
  

 

Iulie - Septembrie 2012 

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral 
P. O. Box 2329, Pleasant Hill, California, 94523 

"ndr]zneala credin[ei 

%...Ca s] fac cunoscut cu 'ndr]zneal] taina Evangheliei^ (Efes. 6:19). Credin[a 
este 'ndr]zneala s] p]\im acolo unde Dumnezeu ne spune c] este harul Lui. 
 • "ndr]zneal] spre Hristos: El poate s] dea m`ntuirea.  
 • "ndr]zneal] 'n Hristos: El poate s] ne p]streze 'n harul S]u. 
 • "ndr]zneal] pentru Hristos: El poate s] ne foloseasc] pentru slava Sa. 
Puterea Duhului lui Dumnezeu a mi\cat pe apostolii Domnului s] mearg] p`n] la 
marginile p]m`ntului cu Evanghelia. Apostolul Pavel m]rturisea c] aproape ar fi 
dorit el s] fie desp]r[it de Hristos dar s]-i c`\tige pe fra[ii s]i de neam la 
m`ntuire. Rom`nia noastr] are nevoie de Evanghelie. Hristos Domnul vrea s] fi 
martor al Lui plin de 'ndr]zneal] 'n vestirea harului vie[ii ve\nice. 
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 Sosirea prim]verii aduce 'n familia albinelor un entuziasm 

neobi\nuit. O nou] genera[ie se afl] 'n scurt timp 'n controlul 

stupinei. Albinele care au 'ndurat greul iernii sunt tot mai pu[ine \i 

misiunea lor tot mai 

neimportant]. Familia 

cre\te rapid \i se av`nt] 

spre culmile prosperit][ii. 

Tot succesul trece pe o 

poart] foarte 'ngust] \i 

p e r i c u l o a s ] ,  c ` n d 

hambarele sunt pline cu 

nectar proasp]t, se 

sesizeaz] o lips] de spa[iu 

\i se na\te o dorin[] nou]. 

Activit][ile se reduc \i 

echipele de cercetare caut] o locuin[] nou]. Starea de alert] 

cuprinde treptat toat] familia \i hot]r`rea a\teapt] doar ziua sau 

momentul prielnic de plecare la locul cunoscut doar de echipa 

cercet]toare. Plecarea se face cu bun] 'n[elegere, pleac] regina 

veche cu genera[iile tinere de tot, adic] cele care simt cel mai mult 

dorul de expansiune. Unele sunt a\a de tinere 'nc`t atunci c`nd se 

pierd nu \tiu s] se mai 'ntoarc] acas]. Totul pare minunat dac] nu s-

ar ivi necazurile. 

 Problemele pot fi multe, dar zugr]vesc aici doar c`teva: regina s] 

fie m`ncat] 'n zbor de o pasare care poate m`nca la o mas] 'ntre 30-

40 de albine; noua locuin[] s] fie greu de g]sit \i regina 'nc]rcat] cu 

ou] s] nu poat] ajunge la destina[ie; vremea s] se schimbe brusc, \i 

multe alte incidente. 

 Biblia ne vorbe\te de o genera[ie care a ajuns 'n Canaan 'n plin 

bel\ug, \i nu-l mai cuno\teau pe Dumnezeul lui Avraam. Ruptura 

dintre genera[ii, cu 'nten[ii bune 'n cazul albinelor, are un mare risc 'n 

cazul cre\tinilor, \i este cu at`t mai riscant] cu c`t se pierde sursa 

vie[ii (Regele). Diavolul are mare grij] ca 'n culmea prosperit][ii, \i cu 

       Urmare 'n pagina 15 

 

Din via[a stuparului... 
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%Cuv`ntul lui Dumnezeu este  

viu \i lucr]tor, 

mai t]ietor dec`t o sabie cu dou] t]i\uri.^ 

(Evrei 4:12) 

 

 De multe ori noi facem gre\al] presupun`nd c] 

numai predicile str]lucite pot trezi pe p]c]to\i din starea 

lor \i s]-i c`\tige pentru Dumnezeu. De aceea, mul[i 

credincio\i, buni copii ai Domnului, tac. Ei consider] c] 

nu sunt talenta[i s] [in] o a\a predic]. Concep[ia 

aceasta 'ns] e cu totul gre\it]. Eu am cunoscut 

persoane care au p]r]sit felul de trai lumesc \i s-au 

'ntors la Dumnezeu, doar prin simpla citire a Bibliei. A\a 

c] e bine s] punem 'n m`na oamenilor un Noul 

Testament, \i Cuv`ntul sf`nt '\i va face lucrarea, 

ar]t`ndu-le starea lor de p]c]to\enie \i urgenta nevoie 

de m`ntuire, de 'ntoarcere la Dumnezeu. 

 Evanghelia este ca o oglind] 'n care, tineri \i b]tr`ni, 

oamenii '\i v]d starea lor de vinov][ie fa[] de Dumnezeu, 

dar v]d \i marele adev]r c] Dumnezeu 'i iube\te, c]ci de 

aceea a dat pe Domnul Isus la moarte, El a purtat 

pedeapsa pentru toate p]catele lor \i ale noastre ale 

tuturor, ca \i ei s] poat] primi iertarea \i via[a ve\nic]. 

