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„Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate 
lucrurile în Numele Domnului nostru Isus 

Hristos !” (Efeseni 5:20

Unire, frumoasă unire,
Dorință ce arde-n Hristos,

Ca toți cei ce cred, în sfințire,
Uniți să trăiască frumos!

Unire, o, dulce unire, fierbinte și-adânc te dorim!
Topește-ne-n sfânta-Ți iubire, Isuse, ca UNA să fim !   (N.M.)

România pentru Hristos

Binecuvântat fii, Doamne, Scump Mântuitor iubit,
Tu, lumina mântuirii tuturor ne-ai dăruit!

Într-o noapte și-ntr-o iesle a venit la noi Hristos
În adâncul cel mai mare - harul cel mai luminos !

Celor ce vegheau cu grijă noaptea-n jurul turmei stând,
Tu le-ai dat cântări de îngeri și întâiul zâmbet blând !

Celor care cale lungă pentru Tine-au ostenit
Taina cea din veac ascunsă fericită le-ai ivit !

Celor care vreme multă cu credință-au așteptat
Bucuria negrăită să Te vadă Tu le-ai dat !

Fericiți cei ce veghează, fericiți câți ostenesc,
Fericiți cei ce Te-așteaptă, ei curând Te întâlnesc !

La Mulți Ani binecuvântați în Domnul!

Cu  prilejul  Sărbătorii  Nașterii  după  trup  a 
Domnului nostru Isus Hristos, și în numele Societății 
Misionare „România pentru Hristos”,  facem tuturor 
confraților noștri de neam, urarea și dorința aprinsă 
ca vestea bună a îngerilor pe izlazul Betleemului să vă fie o realitate în 
viață, în familii, în biserici, și pe tot pământul: „Slavă lui Dumnezeu în 
locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!”

Iar  Anul  Nou  2018  să  vă  fie  tuturor  un  an  al  îndurărilor  lui 
Dumnezeu,  un  An  al  harului,  un  An  al  Păcii  lui  Hristos,  așteptând 
fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și  
Mântuitor Isus Hristos! 
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„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!” (Luca 10:2)

2 Timotei 4:7-8
Poetul nostru spune: „O luptă-i 

viaţa; deci te luptă, Cu dragoste de ea, 
cu dor..” Și fără luptă nu-i răsplată. De 
la leagăn până la mormânt, fiecare 
făptură se află într-o luptă, o luptă 
continuă. A nu lupta înseamnă a începe 
a nu exista. Apostulul Pavel spunea că e 
posibil să ne luptăm cu pumnii în vânt. 
Supraviețuirea credinciosului trebuie să 
fie o luptă bună, pentru ca la sfarșitul 
călătoriei să atingem scopul dorit. „M-
am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit 
alergarea, am păzit credinţa.  De acum 
mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe care 
mi-o va da Domnul, Judecătorul cel 
Drept, în ziua aceea, şi nu numai mie, ci 
și tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea Lui.” (II 
Timotei 4:7-8). Căci noi 
nu avem de luptat cu 
carnea și sângele ci cu 
puterile veacului acestuia 
care sunt în locurile 
ceresti. Victoria acestei 
lupte depinde de unde 
este dusă, din cer sau de pe pământ.

În „Călătoria Creștinului,” Bunyan 
arată că de multe ori Creștinul a fost 
amăgit să se oprească din drum, dar 
Evanghelistul îi dădea todeauna sfatul 
să meargă mai departe. Întreaga 
călătorie este condusă de Duhul Sfânt 
care nu e de obârșie omenească. El e 
trimis tocmai pentru a fi Învățător și 
Ocrotitor. A fi creștin nu înseamnă a nu 
avea pierderi sau greutăți în luptă. 
Domnul Isus a profețit că în lume vom 
avea necazuri. Luptătorul nu poate să 
dormiteze, ca nu cumva vrăjmașul să-i 
provoace pierderi ireparabile. Apostolul 
Iuda ne spune să încercăm a salva pe 
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unii slabi, să-i smulgem ca din foc, iar 
pe cei strecurați printre noi din tabăra 
străină să-i depistăm, pentru că ei luptă 
conștienți, sau inconștienți, împotriva 
lucrării Duhului Sfânt, îngreunând 
osteneala celui ce aleargă spre cer.

Pen t ru că sun t s tupar , vă 
împărtășescc câteva gânduri învățate în 
stupina mea. „Oițele” mele care 
îndulcesc cafeaua multora au, ca și 
creștinii, o mulțime de dușmani. Unii 
sunt agresivi, alții sunt pașnici și blânzi. 
Mentionez câțiva agresivi, și unul din 
cei pașnici și blânzi.

Printre dușmanii agresivi este o 
pasăre frumoasă care face mereu 
plecăciuni elegante. Ea poate mânca la 

o masă 40 de albine 
l u c r ă t o a r e . U n a l t 
dușman este un bondar 
mare supranumit „lupul 
albinelor”. El culege 
albina când ea e ocupată 
cu culegerea nectarului. 
El se bucură de o hrană 
substanțială, polen, miere 

și tot ce e bun din albină. Broaștele cu 
limba lor lipicioasă stau sub coșnită și 
culeg albinele obosite. Albinele nu se 
răzbună pe bondari sau pe păsări. 
Arma lor e o regină harnică care prin 
natalitate înlocuește pierderile zilnice. 
Ast fe l , de mi i de ani a lb ine le 
supraviețuiesc.

Dar să nu uit pe dușmanul blând și 
neagresiv. E un fluturaș mic, nu prea 
frumos. Se confundă ușor cu culoarea 
lemnului nevopsit. Nu zboară mult, stă 
liniștit pe peretele coșniței și savurează 
aerul specific al familiei pînă când și 

Pagina Stuparului
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În noaptea Nașterii s-a dat lumii cea 
mai bună veste. Lumea avea nevoie de 
un Mântuitor și vestea dată de înger a 
fost: „Vi s-a născut un Mântuitor!” Dar 
și atunci, ca și astăzi, vestea bună unora 
le-a pricinuit mare bucurie, iar altora nu 
le-a folosit la nimic. Nu v-ați întrebat de 
ce, atunci când unii au auzit buna veste, 
a u r ăm a s r e c i , 
n e p ă s ă t o r i , d e 
parcă ar fi fost 
stană de piatră? De 
ce magii sunt gata 
să vină de la mii de 
kilometri, iar preoții 
cei mai de seamă și 
că r turar i i , c a re 
c u n o ș t e a u b i n e 
proorociile, nici nu 
s-au sinchisit? De 
ce azi , uni i se bucură cu fa ța 
străluminată în extaz de mântuirea prin 
Hristos Domnul, iar alții, care au auzit 
vestea bună de sute de ori, habar nu au 
de-o așa bucurie? Ba sunt preoți, 
păstori și chiar profesori de teologie 
care nu au simțit niciodată o așa 
bucurie. Oare nu a fost vestea 
bună dată pentru toți? De ce nu se 
bucură toți de ea? Observați acum 
la sărbători că unii se bucură cu 
a d e v ă r a t d e N a ș t e r e a 
Mântuitorului, iar alții se bucură de 
paharul de băutură, de o haină nouă, de 
dans, de petreceri, dar nu de Hristos 
Domnul. Să fie oare Dumnezeu nedrept 
în acordarea bucuriei? O dă doar 
unora? Sau vina este la oameni?

