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Hristos A Înviat !
Nu este aici; a înviat după cum
zisese.
Veniți de vedeți locul unde
zăcea Domnul !
Matei 28:6

„Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în
mormînt, și a văzut fășiile de pînză jos. Iar ștergarul, care fusese
pus pe capul lui Isus, nu era cu fășiile de pînză, ci făcut sul și pus
într'un alt loc singur.
Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a
intrat și el; și a văzut, și a crezut.”
(Ioan 20:6-8)
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În țara noastră ici colea câte un
ghiocel înfruntă frigul cu riscul
înghețului. El aduce vestea că a sosit
primăvara. În California câmpurile de
migdal cu florile lor albe dau impresia
unui covor de zăpadă roziu, și astfel
fostul deșert arată ca un paradis.
Vorbind despre albinele din
câmp, ele fermecate de milioanele de
pomi infloriți fac un
zgomot de ar părea că
ar fi cel mai aglomerat
aeroport din lume.
Milioanele de aterizări
și decolări, toate în
acelaș timp, atrag
atenția oricărui
trecător. Iar noi
cântăm că primăvara
vieții e cel mai mare dar și e frumoasă
ca un mărgăritar (Cand îl avem pe
Isus).
După trecerea a mii de ani de la
intrarea morții în lumea noastră noi
vorbim foarte mult despre chinurile și
suferințele în faza lor terminală. După
jumătate de oră de tăcere în cer s-a găsit
cineva care să deschidă drumul unei
primăveri spirituale în lumea noastră. În
clipa cea mai grea a sacrificilui,
douăsprezece legiuni ale îngerilor
așteapta un ordin care nu s-a dat,
pentru ca oricine vrea să înflorească din
morți, să aibă drumul deschis spre
eternitate.
Să ne uităm cu atenție la floarea
de migdal, care, atunci când îi cad
petelele se vede rodul. Să nu ne uităm la

ce soi de religie avem, ci să ne uităm la
noi. Ziua de bucurie a primăverii vieții
eterne a început când primul ghiocel a
ieșit biruitor din colivia morții umane.
Și astăzi continuă sărbătorile cu fiecare
rod care s-a legat de cer. E primăvara
pe sfârșit, florile care nu au profitat de
bucuria rodirii vor cădea fără rod la
pământ. Mai e puțină vreme și Cel ce
vine va veni, căci
vremea răbdării și
îndurării e hotărâtă.
Serbarea de încheiere
a s e z o n u l u i v a fi
încununată cu nunta
Mielului biruitor.
Să luăm aminte
și să ne uităm cu
atenție în oglinda
cuvântului sfânt, dacă mai sunt petale
trecătoare să le aruncăm aici și acum,
altfel vom fi o floare fără rod și nu vom
putea participa la serbarea finală (la
nunta fiului de Împărat).
Californienii au o serbare a
înfloririi migdalului (Almond Blossom
Festival), după numărul florilor ei
așteaptă rodul bogat sau sărac. Din doi
morți, unul la dreapta și unul la stânga,
unul a înflorit și unul a murit din nou,
din cei doi unul suntem noi. Avem
aceași profesie, avem acelaș destin
(moartea). Unul s-a dezbrăcat de el și a
fost primul rod cules. Ajută-ne
Doamne să profităm mai mult de rodire
decât de petalele vremelnice.
Maranata!
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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)
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„Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri sa dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și
orice neascultare și-a primit o dreaptă
răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm
nepăsători față de o mântuire așa de
mare?” (Evrei 2:2-3)
Aș vrea la Sărbătoarea Paștelor să
îndrept gândirea tuturor la mântuirea
lui Dumnezeu, să înțelegem măcar
puțin cât de mare e această mântuire, și
dându-ne seama cât de mare este,
sărbătorirea morții și Învierii Domnului
Isus să fie cu totul deosebită.
Din Cuvântul Domnului putem să
întrezărim cât de mare e această
mântuire din prețul depus pentru
săvârșirea ei, din valabilitatea ei și din
durabilitatea ei. Să facem toți tăcere în
sufletele noastre și să ne adâncim
cugetarea în acestea. Ce subiect glorios!
Mântuirea e mare considerând prețul
enorm depus pentru ea. Dar cine poate
descrie în chip deplin acest preț? El e
mult dincolo de putința noastră de
pricepere. Ce poate mintea noastră
mărginită să priceapă grozavele
suferințe îndurate nu de un om, ci de
Însuși Fiul lui Dumnezeu!
Să luăm doar câteva din aceste
suferințe cutremurătoare a tot ce e fire.
Domnul Isus era la rugăciune în
Ghetsemani. Înfiorător a fost zbuciumul
Celui Preacurat când a devenit păcat în
locul meu și al tău, pentru ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Deodată tăcerea nopții e întreruptă
de strigătul sfâșietor: „Tată, dacă este cu
putință, depărtează de la Mine paharul
acesta! Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum
voiești Tu!” Rugăciunea a durat un ceas,
dar unii din ucenici au auzit doar
strigătul acesta. Și aceasta s-a repetat în
trei rânduri. Sudoarea Lui s-a prefăcut
în stropi de sânge. Cum pot eu să
înțeleg un așa zbucium? Dar muncile
sufletului Său au fost o parte din prețul
răscumpărării noastre.
Probabil era cu fața transpirată de
sânge când au venit vrăjmașii, L-au