Am cunoscut o familie din Ciarda Ro\ie, care a venit la 

biserica noastr] din Timi\oara \i ne-au spus c] ei s-au 

converit citind Noul Testament \i c] ei cred ce credem 

noi, dar doresc s] fie boteza[i. Deci, converti[i fiind, 

Cuv`ntul sf`nt le-a spus c] trebuie s] fie \i boteza[i. 

 Evanghelia are mesajul dragostei \i sufletul e setos 

dup] aceast] dragoste, care treze\te, alin], ajut] pe cei 

ce au lips] de ajutor \i m`ng`ie pe cei ce trec prin 

necazuri \i greut][i. Un cuv`nt spus p]c]tosului c]zut 'n 

tic]lo\ii, poate avea rezultate mari pentru sufletul ce-l 

prime\te \i mari r]spl]tiri pentru cel ce d] altora vestea 

cea bun] a Evangheliei. Moorehouse era cu pistolul 'n 

m`n] s] se sinucid], dar a auzit pe cineva citind 

istorisirea despre fiul risipitor \i a fost salvat de la o 

moarte sigur]. El s-a predat Domnului \i a devenit un 
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'nfl]c]rat vestitor al Evangheliei. 

 Mircea T. din Dobrogea, 'mpreun] cu tat]l s]u, av`nd statura 

aproape ca ni\te uria\i, 'nal[i de peste 2 metri \i solizi, au fost ho[i de 

drumul mare. Cineva a pus Biblia 'n m`na lui Mircea, \i omul s-a 

poc]it. Dup] un timp, a sim[it chemarea s] predice Evanghelia. A 

studiat la Seminarul Teologic Baptist din Bucure\ti \i a devenit 

predicator. Fiind vremuri de prigoan], el a [inut evangheliz]ri la Joia 

Mare, 'n jude[ul Arad \i a fost arestat. La anchet], \eful de post 

'nfuriat c] Mircea nu a vrut s] renun[e de a predica Evanghelia, s-a 

repezit la el s]-l p]lmuiasc]. Dar \eful de post era mic de statur], iar 

ca s] ajung] la obrazul lui Mircea a s]ltat 'n sus \i i-a tras o palm]. 

Mircea nu i-a 'ntors palma, ci i-a zis: %Ai noroc c] m-am poc]it, c] 

altfel aici te-a\ fi c]lcat 'n picioare.^ Prin decada anilor 1950 \i 60 fr. 

Mircea a fost p]stor la Jamul Mare 'n Banat \i alte c`teva biserici. Am 

conlucrat cu el, \i mi-a povestit multe p][]nii pe care le-a avut 'n 

lucrarea de predicator. Evanghelia i-a schimbat via[a. 

 Evanghelia este o for[] ce c`\tig] pentru Dumnezeu \i pe ce mai 

mari p]c]to\i \i pe cei mai 'nr]i[i oameni. Da[i-v] toate silin[ele s] o 

pune[i 'n lucrare. 

Petru Popovici 

|i ei au 
nevoie de 

Evanghelie. 

|i ei au 
nevoie de 
harul 
m`ntuirii. 

|i ei au 
nevoie de  
Hristos 
Domnul. 

E\ti gata s] fi 
un 'mpreun]-
lucr]tor cu 
Domnul 
pentru 
m`ntuirea 
lor ? 
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 %|i unul din b]tr`ni mi-a zis: «Nu pl`nge: Iat] c] Leul 

din semin[ia lui Iuda, R]d]cina lui David, a biruit ca s] 

deschid] cartea, \i cele \apte pece[i ale ei.»^ 

(Apocalipsa 5:5) 

 

 Cel ce a biruit ca s] deschid] Cartea \i cele \apte 

pece[i ale ei, ne-a l]sat pentru noi, copiii Lui, harul \i 

binecuv`ntarea de a c]lca pe urmele pa\ilor Lui \i de a 

umbla 'n biruin[ele pe care El le-a purtat pe crucea din 

dealul Golgota. Via[a normal] a fiec]rui copil al lui 

Dumnezeu trebuie s] fie o via[] de biruin[], o via[] tr]it] 

cu curaj \i devotament, via[] pe care El a preg]tit-o 

pentru noi atunci c`nd a purtat fiecare victorie 'n parte. 

 Cuv`ntul lui Dumnezeu (sursa puterii noastre de tr]ire 

cu Dumnezeu), ne prezint] biruin[ele Domnului Isus, 

care sunt o bog][ie \i o surs] de inspira[ie zilnic] 'n 

tr]irea unei vie[i de biruin[]: 

 

1. Domnul Isus a biruit pe... cel tare (Luca 11:21-
22) 

 %C`nd omul cel tare \i bine înarmat î\i p]ze\te casa, 

averile îi sunt la ad]post. Dar dac] vine peste el unul mai 

tare dec`t el \i-l biruie\te, atunci îi ia cu sila toate armele 

în care se încredea, \i împarte pr]zile luate de la el” 

(Luca 11:21-22). Domnul Isus a descrie anticipat 

biruin[a Lui asupra vr]jma\ului, pe care la Golgota l-a 

biruit \i i-a luat toate posesiunile. Ast]zi noi suntem 

copiii %Celui mai tare^, elibera[i de sub tirania vr]jma\ului 

\i liberi s] tr]im pentru Domnul Isus, Eliberatorul nostru, 

al celor ce credem 'n jertfa lui glorioas]. 

