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%C]ci Eu \tiu g`ndurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, g`nduri de
pace \i nu de nenorocire, ca s] v] dau un viitor \i o n]dejde^ (Ieremia 29:11).

Din lumea albinelor . . .

Un eveniment nou 'n via[a albinelor, care nu a avut loc p`na acum,
este faptul c] pleac] \i numai vin acas]. Adeseori regina r]m`ne singur]
cu o mul[ime de bebelu\i pe care nu are cine s]-i 'ngrijeasc]. E un
fenomen nou, care nu corespunde nici pe departe cu dragostea lor
natural] pentru bebelu\ii reginei. A p]r]si stupul 'n plin bel\ug este ceva
de ne'n[eles. Oamenii de \tiin[] ar vrea s] deslege acest nod gordian,
dar nimenea nu \tie unde se duc albinele acestea \i cum dispar f]r]
urme. Un poet 'ngrijorat de pierderea oamenilor a pus pe h`rtie pentru
viitorime urm]toarele g`nduri:
C`nt]-mi tu, b]tr`ne, doina
Celor care nu mai vin
Celor ce se duc departe
|i se pierd sub cer senin.
Dar b]tr`nul m] prive\te
|i sub bra[ vioara-\i str`nge
%"mi cer doina care-n via[]
Nu se c`nta ci se plange...^
Pl`nge-mi dar, b]tr`ne, doina
Celor ce se duc departe
|i trec`nd se pierd 'n zarea
N]zuin[elor de\arte.
Dar b]tr`nul m] prive\te
Cu ochi mari \i plini de pace:
%"mi ceri doina care-n via[]
Nu se c`nt], ci se tace...^
Uneori am ajuns s] privim \i s] t]cem. N]zuin[ele de\arte smulg pe
cei alinta[i de noi \i 'i duc departe 'n formalit][i \i 'n slujiri imaginare. Am
dep]\it vremurile apostolice, st]m cu mesele 'nc]rcate de bucate, totul e
Urmare 'n pagina 15

2

neputin[a ta, n-ai crezut 'n puterea
Duhului Sf`nt.
Apoi 'n[eleg c] El %a f]cut totul
pentru Evanghelie^. ca al[ii s] poat] fi
m`ntui[i. El a c]l]torit mult, a obosit, a
fl]m`nzit, n-a dormit, a vorbit, a scris,
a st]ruit, a pl`ns, s-a rugat, a postit, a
r]bdat ocar], b]t]i, 'mpro\carea cu
pietre, 'ntemni[area \i chiar moartea;
%totul^ numai ca al[ii s] poat] fi
m`ntui[i.Tu ce ai f]cut din toate
acestea? Nimic.
|i te miri c] nu ai c`\tigat nici un
suflet la m`ntuirea mare a lui
Dumnezeu. Toat] lucrarea de plantare
de biserici pe vremea apostolului
Pavel nu a fost u\oar]. Impotriva
vestirii Evangheliei au fost \i evreii, \i
romanii, \i grecii, \i barbarii. Mii \i
mii de cre\tini au fost martiriza[i, au
ars ca lum`narea. Totu\i el a c`\tigat
pentru Hristos Domnul cetate dup]
cetate \i [ar] dup] [ar]. Azi tu ai toat]
libertatea \i toate posibilit][ile la u\a
ta, iar tu e\ti f]r] nici o road]. De ce?
P]c]to\ii azi nu sunt salva[i ca \i
atunci, fiindc] lipsesc oamenii
consacra[i ca \i apostolul Pavel. De\i
avem p]stori cu Seminarii, cu
Doctorate 'n Teologie, de\i avem
membrti cu bogate cuno\tin[e biblice,
de\i avem sute de membri 'n bisericile
noastre, care to[i au 'ndatorirea s]
salveze pe al[ii, majoritatea tr`nd]vesc
'n privin[a aceasta. Verifica[i
statisticile.
Purt]m mare r]spundere! Domnul,
St]p`nul a toate, a poruncit s] facem
lucrarea aceasta. P]c]to\ii vor ajunge
'n iad, chiar \i rudele tale, dac] tu cel
m`ntut nu por[i Evanghelia. Ei te vor
acuza: %Nimeni nu ne-a spus de Isus^,
iar tu ce vei r]spunde 'n fa[a Marelui
Judec]tor ?
Lucrarea cere renun[are la multe
preten[ii ale eului nostru, cere o

%M-am f]cut tuturor totul^
(I Cor. 9:10-27)
Hristos Domnul a p]r]sit
splendorile cerului \i a venit 'n lumea
noastr] ca s] salveze pe cei p]c]to\i de
la pierzarea ve\nic]. Iar toat] lucrarea
de salvare a fost l]sat] 'n r]spunderea
celor salva[i, 'n r]spunderea mea \i a
ta. O facem noi? Foarte cur`nd vom da
socoteal].
Unii '\i zic c] ei nu pot, c]ci e
criza aceasta mare, al[ii sunt prea
fr]m`nta[i cu 'ngrijor]rile vie[ii
acesteia. Dar groaznicul cutremur
devastator din Japonia \i potopenia
apelor ce a urmat, dovedesc c] toate
acestea sunt de\ert]ciunea
de\ert]ciunilor, c] toate le vom pierde
'ntr-o zi \i plec]m 'n ve\nicie, doar cu
ceea ce am f]cut pentru Domnul \i
salvarea altora. Adev]ratele c`\tigturi
nu sunt 'n banii \i 'n casele frumoase,
ci 'n ceea ce r]m`ne pentru Ve\nicie.
"n textul de la 'nceput, v]d pe
apostolul Pavel, care nu a avut vil]
frumoas], nu a avut cont gras la banc],
dar s-a str]duit s] asculte de Domnul
\i \i-a investit via[a, energiile, timpul
\i banii 'n salvarea altora. Ca s] poat]
salva pe c`t mai mul[i, el a fost gata
%s] se fac] tuturor totul^. Aceasta arat]
o puternic] dorin[], o stra\nic] voin[]
\i o mare For[] spiritual] care l-a pus
'n mi\care.
Din cuvintele lui, 'n[eleg c]
ac[iunea sa a fost reflexiv]: %m-am
f]cut^. Adic] s-a dezbr]cat de sine
'nsu\i \i s-a f]cut potrivit ca s] se
poat] apropia de al[ii, indiferent de
na[ionalitate, de religie, de cultur], de
rang sau stare social]. A\a a f]cut \i
Domnul Isus. El S-a f]cut asemenea
mie, ca s] m] poat] m`ntui. Tu nu ai
salvat pe al[ii, fiindc] nu ai fost gata s]
'nfrun[i ru\inea, ci te-ai 'mpiedicat 'n
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am f]cut tuturor totul ! Treze\te-ne \i
pune st]p`nire deplin] prin Duhul
Sf`nt, ca s] fim folosi[i 'n glorioasa Ta
lucrare !

