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Ruinele sinagogii din Capernaum

El porunce\te ca un St]p`n !
S-au dus la Capernaum. |i 'n ziua Sabatului, Isus a intrat 'ndat] 'n sinagog], \i
a 'nceput s] 'nve[e pe norod. Oamenii erau uimi[i de 'nv][]tura Lui; c]ci 'i
'nv][a ca unul care are putere, nu cum 'i 'nv][au c]rturarii. "n sinagoga lor era
un om, care avea un duh necurat. El a 'nceput s] strige: %Ce avem noi a face cu
Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit s] ne pierzi? Te \tiu cine e\ti: E\ti Sf`ntul lui
Dumnezeu!^ Isus l-a certat, \i i-a zis: %Taci, \i ie\i afar] din omul acesta!” |i
duhul necurat a ie\it din el, scutur`ndu-l cu putere, \i sco['nd un strig]t mare.
To[i au r]mas 'nm]rmuri[i, a\a c] se 'ntrebau unii pe al[ii: %Ce este aceasta? O
'nv][]tur] nou]! El porunce\te ca un st]p`n chiar \i duhurilor necurate, \i ele 'l
ascult]!^ (Evanghelia dup] Marcu 1:21-27)

Din via[a stuparului...

Cu aproape trei decenii 'n urm], cutreieram o p]rticic] din Mun[ii
Siera, 'n c]utarea unui loc la zmeur] sau afine. |tiam c] acestea
cresc de obicei 'n zonele muntoase, a\a cum le g]sisem la poalele
Muntelui Par`ng 'n locul meu de na\tere. Dar am 'n[eles c] m-am
'n\elat, c] aici 'n America e alt] clim], o alt] natur], o alt] vegeta[ie
cu totul diferit]. Totu\i am v]zut 'n dealurile Mariposei o plant] care
acoperea valea \i dealurile cu un covor alb de flori d`nd privitorului o
priveli\te minunat]. Mai ales ca stupar visam bel\ug de nectar.
Am dus tratative cu un pompier din p]dure ca s]-mi lase stupii pe
propietatea lui. Cum serviciul nu-mi permitea s]-mi v]d des stupina,
la prima vizit] am fost pl]cut surprins s] v]d magaziile 'nc]rcate cu o
miere aromat] \i foarte deschis] la culoare. De fapt o nou] [ar], o
nou] speran[], un nou vis. Bucuria a fost de scurt] durat] pentru ca
'n cur`nd am constatat ceva ciudat \i la 'nceput misterios. Mierea
adunat] nu era de la florile albe care acoporeau mun[ii \i dealurile ci
de la un arbore frumos \i puternic
Vreau s] p]strez
care popula dealurile din loc 'n loc
singuratic \i care d]dea abunden[]
Vreau s] p]strez iubirea cald]
de nectar. Mai t`rziu am aflat ca
Din inima Ta, scump Isus,
arborele se nume\te Buckeye.
C]ci doar 'n Tine mi se scald]
Mierea produs] de acest arbust
Tot visul sl]vilor de sus.
este bun] pentru oameni maturi,
Vreau s] p]strez ce-ai pus 'n mine, bun] pentru albinele mature, dar
Ce slujb] mi-ai 'ncredin[at
otr]vitoare pentru genera[ia t`n]r].
"ntr-o desag] cu suspine
C`nd am cercetat de aproape
C`nd 'n lucrare m-ai chemat.
stupina am constatat c] am pierdut
o genera[ie t`n]r], c] aproape toate
Nu vreau s-aleg o alt] cale
albinele tinere hr]nite cu miere de
Nici flac]ra din foc str]in,
Buckeye erau handicapate \i c] ele
Nu vreau nici laudele goale,
nu erau capabile s] creasc] o nou]
Nici vraja unui alt destin.
genera[ie s]n]toas]. Am r]mas
Mai bine-n haina sf`rtecat],
dezam]git v]z`nd o genera[ie
Ur`t de lume \i uitat,
handicapat]. Mergeau 'ncet, unele
Dar s] r]m`n 'n sf`nta Ceat],
|i 'n Hristos 'nve\m`ntat! (V.P.)
Urmare 'n pagina 15
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%Iar pe robul acela netrebnic, arunca[i-l 'n 'ntunericul de afar],
acolo va fi pl`nsul \i scr`\nirea din[ilor^ (Ev.Matei 25:30)
Racheta %P]m`nt^ \i-a dat jos to[i c]l]torii chiar 'n fa[a
Scaunului de Judecat]. |i racheta s-a 'ndep]rtat rapid sc]ldat] 'n
fl]c]ri. E ziua de apoi, ziua final]. To[i sunt escorta[i. Nimeni nu
poate fugi, nu poate s] se ascund]. E o mul[ime enorm]. "ncep`nd
cu taica Adam \i p`n] la ultimul str]-str]nepot '\i a\teapt] r`ndul
s] dea socoteal]. E prezent \i Cain, \i Nimrod, \i falnicul
Nebucadne[ar, \i crudul Nerone, \i Hitler, \i Stalin, \i Antonescu,
care a vrut s] ne duc] pe to[i bapti\tii la Bug, \i pantofarul
Ceau\escu. To[i tremur] ca varga.
La r`nd apare unul numit Netrebnic \i i se cere s] r]spund] ce a
f]cut cu zestrea vie[ii ce i s-a dat. "nfiorat \i cumva obraznic, el
spune c] a 'ngropat-o 'n p]m`nt \i acum o restituie. El nu se scuz]
de mari \i grosolane p]cate \i nici Str]lucitul Judec]tor nu 'l acuz]
de a\a ceva, ci 'i spune c] a fost viclean \i lene\. El pleac] capul \i
urmeaz] groaznica sentin[].
El era robul St]p`nului. A tr]it pe averea \i din averea
St]p`nului. A b]ut apa St]p`nului \i a respirat aerul St]p`nului.
Tot ce a avut era a St]p`nului. El doar un simplu profitor, care n-a
vrut s] lucreze pentru Marele s]u St]p`n. "n viclenia lui, de\i \tia
c] St]p`nul e drept \i aspru, 'i pl]cea s] tr`nd]veasc], s] stea la
televizor, s] se distreze la sport, nu s] lucreze, nu s] doneze un
ban la misiune sau s] ajute pe unul 'n mari nevoi. Credea c] poate
s] scape de r]spundere. A\a ceva numai preo[ii \i predicatorii
citesc din Evanghelie, dar el nu credea Evanghelia, de\i mergea
din c`nd la biseric], nu credea c] exist] Dumnezeu, nu credea c]
este o Judecat] final] \i o condamnare ve\nic]. De ochii
oamenilor f]cea pe religiosul. Se pricepea s] joace teatru. Dar
3