Urgent:  Cea mai urgent] nevoie 'n ziua de azi nu e 
nevoia de p`ine ci e nevoia (pe care suntem chema[i 
fiecare din noi s] o acoperim) de r]sp`ndire a 
Evagheliei pentru ca cei ce cred mesajul Evangheliei, 
s] fie elibera[i.  

 

2. Domnul Isus a biruit lumea (Ioan 16:33) 

 %În lume ve[i avea necazuri; dar îndr]zni[i, Eu am biruit 

lumea.^ (Ioan 16:33b) 
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 "ntruc`t Domnul Isus a biruit lumea pentru noi, fiecare dintre noi 

ne cunoa\tem menirea noastr] de a umbla 'n biruin[ele Lui 'n a\a fel 

'nc`t cei ce ne cunosc s] poat] vedea cum tr]iesc copiii lui 

Dumnezeu. 

 Apostolul Ioan, ne aten[ioneaz] c] 'n lume guverneaz] pofta 

ochilor, pofta firii p]m`nte\ti \i l]ud]ro\enia vie[ii, dar aceste lucruri 

nu au ce c]uta 'n via[a noastr]: %C]ci tot ce este în lume: pofta firii 

p]m`nte\ti, pofta ochilor \i l]ud]ro\ia vie[ii, nu este de la Tat]l, ci din 

lume. |i lumea \i pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, 

r]m`ne în veac” (I Ioan 2:16-17). 

Urgent:  Chemarea noastr] este s] tr]im pe m]sura numelui pe 
care-l purt]m \i s] ar]t]m celor ce ne cunosc, ce fel de copii are 
Domnul Isus. Cei ce ne cunosc pe fiecare dintre noi, vor s] vad]  c`t 
de deosebi[i suntem de ceilal[i oameni, 'n tot ceea ce vorbim \i tr]im 
\i c`t ne pas] de sufletele lor. 

 

 3. Domnul Isus a biruit moartea \i a scos la lumin] via[a \i 
neputrezirea  (Evrei 2:14-15) 

 El a luat chip ca noi, ca s] ne poat] izb]vi de la p]cat \i pierzare, \i 

ne-a eliberat de fric] \i de sub imperiul mor[ii ca s] tr]im pentru El. 

%Astfel dar, deoarece copiii sunt p]rta\i s`ngelui \i c]rnii, tot a\a \i El 

însu\i a fost deopotriv] p]rta\ la ele, pentru ca, prin moarte, s] 

nimiceasc] pe cel ce are puterea mor[ii, adic] pe diavolul, \i s] 

izb]veasc] pe to[i aceia care prin frica mor[ii erau supu\i robiei toat] 

via[a lor” (Evrei 2:14-15) 

 Apostolul Pavel le spune celor din Colose despre marea \i 

extraordinara lucrare prin care El, Domnul Isus, ne-a izb]vit de sub 

puterea 'ntunericului (puterea p]catului \i a mor[ii) \i ne-a str]mutat 

'n "mp]r][ia Fiului dragostei Lui 'n care avem r]scump]rarea, prin 

s`ngele Lui, iertarea p]catelor (vezi Coloseni 1:13-14). 

Urgent: Cel eliberat de la p]cat \i pierzare, cel eliberat de sub 
imperiul fricii mor[ii, este chemat s] duc] Evanghelia la cei ce 'nc] 
zac 'n p]cat \i 'n pierzare \i e gata s] pl]teasc] pre[ul. Sunt eu acela? 
Esti tu acela? 

 

 Altii au pl]tit pre[ul pentru ca Evanghelia s] ajung] p`n] la noi \i 

ne-au vestit Evanghelia sub amenin[area persecu[iei comuniste. Mul[i 

dintre noi venim din lume, \i am primit Evanghelia prin ace\ti fra[i 

plini de curaj, care ne-au spus despre Domnul Isus. Ast]zi eu m] 

'ntreb ce s-ar fi ales de mine dac] fra[ii ace\tia nu ne propov]duiau 
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Evanghelia (ce u\or puteam s] r]m`nem pe dinafar]). 

 El a biruit pentru to[i oamenii, dar numai acei care cred beneficiaz] 

de Jertfa Lui m`ntuitoare \i de biruin[ele pe care le-a purtat 'n locul 

nostru. |i cum vor crede dac] nimeni nu le duce Evanghelia, \i cum 

vor vrea s] tr]iasc] frumos, pentru Dumnezeu, dac] nu le arat] 

nimeni frumuse[ea vie[ii de cre\tin? |i cum se vor 'ndr]gosti de 

Domnul Isus dac] nu vor vedea dragostea noastr] pentru El \i r`vna 

noastr] pentru fapte bune, care s]-L prosl]veasc] pe Dumnezeu. 

 R]m`i 'n biruin[ele Lui \i ajut] \i pe al[ii s] afle calea spre Cer, \i 

Dumnul s] ne ajute la aceasta. 

Costel Cristea 

 

Toat] n]dejdea 
%De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată 

nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.^ (I Petru 1:13). 

