hristos 'mp]c`nd lumea cu Sine. Cine prime\te aceast]
Evanghelie prime\te darul lui Dumnezeu, via[a ve\nic]. "ntr-o lume a mor[ii \i a
'ntunericului, Evanghelia ne aduce via[a \i lumina. "ntr-o lume a r]zboaielor \i a
urii, Evanghelia ne aduce pacea \i 'mp]care. Slav] Lui!

la ce ne g`ndim c`nd num]r]m binecuv`nt]rile?
• Bogatul nu s-a g`ndit nicidecum la ve\nicie ci doar la via[a
aceasta. Noi la ce ne g`ndim c`nd num]r]m binecuv`nt]rile?
• Bogatul nu s-a g`ndit la nevoile altora, ci doar la comfortul lui
de viitor. Noi la ce ne g`ndim c`nd num]r]m binecuv`nt]rile?
Ce vede Dumnezeu c`nd se uit] la via[a noastr] \i la felul 'n care
ne rela[ion]m la aceste binecuv`ntari? Ce facem cu ele, ce planuri de
viitor avem pentru noi \i pentru al[ii, ce loc are Dumnezeu 'n planurile
noastre \i c`t de mult avem 'n vedere ve\nicia pentru noi \i pentru cei
din jurul nostru?
Iat] doar c`teva 'ntreb]ri pentru noi to[i. |i desigur cea mai
importan[] dintre ele este: Ce vede Dumnezeu 'n via[a noastr] acum
c`nd suntem 'n acest sezon de num]rare a binecuv`nt]rilor? Ce vede
Dumnezeu 'n via[a noastr] acum c`nd se apropie timpul s]
s]rb]torim venirea Domnului nostru Isus Hristos 'n chip de copila\?
Mul[i "l cunosc pe Pruncul Isus 'n felul lumii \i de aceea vedem
at`ta parad] care duce la p]g`nism.
Ei pot s] fie ajuta[i s]-L cunoasc] 'n felul 'n care vrea Dumnezeu s]-L
descopere pe Domnul Isus, 'n a\a fel 'nc`t s] le foloseasc]. Desigur,
'n lucrarea aceasta se cere jertf], se cere implicare 'n lucrarea de
r]sp`ndire a Evangheliei. Jertfa poate fi prin implicare persoanal] \i
cu parte din bunurile pe care le-am primit ca s] ne bucur]m de ele.
Nimic nu poate 'nlocui bucuria 'ntoarcerii unui suflet drag la
Dumnezeu, mai ales dac] la aceast] lucrare am participat \i noi cu
pu[in sau cu mult.
Ce facem cu ceea ce am primit de la Domnul?
Cum vrem s] ne cheltuim pe noi \i bunurile primate de la EL?
Iat] c`teva 'ntreb]ri care a\teapt] r]spunsul fiec]ruia dintre noi.
Domnul s] ne ajute s] ne r]spundem fiecare 'n a\a fel 'nc`t s] ne
foloseasc] r]spunsul pe care I-l d]m. Amin.
Costel Cristea
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VE|TI DE la
Fra[ii lucr]tori
%Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oemnii evlavio\i, sunt toat]
pl]cerea mea^ (Psalmul 16:3)

MOLDOVA
BICAZ. Fratele Handaric Beniamin, care lucreaz] la biserica
%Sf`nta Treime^ din Bicaz, ne scrie c] biserica lor a avut o bucurie
deosebit] pe data de 31 iulie 2011, cu prilejul unui serviciu de botez,
c`nd trei suflete au fost gata s]-L urmeze pe Domnul 'n apa
botezului. Domnul s]-i creasc] 'n harul S]u \i s]-i fac] neclinti[i pe
calea Sa.
PIATRA NEAM{. Fratele {ifrea Marin ne face cunoscut c] \i ei au
avut dou] botezuri: unul pe data de 29 august cu 7 suflete, \i altul pe
14 noiembrie cu 6 suflete. |i o alt] experien[]. "ntr-o joi seara a venit
la ei la biseric] un colonel de armat] 'n rezerv] \i a cerut bisericii s]
se roage pentru un nepot al lui suferind de leucemie. Dup] ce s-au
rugat fra[ii, s-a rugat \i el, izbucnind 'n hohote de pl`ns. De atunci el
este nelipsit de la serviciile de 'nchin]ciune ale bisericii. De cur`nd a
fost botezat. A trecut prin 'ncerc]ri, dar a rezistat \i acum "l urmeaz]
pe Domnul cu credincio\ie pe calea 'ngust].