arestat și L-au legat, ca pe un Miel de
junghiere. Auziți, Cel prin care au fost
făcute toate lucrurile, e legat de niște
slugoi ai Marelui preot. Dus la Marele
preot, la Sobor, învinuit, condamnat,
devenit obiect de batjocură al tuturor,
scuipat și dat pe mâna soldaților, legat
la ochi, bătut cu pumnii… Cine ar
putea spune cât de schimonosită îi era
fața? Dar și acestea făceau parte din
prețul răscumpărării noastre.
De la Sobor a fost trimis la Pilat.
Acolo după interogări și declarații că
nu găsește nici o vină, ca să-L
condamne, totuși Pilat e constrâns să
dea sentința de moarte. Ce suferințe a
îndurat Hristos Domnul în Pretoriu!
Era pe mâna mercenarilor Romei, care
urau de moarte pe evrei. A urmat
fl a g e l a r e a î n g r o z i t o a r e . D e s p r e
condamnat, evreii strigau că S-a
declarat împărat. A, împărat? și a
început scena jocului de-a împăratul. Lau despoiat de haine, I-au pus o
zdreanță de hlămidă roșie, I-au împletit
o cunună de spini pe care I-au pus-o pe
cap. S-au uitat la El și și-au zis: îi
trebuie și un sceptru. În grabă unul a și
găsit o trestie și I-a pus-o în mână.
Acum victima arăta a împărat. S-au
încolonat și a urmat defilarea. Fiecare
când ajungea în dreptul Lui
îngenunchea, lua trestia și îi dădea în
cap peste cununa de spini. Nu înțeleg
durerea profundă a batjocurii suferite
de El, în frângerea trupului, în bătaia
cu biciul și usturimea durerilor
provocate de spinii din cunună. Dar mă
închin în tăcere. În realitate, ele erau
pentru vina mea. Ele sunt parte din
prețul nespus de mare al mântuirii mele
și a mântuirii tale.
Apoi a urmat Via Dolorosa. Cu
crucea grea de lemn necioplit pe umeri,
a plecat spre Altarul Golgotei. Dar a
căzut sub cruce și a trebuit Simon din
Cirena să-L ajute să ajungă sus. Acolo
a fost întins pe cruce și ciocanele au
început să bată sgomotos. Au ridicat
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lemnul în sus și l-au lăsat în groapă. Ce
dureri au produs acea zmucitură! Ce
țâșnire de sânge! și șiroaiele acelea de
rubine ale vieții au fost prețul nespus de
scump al răscumpărării noastre.
Apostolul Petru a scris: „Căci știți că
nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur
ați fost răscumpărați din felul deșert de
viețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții
voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos,
Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Pet.
1:18-19). Nimeni altul n-ar fi putut plăti
un așa preț, fiindcă nimeni n-a fost fără
păcat. Singurul Fiu al lui Dumnezeu a
fost în stare pentru o așa Jertfă
supremă. Dumnezeu a cerut prețul, și
Dumnezeu în Hristos Domnul a plătit
prețul. Glorie Lui! De aceea e o
mântuire așa de mare!
Mântuirea e mare și fiindcă ea este
valabilă pentru toți păcătoșii și pentru toate
păcatele. Nu are importanță din ce popor
face parte păcătosul, din ce țară de pe
glob, că e cu pregătire sau fără
pregătire, că e înțelept, geniu, sau e
rămas în urmă, el poate avea parte de
această mântuire. Ea e pentru toți
oamenii. Oricine o poate primi. Și
Dumnezeu o dă în dar, prin har,
fiecăruia care e gata s-o primească prin
credință. Apostolul Pavel a scris celor
din Efes: „Căci prin har ați fost mântuiți
prin credința. Și aceasta nu vine de la voi, ci
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să
nu se laude nimeni” (Efes.2:8,9). „Harul lui
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți
oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem
cu păgânătatea” (Tit.2:11).
Când temnicerul din Filipi i-a
întrebat pe Pavel și Sila: „Domnilor, ce
trebuie să fac ca să fiu mântuit?” ei au
răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi
mântuit tu și casa ta” (Fapte.16:30,31)
Deci indiferent cine ai fi sau unde ai
fi, câte păcate și ce fel de păcate ai avea,
mântuirea câștigată de Domnul Isus e o
mântuire mare, suficientă. Ea e gata,
deci o poți avea imediat. Și o poți avea
în dar, fără nici o plată. Evanghelia nu
spune minciuni, ci adevărul. Dumnezeu
Tatăl a plătit în Hristos Domnul prețul
răscumpărării noastre.
Și, putem spune că e o mântuire mare
ținând în seamă durabilitatea ei. Orice