acum iat]-l adus la judecat]. Toat] necredin[a lui s-a spulberat,
c]ci realitatea 'i deap]n] filmul vie[ii \i nu mai are nici o scuz].
Mintea viclean] i s-a blocat la lumina orbitoare a completului de
Judecat]. Acum totul e prea t`rziu. M`ntuitorul a devenit
Judec]torul. |tie c] a avut at`tea oportunit][i s] tr]iasc] altfel. A
v]zut mari schimb]ri la al[ii, a auzit c`nd a fost la biseric], vestea
bun] c] poate fi iertat, dar a r`s de ea, el nu se vedea netrebnic,
doar era cineva 'n societate. El n-a dat 'n cap la nimeni, nu a spart
casa nim]nui, el se credea om de treab]. Dar acum sc]ldat 'n
lumin] se vede tot murdar, vinovat, nu mai are nici un cuv`nt de
ap]rare. Mai ales c] St]p`nul pe care L-a dispre[uit, acum e
Marele Judec]tor \i e furios 'mpotriva lui. De aceea tremur] de
groaz].
|i ca bubuitul unui tr]znet se aude sentin[a: %Pe Netrebnicul
acesta arunc][i-l 'n 'ntunericul de afar]: acolo va fi pl`nsul \i
scr`\nirea din[ilor^. Afar] e lumea celor f]r] Dumnezeu, e iadul. |i
sentin[a se execut] 'ndat].
……………
Sentin[a, f]r] difuzoare, e auzit] de to[i. Fiorii groazei 'i
cople\esc pe cei mai mul[i, "n fa[a Scaunului de Judecat] to[i pot
fi numi[i %Netrebnicul^. Chiar \i cei ce au c`ntat c] sunt m`ntui[i
'\i dau seama c] nu au f]cut tot ce erau datori s] fac]. Unii au
jucat teatru. Aveau talantul, dar l-au 'ngropat 'n p]m`nt. Tot ce au
f]cut, toat] osteneala lor, toat] alerg]tura a fost pentru p]m`nt
F]r] s] li se spun], '\i dau seama c] rug]ciunile nu erau rug]ciuni,
ci doar un formalism, nu o p]rt]\ie cu Dumnezeul Preasf`nt; c]
p`n] \i binefacerile erau spre fala p]m`ntescului lor \i c] dac] ar
fi fost din dragoste, totdeauna ar fi putut jertfi mai mult, ar fi
putut osteni mai mult; c] ar fi putut iubi pe al[ii cu mai mult]
c]ldur], ca ar fi putut ajuta pe mult mai mul[i s] primeasc]
m`ntuirea, c] ar fi putut s] "l asculte 'n totul pe Domnul \i n-au
fost gata la aceasta. De aceea e cutremur]toarea 'ntrebare: %Nu
cumva sunt eu Netrebnicul?^
O, Doamne, a\ vrea ca atunci, 'n ziua aceea, s]-mi spui: %Bine
rob bun \i credincios ! Intr] 'n bucuria St]p`nului t]u^
Petru Popovici
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%Iat] ce pl]cut \i ce dulce este s] locuiasc] fra[ii 'mpreun]!”
(Psalmul 133:1)