BURSUCEI. Fr. Ciocoi Constantin pe l`ng] cele trei biserici pe
care le p]store\te, 'mpreun] cu c`[iva fra[i face misiune \i 'n [ara
vecin] Ucraina, unde predic] Evanghelia. Pe data de 19 iunie a fost
invitat la T`rgu Neam[ la un serviciu de botez a dou] suflete, un t`n]r
de 19 ani \i o b]tr`nic] de 74 de ani. El a fost 'nso[it de fanfara
bisericii. "n urma predic]rii Cuv`ntului, la apelul f]cut, mama \i sora
t`n]rului s-au hot]r`t \i ele s]-L urmeze pe Domnul. El a avut la
Bosanci un botez pe data de 12 iunie cu 8 suflete.
BUHU|I, jud Bac]u. Fr. Cioanca Ioan ne face cunoscut c] 'n
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biserica din Bac]u 'n vara aceasta cu ajutorul fr. Fericean |tefan, din
California SUA, s-a 'nfiin[at o orchestr]. Pe data de 20 oct. la Buhu\i
au avut o evanghelizare la Casa de Cultur]. Pe data de 8 sept.
'mpreun] cu c`[iva fra[i au avut un serviciu de evanghelizare 'n
comuna Bl]ge\ti, satul Ciubota, 'n casa unei familii, unde s-au
adunat vreo 25 ascult]tori, adul[i \i copii. Copiii au 'nv][at cuvinte de
aur. Odat] la dou] luni ei viziteaz] acest punct misionar. Pe data de
25 iunie, biserica din Buhu\i a fost vizitat] de fr. Rusu Ioan, p]stor
pensionar, care a predicat Evanghelia \i a fost ascultat cu mare
aten[ie.
IA|I. Biserica Baptist] Betania din Ia\i a organizat o evanghelizare
de trei zile, cu fra[i p]stori invita[i, ne scrie fr. Moisiuc Ciprian. La fel
au f]cut evanghelizare de tipul %Andrei^, adic] de la om la om. Pe
data de 14 aug. 2011, au avut bucuria s] aibe un botez cu trei
suflete.
SOLCA. Fr. Ghi[] Greciuc ne face cunoscut c] au patru familii
hot]r`te pentru botez \i un tehnician veterinar. La Ilise\ti lucrarea
Domnului progreseaz]. In satele Solone[, Pourei \i Ciohurei, ei au
avut bucuria s] g]zduiasc] o echip] medical] de misionari care au
consultat \i au dat ajutor medical gratuit la vreo 250 persoane, iar cu
fanfara au f]cut misiune \i predicarea Evangheliei 'n satele Mih]ie\ti,
P]tr]u[ \i Bivol]rie. S-au distribuit Biblii, Nou Testamente \i literatur]
cre\tin]. Domnul s] fac] s] 'ncol[easc] s]m`n[a Evangheliei \i s]
aduc] road] spre gloria Sa.

TRANSILVANIA
SURDUC, Jibou. Fratele Peter Beniamin-|tefan ne face cunoscut
c] pe data de 30 iunie a avut sus[inerea lucr]rii de diserta[ie \i astfel a
'ncheiat studiile de masterat. La Var b]ie[elul cu problem] la inim] a
fost operat, opera[ia a reu\it \i pe data de 22 mai a avut loc serviciul
de binecuv`ntare.
Biserica din Surduc pe data de 13 iulie a avut o sear] de
evanghelizare cu fr. Paul Negru[. la C]minul Cultural. Au luat parte
vreo 150 de persoane. A fost o sear] binecuv`ntat]. La sf`r\it o
t`n]r] a spus c] s-a hot]r`t s]-L urmeze pe Domnul Isus \i c] vrea probabil 'mpreun] cu so[ul ei - s] se \i boteze.
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Steve & Lygia Gherebean - Misionari 'n Cambogia
Dorim s] v] aducem la cuno\tiin[a dumneavoastr], c] familia
Steve \i Lygia Gherebean 'mpreun] cu cei doi copila\i ai lor, au
plecat recent 'n Cambogia unde vor lucra ca misionari pe termen
de un an.