Scriitorul epistolei către Evrei ne 
explică: „Căci și nouă ni s-a adus o veste 
bună ca și lor; dar lor Cuvântul 
propovăduit nu le-a ajuta la nimic, 
pentru că n-a găsit credință la cei ce l-
au auzit” (Evr.4:2). În dosul bucuriei 
este forța credinței care declanșează 
bucuria, și la fel în dosul lipsei de 
bucurie este piedica necredinței. Ce 
binecuntată ar fi clipa aceasta dacă tu ai 

Ieslea

da piedica la o parte! Și sufletul tău ar 
fi atunci copleșit de marea bucurie că 
S-a născut Mântuitorul.

Ca să înțelegi adevărul acesta, 
cugetă la cele două grupe de oameni 
care s-au bucurat de Nașterea 
Domnului: păstorii și magii.

Păstorii s-au bucurat nespus și s-au 
întors de la staul cântând de bucurie, 
proslăvind pe Dumnezeu. Umilii 
ciobani au văzut îngerul, au auzit 
vestea bună, dar bucuria o constatăm 
numai după ce au găsit Pruncul culcat 
în iesle. Credința i-a ajutat să ajungă la 

această bucurie. Ei 
au crezut ce le-a 
spus îngerul, au 
lăsat turmele și au 
plecat în grabă la 
Betleem…

Acum vino la 
tine. Ai de toate 
pentru sărbătoare, 
dar te bucuri  ca 
păstorii? Ai crezut 

tu vestea bună? Te-a adus pe tine 
credința la picioarele Lui? Este El cu 
adevărat Mântuitorul tău personal? Te-
a izbăvit El din starea de păcat?

Să privim la forța credinței în 
acțiune la magi. Lor Dumnezeu le-a 

vorbit prin stea că S-a născut un Nou 
Împărat. Și ei au crezut. Dacă ar fi fost 
astronomii de azi ar fi zis: „Asta e 
superstiție!”, dar ei au plecat la drum. 
Crezi că ei n-au avut piedici? Ce vor fi 
zis soțiile lor? Apoi ce cheltuieli se 
cereau pentru un drum așa de lung? Ce 
pericole prin pustiu? Și la drept 
vorbind ce aveau ei a face cu Noul 
Împărat, care era la mare depărtare? 
Dar ei au înfruntat toate pentru că au 
crezut în revelația divină și de aceea I-
au adus daruri scumpe Noului Împărat. 
Numai în veșnicie ne vor putea 
împărtăși ce bucurie și ce simț de 
adâncă închinare cu fețele la pământ le-
a inspirat Copilașul sfânt. La întâlnirea 

 …
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mirosul lui se identifică cu cel al 
albinelor din stup. La momentul potrivit 
intră în stup fără ca paznicii, garda 
stupului, să detecteze un miros străin. 
Odată ajuns în stup fluturele femelă 
caută locurile neacoperite de albine și își 
depune ouăle. Nu după mult timp 
stupul capătă un miros nou cu care 
albinele se obișnuiesc treptat și astfel 
fluturașii de acum neobservați trăiesc 
împreunnă până la distrugerea totală a 
familiei.

Apostolul Iuda, fratele Domnului 
Isus, spune cu multă durere ș i 
îndrăzneală. „Căci s-au strecurat printre 
voi unii oameni scrişi de mult pentru osânda 
aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în 
desfrânare harul Dumnezeului nostru şi 
tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi 
Domn, Isus Hristos” (Iuda 4). Sunt 
blânzi, inofensivi și împărtășesc cu 
plăcere osteneala muncii credincioșilor, 

întocmai ca Tobie și Sanbalat, care 
doreau să se strecoare în poporul 
Domnului și să-și împlinească acolo 
planurilor lor. Astăzi, ca și pe vremea 
aposto l i lor , e nevoie de s fatul 
apostolului Iuda în vederea celor ce 
încurcă sau împiedică lucrarea 
Domnului. Oricare ar fi situația, 
„sângele martirilor este sămânța 
creștinilor.” Adevăratul creștin se 
bucură de conducerea cerească. Pentru 
noi, fie că murim, fie că traim, suntem 
ai Domnului.

Ești cupris în luptă de a trăi sau a 
muri pentru Hristos? E tot una, 
victoria e a lui Isus Hristos prin Duhul 
Sfânt. Mai des oamenii caută biserici 
potrivite gustului lor. Adevărata 
Biserică este aceea în Hristos, acolo 
unde păcatul e condamnat iar Isus 
Hristos este glorificat. Despre Lot se 
spune că își chinuia sufletul în Sodoma 
din cauza tuturor lucrurilor pe care le 
auzea și vedea acolo. Azi mai mult ca 
oricand ne inundă Sodoma. Ești gata să 
rămâi creștin? Lot a rămas acolo până 
îngerii l-au scos afară. Să rămânem și 
noi până îngerii Domnului ne vor lua 
de mână și ne vor scoate afară din 
Sodoma modernă. Noi biruim pentru că 
El a biruit lumea, și de milenii biserica 
lui Hristos a produs noi generații de 
martiri. Acuma e rândul nostru. Mai 
mult decât supraviețuirea albinelor, aici 
pe pîmânt noi vom fi transferați în 
Împărăția Harului lui Dumnezeu. 
Maranata!

Stuparul
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„Vă aduc o veste bună!” Prin Domnul Isus Hristos a coborât harul pe pământ. 
Cerul are pentru noi o veste bună, Evanghelia că Dumnezeu era în Hristos 
împăcând lumea cu Sine. Cine primește această Evanghelie primește darul lui 
Dumnezeu, viața veșnică. Într-o lume a morții și întunericului, Evanghelia ne 
aduce viața și lumina. Slavă Lui! „...O veste bună pentru tot norodul!” A venit 
Domnul la noi, la toți. Accentul din cuvintele îngerului e pus pe tot norodul, 
plebea, poporul de rând. Împăratul împăraților a ocolit palatele lumii cu fildeșul 
tronurilor orientale, și rubinul coroanelor romane, și luxul grădinilor 
suspendate. A coborât la praful opincilor, la grajdul sărmanilor, la tăcerea și 
lacrămile obidiților. A venit ca să ne arate ce înseamnă dragostea adevărată.

Fie peste noi binecuvântarea Tatălui ceresc în familii și în biserică. Și toate 
colindele și cântările noastre să-L laude pe Domnul. v

cu El au avut adevărată Sărbătoare! E 
așa Sărbătoarea ta?

Și toți cei ce au adevărata bucurie 
de Hristos Domnul, e necesar să ajute 
și pe alții să creadă în El. Prin tot ce 
puteți, ajutați pe mulți să fie mișcați de 
forța credinței să ajungă la Mântuitorul, 
căci numai atunci se vor bucura cu 
adevărat. Glorie veșnică Numelui 
Său sfânt!

Pitt Popovici
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Ne apropiem cu pași repezi de 
sfârșitul anului acesta și începutul unui 
an nou, și poate vrem în câteva zile să 
recuperăm din timp și să îndeplinim 
lucrările pe care aveam de gând să le 
facem în anul acesta. La Eclesiastul ni 
se spune că este un timp pentru toate 
lucrurile, și înțeleg că Dumnezeu ne-a 
hărăzit timp pentru toate lucrările pe 
care trebuie să le îndeplinim în trăirea 
noastră pe acest pământ. Accentuez 
cuvântul „trebuie” pentru că sunt 
probabil multe care ni se pare că trebuie 
însă timp suficient ne este alocat doar 
pentru cele care „trebuie” cu adevărat. 
Aici este o mare problemă că este greu 
să distingem între lucrurile care ni se 
par a fi importante dar nu sunt, și acelea 
care de fapt sunt importante și trebuie 
să le îndeplinim. 