La Ha[eg, jude[ul Hunedoara, pe 29 August 2010 a trecut 'n
ve\nicie Rodica P]ulescu. Originar] din Biserica Baptist] M]r]\e\ti,
Jude[ul Mehedin[i. Rodica \i familia ei, P]ulescu Constantin, a fost o
familie de baz] pentru lucrarea Domnului din M]r]\e\ti. Nu pot s]-mi
amintesc copiii, tinerii, adolescen[ii \i adul[ii din M]r]\e\ti f]r] Rodica
cu mandolina ei \i apoi cu chitara. To[i din zona aceea au cunoscut-o
\i de aceea foarte mul[i au mers la Ha[eg la serviciul de
'nmorm`ntare \i au pl`ns-o pe Rodica \i plecarea ei timpurie 'n urma
unei lupte cr`ncene cu cancerul.
Am 'nceput cu aceast] realitate dureroas] pentruc] acolo l`ng]
sicriul ei prietenii ei au realizat un adev]r fantastic de dur \i anume:
faptul c] plec`nd fiecare la ale lor au neglijat p]rt]\ia unii cu al[ii. Au
realizat c] via[a este scurt] \i fragil] \i p]rt]\ia ar trebui s] fie o
prioritate. Atunci, acolo ei \i-au zis unii c]tre al[ii: De ce trebuie s] ne
'nt`lnim doar c`nd trebuie s] pl`ngem, hai s] creem ocazii c`nd s]
ne 'nt`lnim si s] ne bucur]m 'n Domnul. Astfel, atunci, acolo s-a luat
decizia ca pe 21 August 2011, s] se organizeze o reuniune la
M]r]\e\ti a tuturor celor care au amintiri \i sunt lega[i 'n vreun fel de
M]r]\e\ti. Pentru cei care nu \tiu trebuie s] fac o parantez] aici.
M]r]\e\ti este localitatea din nord-vestul Mehedin[ilor \i Gorjului unde
'n 1953 a fost plantat] prima biseric] baptist] 'n condi[iile cele mai
vitrege posibil. De aceea foarte mul[i au avut de a face cu lucrarea de
acolo \i se identific] 'n vreun fel cu M]r]\e\tiul.
Pe 15 August 2011, zburam cu 4-500 de mile la or] de la San
Francisco spre Rom`nia, %arz`nd^ de ner]bdare, de curiozitate \i
emo[ii, ca s] ajung la acel eveniment unic de p]rt]\ie \i s] am
pl]cerea de nedescris s] fiu parte cu acei care doreau s] fim
'mpreun]. Fra[ii Motea Gheorghe \i Toma Ion au depus un efort
5