Desigur, dumneavoastr] cunoa\te[i bine care sunt nevoile at`t
materiale c`t \i spirituale 'n
cazuri ca acestea \i desigur
c] am dori s] se g]seasc]
fra[i \i surori care s] fie
p]rta\i la acoperirea acestor
nevoi.
Rug]ciunile noastre
pentru familia Gherebean
sunt foarte importante, la
care s] nu uit]m s]
ad]ug]m 'ncurajarea de care
au nevoie, \i nu 'n ultimul r`nd suportul financiar din partea celor
c]rora Domnul le pune pe inim] s] fac] lucrul acesta. Apostolul
Pavel se bucura de fra[ii din Filipi, fiindc] at`t în ap]rarea c`t \i
propov]duirea Evangheliei ei se f]cuser] prin ajutorul trimis
%p]rta\i ai aceluia\ har^.
Pentru to[i cei care doresc s] se implice 'n sus[inerea acestei
familii tinere, v] asigur]m c] orice ajutor financiar va fi trimes
integral 'n acest scop \i v] ve[i 'nt`lni cu investi[ia dumneavoastr]
'n lucrarea misionara din aceast] [ar].
Ne rug]m ca Domnul s] le dea har bogat 'n aceast] lucrare \i
s]-i aduc] 'napoi cu bine.
Costel Cristea.
PS: Fratele Steve Ghereben a crescut 'n Prima Biseric] Baptist]
Rom`n] din San Francisco Bay Area, iar sora Lygia Gherebean
(T]b]caru) a crescut 'n Biserica Baptista #2 din Sacramento,
p]storit] la vremea aceea de fratele Pit Popovici.
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G~NDURI L~NG}
IESLE
% Maria p]stra toate cuvintele acelea
\i se g`ndea la ele 'n inima ei.^
Ev.Luca 2:19
Aici ne este dest]inuit] inima Mariei, mama Domnului Isus. Ea ascultase
cu mult] aten[ie fiecare cuv`nt spus de p]storii din Betleem. Ace\tia nu erau
predicatori, dar au vorbit cu at`ta c]ldur] \i entuziasm cum pu[ini predicatori
vorbesc azi despre Pruncul nou nascut \i culcat 'n iesle. P]storii istoriseau
cum s-au speriat de 'ngerul plin de lumin], cum el i-a lini\tit cu cuvintele
%Nu v] teme[i^, cum le-a vestit marea bucurie c] s-a n]scut Mesia, pe care
evreii to[i "l a\teptau, \i acum iat]-L aici 'n fa[a lor, nu 'n fa[a marilor preo[i.
|i ceva mai mult, dup] ce a plecat, 'ngerul s-a unit cu un cor majestic, o
'ntreag] o\tire cereasc] ce c`nta: %Slav] lui Dumnezeu 'n locurile prea 'nalte
\i pace pe p]m`nt 'ntre oamenii pl]cu[i Lui^. Ce c`ntare m]rea[] au auzit!
Nu 'nc]peau unul de altul s]-\i spun] uimirea...
|i Maria, mama binecuv`ntat], p]stra toate cuvintele acestea \i se g`ndea
la ele 'n inima ei. A 'n[eles c] 'ngerii au c`ntat %Slav] lui Dumnezeu^, nu
%Slav] Mariei^, c]ci numai El merit] toat] slava. |i desigur inima ei s-a unit
cu spusa corului 'ngeresc. C`t] bucurie o fi cople\it inima ei! Ce minun][ie!
Copila\ul ei umil, sl]bu[ care era culcat 'n ieslea cea s]rac], auzi[i, s] fie
anun[at de 'ngeri? |i El e M`ntuitorul! O lume 'ntreag], din cauza p]catului,
avea nevoie de un M`ntuitor mare \i acum vestitorii cerului au spus plini de
bucurie c] M`ntuitorul S-a n]scut!
"n t]cere Maria se g`ndea la aceste cuvinte. Ce har a avut ea! |i toate
aceste g`nduri, 'n tain], au produs o s]rb]toare 'n inima ei. Tu, cre\tine, ai
adev]rat] S]rb]toare 'n inima ta? Stau t]cut, ca \i Maria, \i cuget la
cobor]m`ntul Lui, la suferin[ele Lui cumplite ca s] m] m`ntuie pe mine!