 Un cuv`nt pentru lucr]torii din c`mpul Evangheliei, 'n mod special pentru 
cei care au inima ap]sat] \i mersul obosit... Exist] ceva dramatic 'n cuvintele, 
%pune[i-v] toat] n]dejdea 'n harul care v] va fi adus la ar]tarea lui Isus 
Hristos!^ E vorba de %toat] n]dejdea^ — ceva sf`nt \i unic, o n]dejde 'ntreag], 
necompromis] cu alte n]dejdi, cu alte a\tept]ri. E o n]dejde curat], nealterat]; o 
privire [int], concentrat] asupra unui singur lucru. N]dejdea aceasta pentru noi 
trebuie s] fie 'n harul care va fi adus la ar]tarea Domnului Isus. Dar, 'n acela\i 
timp, %toat] n]dejdea^ 'nseamn] c] nu mai avem nimic altceva, toate celelalte s-
au pr]bu\it sau am renun[at la ele, n-a mai r]mas dec`t o singur] n]dejde. Din 
toate f]cliile care ni s-au aprins 'n suflet, n-a mai r]mas dec`t una, o singur] 
n]dejde, \i toat] lumina pe care o mai avem pe c]rarea 'ntunecat] din valea 'n 
care umbl]m ne vine de la aceast] ultim] f]clie.  

 Ai ajuns 'n via[] s] mai ai o singur] n]dejde? Ai cunoscut pe cineva care mai 
are un singur dor? Poate vei spune c] ace\tia sunt deja 'n agonia disper]rii, au 
intrat deja 'n valea dezn]dejdii... A\a ne vrea apostolul Petru? Da. Credin[a are 'n 
ea \i aspectul agoniei spirituale, a fr]m`nt]rilor 'n care toat] n]dejdea ne r]m`ne 
'n harul lui Dumnezeu. Fiindc] har 'nseamn] ceva tare, ca o st`nc] de granit. Har 
este "nsu\i Domnul nostru Isus Hristos, este leg]m`ntul 'n s`ngele S]u, sunt 
f]g]duin[ele Lui m]re[e, e credincio\ia Lui ve\nic], e cununa nevestejit] a slavei. 
Har 'nseamn] tr]irea prin credin[]. Har 'nseamn] s] m] reaz]m pe Dumnezeu, 
nu pe mine; pe lucrarea Lui, nu pe succesele mele... 

 Ai ajuns 'n noaptea 'n care mai lic]re\te pe cer o singur] stea? S] fie steaua 
aceea %Luceaf]rul str]lucitor de diminea[]^. |i dac] [i-a dat Domnul harul 
agoniei spirituale 'n rug]ciune, 'n a\teptare, 'n lacrimile ne'mplinirilor, sub 

ploaia def]im]rilor, bucur]-te. Te-a adus Dumnezeu pe poteca minunilor Lui. Œ 
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VE|TI DE la 

fra[ii misionari 

%Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oamenii evlavio\i, 

sunt toat] pl]cerea mea^ 

(Psalmul 16:3) 

 SURDUC, VAR \i DOMNIN, jud. S]laj. Fr. Peter Beniamin, 

lucreaz] 'n aceste biserici. El ne-a scris c] 'n primele zile ale lunii 

Ianuarie a avut 5 evanghelizari dup] cum urmeaz], 'n zilele de 1, 

2, 3, \i 5 Ianuarie la Surduc. "n serile de 15-17 \i 19 ianuarie la 

Var, iar 'n zilele de 8, 9 \i 11 martie la Domnin. "n toate serile ei au 

invitat s]tenii \i au avut o frecven[] frumoas]. La Surduc chiar 

dac] sunt doar 15 membri, 'n fiecare sear] au fost 40-50 

persoane dintre nepoc]i[i la ascultarea Evangheliei. "n ultima sear] 

la Surduc, vestitorul Evangheliei a cerut ca cei ce vor s] se 

'ntoarc] la Dumnezeu, s] vin] 'n fa[]. |i au venit trei persoane. La 

Var a fost o ninsoare bogat] \i au fost doar vreo 25-30 persoane 'n 

fiecare sear], iar la Domnin au fost 'ntre 60-70 'n fiecare sear]. 

 

 T~RGU JIU. Fratele Hudulin Cornel ne scrie: %Cuvintele nu pot 

exprima rev]rsarea de har asupra lucr]rii lui Dumnezeu din [ara 

noastr], dar desigur ve\nicia va descoperi importan[a lucr]rii 

voastre \i ve[i r]m`ne uimi[i de ceea ce a f]cut Domnul, datorit] 

activit][ii voastre. Fie ca Domnul s] v] r]spl]teasc] pe to[i care 

activa[i la Societ]atea Misionar] %Rom`nia pentru Hristos^... De 

asemenea, \i pe fra[ii care d]ruiesc b]nu[ul lor \i se roag] pentru 

lucrarea Domnului din Rom`nia. Noi la r`ndul nostru vestim 

Evanghelia aici \i ne rug]m cu toat] dragostea pentru voi. Luptele 

aici sunt 'nc] teribile.^ 
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 DR}G}NE|TI - OLT. Fr. Opri\ Daniel ne informeaz] c] el 

veste\te Cuv`ntul \i la Coteana, o localitate 'nvecinat], unde 'nc] 