fantastic dar au realizat o 'nt'lnire incontestabil de reu\it] f]r] ca
publicul s] \tie cine au fost organizatorii. De obicei nou] ne place s]
ne afirm]m \i s] ne aplaude oamenii.
S`mb]t], 20 August, au 'nceput s] vin] prieteni, fra[i de
pretutindeni: Constan[a, Bucure\ti, Valea Jiului, Valea Ha[egului, Baia
Mare, Jude[ul Arad, Jude\ul Timi\, Caransebe\, Valea Bistrei,
Mehedin[i, Gorj, etc. S`mb]t] seara de la 6:00 p`n] la 11:00 noaptea
am avut foc de tab]r] pe Valea Brebinei 'ntre St]ne\ti \i Ob`r\ia
Clo\ani. Tinerii au jucat volei, grupuri de c`nt]re[i au sl]vit pe
Domnul. "mpreun] am c`ntat, am discutat, am dat m`na unii cu al[ii,
ne-am rugat, am f]cut cuno\tin[] unii cu al[ii. Au fost \i lacrimi de
bucurie. Cu unii nu ne-am v]zut de 20-30 de ani. S-a creat 'ntradev]r o admosfer] c`nd s-a putut spune %Iat] ce pl]cut \i dulce
este s] fie fra[ii 'mpreun]^. Un foc mare, lumini puternice, c`ntari,
petarde \i chiar \i firewoks (ca 'n America). Toate acestea f]ceau s]
r]sune valea \i s] se 'nal[e slav] spre ceruri. "[i venea s] zici ca
ucenicii alt]dat]: %Hai s] facem colibe \i s] st]m aici toat] noaptea^.
Bucuria s-a continuat Duminc] diminea[a la Biserica Baptist] din
M]r]\e\ti, de la 9:00 la 12:00 cu un moment de rug]ciune, c`nt]ri
de 'nchinare, saluturi, diapozitive cu imagini ale trecutului bisericii \i
predic]. Provocarea mea adresat] adun]rii de peste dou] sute a fost
s] reflect]m cum a lucrat Dumnezeu 'n trecut cu p]rin[ii no\trii \i ce
trebuie s] 'nv][]m noi de la istorie. De ce acum noi nu mai facem ce
au f]cut ei? Am provocat fra[ii s] ne 'ntreb]m 'n mod serios: Unde
s'ntem? Dac] nu cumva am pierdut p]rt]\ia din Gr]din] cu Tata. S]
ne aducem aminte cine suntem! S] nu uit]m c] suntem copiii lui
Dumnezeu, de unde decurge o mare datorie \i o responsabilitate
fantastic]. Nu ne putem ascunde printre tufe \i nu trebuie s] tr]im 'n
goliciune \i ru\ine. Suntem un neam sf`nt, un popor al lui
Dumnezeu. Pozi[ia noastr] nu ne permite inferioritate \i mediocritate.
De fapt 'ntr-un fel am v]zut aceasta ca realitate fiindc] Gheorghe
Motea este secretar la prim]ria din Ob`r\ia Clo\ani \i Toma Ion este
consilier la prim]ria din Baia de Aram]. Deci cei doi organizatori sunt
oameni ai lui Dumnezeu folosi[i de comunitate. De la biseric] la ora
12 au fost to[i invita[i la C]minul Cultural unde p`n] la ora 6:00 dup]
mas] a urmat pr`nzul, c`nt]ri 'n continuu cu c`nt]re[i califica[i,
m]rturii, prezent]ri, 'mbr][i\]ri, etc. Dac] numai a\a este 'n Cer tot
se merit]. Este 'ntr-adev]r pl]cut \i dulce. Dac] spa[iul mi-ar permite
s] aduc aici m]rturii depuse cu acea ocazie ar fi fantastic. "ncerc
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totu\i s] aduc aici dou] g`nduri ale participan[ilor. Nicu Andrei a
spus: %Dac] ne-am bucurat aici 'ntr-un a\a mare num]r, este c]ci
'nceputul lucr]rii de aici este pe temelia de neclintit – pe Hristos.^
Elena Bogdan, din Tr. Severin a afirmat: %Amintirile care ne leag] pe
to[i de M]r]\e\ti, ne conecteaz] pe to[i 'n Hristos Domnul, \i 'n
amintirea binecuv`ntatului S]u rob, fratele \i sora Ploscaru
Haralambie. Ce reuniune glorioas], ce bucurie. Slav] Lui !!^
Pentru mine care am p]r]sit Rom`nia 'n timpul persecu[iei
communiste a fost o experien[] deosebit] s] avem acolo un poli[ist,
un secretar de prim]rie, un consilier de prim]rie, un ofi[er de
pompieri, un doctor. Exist] acolo un poten[ial fantastic \i c`nd
oamenii se unesc 'n Duhul lui Hristos se fac lucr]ri minunate. Noi cei
de aici care vrem s] facem ceva acolo trebuie doar s] vedem unde
este Dumnezeu la lucru \i acolo s] ne angaj]m cu El.
De\i am stat mai mult de trei s]pt]m`ni 'n Romania timpul a
trecut foarte repede. Am vizitat personal c`teva biserici \i am predicat
'n ele. La Baia de Aram] am fost de dou] ori 'ntr-o vineri seara \i
duminic] diminea[a. Acolo Dumnezeu este la lucru 'ntr-un mod
deosebit de minunat. A\
putea s] scriu o pagin],
dou], numai despre asta.
Am fost foarte impresionat.
Cred c] este cea mai mare
biseric] din Oltenia. Recent
au avut dou] botezuri. Unul
de 30 de persoane \i altul de
9 persoane. Dac] vre[i s]-l
vede[i pe Dumnezeu la lucru uita[i-v] acolo. |i dac] vre[i s] ajuta[i, ei
au un proiect foarte mare 'n progres. Contacta[i-l pe p]storul
Corneliu Samoil].
Am vizitat biserica din Tr. Severin, Ob`r\ia Clo\ani, C]lug]reni,
Clo\ani, \i desigur cea din M]r]\e\ti. Biserica din Tr. Severin are o
gr]dini[] care se lupt] s] supravie[uiasc] 'n condi[iile 'n care foarte
pu[ini au un servici, \i mul[i sunt pleca[i 'n str]in]tate dup] lucru.
Celelalte sunt biserici micu[e fiecare cu lupta ei fiecare, toate fiind
afectate 'ntr-un fel sau altul de c]tre condi[iile social-politice \i
economice.
Condi[iile speciale create cer schimb]ri radicale 'n strategie. Vor
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sau nu s] accepte realitatea, bisericile sunt expuse la condi[ii \i
cerin[e absolut noi. Cred c] am fost lua[i prin surprindere de
mul[imea de transform]ri rapide sociale \i culturale \i prin urmare
bisericile \i liderii lor sunt dep]\i[i de situa[ii. Ajutorul financiar de\i
este at`t de necesar, nu cred c] rezolv] impasul. Bisericile noastre au
nevoie de lideri echipa[i \i chema[i de Dumnezeu pentru vremuri ca
acestea. Scriu aceste r`nduri cu mare responsabilitate. Nu se poate
continua pe linia veche \i ob[ine rezultate. Pentru un vin nou trebuie
burdufuri noi. Doar a %pompa^ predici duminica de la amvon,
deconectate de realitatea zilnic] nu realizeaz] nimic. %Da[i-le voi s]
m]n`nce,^ a spus Domnul Isus. El s-a implicat 'n realitatea vie[ii
oamenilor.
Cunosc un prieten al meu, pastor american care lucreaz] pentru o
societate misionar] \i rolul lui este s] c]l]toreasc] tot timpul 'n
Africa, Asia, Orientul Mijlociu, doar s] [in] discursuri, lec[ii pentru
liderii locali ai bisericilor, multe din ele 'n clandestin, ca s] formeze
liderii necesari pentru situa[iile necesare. Trebuie s] nu confund]m
predicatorii cu p]storii. Exist] foarte mul[i predicatori dar nu prea
mul[i p]stori. P]storul nu doar d] %f`n” la oi. El merge 'naintea lor \i
noaptea doarme cu ele 'n staul. Pe c`mp \i dac] plou] el st] acolo
rezemat 'n baston. Avem un exemplu bun de p]stor. P]storul cel
Bun. Sunt convins c] dac] vrem s] ajut]m lucrarea 'n Romania
aceasta este o prioritate. Sper ca cei interesa[i s] aud] ce zice
bisericilor Duhul 'n aceste vremuri.
"n Harul Lui binevoitor,
Zaharia Ploscaru
Un tat] m]rturisea c] cea mai frumoas] senza[ie
pe care a avut-o 'n via[] a fost atunci c`nd erau
copiii mici \i se [ineau de m`n] cu el pe drum.
M`na copilului, mic] pl]p`nd], ginga\], slab]...
'n m`na lui de tat], m`n] sigur], mare,
puternic]. Uneori copilul [inea de m`n] pe tata,
\i str`ngea c`t putea de tare, ca s] fie sigur c] nu
scap] din m`nu[a lui mic] degetele m`inii tat]lui. Dar alte ori, copilul obosea, \i
atunci copilul observa ceva: de fapt tot timpul tat]l 'l [inea de m`n]. C`nd copilul
a 'n[eles lucrul acesta a fost lini\tit, fiindc] \tia c] m`na Tatlui s]u nu-l las].
Pe drumul vie[ii ne [ine de m`n] "nsu\i Domnul Isus, M`ntuitorul, \i m`na
Lui este str]puns] de cuie, are semnele iubirii Lui f]r] seam]n. Nu ne las]
niciodat]. Sim[i cum '[i [ine m`na ta slab]? O M`n] puternic], mare, sigur]. O
M`n] Atotst]p`n]. E m`na Domnului. Po[i merge lini\tit 'nainte...
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VE|TI DE PE
OGORUL EVANGHELIEI
%Sfin[ii, care sunt 'n [ar], oemnii evlavio\i,
sunt toat] pl]cerea mea^.
(Psalmul 16:3)