consacrare deplin] Domnului, ca El,
prin Duhul Sf`nt, s] se poat] folosi de
neputin[ele tale spre m`ntuirea multor
rom`ni, care sunt robi[i de p]cate \i
'nc]tu\a[i de o religie formal], nu de
dragostea lui Hristos Domnul.
Doamne, ai mil] de noi c] nu ne-

Petru Popovici

Hristos a înviat
Nici p]m`ntul n-a mai vrut s] se-nv`rt] lini\tit
C`nd f]ptura a-ndr]znit s] loveasc] Creatorul,
S]-i dea cana cu o[et, Celui ce f]cuse apa.
S-a f]cut \i ziua noapte c`nd au r]stignit Lumina,
Iar durerea, ca un fulger, a str]puns tot universul.
S-au gr]bit s-astupe groapa s] se [in] de Sabat...
Parc] mai puteau s] c`nte cu Mesia îngropat.
În aceia\ noapte, lung], to[i du\manii s-au culcat,
Toat] gloata, tot Sinedriul \i Pilat,
To[i cu m`inile sp]late dar cu sufletu-ntinat,
Mul[umi[i c-au pus capacul peste groapa cu Adev]rul.
Înviase desn]dejdea peste sufletele triste,
Totul parc] se sf`r\ea.
C`nd Sionul adormea... numai Dumnezeu lucra:
Ca s] \tearg] at`tea lacrimi, s] creieze inimi noi,
|i s] mute leg]m`ntul de pe piatr] în l]untru.
Nu \tiau solda[ii lumii dincotro s] se p]zeasc];
\i-a venit o diminea[] c`nd lumina adus] via[].
N-a putut s] pun] moartea boldul ei în calea vie[ii,
Precum noaptea n-a putut sta în calea dimine[ii,
|i-am v]zut apoi cu to[ii, capul \arpelui zdrobit,
Cupa mor[ii lui Isus era cupa ve[ii noastre.
Parc] v]d prin cea[a vremii cum alearg] Magdalena,
De la groap] c]tre fra[i, s] nu piard] vre-o secund],
Vestea bun] to[i s-o aud].
Parc] v]d, to[i ucenicii, plini de vlaga învierii,
Au pornit s]-nfrunte lumea duc`nd vestea cea mai bun],
C`nd Hristos a înviat!
Pavel Ploscariu
03/29/2010
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"n clocot pentru El
%Pe voi 'n\iv] 'ncerca[i-v]^ (2 Cor. 13:5a)
Cercetarea personal] este una dintre cele mai importante lucr]ri pe care
\i-o datoreaz] lui 'nsu\i un copil al lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta e
necesar] pentru o tr]ire atent] 'n via[a de credin[] \i desigur o lucrare pe
care ne-o porunce\te Cuv`ntul lui Dumnezeu.
Sf`nta Scriptur] ne pune la dispozi[ie c`[iva parametri de verificare, 'n
a\a fel ca s] d]m curs acestei provoc]ri sfinte \i folositoare nou]: %Pe voi
'n\iv] 'ncerca[i-v]!^ Doresc s] scot 'n eviden[], bazat pe Sfintele Scripturi,
c`teva dintre caracteristicile unui cre\tin s]n]tos 'n credin[]:
1. Un cre\tin s]n]tos 'n credin[] este un cre\tin 'n clocot pentru Dumnezeu
A fi 'n clocot pentru Dumnezeu are de a face 'nainte de orice cu %a fi
ceea ce trebuie s] fie un cre\tin \i apoi urmeaz] celelalte. M`ntuitorul,
'nainte de a face \i de a 'nv][a pe al[ii, a fost ceea ce trebuia s] fie, pentru ca
s] poat] s] fac] \i s] 'nve[e pe ai S]i \i apoi pe ceilalti, lucr]rile pe care le-a
primit de la Tat]l.
Dumnezeu nu a schimbat ordinea aceasta ci ea r]m`ne pentru totdeauna
pentru to[i copiii Lui din orice loc \i din orice vreme: %A fi” 'nainte de %a
face^ \i de %a 'nv][a^ pe al[ii. Dac] ne mir]m de roade (sau de absen[a lor)
din via[] \i prin via[a noastr], probabil c] e nevoie s] aib] loc 'n via[a
noastr] o punere de acord cu Scriptura, 'ncep`nd cu fiecare 'n parte. Sunt
sigur c] Domnul vrea s] ne foloseasc] 'n chip minunat \i pentru Slava Lui, la
o scar] mai 'nalt] \i cu rezultate care s]-L prosl]veasc] mai mult ca p`n]
acum, pe El 'n locurile 'n care El vrea s] ne foloseasc].
2. Un cre\tin s]n]tos 'n credin[] este unul care iube\te pe fra[i cu o dragoste
fierbinte (I Petru 4:8).
Dragostea fierbinte are de a face cu valen[ele cerului care ne leag] de
fra[ii nostri cu leg]turi dup] voia lui Dumnezeu, dup] porunca \i dup]
modelul dragostei Domnului Isus Hristos: %V] dau o porunc] nou]: S] v]
iubi[i unii pe al[ii; cum v-am iubit Eu, a\a s] v] iubi[i \i voi unii pe al[ii”
(Ioan 13:34).
Lucr]rile mari pe care Dumnezeu le-a s]v`r\it prin oamenii Lui de-a
lungul vremii, sunt lucr]ri motivate de o dragoste nestr]mutat] fa[] de
M`ntuitorul, manifestat] printr-o dragoste de fra[i clocotitoare \i de
ascultarea necondi[ionat] fa[] de Cuv`ntul lui Dumnezeu, potrivit cu scopul
S]u pentru fiecare m]dular 'n parte. %Prin aceasta vor cunoa\te oamenii c]
sunte[i ucenicii Mei dac] ve[i avea dragoste unii pentru al[ii” (Ioan 13:35).
O dragoste fierbinte pentru fra[i ne une\te 'n slujire \i ne d] putere 'n
lucrarea lui Dumnezeu.
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Dragostea noastr] fa[] de Dumnezeu trebuie s] se arate \i prin
dragostea noastr] fa[] de fra[i, \i lucrul acesta pe baz] permanent] s] se