nu au loca\ de 'nchin]ciune, ci doar se adun] 'n casele fra[ilor de 

acolo. Anul trecut dou] familii din Coteana au fost botezate \i cu 

ei a f]cut un studiu de ucenicizare, la care au luat parte \i vecini 

de-ai lor. "ntr-o dup] mas] au venit a\a de mul[i s]teni 'nc`t nu au 

mai fost locuri 'n cas] \i a trebuit s] ias] afar]. %De\i era frig, au 

stat s] asculte Cuv`ntul sf`nt \i c`nt]rile noastre. La sf`r\it, unii 

din ei \i-au exprimat dorin[a, ca a doua zi fiind duminic], s] vin] la 

biserica din Dr]g]ne\ti. Astfel, a doua zi m-am deplasat la 

Coteana \i am adus 6 persoane la biseric]. Mai sunt \i alte 

persoane 'n Coteana interesate 'n cunoa\terea Evangheliei \i vin 

periodic la Dr]g]ne\ti \i la p]rt]\ia pe la casele fra[ilor din 

Coteana. Cred c] pe viitor trebuie s] facem efortul s] cl]dim un 

loca\ de 'nchin]ciune \i 'n Coteana.^ La Dr]g]ne\ti, prin harul lui 

Dumnezeu, fratele conduce un studiu biblic 'n cl]direa bisericii cu 

c`[iva fra[i pentru aprofundare, iar vineri seara continu] studiul \i 

rug]ciunea la el 'n apartament. %Tot prin harul lui Dumnezeu - ne 

scrie fratele Opri\ - a\ vrea 'mpreun] cu c`[iva fra[i s] 'ncepem o 

lucrare de evanghelizare 'n localitatea Ipote\ti^. Au fost deja acolo 

\i vreau s] mearg] 'n mod regulat. Fratele mul[ume\te pentru 

ajutorul acordat. 

 

 C}LM}{UI \i SALCIA. Fr. Mircea Dumitru ne scrie c] dup] 

zece ani de c`nd a 'nceput lucrarea 'n aceste localit][i, acum se 

retrage din lucrare. 

 

 CERNETU, TELEORMAN. Fr. Mitroiu Silviu ne spune c] ei au 

preg]tit cu rug]ciune 'n luna Martie cinci seri de evanghelizare la 

care au invitat pe mul[i. Ei s-au bucurat de r]spunsul la invita[ie, 

c]ci 'n fiecare sear] Casa Domnului a fost plin] cu suflete care au 

venit s] asculte Cuv`ntul lui Dumnezeu. Un suflet s-a predat 

Domnului, iar al[ii continu] s] frecventeze biserica. 

 

 DOROHOI. Fr. Mir]u[] Iosif care lucreaz] 'n aceast] zon], ne 

spune c] ei au trei grupe care activeaz] 'n cursul s]pt]m`nii 
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  f]c`nd vizite la casele prietenilor, ajut`ndu-i s] 'n[eleag] Cuv`ntul 

sf`nt \i apoi au o 'ntrunire cele trei grupe \i '\i 'mp]rt]\esc ce au 

'nt`lnit pe teren. 

 

 MEDGIDIA, Dobogea. Fr. Sali Sabri, care lucreaz] cu biserica 

baptist] turc] din cartierul Ali Baba, ne scrie c] biserica are 18 

membri, 32 apar[in]tori \i 12 prieteni. Ei au avut un botez cu 5 

suflete de etnie turc], fo\ti de religie musulman]. Bucuria a fost 

mare. 

 

 S}CELE, jud. Constan[a. Fr . Daniel Cartacai ne face 

cunoscut c] lucrarea Domnului 'n Dobrogea progreseaz], c] 

botezul celor cinci persoane de etnie turc] este o 'ncununare a 

unei lucr]ri binecuv`ntate de Domnul pentru care 'i mul[umim. 

Este o premier] 'n zon]. El ne trimite \i dou] cli\eie cu o serbare a 

copiilor din S]cele. 

 

 SOLCA, MOLDOVA. Greciuc Gheorghe ne face cunoscut c] 

pe data de 29 februarie a fost la grupul de fra[i de la Ilise\ti \i a 

c]utat s] se re’ntoarc] la biserica din Solca, dar fiind o viforni[] 

mare de z]pad] s-a 'mpotmolit \i o or] s-a luptat s] ias] din 

z]pad], a trebuit s] vin] o familie cu caii \i s] scoat] ma\ina din 

z]pad]. "n timp ce munceau s] scoat] ma\ina, fratele le-a vorbit 

despre jertfa Domnului Isus \i acolo 'n z]pad], oamenii aceia 

binevoitori, care au venit cu caii lor s]-l ajute pe frateleGreciuc \i l-

au tras din z]pad], au fost ajuta[i s] ias] de pe calea p]catului \i 

s] apuce calea Domnului. 

 %Anul acesta am avut o iarn] geroas],^ scrie fratele Greciuc, 

%dar Domnul a 'nceput s] dezghe[e inimile. "nc] din prima zi a 

anului au fost suflete care s-au hot]r`t pentru m`ntuire, apoi 'n 

prima duminic] din aprilie 'nc] dou] suflete. La Ilise\ti, dou] 

suflete s-au predat Domnului 'n a doua duminic] din aprilie. Cu 

ajutorul Domnului am 'nceput ore de catechez] \i 'i preg]tim 

pentru un botez nou-testamental. La Solca avem o familie, so[ \i 

so[ie, cu care fac studiu biblic la ei acas] de vreo \ase luni. Este 

adev]rat c] marea mea parte de slujire o fac pe la casele 
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oamenilor, c]ci acas] la ei au 'ndr]zneala s] pun] 'ntreb]ri \i eu 

caut s] le r]spund cu Biblia. De multe ori le prezint materiale 

folositoare cu video proiector. Am mai participat le servicii de 

priveghiu, 'nmorm`nt]ri, botezuri, evangheliz]ri. Am convenit cu 

fra[ii din bisericile de aici s] ne rug]m pentru dvs. 'n fiecare sear] 

Adunarea din S]cele 

Un program al copiilor la S]cele 
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la orele 21. Dorim ca Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] d]rnicia \i 

osteneala cu care lua[i parte la aceast] slujire pe ogorul 

Evangheliei. "n luna ianuarie am parcurs 983 km; 'n februarie 

1.413 km; 'n martie am parcurs 1.551 km., iar 'n aprilie 1.276 km. 