OLTENIA
TURNU SEVERIN. Fratele Pavel Ureche, p]storul bisericii,
ne-a comunicat c] 'n a doua jum]tate a anului, ei au luat
hot]r`rea s] fac] mai mult] misiune 'n jur spre a 'nt]ri bisericile
slabe \i spre a planta noi biserici. Astfel, 'n fiecare Duminic] au
plecat doi c`te doi la: V`nju Mare, la Sla\oma, Sise\ti, H`rnova,
Gemeni \i Noaptesa. La Turnu Severin au f]cut evanghelizare pe
stadionul ora\ului. Ca s] afle to[i despre aceasta, so[ \i so[ie au
mers cu afi\e \i invita[ii de la poart] la poart]. A\a c] vineri seara,
s`mb]t] sear] \i duminic] mii de oameni au venit la ascultarea
Evangheliei. Bun] pild] de urmat \i de al[ii.
DR}G}|ANI - OLT. Fr Opri\ ne scrie c] 'n primul trimestru
al anului a avut un studiu biblic cu 8 persoane, iar pe data de 3
Aprilie, au avut un botez cu 6 suflete. "ntre ace\tia au fost \i
suflete din comuna Coteana. Acolo nu avem biseric] dar p]storul
'mpreun] cu so[ia a mers 'n acea comun] \i a f]cut studiu biblic 'n
famili. Astfel dou] familii s-au 'ntors la Domnul. O familie, so[ \i
so[ie tr]iau nelegitim, dar dup] ce au primit lumina Evangheliei
\i-au f]cut formele \i s-au c]s]torit la Prim]rie. Prin aceasta cei
din comun] au v]zut schimbarea 'n ei. Chiar \i secretarul comunei
s-a interesat cum e cu botezul la poc]i[i, iar fr. Opri\ a avut ocazia
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s]-i vesteasc] Evanghelia. O alt] familie, care a fost botezat], c`nd
vin la biseric] la Dragane\ti, aduc \i pe al[i s]teni cu ei. Ace\tia
lucreaz] 'n domeniul construc[iilor, \i dup] cum e obiceiul aici, cei
la care lucreaz] 'i 'mbie cu b]utur], dar ei o refuz] \i prind prilejul
s] le m]rturiseasc] Evanghelia. Mai ales 'n zona aceea predomin]
b]uturile alcoolice. Deci, sunt o bun] m]rturie. E adev]rat c] unii
'i iau 'n der`dere. A\a au fost batjocori[i to[i adev]ra[ii cre\tini.
Dar Domnul 'i ajut] s] "l urmeze \i prin greut][i. "n cur`nd
sper]m s] se formeze \i 'n Coteana o Biseric] Baptist], care s]
poarte m]rturia Evangheliei spre binecuv`ntarea multor suflete de
acolo.