vad] c] fiecare din noi, iubim pe fra[ii no\tri, pe copii Lui (a\a cum sunt)
lucru care nu poate fi substituit cu nimic \i desigur c] aceasta place lui
Dumnezeu \i oamenii vor cunoa\te prin aceasta c] suntem ucenicii Lui.
3. Un cre\tin s]n]tos 'n credin[] este unul care cheam] pe oameni la poc]in[] cu
o chemare fierbinte (2 Cor. 5:20).
Apostolul Pavel le scrie celor din Corint: %V] rug]m fierbinte, 'n
Numele lui Hristos, 'mp]ca[i-v] cu Dumnezeu!”. Apostolul Pavel s-a
cheltuit pe sine pentru neamuri \i Domnul a binecuv`ntat lucrarea lui. Dup]
ce a f]cut tot ceea ce se putea face pentru ei, atunci c`nd le vestea
Evanghelia prin cuv`nt \i prin fapte, \i dup] ce le-a ar]tat dragostea
Domnului Isus atunci c`nd era 'n mijlocul lor, printr-un model de via[]
cre\tin] care nu putea s] fie uitat, a venit vremea s] le arate dragostea din
locul 'n care se afla, departe cu trupul dar a\a de aproape cu sufletul. De
acolo de unde era 'i ruga st]ruitor \i 'n clocot: %V] rug]m fierbinte, 'n
Numele Domnului Isus, 'mp]ca[i-v] cu Dumnezeu!”
O dragoste fierbinte fa[] de sufletele oamenilor ne 'ndeamn] la ac[iune
'n dragoste, cu delicate[e dumnezeiasc], 'n a\a fel 'nc`t cei ce ne privesc sau
ne ascult], s] recunoasc] prezen[a lui Dumnezeu \i dragostea Lui care-i
dore\te cu gelozie pentru El. Unul dintre oamenii mari ai lui Dumnezeu, a
m]rturisit c] s-a 'ntors la Dumnezeu fiind cercetat de dragostea unui copil
de 10-11 ani care s-a apropiat de el \i i-a 'nm`nat un tractat 'nso[it de
cuvintele: %Please, sir, take this tract from me!” Iar atunci c`nd l-a v]zut c] a
luat tractatul cam dezinteresat, a ad]ugat: %Please, sir, read it.” Dup] c`[iva
ani, cel convertit a m]rturisit c] dac] n-ar fi fost dragostea fierbinte a acestui
copil, cu insisten[a lui fierbinte, politicoas], n-ar fi avut de g`nd s] citeasca
tractatul. L-a luat, l-a citit, \i Dumnezeu a lucrat 'n chip minunat la inima
lui.
R]spunsul pe care-l dator]m fiecare Duhului Sf`nt, ne 'ndeamn] la
cercetare din toate punctele de vedere \i ne apar[ine fiec]ruia 'n parte.
Dumnezeu dore\te s] ne foloseasc] \i ne ofer] aceast] oportunitate s] fim
p]rta\i la r]sp`ndirea Evangheliei pe meleagurile natale. "nainte de a ne
folosi, El ne dore\te s] fim ceea ce vrea El s] fim, \i anume, ne vrea s] fim
oameni care tr]im via[a cre\tin] 'n clocot pentru El, de dragul Lui. Ne vrea
s] fim oameni care iubim pe fra[i cu o dragoste fierbinte \i ne vrea s] fim
oameni care iubim sufletele celor nem`ntui[i 'n a\a fel 'nc`t atunci c`nd le
vorbim despre Domnul Isus ei s] priceap] c] noi 'i iubim \i de aceea le
vestim Evanghelia pentru c] nu vrem ca ei s] fie pierdu[i de la fa[a lui
Dumnezeu.
M] rog ca noi to[i s] vrem s] ne l]s]m cerceta[i de Duhul lui Dumnezeu
\i pe fiecare, \i pe to[i, s] ne foloseasc] pentru Slava Numelui S]u ve\nic,
prin tr]irea personal] \i prin vestirea Cuv`ntului care s] se materializeze
prin roade care s] r]m`na pentru gloria Lui.
Costel Cristea
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"nva[] de la...
am]nunte despre existen[a lor au
'nceput s]-\i fac] apari[ia. "n jurul
anului 1594, un arhitect roman numit
Domenico Fontana, s]pa un canal ca s]
duc] ap] la re\edin[a unui om bogat
c`nd un lucr]tor a descoperit ruinele
unei cl]diri \i c`teva monede vechi.
Dar nici atunci nu s-au continuat
cercet]rile mai departe.
"n 1707 o parte din
Italia a trecut sub
conducerea Austriei, \i
prin[ul Elboeuf care a
auzit
zvonuri
c]
anumite comori au fost
scoase din s]p]turi
prin acele locuri, a
cump]rat 'n grab] o
parcel] de p]m`nt 'n
vecin]tatea imediat] a
Vezuviului.
"n
urm]torii 30 de ani, a
s]pat gropi \i tunele \i
a scos la lumin] vaze
\i statui \i nenum]rate
buc][i de marmor]
lustruit], din podeaua
unui vechi teatru din
Herculane, lucruri cu
care \i-a decorat vila lui.
Bine 'n[eles c] s-a r]sp`ndit vestea
\i al[i c]ut]tori de comori au venit s]-\i
caute \i ei norocul. Dar febra acestor
c]ut]ri a sporit 'n 1748 c`nd s-a
descoperit primul schelet omenesc \i
monede de bronz \i de argint.
Urm]torii ani au fost ani boga[i pentru
v`n]torii de artifecte. Dar numai 'n
1763 s-a descoperit o inscriptie pe care
scria: %Res publica Pompeianorum^, \i
ora\ul a fost identificat.
Au continuat s]p]turile care au scos
multe obiecte valoroase timp de 100 de
ani, p`n] c`nd un alt conduc]tor, regele
Victor Emanuel al II-lea, a devenit
interesat 'n protejarea \i prezervarea
acestor ora\e distruse. "n 1860 l-a pus
pe arheologul Giuseppe Fiorelli