Slav] Domnului.^ 

 

 BUCURE|TI. Fr. Peter Romg Makur, cu biserica %Trezirea 

Spiritual]^ a unor refugia[i din Africa, ce au primit azil politic 'n 

Rom`nia, ne face cunoscut c] "mp]r][ia lui Dumnezeu se l][e\te. 

Ei au 42 membri, 12 apar[in]tori, \i 15 prieteni. Acum preg]tesc 

cinci candida[i pentru un botez nou-testamental. 

 

 PENITENCIARUL POARTA ALB}. Fr. Daniel Topciu, care 

lucreaz] la S]cele \i Istria ne face cunoscut: %"n s]pt]m`na 

patimilor Domnului Isus, am dorit s] fim de folos vestind 

Evanghelia \i celor priva[i de libertate. "n parteneriat cu Funda[ia 

%St`nca Veacurilor^ din Constan[a am organizat un eveniment 

evanghelistic pentru de[inu[ii de la maxim] siguran[] din acest 

penitenciar. Am oferit lucruri necesare acestor persoane \i am avut 

posibilitatea s] intr]m pe r`nd 'n fiecare celul] din aceast] sec[ie 

pentru a le transmite mesajul m`ntuirii cu ocazia Pa\telor. "i 

mul[umim lui Dumnezeu pentru faptul c] unii de[inu[i au fost 

interesa[i s] afle mai mai multe despre Dumnezeu \i s] participe la 

'nt`lnirile s]pt]m`nale de discu[ii din Biblie ce au loc 'n acest 

Penitenciar. Aici exist] deja un grup de peste 10 suflete ce L-au 

primit pe Domnul Isus ca M`ntuitor al lor. Ei citesc Biblia cu 

seriozitate \i se 'nt`lnesc s]pt]m`nal pentru p]rt]\ie \i rug]ciune. 

"n perioada urm]toare dorim s] ne implic]m 'ntr-un proiect de 

r]sp`ndire a Bibliei. Funda[ia World Vision ne pune la 'ndem`n] 

500 de Biblii.^ 

 %|i dac] se 'nt`mpl] s-o g]seasc], adev]rat v] spun, c] are mai mult] 
bucurie de ea, dec`t de cele nouzeci \i nou] care nu se r]t]ciser]...^ (Matei 
18:13). Iubirea lui Dumnezeu ne caut], ne atrage pe to[i la ea, nu respinge pe 
nimeni, coboar] p`n] la cei mai de jos ca s]-i aduc] la s`nul Lui. Ce adev]r 
m]re[ este acesta, c] Dumnezeu Se bucur] de poc]in[a noastr], de 'ntoarcerea 
noastr] la El, mai mult dec`t de orice alt lucru. Poc]in[a noastr] aduce bucuria 
cea mai mare 'n inima lui Dumnezeu! 
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Unde e\ti? 
 Zilele trecute mergeam cu so[ia 'n jurul lacului, 'n parc, c`nd o 

doamn] t`n]r], 'n grab] mare ne dep]\e\te. Pe spatele tricoului ei 

era scris mare \i vizibil, 'n limba englez], propozi[ia %Where are you 

going?^ Aceast] expresie mi-a declan\at o avalan\] de reflec[ii pentru 

mai mult timp. M-am g`ndit atunci c] este posibil, precum e mersul 

la plimbare, s] mergem f]r] ca s] mergem undeva. |i spiritualiz`nd 

aceasta, este posibil ca 'ntreaga via[] s] fie o alergare de felul acesta, 

f]r] nici o [int], f]r] nici o direc[ie, f]r] o maturizare 'n prealabil. 

 C`nd Dumnezeu a vrut s] atrag] aten[ia omului asupra st]rii lui 

spirituale \i a raportului lui cu Dumnezeu, i-a adresat simpla 

'ntrebare: %Unde e\ti?^ (Genesa 3:9). Aceasta nu a fost o 'ntrebare 

adresat] fiindc] Dumnezeu nu-l g]sea pe Adam, ci a fost o 'ntrebare 

ca s]-l fac] con\tient pe om de starea \i pozi[ia lui. "n limita spa[iului 

care-l am 'ncerc s] aduc aici, pentru reflec[ia noastr], aceea\i 

'ntrebare, pentru a medita la starea noastr] spiritual]. 