BANAT
|T~N}PARI. Fr Damian Ioan, care lucreaz] aici \i la
Moldova Veche, ne scrie c] bisericile au o frecven[] bun] \i c] au
un num]r frumos de copii \i tineri. La |t`n]pari au avut un botez
cu 14 suflete, la fel la biserica %Harul^ din Moldova Veche un
botez cu 14 persoane.

MUNTENIA
BUTURUGENI, jud. Giurgiu. Fr. Alexa Liviu ne scrie c]
biserica a contribuit la formarea unei noi biserici 'n P]dureni la 5
km. distan[] de la Buturugeni. Pe data de 12 iunie au avut un
botez cu o persoan].
BUCURE|TI. Fr. Peter Rong Makur ne scrie c] biserica
interna[ional] %Trezirea Spiritual]^ format] din refugia[i africani, a
avut un botez cu 2 persoane.
FILIPE|TII DE P}DURE. Fr. Dragnea Daniel ne face
cunoscut c] au avut evangheliz]ri cu distribuire de Biblii \i Nou
Testamente
CERNETU, jud. Teleorman. Fr. Mitroi Silviu ne scrie c] au
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avut un serviciu de botez cu o persoan] la T`nc]be\ti.
{IG}NE|TI. Fr. Furdui Daniel ne comunic] c] lucreaz] 'n
bisericile: %Betania^ din {ig]ne\ti, %Harul^ tot din {ig]ne\ti \i
biserica din Cervenia. Ei au avut o bucurie deosebit] pe data de 3
iulie 2011 cu ocazia unui botez cu 9 persoane.

TRANSILVANIA
CHIUE|TI, jud. Cluj. Fr. Bo\ca Aurel ne anun[] c] biserica
are 98 de membri, 48 de apar[in]tori \i 10 prieteni. Pe data de 28
august 2011, biserica s-a bucurat 'n mod deosebit cu prilejul unui
botez cu 3 suflete.
SURDUC, jud. S]laj. Fr. Peter Beniamin |tefan lucreaz] 'n
bisericile %Biruin[a^ din Surduc, %Speran[a^ din Var \i 'n biserica
%Emanuel^ din Domnin. La 22 mai au avut serviciul de
binecuv`ntare al unui bebelu\ care a avut o opera[ie reu\it] pe

Botez la Surduc. "n prim plan, de la st`nga: fr. p]stor Peter Beniamin |tefan; 'n
haine albe t`n]ra Lidia care s-a botezat; fr. p]stor Teofil Mihoc, p]storul bisericii
din Jibou, \i fiul; \i fr. Marius Chende, student la Seminarul din Bucure\ti.
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%O perl] este un 'nveli\ de r]bdare, o hain] sclipitoare,
[esut] 'n jurul unei dureri ustur]toare...^ — A\a explica un
naturalist formarea perlelor: 'n scoica pierdut] 'n ad`ncul
m]rii, a intrat un bob de nisip, ceva jenant, nepl]cut, o
durere ustur]toare. "n jurul acestui lucru nepl]cut se
formeaz] ceva frumos, scump, sclipitor, o perl]. Din
fiecare necaz, din fiecare 'mprejurare nepl]cut], 'n jurul
fiec]rei dureri ustur]toare, Dumnezeu vrea s] aduc] 'n
via[a noastr] c`te o perl], cu care s] ne 'nfrumuse[eze
caracterul, s] ne dea din slava Lui de Dumnezeu. La Geneza 37:3, Cuv`ntul
spune c] %Israel 'l iubea pe Iosif mai mult dec`t pe to[i ceilal[i fii ai s]i... \i i-a
f]cut o hain] pestri[]^. Abia la b]tr`ne[e a 'n[eles Iosif ce 'nseamn] haina
pestri[], o hain] cu multe culori, cu fire negre de durere, cu fire ro\ii de pl`ns, cu
fire albastre de n]dejde. |i 'n toate necazurile lui, Dumnezeu i-a [esut o hain]
sclipitoare. Din necazuri, perle! A\a lucreaz] Dumnezeu 'n via[a noastr].