Ziua de astăzi pare prea scurtă
Din cauza nesiguranței zilei de 

mâine suntem tentați să înghesuim toate 
activitățile în ziua de astăzi. Eu observ 
că din ce în ce suntem inundați de tot 
felul de lucruri și de activități care toate 
par importante și mie nu mi-a plăcut 
niciodată să tărăgănez lucrurile, și astfel 
mă găsesc în postura să o fac cu unele 
activități. Văd că astăzi ne trebuie mult 
mai mult discernământ să selecționăm 
ce trebuie făcut din ceea ce se pare că 
trebuie. Dacă ne întoarcem iar la ce 
spune Solomon, nu ziua este prea scurtă 
ci activitățile sunt prea multe. 

Domnul Isus ne spune în Matei 
6:33, că prima prioritate este Împărăția 
lui Dumnezeu și toate celelalte se 
adaugă la acest pachet. Dacă le punem 
pe celelalte întâi nu mai rămâne loc 
pentru Împărăția lui Dumnezeu și am 
risipit timpul cu lucruri care ni se par că 
trebuie făcute. De asemenea Domnul 
Isus ne spune că pe câmpul Evangheliei 
secerișul e copt și când secerișul e copt 
devine prioritate peste alte lucruri 

pentru că e un sezon care nu permite 
întârziere. 

Ziua de mâine n-a promis că vine
Fiindcă ziua de astăzi pare prea 

scurtă suntem tentați să amânăm prea 
multe activități pentru ziua de mâine. 
Însă cum ne spune Iacov, și cum ne-am 
convins și noi prin experiențele noastre, 
ziua de mâine nu ne-a promis că va veni, 
și astfel, lucrurile importante s-ar putea 
să rămână nefăcute. Edgar Albert Guest 
a scris o poezie din care putem învăța 
pericolul amânării lucrurilor importante 
pentru ziua de mâine. Am încercat s-o 
traduc suficient ca să putem învăța ceva 
din ea.

El și-a propus să fie tot ce trebuie să fie 
un muritor... Mâine.

Nimeni nu va fi mai milos și mai curajos 
decât el... Mâine.

Știa un prieten tare negăjit și istovit care 
s-ar bucura de o încurajare neceasară. Îl va 
suna să știe ce pote face pentru el... Mâine.

În fiecare dimineață așează pe birou 
scrisoarea pe care o va scrie... Mâine.

Apoi s-a gândit la un prieten pe care îl va 
înviora... Mâine.

E trist că e prea ocupat astăzi, și n-are 
nici un minut să se oprească din drum; timp 
mai mult el va avea pentru alții... Mâine.

Ar fi fost cel mai renumit dintre toți 
lucrătorii... Mâine.
Toată lumea l-ar fi cunoscut, dacă ar fi ajuns 
ziua de... Mâine.

Dar de fapt, a murit și s-a stins din 
vedere, și tot ce-a lăsat după ce viața a trecut, 
a fost un munte de lucruri pe care intenționa 
să le facă... Mâine.

(de Edgar Albert Guest) 
„Deaceea așa vorbește Domnul: „Dacã 
te vei lipi iarãși de Mine, îți voi 
rãspunde iarãși, și vei sta înaintea Mea; 
dacã vei despãrți ce este de preț de ce 
e s t e f ã r ã p r e ț , v e i fi c a g u r a 
Mea...” (Ieremia 15:19).

Pavel Ploscariu

„Ascultați, acum, voi cari ziceți: „Astãzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo 
un an, vom face negustorie, și vom câștiga!” Și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Cãci ce este 
viața voastrã? Nu sunteți decît un abur, care se aratã puțintel, și apoi piere” (Iacov 4:13, 14).
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În anul nou care ne stă înainte, suntem gata să intrăm cu grijă și cu atenția 
care se cere din partea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu și nu în ultimul rând cu 
întrebările care se pun cu privire la evenimentele, surprizele de orice fel și la felul 
în care vom folosi resursele lui Dumnezeu, pe care El le-a pus la dispoziția noastră 
ca să le folosim pentru Slava Lui. Duhul Sfânt a pus și pune pe bază proaspătă 
lucrurile de care avem nevoie și ni le aduce aminte de câte ori este necesar, pentru 
ca aceste lucruri să ne folosească din plin în trecerea noastră prin acest an nou:

v El ne dăruiește zilnic dorința fierbinte să cercetăm toate Scripturile pentru 
că ele vorbesc despre Domnul Isus, pentru că prin ele Dumnezeu ne face 
desăvarșiți și destoinici pentru orice lucrare bună (vezi 2Timotei 3:16-17) 

v El vrea să-L cunoaștem din plin pe Dumnezeu Tatăl ca singurul 
Dumnezeu adevărat și pe Domnul Isus pe care ni L-a trimes El (vezi Ioan 17:3), 
pentru ca aceasta înseamna viață veșnică

v El a pus în noi capacitatea de a vedea amprenta lui Dumnezeu în toate 
lucrurile pe care El le-a creat, și Slava lui Dumnezeu pe care o declară fiecare 
lucru în parte (vezi Psalmul 19:1) și desigur să-L slăvim pe El și numai pe El 
pentru că toate le-a făcut pentru noi.

v El vrea să ne punem încrederea deplină în EL și să știm cu siguranță că din 
Mâna Lui vom primi și anul acesta lucrurile de care avem nevoie (vezi 1Tim. 
6:17).

Lista aceasta poate să continue, dar aș vrea să ne oprim la trei mari nevoi, 
nevoi care se văd parcă mai mult decât oricând în viața noastră, nevoi care ne 
privesc în mod direct pe noi cei ce facem parte din poporul lui Dumnezeu, pe noi 
care declarăm sus și tare că vrem să trăim pentru Dumnezeu, vrem să ascultăm de 
El.

1. Nevoia Noastră de Sfințire
Într-o vreme în care toate lucrurile se clatină în jurul nostru, poporul lui 

Dumnezeu rămâne tare, întrucât Cel ce ne păstrează tari, Cel ce nu ne lasă din 
Mâna Lui, este Dumnezeu care ne cunoaște, El care ne face să fim neclintiți și 
care vrea să ne folosească în lucrarea Lui glorioasă. 

v Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui:  Și pentru că știm lucrul acesta, 
lucru pe care Duhul Sfânt nu obosește niciodată să ni-l amintească, cu atât mai 
mult avem nevoie să ne aducem aminte de identitatea noastră și de statutul nostru 
de morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-
au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei” ( Galateni 5:24). 
Pavel îi scrie lui Timotei, un adevăr care trebuie să fie pe bază permanentă și 
pentru viața noastră și în atenția noastră, mai ales în vremurile tulburi pe care le 
trăim: „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: 
"Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui"; şi: "Oricine rosteşte Numele Domnului, 
să se depărteze de fărădelege!" (2Tim. 2:19).
În inima noastră El a așezat pentru totdeauna dorința și puterea ca să-i fim plăcuți 
și cu siguranță El ne va da putere și pe drum și în noul an în care intrăm.

v Dumnezeu folosește doar vase curate și sfințite:  Niciodată n-a fost altfel și 
niciodată nu va fi altfel. Într-o vreme în care atât de mulți declară că sunt creștini 
și la care ne aliniem și noi și spunem că suntem parte din poporul lui Dumnezeu și 
vrem să fim folosiți de Dumnezeu, este foarte important ce spune Dumnezeu în 
dreptul nostru și este important Cuvântul lui de atenționare, de sfătuire și de 
îndreptare și la felul în care ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu:
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v „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. 
Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară” (2Tim. 
2:20).

v “Deci dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor 
stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună” (2Tim. 2:21).