produs omenesc are o durabilitate
scurtă. Și oțelul, care se știe că are o
lungă durabilitate, se frânge. Niște
arcuri ce le aveam la ușa de la garaj,
într-o zi s-au rupt. Mântuirea
Domnului Isus e veșnică. Scriitorul
epistolei către Evrei spune despre
Domnul Isus că „S-a făcut pentru toți
cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri
veșnice” (Evr.5:9). E bine să ținem
seama de cuvintele: „pentru toți ce-L
ascultă”, nu pentru cei ce nu-L ascultă.
Noi avem mântuirea veșnică în Hristos
Domnul, câtă vreme îl avem în inima
noastră. Când Îl izgonim din viață, El
pleacă. Să nu-și închipuie cineva că El
pleacă, dar își lasă mântuirea, căci nu
este mântuire fără de Mântuitorul. E
bine să ținem seama de aceasta. Femeii
păcătoase Domnul Isus i-a spus: „Nici
eu nu te osândesc, Du-te și să nu mai
păcătuiești” (Ioan 8:11)
Jertfa Domnului a fost adusă odată
pentru totdeauna. Spre deosebire de
jertfele din sistemul Vechiului
Testament, care se repetau mereu,
Jertfa Domnului nu trebuie repetată.
„Dar Hristos a venit ca Mare preot al
bunurilor viiroare, a trecut prin cortul
acela mai mare și mai desăvârșit, care
nu este făcut de mâini, adică nu este din
zidirea aceasta; și a intrat odată pentru
totdeauna în Locul preasfânt, nu cu
sânge de țapi și viței, ci cu însuși
sângele Său, după ce a căpătat o
răscumpărare veșnică” (Evr.9:11,12).
Deci, mântuirea, răscumpărarea Lui
are o durabilitate veșnică. Ea este
pentru oamenii din toate veacurile. Cu
adevărat ea e o mântuire mare.
Paștele sunt sărbătoare mântuirii
noastre. Pentru evrei Paștele sunt
sărbătoarea eliberării lor din robia
Egiptului. Pentru noi, Paștele sunt
sărbătoarea eliberării noastre din robia
păcatului prin Jertfa Mielului lui
Dumnezeu. Tu ai această mântuire?
Dacă nu, primește întâi mântuirea Lui.
Iar dacă o ai, sărbătorește Paștele cu
mare mulțumire, cu adâncă
închinăciune și spune și altora vestea
bună.
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Pitt Popovici