"n 16 Februarie am scris articolul
de mai jos... Nu am realizat atunci c`t
de actual o s] ajung] 'n numai o lun]
de zile... Dac] schimbam loca[ia \i 'nc]
c`teva detalii... ne aflam chiar 'n
mijlocul evenimentelor actuale. Tr]im
ultimele suspine ale acestei planete.
Vino Doamne Isuse!
To[i oamenii '\i imagineaz]
c`teodat]
c]
vor
descoperi
din
'nt`mplare o mare
comoar]... Pompeii \i
Herculane sunt astfel
de comori... Au existat
de 1000 de ani, p`n]
'ntr-o zi c`nd au
disp]rut. Iat] povestea
lor, cum au disp]rut \i
cum au fost reg]site.
Cu 2000 de ani 'n
urm] existau aceste
dou]
mari
ora\e
'nfloritoare, Herculane
\i Pompeii, din punct
de vedere geografic
a\ezate 'n apropierea
Romei \i la 10 mile de
la baza Muntelui Vezuviu. Dar
vulcanul Vezuviu nu mai fusese activ
de peste 1000 de ani. De fapt nimenea
nu mai \tia c] acesta era un vulcan.
Apoi, la 24 august anul 79 A.D.,
vulcanul a erupt acoperind complet
aceste dou] mari ora\e sub lav]. |i
astfel Pompeii \i Herculane au disp]rut.
Vulcanul Vezuviu a continuat s]
erup] sporadic de-a lungul sutelor de
ani dup] aceea, \i de fiecare dat] 'nc]
un val de lav] s-a a\ezat peste ruinele
celor dou] ora\e. Dup] 400 de ani,
Imperiul Roman a c]zut, \i 'n negura
istoriei au r]mas doar legende despre
cele dou] mari ora\e. Cincisprezece
secole aceste ora\e au fost complet
uitate \i nimeni n-a deranjat acele
meleaguri 'n c]utarea lor. Povestea lor
aproape s-a uitat. Apoi... dintr-odat]
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c`nd a c]zut 'n]untru \i a murit. Un
c`ine era 'nc] legat 'n lan[ de un gard.
O femeie avea un copila\ mic 'n bra[e
'n timp ce dou] feti[e mici o [ineau de
poala rochiei. Un alt om tr]gea o capr]
'n afara ora\ului. 34 de oameni erau
ascun\i 'ntr-o pivni[] unde se [inea vin,
cu m`ncare \i bun]t][i pe care n-au mai
avut c`nd s] le m`n`nce. Un om care a
c]utat refugiu 'ntr-un copac \i-a l]sat
imaginea ag][at] de o creang]. O fat]
t`n]r] str`ngea la piept o zei[] de aur.
Un b]rbat culcat l`ng] o femeie
'ns]rcinat] 'n luna a \aptea i-a acoperit
acesteia fa[a cu roba lui 'n momentul
mor[ii. Un grup de preo[i erau preg]ti[i
s] ia masa care consta din pe\te \i ou].
Unul dintre preo[i avea o secure 'n
m`n] \i fugea din camer] 'n camer]
sp]rg`nd u\ile cu securea 'ncerc`nd s]
fug] de lav]. A fost prins 'n fa[a ultimei
u\i care era prea groas] \i n-a putut s-o
sparg] cu securea. R]m]\i[ele unei
femei l`ng] o camer] unde se [inea
vinul. Acolo erau peste 100 de vase de
argint \i peste 1000 de monede de aur.
Una dintre vasele de argint avea o
inscrip[ie care spunea: %Bucura[i-v] de
via[] p`n] o ave[i, ca ziua de m`ine
este nesigur]^.
Iat] deci un 'ntreg ora\ 'nfloritor,
plin de via[] \i activitate, exact la v`rful
prosperit][ii lui, p]strat aproape
perfect: ou] care nu s-au spart, p`inea
'nc] 'n cuptor, monedele 'nc] pe tarab].
Vase \i sobe cu vase care 'nc] aveau
oasele c]rnii care se preg]tea 'n ele.
Pr]v]liile 'nc] av`nd ceap], fasole,
m]sline, nuci \i smochine la vedere. O
gr]mad] de oase de pe\te au fost g]site
l`ng] o pr]v]lie care vindea pe\te. Un
pr`nz de p`ine, salat], pl]cin[ele \i
fructe 'nc] erau pe o mas]. Funii \i
plase apar[in`nd unor pescari
necunoscu[i, au fost toate p]strate. P`n]
\i paiele dintr-o cutie 'n care se
transportau ni\te pahare de sticl], p`n]
\ i e l e a u fo s t p re z e rv a t e .
Suluri de papirus, f]cute scrum dar
'nc] se pot citi, spun`ndu-ne de
diserta[ii 'n muzic] \i alte subiecte.