El a pus în noi dorința să fim folositori în lucrarea Lui și să fim folosiți așa cum 
găsește El cu cale, dar tot El este Cel ce ne dă și puterea și înfăptuirea pentru 
această dorință și avem această încredintare că vom fi biruitori și folosiți de 
Dumnezeu în mod efficient în lucrarea Lui. 

v Nimic întinat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu: Atenționarea pe care 
o face Dumnezeu din dragoste pentru noi, este ca un „job descripțion,” ca o 
misiune pe bază permanentă pentru progresul lucrării Lui în viața noastră ca să nu 
ne trezim că alergăm degeaba: “Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni 
nu va vedea pe Domnul Cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 12:14) . Cuvântul acesta 
este așa de important pentru noi întotdeauna și desigur el nu face excepție nici în 
anul acesta, întrucât este un cuvânt cheie și care trebuie să fie parte din tot ceea ce 
suntem, tot ceea ce gândim tot ceea ce iubim sau urâm, tot ceea ce lucrăm tot ceea 
ce așteptăm să lucreze Dumnezeu în viața noastră și prin viața noastră.

2. Nevoia de implicare în Propovăduire
Propovăduirea Evangheliei pentru cei ce au nevoie de ea a fost întotdeauna o 

nevoie urgentă și prioritară. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei atât de insistent, 
atât de subliniat și atât de fierbinte ca să folosesc cuvintele scrisorii: „Te rog fierbinte, 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru 
arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, 
stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, 
c eartă , îndeamnă cu toată b lânde ţea ş i 
învăţătura” (2Tim.4:1-2). 

Cheia înaintării lucrării Evangheliei a fost 
și rămâne propovăduirea Evangheliei prin 
puterea Duhului Sfânt de către cei ce trăiesc 
Evanghel ia ș i care cunosc va loarea 
Evangheliei pentru fiecare suflet omenesc.

Lucrul acesta este parcă și mai urgent în 
anul 2018, când, parcă împotrivirile sunt mai 
mari decât până acum, “Căci va veni vremea când 
oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; 
ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele 
lor” (2Tim.4:3), dar cu siguranță că El ne va da putere să fim la îndemâna 
Domnului pentru orice lucrare bună la care El ne cheamă să ducem vestea bună 
fiecărui suflet la care avem acces.Oare vom tăcea noi în anul acesta pentru că 
împotrivirile sunt mai mari? Oare ne vom lăsa noi înspăimântați de hoardele 
diabolice care caută să distrugă tot ceea ce este sfânt? Oare ne vom rușina noi de 
Jertfa Domnului Isus și de mesajul crucii pentru că întâmpinăm rezistență din 
partea hoardelor celor ce își flutură rușinile în mod vizibil prin toate mijloacele pe 
care le au la dispozitie? Cu siguranță că nu, întrucât Dumnezeu este de partea 
noastră și El ne va da izbândă, întrucât și noi vrem să fim de partea Lui, să 
ascultăm de El și să răspândim mesajul Evangheliei.

3. Nevoia de Implicare și Investiție 
Suntem constienți că nu toți putem ajunge cu Evanghelia în România în mod 

direct și personal așa cum o facem aici în țara unde trăim pentru cei ce sunt în sfera 
noastră de influență, dar la fel de constienți suntem că putem să dăm ajutor celor 
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ce pot să facă lucrul acesta. „Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie 
darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept 
comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă” (1Tim.6:17-18).

Dumnezeu ne-a binecuvantat pe noi cei din USA cum n-a binecuvantat mulți 
oameni pe pământul acesta și desigur tot El ne-a dat minte și înțelepciune să 
investim nu doar pentru pământul acesta ci să urmărim câștigul vecinic prin 
investiție în răspândirea Evangheliei. Ajutorul nostru pus la dispoziția lucrării de 
misiune poate face lucruri mari în țara de unde venim.

Suntem mulțumitori tuturor celor ce susțineți această lucrare, unii chiar de la 
începuturile ei și ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să vă înmulțească belșugul de 
toate.

Așa cum știți, noi cei ce lucrăm la Romania for Christ, o facem pe baza 
voluntară și ajutoarele dumneavoastră ajung în mod integral în Romania și dincolo 
de Prut la păstorii și evangheliștii pe care îi susținem și îi susțineți, fără ca Romania 
for Christ să oprească ceva din aceste ajutoare, așa cum procedează toate 
socieatățile misionare.

Singurele cheltuieli pe care le asigurăm din fondul societății sunt doar cele de 
tipărire și de trimitere a Buletinelor trimestriale.

Rugăciunea noastră pentru noi toți cei din America, este ca El să ne aprindă și 
mai mult de dragoste pentru sufletele pierdute să putem lărgi lucrarea de susținere 
pentru mai multe localități și pentru mai mulți lucrători pentru că nevoile sunt așa 
de mari în țara de unde venim. Ne rugăm ca El să ne dea tuturor viziunea ca prin 
dărnicia noastră, să transformăm belșugul care îl avem aici pe pământ într-o 
bogăție nepieritoare prin transfer și transformare în valută cerească.

Domnul să ne binecuvanteze și să ne ajute să facem ceea ce putem, sub 
călăuzirea Duhului Sfânt și desiguri să facem ceea ce suntem datori să facem 
pentru Gloria Lui.

Ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru al tuturor, în Numele Domnului 
Isus, ca toți să avem un An Nou Binecuvântat cu binecuvântări care rămân pentru 
eternitate și Cel ce ne adaugă zile, luni și ani la viața noastră, El să ne dea putere 
să le trăim cu rost și cu folos vecinic. A Lui să fie slava și cinstea înveci de veci, a 
Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.

Costel Cristea

Cu  prilejul  Sărbătorii  Nașterii 
după  trup a  Domnului  nostru Isus 
Hristos,  în  numele  Societății 
Misionare  „România  pentru 
Hristos”, facem tuturor confraților 

noștri  de neam și  sânge și  credință,  urarea și  dorința revărsărilor de har, 
fericire  și  prosperitate  de  la  Tatăl  nostru  ceresc.  Să  simțim  din  nou 
sentimentul  venirii  Mântuitorului  nostru  între  noi,  și  gloria  mesajului  din 
cântarea  îngerilor,  „Slavă  lui  Dumnezeu  în  locurile  preaînalte  și  pace  pe 
pământ între oamenii plăcuți Lui!”

Iar Anul Nou 2017 să vă fie tuturor un an al îndurărilor lui Dumnezeu cu 
rugăciunea ca mulți din cei care încă nu-L cunosc pe Domnul Isus Hristos ca 

În Psalmul 84:11 găsim cuvintele: „Domnul dă îndurare și slavă…” E greu să 
explicăm cuvântul ”slavă”. E greu de tradus și de explicat. Dar cel credincios îl 
înțelege, fără să-l poată explica, fiindcă inima care a primit îndurarea, capătă și 
slava. Unde e Dumnezeu, acolo e și slava Lui. Acolo unde este scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu e și strălucirea slavei Lui. Acolo unde Dumnezeu 
vorbește, și slava Lui se revarsă din plin peste cei ce-L ascultă.

Inima celui credincios se umple de slava lui Dumnezeu, fiindcă inima are 
în ea un tron regal, și acesta e rezervat numai pentru Dumnezeu. Când El șade 
pe scaunul de domnie al sufletului, viața noastră se umple cu slava Lui.