După Modelul lui Neemia
Neemia 4:1-14 & 7: 16
Trăim în sezonul cel mai
extraordinar în care comemorăm
biruinţa Domnului Isus asupra
păcatului, asupra vrăjmașului şi asupra
morţii. Lucruri extraordinare se vor
predica şi în anul acesta în toate
bisericile nou-testamentale, trăiri înalte
vor fi trăite de toţi cei ce suntem copiii
Domnului Isus. Întrebarea rămâne însă
în legătură cu cei care zac în păcat şi
pierzare, ei fraţii nostri, rudele noastre,
oameni din neamul nostru, de aproape
sau de departe: Ce facem pentru ei? Cât
de mult ne pasă de ei? Suntem gata să
ascultăm de Duhul Sfânt care bate la
uşa inimii noastre şi ne îndeamnă la
lucru în lucrarea Lui glorioasă? Alţii
înaintea noastră au ascultat chemarea,
au lucrat, s-au sacrificat şi au biruit prin
puterea Lui. E rândul nostru să
ascultăm de EL.
Lucrarea
extraordinară pe care
Dumnezeu a savârşit-o
prin Neemia şi prin cei
din vremea lui, stă
marturie pentru noi si
ne arată că, Dumnezeu
poate să facă lucruri
mari pentru cei ce se
pun la dispoziţia Lui.
Dumnezeu le-a trezit
duhul celor de atunci,
ca să-şi vadă starea, să
strige la El după ajutor
şi să fie gata să lucreze
şi să lupte pentru
onoarea Domnului şi
pentru binele fiilor şi
ficelor lor.
Așa cum se întamplă de regulă când
poporul Domnului se trezeste, caută
fața Domnului şi umblă în voia Lui,
lucrul acesta este văzut de cei de afară,

care ar trebui să recunoască pe
Dumnezeul lui Israel și puterea Sa
căreia nimeni nu i se poate împotrivi.
I. Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna
întâmpină greutaţi şi se face cu
sacrificii
Aici avem de-a face cu o lucrare
inspirată de Dumnezeu pe care El a voit
să o ducă la îndeplinire şi ne fascinează
felul de lucru al lui Dumnezeu:
1. O lucrare după voia lui Dumnezeu
începe cu un om: Întotdeauna începutul
lucrării e foarte important şi atunci când
este un început după voia lui
Dumnezeu, direcţia dată în lucrare e
esenţială pentru felul în care această
lucrare va continua.
Dumnezeu a trezit duhul lui Neemia
care posteşte şi se roagă şi Dumnezeu ii
descoperă fiecare pas pe
care trebuie să-l facă şi
e minunat să vedem că
acesta este felul de lucru
al lui Dumnezeu care ne
descoperă şi azi (doar
un câte un pas odată).
Trezirea de la
Ierusalim începe cu un
om care s-a pus la
dispoziţia lui Dumnezeu
şi care este un
catalizator pentru
rămăşita scapată din
robie şi cuvântul ne
spune că, la îndemnul
lui Neemia, toţi s-au
întărit în hotărârea de a zidi.
2. O lucrare după voia lui Dumnezeu
nu se face fără greutaţi: N-a trebuit să
treacă foarte multă vreme ca Neemia şi

—5—

tovaraşii lui de lucru să așeze un
principiu care e valabil şi azi şi anume
că lucrarea lui Dumnezeu se face cu
vase curate:
- Nu pot fi folosite în lucrare lui
Dumnezeu vase străine: Tobia,
Sambalat şi Gherşom, erau vase străine.
- Nu pot fi folosite vase murdare:
Noadia proorocița şi Şemaia erau vase
murdare (Neem. 6:10-14)
Toţi aceştia au căutat mereu să
zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu în

multe feluri şi în multe ocazii.
Opoziţia din partea lumii este
semnul clar că lucrarea este pe drumul
cel bun şi aceasta este un îndemn
deosebit pentru cei ce cunosc
amănuntul acesta ca să fie şi mai
hotărâţi şi persistenţi în lucrarea lui
Dumnezeu.
Neemia şi tovarăşii lui nu s-au
descurajat de împotrivirile celor ce
luptau împotriva lor, ci au fost parcă şi
mai doritori să urgenteze lucrările de
zidire în ciuda împotrivirii vrăsmaşe.
3. O lucrare după voia lui Dumnezeu
îşi are particularităţile ei: Cuvântul ne
spune că lucrarea de aici mergea greoi
întrucât „dărâmăturile erau multe…” (v
10).
Atunci când iniţiatorul lucrării este
Dumnezeu, chiar greutăţile acestea
particulare fiecărei lucrări în parte pot
să fie identificate şi biruite pentru că,