r]spunz]tor cu excava[iile. De atunci \i
p`n] 'n ziua de ast]zi comorile
Pompeiului au fost tratate cu grija \i
respectul care li se cuvine, \i 'n schimb
cercet]rile f]cute au adus mult] lumin]
\i 'n[elegere a unor timpuri antice \i a
vie[ii de zi cu zi 'n acele vremuri.
"n mod ironic, explozia Vezuviului
s-a produs o zi dupa celebrarea numit]
%Volcanalia^, un festival 'n cinstea
zeului Roman al focului vulcanic. C`nd
Vezuviul a 'nceput s] bulbuceasca \i s]
scuipe cenu\], \i s] 'mping] afar] din
el r`uri de lav] la 23 august 79 A.D.,
cei mai mul[i din cei peste 20.000 de
locuitori ai Pompeiului au p]r]sit
ora\ul. "n urm]toarele 12 ore, cenu\a \i
funinginea a plouat peste ora\,
acumul`ndu-se la 6 inch pe or]. "n jur
de 2000 de oameni au r]mas 'n ora\.
Poate au refuzat s] p]r]seasc] avu[iile
lor, sau poate erau sclavi c]rora li s-a
ordonat s] stea 'n urm] \i s]
supravegheze propriet][ile . "n
diminea[a de 24 august v`rful muntelui
Vezuviu a explodat, \i pentru populatia
r]mas] 'n ora\ a fost prea t`rziu ca s]
se mai poat] salva.
"n pozitii diferite: t`r`ndu-se,
str`ng`ndu-\i 'n bra[e pe cei iubi[i,
'ncerc`nd s] fug], a\a cum au fost 'n
acel moment, a\a au r]mas ace\ti
oameni 'ngropa[i sub lava fierbinte care
a p]strat perfect pozi[ia lor 'n
momentul mor[ii. C`nd a venit ploaia,
stratul de cenu\] \i lav] s-a cimentat
acoperind corpurile lor prezerv`nd
acele pozi[ii pentru totdeauna. Apoi
corpurile lor au putrezit \i s-au decimat
'n timp. C`nd arheologul Fiorelli a
g]sit aceste cavit][i goale, unde c`ndva
au fost aceste trupuri ale oamenilor din
Pompei, a 'n[eles c] pomp`nd 'n]untrul
lor ghips lichid care apoi s] se
solidifice, va putea s] reproduc] 'n mod
perfect corpul care a ocupat cavitatea.
Un cer\etor cu o pereche noua de
pantofi a murit chiar la poarta ora\ului;
probabil c] numai ce furase
'nc]l[]mintea de la vreun cadavru.
Proprietarul unei case mari ascundea
lucrurile de valoare 'n f`nt`na din curte
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VE|TI DE PE
OGORUL EVANGHELIEI
DOBROGEA
M}CIN. Fr. Malacu Ionel care lucreaz] 'n bisericu[a din M]cin, ne scrie
c] au 13 membri, 4 apar[in]tori \i 4 prieteni, \i se nec]je\te c] unii din
prieteni pleac] 'n Spania dup] lucru, iar al[ii nu mai vin la Casa Domnului.
Totu\ se bucur] c] Doamna Lili, care a plecat cu so[ul 'n Spania, s-a
re’ntors \i acum vine 'mpreun] cu so[ul la adunare. Mai au un prieten Teo la
V]c]reni, c]ruia 'i face vizite \i acas]. Ei se roag] pentru l][irea "mp]r][iei lui
Dumnezeu \i to[i vestesc Evanghelia de la om la om \i uneori sunt
descuraja[i c] nu v]d imediat roade, dar caut] s] samene Cuv`ntul, sper`nd
c] va 'ncol[i \i apoi va aduce road].
TUZLA. Fr. Vasile Munteanu 'n raportul s]u de activitate scrie c] au 9
membri, 5 copii \i 6 prieteni \i continu]: %Cu ajutorul Domnului v] putem
relata c] lucrarea merge 'nainte. Continuarea cu grupul de credincio\i din
Tuzla a decurs mai anevoios dec`t planificasem, dar prin vizite la cei din
grup \i la prieteni mai vechi, precum \i la al[ii mai noi pe care i-am vizitat
'mpreun] cu fr. Bujot, un frate din loc, am reu\it s]-i adun]m iar]\i
'mpreun]. Dup] mult] rug]ciune, acum avem 'ntruniri 'n mod regulat .
pentru serviciile de 'nchin]ciune. Mai sunt unele probleme, dar sper]m s] le
dep]\im. St]m mai greu la factorul timp, fiindc] avem servicii \i mai este \i

Botez 'n
Biserica
Baptist] din
Corbu, la 17
octombrie
2010
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loca\ul unde vrem s] ne adun]m \i care 'nc] nu este gata. Poate cu ajutorul
Domnului de s]rb]toarea Pa\telor s] fim 'n noua amenajare a s]lii de
'nchinare. Cl]direa 'n care se afl] auditoriul pentru 'nchin]ciune a fost
'nchiriat de c]tre Comunitatea Baptist] din Constan[a unei organiza[ii din
Cernavod], care se ocu[p] cu educarea copiilor cu probleme \i cu cei de la
orfelinat, c]ci noi nu am avut fonduri spre a o termina. Aceast] organiza[ie
face acum renov]rile necesare.V] mul[umim pentru rug]ciunile 'n]l[ate,
precum \i pentru ajutorul oferit mie la cheltuielile de transport de la
Constan[a la Tuzla. Uneori duminic] seara merg \i la fra[ii din localitatea
Ovidiu^
ISTRIA, S}CELE \i CORBU, jud. Constan[a. Fr. Daniel Topciu, p]storul
acestor biserici, ne trimite un lung raport de activitatea desf]\urat] 'n aceste
localit][i \i de binecuv`nt]rile Domnului rev]rsate acolo. Dumnezeu nu
binecuvinteaz] lenea, ci h]rnicia.
La Corbu au avut un botez cu 4 suflete 'ntoarse din lume la Dumnezeul
cel viu. Botezul a fost pe data de 17 oct.2010. (vezi foto) Acest botez a
pricinuit o mare bucurie.
La S]cele, sat s]rac, de\i biserica e mic], ei au o lucrare bine dezvoltat]
cu copii. Au avut evangheliz]ri speciale pentru copii \i Duhul Domnului a
lucrat la inimille multora, care sunt deosebit de serio\i \i sensibili fa[] de
lucrarea Domnului. Au surori tinere care se ocup] \i 'i 'nva[] pe copii s]
c`nte laudele Domnului. Unii din ei ajut] la preg]tirea unor servicii misionare
'n localit][ile 'nvecinate. Biserica d] copiilor s]raci o mare aten[ie. Marea
majoritate a copiilor sunt din familii de necredincio\i. La studiile biblice cu
copiii, ei folosesc un televizor prin care dau seriale din %Cartea C]r[ilor^.