inim]. La 5 iunie au avut un serviciu de botez la Domnin cu o
t`n]r] de 20 de ani, iar Duminic] 12 iunie la Surduc au avut un
botez cu o t`n]r] de 15 ani.
PANTICEU. Fr. Matei Ferenc lucreaz] 'n patru biserici: 'n
Panticeu are 16 membrii, la Vultureni 12 membri, la Giula 11
membri, iar la R]scruci 48 de membri. "n toamna aceasta ei au
avut dou] botezuri: unul la Giula cu 2 candida[i \i altul la R]scruci
cu 8 candida[i.
MARG}U. Fr. C]prar Emanoil din Huedin, lucreaz] 'n zona
de munte 'n trei biserici: la Marg]u are 35 membri, la Bedeciu are
40 membri \i la Dretea 14 membri. "n vara aceasta 'n toate cele
trei biserici ei au avut studii biblice cu un grup de tineri irlandezi.
Domnul s] aduc] o road] binecuv`ntat].
BEICA DE JOS. Aici lucreaz] fr. Urs Lucaciu. Biserica e
format] din fra[i romi. Ei au 59 membri, 36 apar[in]tori \i 12
prieteni Ei au 'nceput s]-\i construiasc] un loca\ de 'nchin]ciune,
dar fiind s]raci, apeleaz] s] fie ajuta[i s] poat] termina cl]direa.