Cel ce dă putere pentru fiecare slujbă
este Dumnezeu.
Când Dumnezeu trezeşte pe poporul
Său, punerea în ordine a lucrurilor
începe din dreptul casei fiecăruia şi
fiecare primeşte această înțelegere.
II. Postul şi Rugăciunea împletite cu
Hărnicia şi Vegherea sunt esenţiale
Pentru Neemia şi tovarăşii lui de
lucru şi de luptă au fost foarte
importante câteva lucruri în această
lucrare:
1. „Ne-am rugat
Domnului”. Neemia s-a
rugat şi a postit (Neem.
1:4), poporul s-a rugat
(Neem. 4 9; şi a strigat
către Dumnezeu întrucât
vrăjmașul se frământa din
toate puterile şi plănuia
tot felul de rele împotriva
celor ce lucrau.
Lucrurile acestea au
rămas neschimbate.
Vrăjmașul sufletelor noastre se frământă
şi dă târcoale. Singurul mijloc prin care
il putem birui este prin rugăciune şi
post, împotrivindu-ne lui tari în
credintă.
2. „Poporul lucra cu tragere de inimă”.
Hărnicia în lucrarea lui Dumnezeu este
unul din lucrurile cheie, care nu poate să
treacă neobservat. Ei aveau un scop
sfânt, o misiune sfântă şi o determinare
pe care numai Dumnezeu a pus-o în
inimile lor. Niciunul din ei nu vroia sa
vadă dăramături în dreptul casei lui.
Niciunul din ei nu vroia să știe că a mai
rămas vreo piatră sub praf şi moloz. În
ciuda lipsurilor de multe feluri, ei lucrau
din greu în lucrarea lui Dumnezeu.
3. „Am pus o strajă”. Poporul lui
Dumnezeu lucrează dar şi veghează.
Straja pe care ei au așezat-o era o strajă
permanentă, zi şi noapte straja aceasta
veghea ca vrăjmașul să nu intre şi să
facă vreo pagubă.
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III.Dumnezeu lucrează şi astăzi
Suntem chemaţi să învățăm de la ei
şi să vedem că atunci când Dumnezeu
vrea să facă o lucrare, El face să se
întâmple câteva lucruri:
1. Sensibilizează vasele pe care vrea să le
folosească şi le echipează pentru slujbă.
Neemia a primit întelegerea realităţii de
la Ierusalim şi dorinţa să se implice în
mod direct în această lucrare.
Doamne, te rugăm să ne deschizi
ochii să vedem ceea ce vrei Tu să vedem
şi echipează-ne pentru lucrarea pe care
Tu vrei să o înfăptuieşti prin noi.
2. Dumnezeu pune pe inima lucrătorilor
lui dorinţa de rugăciune şi post: Neemia a
plâns, s-a jelit, a postit, s-a rugat şi a
folosit uşile deschise de Dumnezeu.
Doamne aprinde-ne pentru Tine şi pune
în noi dorinţa să fim luptători în
rugăciune şi în post pentru ca lucrarea
ta să se facă cu putere de sus şi cu
rezultate care să te proslavească pe Tine.
3. Dumnezeu dăruieşte unitate de acţiune:
Noi toţi avem câteva lucruri în comun
care ne motivează să ne sprijinim unii pe
alţii în lucrare şi în rugăciune şi să
sprijinim lucrarea lui Dumnezeu
oriunde se afla ea:
- Avem un vrăjmaș care trebuie
biruit în fiecare clipă, de aceea suntem
chemaţi să veghem.
- Avem aceleaşi împotriviri din
partea lumii, de aceea suntem toţi
chemaţi să nu iubim lucrurile din lume
căci aceasta înseamnă vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu.
- Noi toţi avem aceeaşi chemare şi
răspundere înaintea lui Dumnezeu,
pentru fraţii nostri şi pentru fii şi ficele
noastre.
- Noi toţi am primit porunca să
ducem Evanghelia la orice făptură şi
misiunea aceasta pe care am primit-o,
Domnul aşteaptă să o ducem la bun
sfârşit așa cum generaţiile trecute au
adus Evanghelia până la noi.
- Noi toţi aşteptăm pe Domnul Isus