Grup de fra[i \i surori din S]cele, jude[ul Constan[a
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Copiii primesc cuno\tin[e biblice \i se bucur] nespus. Lec[iile sunt foarte
atractive. Uneori sunt peste 60 de copii. Pentru luna octombrie anul trecut,
fratele a organizat un campionat sportiv la care au luat parte mai multe
echipe \i de necredincio\i, dar s-a folosit s] le vesteasc] Evanghelia.
Dumnezeu lucreaz] prin Duhul Sf`nt \i la inimile celor mari. C`teva
persoane din lume au 'nceput s] frecventeze serviciile de 'nchin]ciune, unele
s-au predat Domnului. O familie era am]git] de vr]jma\ul \i era pe cale de
divor[; 'n urma rug]ciunilor au fost trezi[i de Duhul Domnului, s-au poc]it de
toat] vina lor, s-au 'mp]cat \i au venit 'napoi cu toat] inima, ca s]-L asculte
pe Domnul. A fost un eveniment deosebit 'n via[a lor \i a bisericii. P]storul
face vizite 'n familii de nepoc]i[i \i unde g]se\te inimi deschise, doritoare de
Dumnezeu \i s] cunoasc] adev]rul, le noteaz] \i cu Biblia 'n m`n] 'ncearc]
s] le deschid] ochii, ca s] se 'ntoarc] de pe calea p]catului la Dumnezeu.
La Istria se continu] cu lucrarea Evangheliei at`t pentru adul[i, c`t \i
pentru copii. Satul fiind foarte s]rac, \i aici copiii primesc un mic dejun
duminical la care vin 15-18 copii. Aici o familie Stoica dore\te s] cunoasc]
pe Domnul \i calea m`ntuirii, iar fra[ii se roag] pentru ei \i caut] s]-i ajute.
De la Istria ei \i-au extins lucrarea \i la localitatea Nunta\i, care e la 5 km.
Lucrarea Evangheliei cere o munc] intens], dar e cea mai bine r]spl]tit].
Ferice de to[i cei ce o fac cu tot devotamentul.
Fr. Daniel Topciu scrie Societ][ii noastre Misionare: %V] sunt deosebit de
recunosc]tor...\i m] rog ca El s] m] ajute s] fiu un slujitor umil al M]re[ului
M`ntuitor^.
MEDGIDIA. Fr. Sali Sabri lucreaz] printre musulmanii turci. El
organizeaz] 'nt`lniri cu familii de turci la domiciliul lui 'n cursul s]pt]m`nii,
c]rora vorbindu-le din Evanghelie, le pred] ABC-ul vie[ii de credin[] 'n
Domnul Isus 'ntr-un stil specific, adecvat condi[iilor incomode rezultate din
diferen[a de cultur] \i gradul de ostlitate al \efilor religio\i musulmani din
zon]. E 'nc] la 'nceput, dar 'n c`teva r`nduri a avut de suferit 'n vestirea
Evangheliei. El lucreaz] hot]r`t \i 'n[elept, cu mare spirit de sacrificiu, ajutat
de so[ia sa Lumini[a.
BASARABI. "n biserica Baptist] Betania din aceast] localitate sluje\te fr.
Sorin Ghi[], t`n]r absolvent al Institului Baptist Oradea, Facultatea de
Teologie Pastoral]. Biserica nu are 'nc] putere financiar] \i nu-l poate pl]ti
dec`t cu 380 de lei, restul 'l acoper] Societatea noastr] misionar], ca s]
poat] face lucrarea Domnului 'n aceast] localitate.