O , ce har! O, ce har s]-L am pe El ca M`ntuitor! Eu, un nemernic, s] fiu
iertat de toate p]catele? Datorit] Lui eu s] fiu f]cut fiu al Dumnezeului cel
Viu \i mo\tenitor cu to[i sfin[ii 'n "mp]r][ia de lumin], 'mbr]cat 'n slav]? Eu
s] devin asemenea Fiului S]u str]lucitor, glorios? Eu s] port pe fruntea mea
obosit] cununa vie[ii, a vie[ii ve\nice? Toate acestea sunt ceva prea mult
pentru mine.
|i cu c`t cuget mai mult, sunt tot mai uimit de minunatul meu M`ntuitor!
|tiu c] eu nu am meritat nimic din acestea, ba meritam iadul. Dar glorie
ve\nic] Pruncului sf`nt care a luat locul meu 'n os`nd], ca eu s] pot fi p]rta\
pe veci unei glorii nevisate.
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Urmare din pagina 2 — Credin[a care se vede
Ele vorbeau despre credin[a lor. Am g]sit c] este un caz excep[ional
acolo \i de aceea am s] iau mai mult spa[iu aici s] împ]rt]\esc cu
cititorii ceea ce m-a impresionat.
Merge[i la Baia de Aram] \i întrteba[i prim]ria, poli[ia, oamenii de
r`nd pe strad] ce \tiu despre Biserica Baptist] din ora\ul lor.
R]spunsul lor v-a fi o m]rturie puternic] a Evangheliei lui Isus
Hristos. C`nd pastorul Corneliu Samoil] (Sami, cum îl numesc to[i) a
început lucrarea acolo a înt`mpinat o opozi[ie extraordinar] p`n] la
abuz fizic. Acum toat] lumea îl apreciaz] \i respect]. Iat] aici o
istorioar] interesant]. C]nd biserica î\i începea serviciile duminica
diminea[a, restaurantul de peste strad] pornea difuzoarele la
maximim volum ca s] deranjeze serviciul în biseric]. Nu s-a rezolvat
nimic dac] Sami a rugat pe proprietar s] dea difuzoarele mai încet.
Atunci biserica a început s] se roage \i s] pun] asta în m`na
Domnului. Pompilia, so[ia pastorului, a început un program cu copiii
în biseric]. O feti[] a proprietarului restaurantului a fost adus] acolo
de al[i copii. Feti[a a r]mas ata\at] de Pompilia. Mama feti[ei,
proprietara restaurantului, a început s] vin] \i s] urm]reasc] de ce
fata ei dore\te a\a de mult s] mearg] la biserica poc]i[ilor cu copiii \i
vorbe\te a\a mult de %sora Pompilia”. A vrut s] o cunoasc]. Nu a
trecut prea mult p`n] \i mama feti[ei a început s] o strige pe
Pompilia, %sora Pompilia” \i s-a ata\at de ea. Cu aceast] ocazie \efa
restaurantului a v]zut condi[iile insalubre în care locuia familia
p]storului. O cl]dire de peste o sut] de ani din care mirosul de
mucegai nu mai putea fi scos din pere[i, podelele sc`r[`iau, \oarecii
\i \obolanii erau peste tot, g`ndaci, etc. Atunci \eful restaurantului,
fiind unul dintre cei mai boga[i din ora\, care avea \i un depozit de
materiale de construc[ie al lui, i-a spus pastorului Sami c] el are în
depozitul de materiale o cas] mobil] cu toate condi[iile necesare de
locuit acolo. Doar c] este în depozit unde este destul zgomot de
ma\ini grele care aduc materiale, praf, uneori mult noroi, dar dac] îi
place \i vrea s] stea acolo poate s] o foloseasc] gratuit. C`nd am
fost la înmormîntarea tat]lui meu cu trei ani în urm], l-am vizitat pe
Sami acolo în condi[ii incomparabil mai luxoase fa[] de locuin[a
anterioara \i a locuit acolo mai mul[i ani. Atunci am pl`ns de bucurie
\i mi-am amintit ce spune Biblia c] atunci c`nd îi plac Domnului
c]ile cuiva 'i face prieteni \i pe du\manii lui.