să vină şi vrem să fim gata, atât noi cât
şi cei de lângă noi, să-L întâmpinăm cu
bucurie atunci când va veni.
În această deosebită lucrare pe care
Dumnezeu a pus-o pe umerii noștri e
timpul să ne reluăm locul nostru de
veghe prin post şi rugăciune şi să fim
harnici şi veghetori în lucrarea Lui
glorioasă.
E normal să dorim să fim mai
folositori în lucrarea Lui, şi e normal săL rugăm pe El să ne arate locul unde
Domnul ne poate folosi şi mai mult în
marea Lui lucrare, în ridicarea celor
care au nevoie de ridicare, în
îmbărbătarea celor ce ce au nevoie de
îmbărbătare şi în ducerea Evangheliei
în locurile unde Cuvântul pătrunde
greu.
Neamul nostru românesc este
pierdut în datini şi în obiceiuri. De la
noi se aşteaptă să ne pese de ei şi să
avem pe inima noastră, locurile neevanghelizate din țară şi pe oamenii
aceia care stau departe de EL şi să ne
jertfim pentru ei, de dragul Domnului
Isus şi de dragul lor.
Doamne, pune în inima noastră
acelaşi foc sfânt, pe care l-ai pus pe
inima lui Neemia şi arată-ne cum să ne
cheltuim anii cu rost în slujba Ta în
aşteptarea Venirii Tale.
Acum, cu prilejul Aniversării
răstignirii şi învierii Domnului Isus, Te
rugăm să dai putere copiilor Tăi care
lucrează cu Evanghelia în România, să
poată să le vestească din plin pe
Hristosul mort pentru păcatele noastre
şi înviat, pentru că am fost socotiţi
neprihăniţi. Astfel, mulţi să creadă şi să
fie mântuiţi, iar nouă celor ce ne-ai
umplut cu binecuvântări de tot felul, Te
rugăm să ne dai putere să-i susţinem in
această lucrare cu beneficii veșnice
pentru toţi. Amin
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Costel Cristea

Hristos a Înviat
Îmi vine greu parcă, să mai scriu ceva despre învierea Domnului unor
oameni care știu tot despre subiectul acesta și care sunt uneori tentați să
apeleze și la practici mai păgâne ca să mai dea o nuanță diferită acestei sfinte
sărbători. Dar mă gândesc că rostul celebrării Învierii Domnului Isus, este
exact acela care să ne ducă chiar acolo la tabloul acela vechi în urma căruia sau născut o mulțime de oameni noi.
Trebuie să ne întoarcem mereu acolo la izvorul mântuirii și dragostei
noastre, cu atât mai mult cu cât observăm o lume mult prea ocupată și prea
gălăgioasă, peste care se lasă o pâclă de oboseală și de nepăsare. Domnul Isus
nu ne-a lăsat o statuie care să se învechească amintindu-ne de jertfa și învierea
Lui, ci ne-a lăsat vinul și pâinea, cele două elemente firave, însă mereu
proaspete, mereu la îndemâna noastră, ca să ne aducă aminte mereu de un
tablou vechi dar cu efect mereu proaspăt care mereu ne amintește de Domnul
Isus Hristos, cel cu adevărat viu, Cel care naște mereu oameni noi...