MOLDOVA
DOROHOI \i BOTO|ANI. Fr. Mir]u[] Iosif ne mul[ume\te pentru
ajutorul acordat \i ne scrie: %Pe meleaguirile noastre ne d]m silin[a s]
ducem vestea bun] a Evangheliei \i s]-i chem]m pe copiii Domnului la
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'nchinare, umblare \i slujire pentru Domnul nostru. Noi, cu ajutorul
Domnului am reu\it s] acoperim capela ce am construit-o 'ntr-o localitate
vecin], la Arborea \i acum ne rug]m ca Domnul s] scoat] multe suflete de
aici care s]-L slujeasc] cu adev]rat. Emanuel, Dumnezeu cu noi, ne
motiveaz] s] tr]im o via[] de predare total]^.
NEGRE|I-Vaslui. Aici lucreaz] cu Evanghelia fr. Marica Paul El, cu
ajutorul Domnului, a plantat o biseric] baptist] 'n localitatea Negre\ti.
BUHU|I. Biserica din acest ora\ are 24 membri \i 10 copii. Fr. Cioanca
Ioan, p]storul acestei biserici, pe data de 23 Febr. 2011 a luat parte la o
conferin[] pastoral] [inut] de fr. Costea Baniamin. El a primit un nou elan 'n
vestirea Cuv`ntului sf`nt.
ILISE|TI. Fr. Gh.Greciuc ne trimite o poz] de la un botez despre care ne
scrie: %Minunat lucreaz] Dumnezeu! Printre vizitele cele facem la cei
nem`ntui[i spre a le duce vestea bun] a m`ntuirii se afla \i aceast] persoan]
(candidatul de botez) un b]rbat 'n v`rst] de 58 de ani, care dup] ce
ascultase zi \i noapte citirea Scripturii pe un DVD, s-a predat Domnului cu
toat] casa lui. El a m]rturisit: %P`n] ce am fost smerit prin suferin[] 14 ani,
r]t]ceam, dar acum p]zesc Cuv`ntul T]u^. "n duminica de 27 febr, 2011 a
fost botezat \i are fa[a luminat]. Acum cu toat] casa e nelipsit de la Casa de
Rug]ciune. Domnul fie glorificat pentru lucrarea Sa din aceast] localitate.
Prin harul Domnului, care a deschis inima conducerii \coli \i gr]dini[ei
din Ilise\ti, dup] un timp de post \i rug]ciune au dat permisiunea ca
Evanghelia s] fie vestit] 'n \coal], care este viz-a-viz de lotul nostru pe care 'l
avem pentru construirea unei case de rug]ciune 'n Ilise\ti. Astfel miercuri 2
martie am vestit acolo Evanghelia \i am rulat filmul %Via[a lui Isus^ pentru
p]rin[i \i copii, 8 clase de la \coal] \i 3 clase de la gr]dini[]. Am distribuit
Noul Testament \i diferite bro\uri. Impactul a fost mare. Mult] mul[umire
din partea personalului \i invita[ia s] revenim 'n S]pt]m`na Patimilor, \i s]
continu]m acest parteneriat de educa[ie: U\i Deschise. Sl]vit s] fie Domnul
pentru aceast] lucrare cu copiii, cu p]rin[ii \i cu cadrele didactice.
SOLCA. Fr. Greciuc ne scrie c] ei au retip]rit bro\ura %Marea am]gire cu
formalismul religios^, care a fost r]sp`ndit] la ei \i a deschis ochii multora \i
au ie\it din 'ntunericul spiritual trec`nd la cercetarea Scripturilor. "n ce
prive\te lucrarea misionar], ei au hot]r`t ca, dac] va voi Domnul, 'ncep`nd
cu anul 2011 s] ajute lucrarea de misiune astfel: o duminic] pe lun] s]
mearg] cu fanfara la bisericile care sunt mai slabe \i cu poten[ial de slujire
mai mic. Ei doresc chiar s] aib] un timp de evanghelizare 'n localit][ile
respective. |tim c] fanfara are priz] 'n popor, este iubit] de oameni 'n
Rom`nia. Dorin[a aceasta de misiune 'nfl]c]reaz] biserica, de\i bisericile
mai mari \i vechi au pierdut gustul de misiune. Fratele ne 'ntreab] dac] noi
am fi gata s] sprijinim \i o a\a lucrare 'n ce prive\te numai cheltuielile de
deplasare, c]ci biserica lor care e doar de 6 ani, nu poate face fa[] la a\a
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Copiii urm]resc cu aten[ie un serial din %Cartea c]r[ilor^ (la S]cele)

Evanghelizare pentru copii la S]cele
cheltuieli. Dar noi nu avem fonduri rezerv]. Dac] unii fra[i sau biserici vor s]i ajute, s] trimit] cecul cu specifica[ia: %Misiune Solca^

OLTENIA
T~RGU JIU. Fr. Cornel Hudulin ne informeaz] c] anul 2010 a fost
pentru ei anul anivers]rilor. Cu mare bucurie au aniversat 10 ani de la
inaugurarea loca\ului de 'nchin]ciune din T`rgu Jiu. "n luna Septembrie au
avut inaugurarea cl]diriii bisericii din S`mbotin. Este al cincilea loca\ de
'nchin]ciune pe care Dumnezeu i-a ajutat s]-l construiasc]. S`mbotin este
una din cele 8 biserici pe care le-a plantat 'n ace\ti 20 de ani de slujire 'n
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zona Olteniei. "n ace\ti 20 de ani au fost boteza[i 'n jur de 350 de suflete. Din
cauza crizei economice mul[i sunt pleca[i 'n alte ora\e sau chiar 'n alte []ri 'n
c]utarea de slujbe. La fel \i sora Sanda Hudulin, so[ia fratelui Cornel, a fost
implicat] 'n lucrare cu conducerea corului \i a surorilor. Toat] slava fie a
Domnului.

TRANSILVANIA
SURDUC. Fr. Peter Beniamin-|tefan ne face cunoscut c] lucreaz] de zor
'n cele 3 biserici: Surduc, Var \i Domnin, iar din 15 Septembrie 2010 a
'nceput s] predea religia 'n \coli. Grupul \colar din Surduc cuprinde \i satele
din jur \i sunt c`teva sute de elevi. "nainte de Praznicul Na\terii Domnului, el
a preg]tit un num]r de elevi cu care s-a dus \i a colindat la casele
profesorilor \i a p]rin[ilor necredincio\i. A fost o ocazie bun] de a purta
Veste Bun]. Fiind profesor, acum are acces mult mai u\or at`t la \coal] c`t
\i la p]rin[ii necreedincio\i ai copiilor. Slav] Domnului !
Continuare din pagina 8
Taverne, cofet]rii, locuri unde erau
jocuri de noroc, un stadion cu peste
20.000 de locuri, teatre, b]i publice,
str]zi cu sisteme de canalizare, \i
trotuare ridicate mai sus dec`t strada,
case cu sistem de ap] \i canalizare, \i
mii de lucruri de art]. Obiecte de uz
zilnic, cum ar fi sticlu[e de parfum,
borcane de sticl], ace de cusut, m]turi,
t]vi de copt, pr]jituri, \i vase de
buc]t]rie g]site 'n toate casele. S-au
mai descoperit vaze de flori, faian[e,
mozaicuri, muralii pictate, statui de
marmora, giuvaieruri de aur, lanterne
de argint, amulete, icoane religioase, \i
mobil] din cea mai frumoas].
Excava[iile 'n Pompei continu] \i
ast]zi. Se presupune c] doar o treime
din ora\ a fost descoperit] p`n] acuma.
Dar, Vezuviul continu] s]... tu\easc];
erup[ia cea mai recent] a fost cea din
1944. Va mai 'ngropa Pompeiul 'nc]
odat]?
... Am g]sit informa[iile acestea
despre Pompei ca fiind mai mult dec`t
informa[ii istorice, care s] satisfac]
doar o curiozitate. Dac] ve[i avea
prilejul s] vede[i unele dintre