Îndurare și slavă! Acestea merg împreună. Cel ce primește harul lui 
Dumnezeu, se face părtaș al slavei lui Dumnezeu. Slava e un preaplin al 
îndurării. Gloria prezenței Lui e rezultatul harului, e arvuna Paradisului în 
viața noastră aici pe pămînt, e strălucirea Scaunului de domnie al Celui 
Preasfînt care ne umbrește. „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru 
ca ei să fie una, cum și noi suntem una!” (Ioan 17:22). v
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Mi-a pus cineva o întrebare simplă, 
dar la care am rămas mută. M-a 
întrebat simplu, brusc și pe neașteptate, 
tam-nesam, aș zice, pentru că nicăieri 
prin împrejurimile conversației nu 
exista subiectul acesta: „Rodica, pe tine 
te-a mângăiat vreodată cineva? Ți-a 
pus mâna cineva pe față, pe frunte să te 
mângăie?”

Am căutat un verset care să-mi 
explice biblic ce înseamnă mângăierea, 
nu de alta, dar Domnul Isus când S-a 
ridicat la Cer ne-a lăsat ca să avem în 
absența Lui exact acest lucru, un 
Mângăietor, Cel care este atât de 
blând, cum nu există altcineva pe 
pământ, Cel care a venit special pe 
pamint ca să mângăie. Doar că nu este 
un intrus și nu vine nedorit, nu Se 
înghesuie și nu face gălăgie. Este 
Duhul Sfânt, este parte din Sfânta 
Treime care ne slujeste pâna la 
revenirea Domnului Isus. Dumnezeu 
știa de nevoia aceasta a noastră, și nu 
ne-a lăsat în voia sorții (II Corinteni 
1:3-4).

„Dumnezeul oricărei mângăieri”. Mi-a 
sărit în ochi cuvântul, „oricărei”. Iar 
sfârșitul versetului m-a trezit ca un 
pahar cu apă rece, „să putem mângăia pe 
cei ce se afla în vreun necaz.” Zilele trecute 
am primit un e-mail de la o fata dulce. 
și imi spunea simplu: „Nu am nevoie de 
nimic... doar că atunci când m-am 
răcorit și am spus unei alte prietene ce 
necazuri am, i-am dat ideea să mă 
ocolească. Nimeni nu mai vrea sa stea 
de vorba cu mine...” Unde-i mângăierea 
cu care am fost mângăiați, frații mei? 
N-ați avut niciodata sufletul plin și 
doar faptul că ați avut cui să vă 
împărtășiți necazul, v-a mai eliberat 
puțin, chiar dacă nu v-a rezolvat 
problmele? Cu mâinile cui am vrea noi 
să mângăie Christos și să lucreze 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și 
Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângăie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin 

mângăierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, să putem mângăia pe ceice se 
află în vreun necaz!” (II Corinteni 1:3-4).

Duhul Sfânt din mine, din tine, din 
noi? 

Am primit un alt e-mail în care 
altcineva binecuvânta persoana la 
care alearga săptămânal să o mângăie. 
Cele doua doamne nu s-au văzut 
niciodată. Există o distanță fizică 
între ele, și nu sunt rude. Dar una 
dintre ele știe că cealaltă are nevoie 
de mângăiere, și de la distanță mâgăie 
cu mâmgă ier i le Domnului . Ș i 
persoana mângăiată crește, crește 
spiritual.

N-am altă concluzie decât să spun 
că lumea întreagă este lipsită de 
mângăiere, și asta pentru că noi, cei 
care am putea mângăia mai degrabă 
criticăm, vorbim de rău, suntem 
indiferenți, leneși, lipsiți de dragoste 
(și lista e lungă).

Eu zic că la Crăciunul acesta să 
p r e g ă t i m c â t e v a p a c h e t e c u 
mângăieri, și să le lăsăm pe la ușile 
oamenilor... cât mai mulți oameni. Nu 
cred ca acest dar va fi refuzat de 
cineva, findcă e mare secetă, mare 
nevoie de mângăiere! Să mângăiem 
cu mângăierile Domnului. Și din câte 
îmi amintesc, Domnul Isus mângăia 
în felurite feluri, săturând mulțimile, 
vindecând bolnavii, luând copiii în 
braței, iertând și aducând speranță 
celor fără direcție, dând totul pentru 
alții, și în final dăruindu-Se pe Sine 
Însuși. Așa că, „la muncă frați pentru 
Christos, în via Sa cu spor. Drapelul 
Lui să-l ținem sus;,Lucrați, lucrați cu 
spor...”

Desigur, mesajul acesta e mai 
întâi pentru mine personal, dar și 
pentru toți cei ce vrem să ascultăm de 
îndemnul Duhului Sfânt.

Fiica Stuparului
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Sfârșitul unui an ar trebi să reprezinte pentru fiecare credincios un veritabil 
timp de cercetare și introspecție alături de bucuria harului unui nou început de an. 
A irosi sfârșitul de an folosindu-l doar pentru relaxare și voie bună, ca să nu 
jignesc pe nimeni folosind cuvântul distracție, ar fi o impardonabilă greșeală din 
partea acelor ce pretind că se tem de Domnul și-L iubesc din toată inima. Știind că 
în marea lor majoritate cititorii acestor rânduri sunt credincioși ce-L iubesc pe 
Domnul îmi place să cred că acest sfârșit de an va fi altfel, unul folositor și trăit cu 
semnificație.

Dacă ai hotărât deja că în aceste zile trebuie să te apleci cu profundă 
seriozitate asupra cercetării vieții tale, vei descoperi, ca mulți alți evlavioși 
credincioși că: ai fi putut greși mai puțin; ai fi putut face mai mult pentru Domnul; 
ai fi putut oferii mai mult celor dragi sau că ar fi trebuit să-ți faci mai mult timp 
pentru familie... și lista regretetelor sunt sigur că nu se oprește aici. Într-o astfel de 
vreme a cercetării regretele își au rostul lor, însă nu deznădăjduiți, Dumnezeu 
prețuiește un astfel de timp în viața omului. Cine nu regretă nimic e un nebun, un 
om lipsit de realism și chiar arogant peste măsură. Regretele ne smeresc, ne 
conduc la pocăință, dar mai ales ne obligă la altceva, la mai bine și la mai mult.

Ce să fac pentru un an mai roditor?

1. Treci de la nivelul contemplativ la cel creativ. Ce înseamnă acest lucru ? 
Dați-mi voie să explic puțin. Lumea gândurilor e locul și spațiu unde omul 
plămădește ce va deveni; acolo totul se petrece cu o rapiditate și o intensitate de 
nedescris. Acolo, în lumea gândurilor, trecem brusc de la o idee la alta fără să 
rămânem cu ceva concret, trecem de la o stare la alta fără să simțim ceva imediat, 
trecem de la sfințenie la păcat și invers, fără să avem consecințe imediate. Și totuși 
în lumea gândurilor suntem ceea ce suntem cu adevărat, de aceea Cuvântul ne 
îndeamnă insistent „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) Versetul acesta ne vorbește de fapt despre DISCIPLINA GÂNDIRII. A 
încinge coapsele minții noastre înseamnă de fapt a ne controla gândirea, a ne 
disciplina gândurile, a ne obliga mintea să se concentreze (să gândească) la 
lucrurile de Sus nu la cele de pe pământ, cele firești/păcătoase.