 Exper[ii 'n psihologie, teologie, antropologie, etc., analizeaz] via[a 

uman] din mai multe perspective \i o divizeaz] 'n segmente, sau 

perioade de timp a\a cum se desf]\oar] ea de la na\tere p`n] la 

moarte. Aici, pentru a fi mai simplu \i mai practic \i pentru c] nu 

urm]resc 'mbog][irea cuno\tin[elor noastre ci utilitatea a ceea ce 

\tim, am s] 'mpart via[a noastr] 'n dou] simple jum]t][i. Prima de 

c`nd ne na\tem \i p`n] pe la patruzeci de ani c`nd suntem 'n floarea 

vie[ii, \i cea de-a doua 'ncepe cu ceea ce exper[ii numesc criza de la 

mijlocul vie[ii (mid-life crisis) \i se termin] cu moartea. Prima etap] 

este caracterizat] 'n mod exclusiv de %Eu”. Chiar \i cele mai religioase 

lucruri pe care le facem 'n aceast] perioad] sunt predominate de eul 

nostru, de noi 'n\ine. "n cea de-a doua etap] se presupune c] am 

acumulat ceva 'n[elepciune 'n prima etap], \i de acum via[a noastr] 

este predominat] de sufletul nostru. A\a cum am descris aici aceste 

dou] perioade ale vie[ii, par un tablou simplu, alb-negru al vie[ii. "n 

realitate 'ns] nu se 'nt`mpl] a\a. Cei mai mul[i dintre noi, o mare 

majoritate, nu trec niciodat] de prima etap]. Aceasta este o realitate 

trist] dar trebuie sa fim obiectivi cu noi 'n\ine, s] recunoa\tem ca s] 

auzim vocea Tat]lui care ne caut], %Unde e\ti?” 

 Am s] ilustrez cele spuse mai sus cu bine cunoscuta pild] a fiului 
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risipitor din Luca 15:11-32. Fiul cel t`n]r a dus o via[], 'n prima 

parte, caracterizat] de expresia lui %ce mi se cuvine”. C`t de mult 

aceast] expresie caracterizeaz] via[a noastr] spiritual] \i material] 

este la latitudinea fiec]ruia din noi s] ne cercet]m. Noi suntem foarte 

dispu\i s] critic]m pe fiul risipitor \i atitudinea lui fa[] de tat]l s]u 

fiindc] a ajuns la porci. O maturitate spiritual] 'ns] ne impune s] 

vedem posibilitatea c] m`na lui Dumnezeu l-a condus prin acel mod 

de via[] ca s] ajung] la punctul c`nd s]-\i %vin] 'n fire”, s] ob[in] 

ceva 'n[elepciune din experien[] \i s] vin] 'napoi la Tata. Henri 

Nouwen spune c]ci calea care ne conduce la Dumnezeu nu merge 'n 

sus ci merge 'n jos, \i este mare adev]r 'n asta. Am citit undeva c] un 

c]lug]r t`n]r la m`n]stirea de la Athos s-a dus odat] 'n chilia unui 

c]lug]r b]tr`n s]-l 'ntrebe despre lucruri spirituale. %P]rinte”, zice 

t`n]rul, %dumneavoastr] acum v] mai lupta[i cu Satan?” B]tr`nul 

r]spune %Nu, Satan a terminat cu mine, acum m] lupt cu 

Dumnezeu.” %|i acum sunte[i mai bine?^ continu] t`n]rul. %Nu, 

acum sunt mai r]u” r]spunde b]tr`nul. T`n]rul a r]mas nedumerit, 

poate ca \i mul[i dintre noi. Dar trebuie s] nu uit]m c] atunci c`nd 

ne lupt]m cu Dumnezeu, El ne d] biruin[], dar v-a trebui s] umbl]m 

restul vie[ii \chiop]t`nd din coaps] ca Iacov. T`n]rul Risipitor avea 

un frate mai mare care prin atitudinea \i via[a lui seam]n] foarte bine 

cu mul[i din noi care ne consider]m bine, 'n casa tat]lui, activi, 

satisf]cu[i, realiza[i \i gata s] critic]m pe cei r]i. Observa[i, v] rog, 

cum fratele fiului risipitor nu \i-a venit 'n fire. De\i era 'n casa Tat]lui 

\i activ nu se bucura de binecuv`nt]rile pe care Tata le avea 'n cas]. 

Acesta nu a c`\tigat niciodat] 'n[elepciunea din experien[a vie[ii 

pentru a trece 'n aceea %a doua jum]tate” a vie[ii ca s] se bucure de 

tr]irea \i p]rt]\ia cu Tata 'n casa Lui. Ca fiul cel mare sunt to[i 

cre\tinii care nu au trecut niciodat] de prima etap] a vie[ii eului \i 

niciodat] nu au experimentat libertatea 'n Hristos sau slobozenia de 

care vorbe\te sf`ntul Pavel. Sunt mul[i cre\tini care 'n lupta lor cu 

Dumnezeu sunt gata s] vocifereze: %Iat], eu '[i slujesc ca un rob de 

at`[ia ani, \i niciodat] nu [i-am c]lcat porunca, \i mie nu mi-ai dat un 

ied...” (v.29). O, c`[i din copii Tat]lui, care slujesc ca robi \i nu au 

c]lcat porunca Lui \i totu\i nu au gustat dulcea[a p]rt]\iei cu Tata, \i 

nu au trecut niciodat] dincolo de acea parte a vie[ii predominat] de 

Eu? Apostolul Pavel scrie Corintenilor, celor din biseric]: %C`t despre 

mine fra[ilor nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnice\ti, ci a 

trebuit s] v] vorbesc ca unor oameni lume\ti, ca unor prunci 'n 
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hambarele pline de binecuv`nt]ri, s] altereze bunele noastre 'nten[ii 

de expandare. Duhul lui Dumnezeu ne vrea un nucleu compact, ne 

vrea un trup care nu se poate dezmembra, ne vrea sub controlul 

aceluia\ cap care este Isus Domnul. Ori de c`te ori poporul Israel \i-a 

pierdut Regele suprem, au r]t]cit ca albinele f]r] regin]. Un verset 

dureros \i gr]itor spune ca fii lui Eli, preo[ii Domnului (1 Sam. 1:3b), 

nu-L cuno\teau pe Domnul. Cuno\teau legea, poruncile, 'nv][au \i 

judecau pe cei ce veneau la ei dup] lege, totul se oficia preo[e\te, dar 

ei erau 'n afara p]rt]\iei cu Dumnezeu (1 Samuel 2:12). 