mozaicurile sau picturile care au v]zut
lumina zilei p`n] acum, ve[i 'n[elege c]
probabil 'ntre Sodoma \i Gomora, \i
Pompei \i Herculane, nu exist] mare
diferen[].
"n ultima vreme auzim tot mai mult
despre tot felul de calamit][i naturale
care se 'nt`mpl] 'n 'ntreaga lume. Ca \i
c`nd natura 'ns]\i nu mai poate s]
suporte p]catul \i se r]zvr]te\te
'mpotriva omenirii. "mi amintesc c]
por[iunea aceea de plaj] unde a avut loc
acel tzunami uria\ acum c`[iva ani, era
socotit] marketul cel mai cunoscut
pentru cei care c]utau rela[ii p]c]toase
cu copii...
M-am cutremurat citind despre
felul cum unii au murit protej`ndu-\i ce
aveau mai pre[ios, argint, aur, sau pe
cei dragi. Dac] o astfel de catastrof] sar 'nt`mpla 'n acest moment cu tine,
unde te-ar g]si, \i ce ai 'ncerca s]
salvezi? Mi-am pus \i eu 'ntrebarea \i
[i-o pun \i [ie. Unde te duci? Unde ai s]
alergi? Ai vreo speran[]? Sau... tot ce ai
este acum, \i aici ? %...Preg]te\te-te s]
te 'nt`lne\ti cu Dumnezeul t]u!^ (Amos
4:12).
Rodica Bo[an
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preg]tit, totul se ofer] gratuit, preg]tirile au atins puncul culminant.
Slugile alearg] cu invita[iile pe 'ntreg p]m`ntul. Dar nu vine nimenea, nu
vin cei invita[i, casa e aproape goal]. S-au f]cut \i s-au 'ndeplinit
preten[iile st]p`nului, dar lipsesc mesenii. Ne uit]m cu ochii l`ncezi ca \i
Ieremia. E har peste har, 'ndurare peste 'ndurare, dar invita[iile sunt
dispre[uite, prietenii vechi \i-au croit noi c]r]ri 'n via[]. "nsu\i St]p`nul
universului a preg]tit locul, 'ngerii au decorat palatul, c`nt]rile de sl]vire
sunt 'nv][ate, repetate, totul a\teapt] s] vin] cei invita[i. P`n] \i t]cerea
St]p`nului Creator e 'nc] un har nemeritat, un har prelungit, 'nc] un
r]gaz 'n care conform Evangheliei dup] Matei, cel ce a refuzat lucrarea
poate s]-\i repare gre\eala.
Ce am 'ncercat s] spun e prea pu[in. M`ntuitorul a spus mai profund,
mai ad`nc, mai actual pentru noi: %C`nd va veni fiul Omului, va g]si El
credin[]?^
Dac] albinele \i-au pierdut memoria nu \tiu, dar din cuv`ntul vie[ii
\tiu c] \i dac] o mam] \i-ar p]r]si copilul iubit, promisiunea divin] este
c] Dumnezeu nu ne poate p]r]si. Nunta va avea loc cu siguran[], sala va
fi plin] p`n] la refuz. E\ti sigur de locul t]u, al meu? Ai promis c] vei
lucra 'n Via Lui, e\ti 'n vie, sunt 'n vie? Unul din cei doi fii 'n Evanghelia
dup] Matei a f]cut voia tat]lui, a lucrat via, a transpirat, a folosit timpul,
energia, inteligen[a. "n Evanghelia dup] Luca afl]m sosirea ultimului
invitat, sosec porcarii, vin din dep]rtate []ri. Vor umple casa, va incepe
nunta. Momentul e critic, e ne\tiut. Nu se mai cer merite, nu mai sunt
nici invita[ii, se strig] dup] mil]. Se formuleaze cereri umilitoare.
Recunoa\terea nevredniciei umple aerul. Fiul se 'ntoarce acas]. Cel de la
porci intr] legal 'n 'mp]r][ie, ia haina alba, ia inelul, ocup] locul celor
invita[i.
Iubitul meu suflet, dac] ai fost un asistent la organizarea "mp]r][iei,
dac] ai c`ntat 'n corul 'mp]r]tesc e lucru frumos, dar lucrul 'n "mp]r][ie
se prime\te prin smerenie. Recunosc multe talente \i mul[i mai talenta[i
ca mine, \i stimez osteneala \i modul cum g`ndesc \i lucreaz] ace\tia.
C`t despre mine, eu merg 'n r`ndul porcarilor. Valurile m]rilor mugesc
'ngrozitor, oamenii '\i dau duhul, se aude [ip]tul. Tulbur]rile sunt tot mai
mari, mai profunde. "nchei nu cu ce spun eu ci cu ce spune Domnul.
%C`nd vor 'ncepe s] se 'nt`mple aceste lucruri, s] v] uita[i 'n sus \i s]
ridica[i capetele, pentru c] izb]virea voastr] se apropie” (Luca 21:25-28).
Doresc aceste g`nduri s] trezeasc] m]car un stupar amator la
realitatea tr]irii \i intr]rii 'n {ara promis].
Stuparul
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Pauz] de evanghelizare 'ntr-un campionat la Corbu

Ziua Mul[umirii la S]cele

Rom`nia pentru Hristos
%Cât este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis; vine
noaptea, când nimeni nu mai poate s] lucreze^ (Ioan 9:4 ).
Ruga[i-v] \i pentru noi. C]uta[i "mp]r][ia cerurilor. |i 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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