Dacă ai reuștit să fi disciplinat și mintea ta e curată și gândește nobil, ai 
câștigat mare parte din bătălia spirituală, însă nu ești gata, nu ai învins încă. A 
avea gândul bun și a medita îndelung la cele de Sus, fără a coborî pe pământ nu 
înseamnă mare lucru; e ceva, dar nu e tot ce Dumnezeu vrea de la noi. A fi cu 
adevărat roditor înseamnă a trece de la meditație la a articula idei concrete, la a 
sumariza și a sintetiza în același timp gânduri ce devin IDEI. Când ai deja o idee 
sau mai multe deja ai trecut la un nivel superior ... esti CREATIV.

2. Treci de a nivelul creativ la cel afirmativ. Odată ajuns la acest nivel se 
produce în noi o zbatere, ideea ce tocmai s-a născut e de la Dumneze sau nu?; e 

El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-
a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi 

nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai 
lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de 

acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”  (Luca 13:6-9)
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demnă de a fi împărtășită sau nu?, va aduce ceva folos cuiva sau voi fi ironizat, 
batjocorit și chiar stigmatizat?. Din pricina acestor zbateri, temeri chiar, în viața 
multora dintre noi ideile se sting înainte de a se fi aprins chiar, se topesc înainte de 
a se fi conturat puțin măcar. Când ai idei, deci creezi și pentru a trece cu succes la 
un nivel superior ai nevoie de curaj, de convingere. De fapt, altfel spus, e că tu 
însuți ajungi să crezi în ideea ta și nu numai să crezi ci să ai convingerea că aceasta 
reprezintă gândul Domnului. Pentru ca ceea ce ai creat să fie valoros, adică 
dumnezeiesc, trebuie să treacă testul Scripturii. Pentru a fi folositor, asigură-te că 
gândul tău e biblic. Odată primită aceasta asigurare poți trece la următorul nivel - 
cel afirmativ.

3. Treci de la nivelul afirmativ la cel productiv. Nivelul afirmativ e cel care dă 
adevăratul contur gândului tău. O idee neîmpărtășită rămâne doar ca un gând, 
indiferent cât de genial, strălucit sau dumnezeiesc ar fi el. Acest nivel este extrem 
de vulnerabil și alunecos în același timp. Ați auzit nu odată pe unii spunând 
„gândește înainte de a spune!” Asta înseamnă că e posibil să vorbești fără să 
gândești ? O, da. Sau cel puțin să pari unul ce vorbește fără sa gândească dacă 
ceea ce spui e prăpăstios. E tare important să ai gândul lui Hristos dar și mai 
important e să-l împărtășești, să devină unul de inspirație pentru semeni și de folos 
pentru mulți. Când ai curajul să afirmi gândul bun, gândul lui Hristos deja 
Dumnezeu lucrează ... și tu deasemenea lucrezi pentru El - devii PRODUCTIV.

4. Treci de la nivelul productiv la cel evaluativ. Tot ce faceți, spune Scriptura, 
să faceți pentru Gloria Domnului, fie că mâncați fie că beți, fie că faceți altceva, să 
faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. (1 Cor. 10:31). Acțiunile noastre sunt 
produsul finit, ceea ce se vede și desigur ceea ce produce consecințe uriașe, atât 
pentru acum și aici, cât și pentru atunci și Acolo. Faptele ne definesc caracterul, 
reputația și destinul. Faptele ne urmează, spune Scriptura. Fii atent la ce faci și nu 
rata orice ocazie ce o ai de a te pocăi de ceea ce nu faci bine.. O, dar cum să știu 
dacă e bine sau nu? Opreste-te și observă, apoi evaluează ceea ce ai făcut, pune 
șablonul, matrița lui Dumnezeu, peste faptele tale, și atunci vei știi ce e bine făcut 
și ce nu. Iată ce numesc eu, nivel EVALUATIV.

5. Oprește-te apoi la nivelul admirativ. Numai ce ai evaluat și ce ai măsurat cu 
rigla lui Dumnezeu, și corespunde, numai aceea e de admirat, de celebrat. Bucurie 
în cer, ceva făcut pe pământ, produce doar ceea ce e identic, e din același material 
cu cel din cer. Întreb, ce produci tu sau eu e vrednic de admirat? E vrednic de 
celebrat în cer? Roditor în viața mea e doar ce este folositor pentru Împărăție, 
pentru mântuirea altora și pentru Gloria Lui. Celelalte sunt fân, paie, lemn sau 
trestie. Când Dumnezeu a creat universul și lumea, și nu doar atunci, a trecut prin 
aceste nivele rând pe rând ca în final să privească admirativ la tot ce făcuse. 

Pentru un an mai bun, mai roditor pentru Domnul te invit să spui și să faci 
așa cum spunea și făcea Mântuitorul: „Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: 
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face 
decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai.” (Ioan 
5:19).

Îți doresc, drag cititor, un an nou cu adevărat roditor, an care să fie admirat 
de Marele Stăpân. La Mulți Ani — de acest fel, adică roditori, cu Domnul Slavei 
care ne-a pregătit viața eternă.

Ovidiu Rauca
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Există tendința ca mintea noastră, și prin urmare noi, să oscilăm între două 
alternative pentru a împăca și capra și varza. Și dacă Domnul nu ne dă o minte 
nouă, după voia Lui, avem tendința firească să oscilăm spre gândirea lumii în care 
trăim. Pavel, știind acest lucru ne spune că se cere un fel de jertfă din partea 
noastră să rezistăm acelei tendințe, și acea jerfă este plăcută Domnului. Mama mea 
avea două alternative care le cerea de la noi când eram copii: ca lumea și ca 
nelumea. Atunci când făceam ceva care nu-i plăcea ei zicea că sunt ca ne-lumea și 
când făceam ceva bine zicea că este făcut ca lumea. În vocabularul mamei 
termenul ”ca lumea” însemna corect și bine; ”ca ne-lumea” însemna incorect și noi 
copii ei știam asta. Dar mama nu făcea teologie și ea nu gândea teologic. Noi 
putem spune că expresia ei nu era doctrinar corectă. Atunci când am început să 
învăț mai mult am început să fac distincție între vocabularul mamei și cel al 
apostolui Pavel când scria bisericii din Roma. Știam că și mama, prin termenul ca-
lumea vroia să ne spună să facem cum trebuie, cum vrea Dumnezeu, adică bine; și 
ea de fapt nu vroia să ne spună să ne potrivim cu lumea căci așa cum ne-a crescut 
ea am învățat să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Vreau să fiu ca ne-
lumea ca să pot face voia lui Dumnezeu.