 Odata cu pierderea reginei, tinerele zbur]toare nu se mai 'ntorc 

acas], pribegesc mut`ndu-se din loc 'n loc p`n] dispar, din cauza 

lipsei unei surse de regenerare. Cred c] to[i am citit textul din Ioan 

15:5, care spune: %C]ci desp]r[i[i de Mine nu pute[i face niminc!^. 

Ghedeon se 'ntreaba: %Unde este acela despre care ne vorbesc 

p]rin[ii no\trii?^. El cuno\tea 'ntreaga povestire dar personal nu 

gustase tr]irea. C`nd el a g]sit Izvorul Vie[ii a devenit din fricos un 

Hristos^ (1Cor. 3:1-4). Pavel exprim] 'ngrijorarea lui fiindc] 'n 

Biserica din Corint erau unii care nici nu cuno\teau pe Dumnezeu 

(1Cor. 15:34). 

 Am cunoscut pe cineva care toat] via[a a fost considerat un bun 

cre\tin, care conducea \coala duminical], predica, era apreciat de 

oameni \i de biseric], \i c`nd era pe patul mor[ii se zb]tea \i striga, 

%M] arde, m] arde, m] arde...” Vreau s] fac aici o afirma[ie foarte 

radical]. Mul[i a\a-zi\i cre\tini 'n casa Tat]lui nu ajung niciodat] la 

maturitate spiritual] din cauza religiei lor. Dac] a\ zice, din cauza 

%bisericii” lor nu a\ gre\i, fiindc] cei mai mul[i se 'n\eal] singuri 

crez`nd c] dac] merg la o biseric] sunt bine. 

 Rug]ciunea mea este ca Domnul s] lucreze 'n via[a noastr] \i s] 

ne ajute s] ne maturiz]m spiritual \i s] experiment]m acea via[] din 

bel\ug, \i s] auzim din c`nd 'n c`nd glasul Tat]lui %Unde e\ti?”, \i s] 

avem curajul \i onestitatea s] spunem, %Sunt aici, dar s`nt gol \i mi-e 

ru\ine de mine.^ Aceasta este calea spre 'n]l[are \i intrarea 'n p]rt]\ie 

cu Tat]l. Amin! 

Zach Ploscaru, Fremont, California 

urmare din pagina 2                 
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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. 

titan, un viteaz recunoscut de 'ngeri. Azi, mai mult ca oric`nd, 

c]utarea Aceluia care este sursa vie[ii este o problem] major]. 

Ghedeon, ca \i noi, cuno\tea istoria poporului sf`nt. Cuno\tea 

trecutul lui glorios, dar tr]ia o neputin[] 'n via[a lui, lipsa Domnului 

domnilor. 

 S] nu ne 'n\el]m singuri, c`nd vrem s] ne mut]m s] nu ne 

mut]m unde g]sim un cort mai bun, ci s] ne mut]m unde Duhul 

Sf`nt ne indic] locul 'n care domne\te Hristos. Dac] Hristos locuie\te 

'n cort, 'n ploaie, 'n frig, acolo vreau \i eu s] fiu. Dac] nu are unde-|i 

pleca capul, vreau s] fiu acolo chiar 'ntr-o scorbur]. Cu Hristos, 

oriunde a\ fi, sunt 'ntr-un palat ceresc. Spre culmile acestei p]rt]\ii 

sfinte au aspirat \i c]l]torit p]rin[ii no\tri spirituali, iar ast]zi, dup] 

dou] mii de ani, c]l]toriile continu] prin credin[a 'n Acela care este 

sursa vie[ii. F]r] El suntem nimic.  

 Existen[a bisericii este greu de 'n[eles pentru cei care nu-L au pe 

Hristos ca P]stor \i conduc]tor; greu de explicat este \i felul 'n care 

continu] via[a acestei misiuni, 'mpotriva tuturor condi[iilor vitrege, \i 

ea va continua p`n] la venirea Domnului nostru pe care "l dorim, \i "l 

a\tept]m cu dor. 

 Personal, pentru mine, misiunea %Romania for Christ^ este un 

miracol, \i un semn al unei existen[e imposibile f]r] Domnul P]cii. 

Aceast] lucrare este condus] personal de inimi bune voitoare care 

prin controlul Duhului Sf`nt fac imposibilul posibil. Slav] Domnului 

ceresc pentru fiecare participant, fie \i numai cu o rug]ciune 

ascultat]. V] 'nform]m c] 'n mijlocul crizei economice exist]m prin 

harul lui Dumnezeu \i prin voi, cei care v] d]rui[i prin Hristos 

Domnnul pentru slava Lui. 

Stuparul 