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Acum biserica din Baia de Aram] lucreaz] la un proiect grandios care
a uimit ora\ul Baia de Aram]. Lucreaz] s] fac] o cantin] pentru
s]racii ora\ului cu o sal] mare care va fi folosit] \i pentru ocazii
speciale, o gr]dini[] de copii modern] cum nu este alta în ora\, o
locuin[] pentru p]stor \i la mansard] mai multe dormitoare pentru
vizitatori \i misionari. Este o cl]dire de trei etaje. Pentru aceasta, \eful
restaurantului \i al depozitului de materiale îi d] materiale lui Sami pe
datorie (credit). Ia din depozit ce-i trebuie \i doar [ine eviden[a într-un
registru. În August, c`nd am fost eu acolo avea o datorie la domnul
|alapa de 4,000 de euro. Credincio\ii din Baia sunt foarte, foarte
s]raci. Toat] lucrarea ce se face acolo ei o fac voluntar cu m`inile lor
dar au nevoie de bani pentru materiale. Sami direc[ioneaz] \antierul.
În duminica în care am predicat acolo, fratele Sami a fost plecat la
Motru, în Gorj, pentru ordinarea unui pastor acolo. Sora Pompilia nea invitat la mas] la ea. Masa era preg]tit] \i rezervat] pe teras] la
restaurantul de peste strad], \i era preg]tit] pentru %sora Pompilia”
cu ce avea mai bun restaurantul. |efa a venit s] ne vad] \i s] ne
spun] bun venit. Ea i-a spus sorei Pompilia, %s] nu pleci p`n] nu m]
vezi”. La plecare i-a dat un pachet acas] pentru Sami fiindc] el nu a
fost cu noi la mas]. Am în[eles de la Pompilia c] întotdeauna merge
cu musafirii acolo \i niciodat] nu îi ia bani pentru mas].
Fra[ii mei, de la zgomotul infernal de difuzoare duminica p`n]
aici, la acest moment, este o mare \i extraordinar] lucrare. Putem
spune c] a avut loc o minune. Dumnezeu a atins inima familiei
|alapa datorit] credin[ei care s-a v]zut la omul Lui, pastorul Sami \i
so[ia lui Pompilia. Familia |alapa nu s-a întors înc] la Dumnezeu. \i
noi avem un motiv s] ne rug]m pentru asta.
Pentru c] majoritate din biserica din Baia nu au un venit din care
s] tr]iasc], pastorul Sami a aranjat cu o companie din Suedia \i
trimite, prin rota[ie, la fiecare \ase s]pt]m`ni o echip] destul de mare
de oameni din biseric] s] lucreze pentru acea companie. Ei lucreaz]
împreun], sunt caza[i de companie \i controla[i de compania
respectiv]. Astfel, Sami a reu\it s] ajute credincio\ii bisericii \i
financiar. Dar este un exemplu unic pentru modul organizat \i
controlat în care a reu\it s] fac] aceasta.
Am v]zut întradev]r la Baia de Aram] o credin[] care se poate
vedea practic \i o biseric] c]reia nu doar îi merge numele ci se v]d
faptele. O biseric] din Arad în cooperare cu Sami a trimis doi ani la
r`nd tineri, c`te o s]pt]m`n], în misiune la Baia. Ace\ti tineri au
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str`ns gunoaiele prin ora\, au f]cut curat \i repara[ii \i în casele
oamenilor. Au vizitat \i au lucrat în spital \i au avut seri de
evanghelizare. Poli[ia îi mul[ume\te lui Sami pentru c] ce face el a
redus infrac[iunile \i a contribuit la rezolvarea problemelor sociale în
ora\.
Am vizitat unele biserici care au fost o m]rturie c`ndva \i care
acum se laud] cu credin[a lor dogmatic] dar c`nd intri la ei sim[i \i
%pere[ii reci”, ca unele vestigii istorice, f]r] via[] \i f]r] vreo m]rturie.
S]tenii lor nu au nimic de spus despre ei.
Dac] vrem s] dovedim credin[a noastr] prin fapte, Baia de Aram]
este un loc unde Dumnezeu este la lucru. S] ne angaj]m cu El.