Hristos a înviat
Christos a înviat, ce veste bună!
Ca soarele pe cer, ivit după furtună,
Ce răspândește iar căldură și lumină
Peste a vieții stare, lipsită de odihnă.
Christos a înviat, și așteaptă în grădină
Să vină Magdalena să-i spună vestea bună,
Și pleacă spre Emaus, doi ucenici s-ajungă
Ce-n drumul către casă nădejdea o alungă.
Christos a înviat, și-apare să le zică
La ucenicii Lui, ascunși de atâta frică:
Am revenit cu pacea, pierdută lângă groapă
Când ați fugit în grabă, goniți de gloata cea mioapă.
Christos a înviat, și se arată iară,
Să scoată și pe alții din starea de-ndoială,
Aleargă-n Galileea, să fie și alții-n stare
Să se ridice chiar și din trista lepădare.
Christos a înviat, și lasă vestea bună
La toți urmașii Lui, să meargă și să spună
Celor fără nădejde, celor lipsiți de pace,
Cât mai există har, cu Domnul să se împace...
Pavel Ploscariu
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Iubiți frați în Domnul,
Vă prezint umil slujirea din
luna Februarie 2018.
Mulțumesc Domnului
pentru ajutorul dat în lucrare.
Am avut posibilitate să slujesc
în localitățile unde păstoresc, în
Ilisești, opt întâlniri în adunare
și trei întâlniri la Căminul
„Victor”. La biserica din Solca
am avut cinci slujbe. La fel la
punctele de misiune, din
Stroiești (3 întâlniri), la
Humoreni (4 întâlniri) și la
Voroneț (două întâlniri).
La Voroneț, am reluat
părtășia la o familie care și-a
pus casa la dispoziție pentru
adunare, dar este greu pentru
că femeia este singură acasa, și
acum i-a venit fiica din Italia, iar
soțul este încă acolo. Datorită
acestui fapt sunt nevoit ca la
toate întâlnirile să iau cu mine
pe cineva din familia mea sau
din biserica Ilisești, ca să nu fim
pricină de poticnire pentru
lume, care ne păzesc tot timpul
când venim, cu cine venim, cât
stăm. Slavă Domnului pentru
puterea de convingere prin
Evanghelie!
Persnal doresc să mă implic
mai mult în lucrarea din
Stroești, Voroneț, Humureni și
Ilisești. De asemenea, doresc să
continui să pregătesc noi
ucenici pe care să-i folosim în

Sus, adunarea din Ilisești la un
timp de post și rugăciune.
Mijloc: Adunare la Voroneț;
Jos: Adunare la Humoreni.

(Urmare în pagina 13)
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Toma Cel Sincer și Loial
Am ascultat o predică frumoasă despre Toma (Ioan 20:24-29). Interesant
cum mâncam așa de multe ori mestecat de alții și trăim cu părerile altora despre te
miri ce subiect - deși avem Biblia, ca să ne lămurim dacă sau nu ceea ce se spune
despre cineva este adevărat. A apucat cineva cu sute de ani în urmă, sunt sigură,
să-l vorbească de rău pe bietul Toma, și uite că așa a rămas peste veacuri... "Toma
necredinciosul". Hai că nu e cel mai rău lucru să fii Toma, dar nici mare cinste nuți face dacă ești ca el... nu-i asa?
Predica de care vorbesc însă l-a prezentat pe Toma într-o altă lumină... și
pe când s-a terminat predica, Toma mi-a devenit mai mult decât simpatic (dacă
poți să spui așa ceva despre un apostol).
După moartea Domnului, ucenicii s-au adunat speriați în camera de sus...
Toma nu era cu ei. Oare de ce? Una dintre posibilități este și aceea că Toma era o
persoană care la necaz se izolează. Cunoasteți pe cineva care să se izoleze când are
vreun necaz? Foarte adesea mulți dintre noi fac acest lucru. Domnul Isus li Se
arată celor 10 în camera de sus, și Toma nu este acolo... și pierde prilejul să-L vadă
pe Domnul. Așișderea, noi când lipsim de la Casa Domnului pierdem ocazia să
avem părtășie cu frații - acolo se poate petrece ceva minunat, și doar pentru că
cineva ne povestește cum a fost - sau pentru că prin inetermediul internetului
putem uneori să urmărim slujba... nu este același lucru - așa că, indiferent cât de
necăjiți sau deznădăjduiți suntem - soluția cea mai bună este să ne prezentăm la
casa Domnului, mai ales că avem promisiunea că unde sunt doi sau trei adunați în
Numele Lui, și El este acolo...
Dar să revin la Toma. Într-o situație... când au aflat de moartea lui Lazăr, și
Domnul Isus a zis (Ioan 11:15-16)... "Și Mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi,
ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el.", Toma, zis și Geamănul,
răspunde: "Haidem să mergem și noi să murim cu El." Toma era un sufletist. Și
moartea Domnului Isus l-a afectat profund - a suferit intens și s-a izolat.
Când Toma spune că vrea să pună mâna și să pipăie rana făcută de cuie și
de suliță... o face pentru că Toma nu este un superficial. Este loial Domnului Lui...
vrea să fie sigur - vrea să cerceteze și să se convingă. E mult mai sănătoasă
atitudinea aceasta decât a unora dintre noi pe care ne bate vântul și nu știm uneori
în ce direcție mergem. Dumnezeu spune să-L căutăm…, să cerem…, să batem.
Toma exact asta face. Când Domnul Isus i Se arată și lui Toma, îi respectă
acestuia dorința... tratează cererea lui cu seriozitate. Domnul Isus îi răspunde
EXACT așa cum a cerut Toma. El ne poate răspunde și nouă dacă Il căutăm cu
seriozitate.
Am învățat multe de la Toma. Mi-a plăcut să mă uit la el într-o lumină
nouă, favorabilă. De acum încolo mă voi gândi la el ca la un om excepțional, un tip
deschis și sincer - fără ascunzișuri și prefăcătorii. Un om care a avut îndrăzneala
să ceară să vadă - și a avut harul să i se răspundă la cerere. Așa că, aviz amatorilor
- acelora care nu sunt siguri de existența lui Dumnezeu. Nu întârziați să cercetați
și să cereți să vedeți - ca să vă convingeți. Orice cerere sinceră și decentă este luată
în considerare de Dumnezeu.