MOLDOVA
SOLCA. Lucrarea la Solca progreseaz], de\i 4 famili au plecat
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Biserica Baptist] %Emanuel^ din Craiova, p]storit] de fratele Teofil Ologeanu, '\i
zide\te cu mari sacrificii noua cas] de rug]ciune. Desigur, ajutoarele din partea
bisericilor din str]in]tate sunt dorite \i a\teptate, mai ales acum c`nd criza
economic] a cuprins \i Rom`nia.
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la lucru 'n Spania. Ei au deschis 'nc] un punct de misiune la
marginea localit][ii Ilise\ti la C]minul Victor, un c]min de
b]tr`ni, unde sunt c`teva persoane botezate. Aici fr. Greciuc
Gheorghe [ine servicii de 'nchin]ciune 'n fiecare miercuri seara \i
duminica 'ntre servicii, iar la Solca \i Ilise\ti alternativ joi seara \i
Duminica. Au 18 prieteni pe care 'i preg]tesc pentru botez. La
Solca fac evangheliz]ri 'n parc 'ntre servicii, cu distribuire de Nou
Testamente \i bro\uri: %Marea am]gire cu formalismul religios^,
%E\ti sigur?^, %Exist] via[] dup] moarte^, bro\uri multiplicate
local. Mai ales bro\ura %Marea am]gire cu formalismul religios^ a
deschis ochii multora s] ias] din 'ntunericul spiritual 'n care se
aflau.
"n perioada 18-22 iulie au avut o echip] de medici credincio\i,
c`nd mul[i localnici au venit s] primeasc] medicamente ca s]-\i
trateze trupul, dar au primit mult mai mult dec`t se a\teptau, au
primit m`ntuirea sufletului \i s-au 'ntors acas] plini de bucurie
sl]vind pe Dumnezeu. Pe data de 14 august Biserica din Solca a
avut marea bucurie c] 6 suflete din Ilise\ti au fost gata s]-L
urmeze pe Domnul 'n apa botezului. Pentru aceast] ocazie, ei au
preg]tit 7 cadouri cu c]r[ile %Dragostea: Marea for[] a bisericii^ \i
%Exist] via[] dup] moarte^, de\i erau numai 6 candida[i de botez.
Textul predicii a fost din Fapte 8:26-40. Dup] terminarea predicii
\i s]v`r\irea botezului, fr. Greciuc a avut imboldul s] 'ntrebe
mul[imea adunat]: %Uite apa, ce v] 'mpiedic] s] fi[i boteza[i?^
Apoi s-au rugat, iar dup] rug]ciune, un b]rbat din adunare a
strigat: %Eu v]d apa, eu vreau s] fiu botezat, dar nu am haina de
botez.^ La 'ntreb]rile puse pentru m]rturisire, el a spus c] pe data
de 19 iulie, a venit la Stolone[ pentru medicamente. Atunci i s-a
m]rturisit Evanghelia \i a primit o Biblie. %Aduce[i-v] aminte,^ a
zis el, %c] atunci m-am hot]r`t s]-L urmeze pe Hristos
M`ntuitorul. Ast]zi, acum \i aici, vreau s] fiu botezat.^ Fra[ii i-au
dat haina ud] a unui frate ce a fost botezat, s-a dus, s-a 'mbr]cat \i
a fost botezat \i el. Apoi a primit el cel de al \aptelea cadou. Astfel
scopul Duhului Sf`nt cu cel de al \aptelea cadou s-a 'mplinit.
Sl]vit s] fie Domnul pentru felul cum El lucreaz].
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Urmare din pagina 2 — Florile Am]girii
cu aripile incomplete, altele cu picioarele incomplete, cele mai
'ndr]zne[e care ie\eau afar] zburau pu[in \i c]deau jos. Nu \tiam 'nc]
nimic despre floarea am]girii, doar un sim[ l]untric 'mi spunea c]
trebuie s] plec de acolo. Am mutat stupina 'ntr-un alt loc unde florile
erau s]n]toase \i a fost nevoie de aproape zece genera[ii p`n] c`nd
stupina \i-a revenit la vigoarea ei ini[ial].
%S] nu face[i, deci, cum facem noi acum aici, unde
fiecare face ce-i place, fiindc] n-a[i ajuns 'nc] 'n locul de
odihn] \i 'n mo\tenirea pe care v-o d] Domnul,
Dumnezeul vostru^ (Deut. 12:8-9) .
Am regretat mi\carea f]cut], am studiat pu[inele informa[ii
ob[inute de la departamentul agricol local, dar n-am aflat nimic
despre misterioasele flori am]gitoare care prin dulcea[a lor \i prin
abunden[a nectarului ademeneau albinele s] culeag] numai de la ele.
Foarte t`rziu unii profesioni\ti m-au f]cut s] 'n[eleg unde am gre\it.
Poate pentru cei spirituali a\ putea s] m] opresc aici \i cu c`t sunt
mai buni ca mine cu at`t ar da un 'n[eles mai str]lucit celor
'nt`mplate pentru via[a spiritual]. Totu\i am s] continui pentru cei ce
sunt ca mine.
Un frate iubit care se ocupa de bisericile formate de emigran[i 'n
Statle Unite (fratele Fisher) ne spunea adesea nou] Rom`nilor:
%P]stra[i cuv`ntul cum l-a[i primit, nu face[i gre\elile pe care le-am
f]cut noi^. B]ncile goale sunt istorii necunoscute de toat] lumea. Ele
'ns] povestesc singure despre o genera[ie 'n pericol. Venirea
Domnului e aproape, nectar am]gitor \i abudent se afl] pretutindeni.
Fiii no\tri sunt adesea hr]ni[i cu miere de Buckeye care ofer] o
atrac[ie deosebit]. Ca s] repare stupina, albinele mai 'n v`rst] au
f]cut mari sacrificii cresc`nd bebelu\i cu pre[ul vie[ii lor. Noi nu
putem face nici at`t, dar putem doi sau trei 'n Numele Domnului
Vie[ii s] cucerim imposibilul. Avem 'n El promisiunea c] ce la oameni
este cu neputin[] la Dumnezeu este cu putin[].
Dac] albinele nu au descurajat ci au lucrat cu pre[ul uzurii lor \i au
recuperat genera[ia pierdut], noi credinco\ii avem putere din puterea
Lui s] facem lucrul acesta. E nevoie s] apel]m la promisiunile lui
Dumnezeu, ca El s] deschid] pentru noi hambarele Cerului (Maleahi
3:10b). Ce vedem cu ochii fire\ti totul este imposibil dar ce vedem cu
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ochii duhovnice\ti totul este
posibil. "n cei dou] mii de ani
Evanghelia a traversat prin toate
zonele imposibile \i a ajuns
p`n] la noi. Nu pentru c] noi
suntem cineva, ci pentru c] Cel
ce este 'n noi este mai tare
dac`t lumea, pentru c] este
mai mare dec`t cel ce este 'n
lume. Noi suntem singura
armat] care nu cunoa\te
ordinul de retragere. El a spus %"ndr]zni[i c]ci Eu am biruit lumea^.
Dac] e\ti un crestin c`t de mic \i slab ca mine, e\ti un biruitor 'n
Domnul \i astep[i r]splata victoriei.
A\ vrea s] 'nchei cu un g`nd biblic mai ad`nc dec`t vorbirea mea
obi\nuit]. Suntem 'nv][a[i c] lucrurile duhului sunt pricepute doar de
cei care au Duhul lui Hristos, a\a c] florile am]gitoare pot fi pricepute
de cei sensibili la am]girile vremurilor, fiind c]l]uzi[i de Duhul lui
Dumnezeu. Ca \i stupar, nu am fost capabil la vremea respectiv] s]
disting florile aduc]tore de moarte \i mi-a trebuit un timp ca s] fac
deosebirea 'ntre ceea ce este bun \i ceea ce este d]un]tor, \i abia
dup] ce am pl]tit pre[ul necunoa\terii am \tiut s] m] feresc de florile
otr]vitoare. Tot a\a, ca \i credincio\i duhovnice\ti care c`t de c`t
p`n] acum avem o oarecare experien[] 'n via[a de tr]ire cu
Dumnezeu, ni se cere s] distingem nectarul otr]vitor al florilor
am]gitoare care fac r]u genera[iei tinere chiar \i s] ne ferim de a\azisul succes \i de victoriile aparente.
"n a\teptarea Domnului,
Stuparul

Rom`nia pentru Hristos
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis;
vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^
(Ioan 9:4).

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

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