Ce vrea Dumnezeu de la noi oamenii, și mai ales de la noi creștinii, este să fim 
capabili să deosebim voia Lui care este bună, plăcută și desăvârșită. Noi nu putem 
deosebi voia lui Dumnezeu de voia lumii dacă mintea noastră nu gândește ca 
Dumnezeu. De fapt mintea noastră este formată, sau deformată, după chipul lumii 
acesteia. Nu este deloc greu să observăm că în toate lucrurile noi gândim cum 
gândește lumea. Nu vorbesc aici neaparat de viața noastră religiosă sau morală în 
primul rând, ci de toate celelalte aspecte ale vieții zilnice. În toate împrejurările 
mintea noastră funcționează după sistemele lumii în care trăim. Cumpărăm ca 
lumea, vindem ca lumea, petrecem timpul liber ca lumea, facem afaceri ca lumea, 
citim ce citește lumea, adică practic gândim cum gândește lumea. Într-o oarecare 
măsură suntem obligați să ne conformăm cu unele sisteme ale lumii fiindcă trăim în 
această lume. Dar în unele situații, uneori multe situații, gândirea și acțiunea 
acestei lumi nu este deloc în acord cu voia lui Dumnezeu. Ce facem atunci? Ne 
întrebăm noi sincer ce vrea lumea și ce vrea Dumnezeu, de exemplu, să facem cu 
banii noștri? Dacă Dumnezeu ne-a ajutat să câștigăm mai mult decât ne trebuie 
investim mai mult în luxul nostru sau ne gândim și la cei care poate se culcă 
flămânzi seara? Când suntem bine cu familia și privim la televizor în pace și liniște, 
seara, ni se îndreaptă vreodată gândul la cei chinuiți în fel și chip de păcat și de cel 
rău? Noi știm că soluția pentru ei este Evanghelia lui Isus Christos dar de câte ori 
ne întrebăm cum poate ajunge Evanghelia lui Christos la cei chinuiți de păcat 
departe de Dumnezeu? Aceste întrebări numai o minte și o gândire controlată de 
Dumnezeu le ridică. Răspunsul la aceste întrebări face parte dintr-o ”slujbă 
duhovnicească” cum zicea sfântul Pavel. Ce vreau să accentuiez aici este faptul că 
mintea noastră nu poate să gândească în acești termeni dacă nu este schimbată 

”Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 

voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci 
să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui 

Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. (Romani 12:1-2).
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după modul de gândire al lui Dumnezeu și dacă viața noastră nu o vedem ca o 
slujbă pentru El.

Acest mod de gândire și de acțiune implică jertfă și sacrificiu de multe ori; 
adică trebuie să renunțăm la noi înșine și la ale noastre. Trebuie să renunțăm la 
dorințele și planurile noastre materialiste, egoiste, individualiste, și să avem în 
minte întodeauna și pe alții, pe cei în nevoi. Tot ce este dumnezesc implică jertfă și 
sacrificiu în oarecare măsură. Jertfa este paradigmul sau modelul lui Dumnezeu 
pentru noi arătat în Domnul Isus pe cruce. Deaceea Apostolul Pavel ne îndeamnă 
înainte de toate să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui 
Dumnezeu. Fără acest spirit de jertfă nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu și nu 
putem spune că Duhul Lui este în noi. Atunci când suntem călăuziți de Duhul lui 
Dumnezeu ne întrebăm înainte de orice, ce așteaptă Domnul de la mine în această 
circumstanță. Acest gând a fost predominant în Domnul Isus Christos. Apostolul 
Pavel îndeamnă pe creștini: ”Să aveți în voi gândul acesta care era și în Christos 
Isus: El, ... S-a desbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se 
asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:5-7) La aceasta suntem chemați, să avem în noi 
acest gând care era în Christos Domnul. Aceasta este o chemare enorm de mare și 
importantă. Uneori mă tem că nu o pot înțelege în toate dimensiunile ei și prin 
urmare nu o pot practica așa cum vrea Dumnezeu de la mine. Adică Domnul Isus 
s-a identificat cu oamenii; cu mine și cu tine, cu toți păcătoșii, ca noi să ne putem 
apropia de El, să avem curajul să venim la El. El este ca noi, este al nostru. Cît de 
mult înțelegem din asta? Uneori aud pe unii predicând că dacă ești un urmaș al lui 
Isus Christos vei avea parte de toate binecuvântările, toate îți merg perfect și nu 
duci lipsă de nimic. Această gândire nu prea se potrivește cu ”aduce-ți trupurile 
voastre ca o jertfă vie”, ci este mai degrabă o atitudine egoistă. Să aștepți numai 
bine fără nici un fel de sacrificiu este modul de gândire egoist al acestei lumi în 
care trăim și nu are nimic de a face cu gândul lui Christos. Da, El ne promite toate 
binecuvîntările dar în acelaș timp ne cheamă și la o viață de sacrificiu după 
exemplul Lui.

De multe ori noi încercăm să evităm sacrificiul de orice fel. Este bine să fim 
precauți și să facem cu înțelepciune tot ce facem dar și cu Duhul și gândul lui Isus 
Christos. Uneori mă duc la cutia poștală să văd ce plicuri avem care cer donații 
fiindcă mi se pare că avem enorm de multe și soția mea este foarte darnică. Mulți 
au aflat asta și tot mai multe plicuri vin la cutia poștală. Eu am decis că este bine 
să arunc unele din ele înainte să le vadă soția, ca să nu ne ”sărăcească”. Doi trei 
ani în urmă IRS-ul ne-a cerut să le dăm dovadă pentru toate donațiile de pe anul 
anterior. Ei au crezut că noi am declarat fraudulos contribuțiile pentru taxe. Când 
au primit documentele au găsit că suma care am donat-o de fapt a fost mai mare ca 
aceea care am declarat-o la income-tax și astfel le-am închis gura. Spun asta 
fiindcă am crezut că soția mea este ”mână largă”, dă la toți care cer și o să intrăm 
noi în nevoi, dar ea este de fapt în gândul și Duhul lui Christos mai mult ca mine. 
Este adevărat că nu putem răspunde la toți care cer dar Domnul știe și asta; El ne 
cercetează și ne cunoaște inima noastră și capacitatea noastră. Tot ce avem primim 
de la El și trebuie să-i facem și Lui parte. Domnul ne spune să-l punem astfel la 
încercare ca să vedem dacă nu va deschide zăgazurile cerului și va revărsa 
binecuvântarea peste noi (Maleahi 3:7-12). 

Doresc ca în continuare Domnul să ne ajute să umblăm în gândul și 
călăuzirea Duhului Său Sfânt într-un spirit de jertfă pentru slava și gloria Lui. El 
să pună în noi gândul acesta și să reverse peste noi binecuvântările Lui după 
promisiunea Lui și ascultarea nostră de El. Dacă trebuie să mai lucreze și la 
mintea noastră ca să o schimbe după voia Lui, să facă și acest lucru și să ne dea o 
minte nouă.  

Zach Ploscaru
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Cu prilejul Sărbătorii Nașterii după trup a Domnului nostru Isus Hristos, 
în numele Societății  Misionare „România pentru Hristos”,  facem tuturor 
confraților noștri de neam, urarea și dorința revărsărilor de har, de fericire 
și  prosperitate  de  la  Tatăl  nostru ceresc,  ca să  purtăm în inimi  din nou 
simțământul sărbătoresc al venirii Mântuitorului nostru între noi, și gloria 
mesajului  din  cântarea  îngerilor,  „Slavă  lui  Dumnezeu  în  locurile 
preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!”

Iar Anul Nou 2017 să vă fie tuturor un an al îndurărilor lui Dumnezeu, 
unindu-ne în rugăciunea ca mulți din cei care încă nu-L cunosc pe Domnul 
Isus Hristos ca Mântuitor și  Domn, să-L primească  în inimă,  și  astfel să 
dorim cu toții Venirea Lui pe nori, și unirea sfinților în slavă! 

O evanghelizare în aer liber la Istria (jud. Constanța)

Din Baia Mare
La îndemnul Duhului Sfânt, și așa cum e scris în Psalmul 41:1-3, am făcut o 

vizită în luna iulie la un fost deținut eliberat, Gherebenes Attila, din Baia Mare. 
Am fost trei persoane, eu, Iuga Vasile și Pop Dan. care de fapt facem parte și din 
grupul de lucrători voluntari la penitenciar prin misiunea creștină „Stânca 
Veacurilor˝. Îl cunoșteam pe prietenul Attila, și am dorit să vedem cum se află în 
libertate și să-i spunem despre mântuirea sufletului său. Am aflat astfel că trăiește 
împreună cu Lingurar Monica și cei trei copii ai lor într-o locuință de o singură 
cameră de 4x4 metri, o cameră din cărămidă zidită pe o talpă lemn care a putrezit 
deja și toată casa se înclină și e gata să cadă. Am aflat că cei doi nu sunt căsătoriți 
și le-am făcut propunerea obligatorie să intre în legalitate. 