C`nd tat]l meu, Ploscaru Haralambie, înainte s] treac] la cele
ve\nnice a fost vizitat de Ionel Popescu (un pastor tîn]r de la Gogo\i,
Mehedin[i, care a venit special vreo 80 de kilometri ca s] petreac]
onomastica lui cu tata) s-a rugat \i a pus m`inile peste el la marginea
patului, s-a rugat ca Ionel s] fac] acolo unde l-a pus Domnul ce a
f]cut el la M]r]\e\ti. Despre Gogo\i se spunea c] oamenii de acolo
%taie g`tul la cal ca s] fure clopotul”. În luna august Ionel a venit s]
m] înt`lnesc] la M]r]\e\ti \i mi-a spus cu nostalgie dar \i cu un
sentiment de bucurie urm]toarele: %De un timp de vreme m-au ajuns
rug]ciunile fratelui Haralambie, \i nu mai pot sta în loc, doresc s]
umblu prin satele vecine s] caut oamenii s] le spun despre Domnul
Isus”. Din spusele lui Ionel, constat c] Dumnezeu îl folose\te acum
într-un mod special. Inimile oamenilor s-au deschis pentru
Evanghelie, u\i s-au deschis. Oamenii \i chiar preotul îl respect]. În
acea zon] este o lucrare de pionierat. Ionel are nevoie de ajutor. C`nd
i-am recomandat c`teva c]r[i s] citeasc] mi-a spus c] nu are bani s]
cumpere c]r[i \i i s-a stricat \i computerul. Ionel î\i demonstreaz]
credin[a acolo în mod practic \i tot a\a are nevoie \i de ajutorul
nostru.
C`nd am auzit c] biserica de la Ob`r\ia Clo\ani a %dat afar]” pe
p]storul lor, am crezut c] este una din bisericile cu probleme ca
multe altele. Am mers special la ei într-o duminic] seara \i am vorbit
cu ei. Am în[eles c] %problema” era faptul c] biserica lor începuse ca
aceea din Sardes s]-i mearg] doar numele \i Dumnezeu a f]cut o
trezire spiritual]. Majooritatea bisericii a g]sit de cuviin[] c] pastorul
lor, de\i nu are nici o vin] sau p]cat, nu are viziune s] pun] biserica
la lucru \i atunci l-au destituit. Am înt`lnit atunci acolo pe Daniel
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Era noapte, o noapte ca \i azi. Lumea se 'mp]r[ea
'n dou]: Pentru unii, o noapte a disper]rii, a fricii;
pentru al[ii, o noapte de veghe 'n a\tept]rile iubirii.
Unora nu le-a p]sat de Domnul. Dar al[ii L-au
a\teptat cu drag. |i azi noi trebuie s] fim 'n
a\teptarea Lui. Venirea a doua a Domnului este fericita noastr]
n]dejde. El e Preaiubitul sufletului nostru, e P]storul cel bun, Mirele
preaiubit. Dac] avem 'n noi a\teptarea aceasta 'nfrigurat], atunci
\i pentru noi vor fi ceruri deschise, \i slava Domnului va str]luci
'mprejurul nostru. %V] aduc o veste bun], care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul; ast]zi 'n cetatea lui David, vi s-a n]scut un
M`ntuitor, care este Hristos, Domnul.^
Scurtu, care p]store\te o biseric] în Bala B]i, Mehedin[i. Biserica din
Ob`r\ia Clo\ani a votat ca Daniel Scurtu s] fie \i p]storul lor. Eu nu
pledez aici pentru Daniel fiindc] nu îl cunosc dar dac] biserica din
Obîr\ia, care este vie l-a chemat la ei, eu sper c] a fost voia lui
Dumnezeu. C`nd avea doar biserica din Bala B]i, Daniel avea \i un
servici pe care l-a pierdut între timp fiindc] compania a falimentat.
Acum el are dou] biserici, ambele micu[e, \i are \i o familie de vre-o
cinci persoane în între[inerea lui. Poate acei dintre noi care vrem s]
dovedim credin[a prin fapte vom auzi o voce discret] a Duhului c]ci
\i Daniel trebuie ajutat.
Mi-a luat destul spa[iu s] descriu aceste trei situa[ii unde sunt
convins c] Dumnezeu este la lucru. Am f]cut-o ca s] ajut pe fra[ii de
acolo \i pe fra[ii de aici care vor s] dovedeasc] o credin[] care se
poate vedea. Domnul s] ne ajute \i s] aibe toat] cinstea \i slava.
În Harul Lui,
Zach Ploscaru, Fremont, California

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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