Va trebui să-i ajutăm să-și găsească o locuință care să poată fi amenajată și să 
aibe un adăpost decent peste iarnă. Am aflat că mai vin și copiii rămași orfani din 
împrejurimi ca să doarmă la ei pe jos pe niște rogojini. Din punct de vedere 
spiritual, i-am îndemnat să vină împreună la biserică, să se pocăiască, și astfel să 
arate dragostea pentru Dumnezeu. În timpul detenției, Attila frecventa întrunirile 
organizate de „Stânca Veacurilor” în penitenciar. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l 
ajute să aibe un nou început în viață și în familie. Ajutați-ne în rugăciune pentru 
această familie. (Mânzat Ioan)
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Grupul de misiune la Săcele; Tabăra de copii din Săcele, Istria și Corbu

Rugați-vă pentru noi…  Prietena Cătălina a început să vină la biserică hotărâtă 
să-L urmeze pe Domnul, dar a avut un accident vascular, și în prezent este la 
recuperare la Zalău. Cer să vă rugați ca Dumnezeu să facă o minune de vindecare 
pentru ea, și pentru un nepot al ei, Cristi, care a luat-o pe căi rele. Amintiți-i și pe 
ei în rugăciunile dumnavoastră (I.M.)

O mărturisire: Mulțumesc Domnului că pot lucra ca responsabil și coordonator 
pe cercul misionar Transilvania. La 20 iulie anul acesta ne-am deplasat cu un mic 
grup la râul Someș, la locul unde în urmă cu 70 de ani am făcut parte dinntr-un 
grup de 40 de persoane care eram îmbrăcați în haine albe și am fost botezați 
mărturisind pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Din cei 40 
care am fost atunci, mai suntem eu și fratele Repede Gheorghe, care are 92 de 
ani. Ne-a condus din biserica din Catcău fratele Prunduș, și l-am avut ca însoțitor 
pe fostul meu maistru de mobilă din Dej, Pop Ioan, după terminarea Seminarului 
din București (când îl ascultam cu atâta sete pe fratele Pitt Popovici) în timp când 
îmi era interzis să predic. În anul 1970 am intrat în lucrarea Domnului cu multă 
dăruire în zona orașului Dej. La Someș, am mulțumit încă odată Domnului 
pentru purtarea de grijă în toți anii aceștia și pentru călăuzirea Lui minunată pe 
calea credinței. (Ionel Mânzat) 

Vrednici slujitori! „În toate privințele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai 
lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strîmtorări” (2 Cor. 
6:4). Ne rugăm Domnului să fim găsiți vrednici slujitori ai Lui și în toate 
strâmtorările să rămânem plini de curaj și dragoste pentru Domnul. Salutări 
tuturor celor dragi de departe, și mulțumiri celor care se roagă pentru noi și 
găsesc posibilitatea să ne ajute în lucrare… Fratele Urs Lobar are casa de 
rugăciune din Beica în construcție, și poate ar fi bine pentru un timp să fie ajutat 
mai mult. Fratele Fairais Sorin lucrează pentru Domnul într-o zonă îndepărtată și 
foarte săracă. La fel și fratele Groza Petry, are de lucru în sate foarte sărace unde 
nu merge nimeni cu Evanghelia. Fratele Bosca Aurel lucrează la Chiuiești și 
biserica este în creștere; fratele Aurel este slujitor și în comunitatea de Cluj. 
Fratele Peter Beniamin, și el lucrează într-o zonă grea, dar Dumnezeu îi dă 
putere și bisericile se bucură de pace.
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Iubiți frați parteneri în lucrarea misionară din Dobrogea,
Doresc să vă împărtășesc noi motive de mulțumire și mijlocire pentru lucrarea 

misionară în care Domnul ne-a chemat, cu dorința fierbinte ca tot ce facem să Îl 
onorez numai pe El și să aducă multă roadă pentru Împărăția Lui...

Prin harul Domnului am continuat lucrarea de mărturisire a Domnului în 
satele Săcele și Istria, unde Domnul ne-a așezat să-L facem cunoscut în fiecare 
duminică, dar și cu ocazia unor evenimente evanghelistice pe care le-am avut în 
vara acestui an. Ne rugăm ca tot Cuvântul propovăduit să aducă rod bogat în 
inimile multor suflete pierdute. Îi mulțumim Domnului pentru toți copiii care vin 
regulat la aceste întâlniri ale bisericii din Săcele și Istria, în număr de aproape 50, 
dar și câțiva din părinții lor ce vin și ascultă cu interes Cuvântul Domnului. La 
începutul verii am avut ocazia să-l avem în zona județului Constanța pe fratele 
cântăreț Ovidiu Liteanu, care 
Îl mărturisește pe Domnul prin 
cântările compuse de el spre 
slava Domnului. Domnul ne-a 
ajutat să organizăm împreună 
c u d â n s u l o s e a r ă d e 
evanghelizare în satul Istria și 
Îi mulțumim Domnului pentru 
sufletele care au venit și au 
ascultat cu interes Cuvântul 
Evangheliei, iar zece persoane 
au fost cercetate în mod special 
și au hotărât să se roage pentru 
pocăință și mântuire. Ne rugăm fierbinte ca aceste suflete să rămână în continuare 
sub cercetarea Duhului Sfânt și să rămână cu toată hotărârea alipite de Domnul. 
Cu ajutorul soției mele, Nicoleta, am continuat să ne ocupăm de lucrarea cu copiii 
din ambele sate în fiecare duminică și să le vestim Evanghelia pe înțelesul lor. 
Totodată am continuat să ne ocupăm de adulții care vin la întâlnirile bisericii.

Tot în luna iunie, ne-a vizitat fratele Doru Neamțu din Arizona, cu care am 
început o frumoasă colaborare în urmă cu doi ani. Mă bucur că are pe inimă 
lucrarea Domnului în Dobrogea.

Prin harul Domnului dorim ca anul viitor, dacă El îngăduie, să putem merge 
spre o zonă din insula mare a Brăilei, unde sunt mai multe sate ce nu au nici o 
mărturie evanghelică!

Domnul ne-a ajutat ca împreună cu copiii mai mari din satul Istria să putem 
participa la Olimpiada Biblică a bsericilor Baptiste din Constanța, unde, spre 
slava Domnului, au obținut rezultate frumoase. Chiar dacă ei provin din familii 
necreștine și dezorganizate, Îi mulțumim Domnului că și-au dat interesul să învețe 
cât mai mult din Cuvântul Domnului pentru această Olimpiadă. 

În prima săptămână din august am organizat o tabără pentru copiii din satele 
Corbu, Săcele și Istria. Rugăciunea noastră este ca Domnul să deschidă inimile 
acestor copii și adolescenți spre mântuire și cunoașterea Domnului Isus!

Pentru tot ceea ce Domnul ne-a ajutat să facem până aici, nu putem decât să-I 
mulțumim Lui din toată inima, dat și dumneavoastră pentru tot sprijinul marterial 
și spiritual arătat! Dumnezeu să vă răsplătească din belșug osteneala pentru 
Numele Lui, și zi de zi să vă sporească binecuvântările Lui. (Daniel Topciu)

Grup de misiune de la casă la casă în Săcele