Rodica Boțan
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Marea Însărcinare Misionară
„Cum M-ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume” (Ioan
17:18). Când am citit aceste cuvinte în dimineța aceasta a fost ca și când nu le-am
citit niciodată. Am tresărit ca dintr-un somn adânc. Deși am citit aceste cuvinte de
nenumărate ori și știam și unde sunt scrise, de data aceasta au sunat în urechea
mea ca o trompetă. Nu le-am auzit niciodată mesajul ca de data asta. Sau poate
am crezut că sunt așa de simple și ușor de înțeles. Și acum tot le repet și nu sunt
sigur că înțeleg prea bine ce vor să spună sau nu pot să cred că Domul Isus
așteaptă de la noi așa ceva. Un lucru este totuși clar pentru mine și anume; nu
cred că noi care ne pretindem că suntem urmași ai Domnului Isus putem spune că
suntem în ton sau în acord cu intenția acelei fraze extraordinare.
Isus ne pune pe noi pe aceiași poziție cu El. „Cum M-ai trimis Tu pe
Mine… tot așa I-am trimis și Eu pe ei”. Cred că dacă stăm un pic și ne gândim la
aceste cuvinte trebuie să ne cutremurăm de mesajul lor și de marea noastră
răspundere. Cred că simplitatea și conținutul acestei fraze a fost înțeleasă de
ucenicii Domnului fiindcă din scrierile Noului Testament reiese cum practica
credinței lor nu se rezuma la performarea de ritualuri și dogme religioase ci la
propagarea mesajului Evangheliei, la îndeplinirea misiunii lor, așa cum au văzut
pe Învățătorul lor. Noi cei de astăzi care ne pretindem că suntem urmașii Lui, și
drept credincioși, trebuie să reflectăm mai mult la aceste cuvinte ale Mântuitorului
și ce însemnătate au ele sau ar trebui să aibe pentru noi. În toată simplitatea lor,
aceste cuvite au o mare încărcătură teologică, misiologică, eclesiastică și spirituală.
Biserica lui Hristos și Creștinismul în sine depinde de seriozitatea cu care tratăm
aceste cuvinte cunoscute ca și Marea Însărcinare. Aici Domnul Isus avea o
discuție confidențială parcă, și intimă cu Tatăl.
Înainte să încheie misiunea Lui, Domnul a vrut să încredințeze în mâna
Tatălui pe acei care vor continua lucrarea pe care a început-o El. De aici Isus a
mers în Getsimane unde urma să înceapă drumul calvarului. Puțin mai târziu,
imediat după ce a înviat din morți, când ai Lui erau dezorientați, speriați, probabil
urmăriți și cu ușile încuiate, Domnul Isus apare în mijlocul lor, și le spune ”pace
vouă”. Le-a arătat mâinile și coasta Sa străpunse, cu rănile vizibile, și le-a zis din
nou ”Pace Vouă”. Apoi a repetat din nou aceleași cuvinte care erau adânc
imprimate în Inima Lui: ”Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimet și Eu pe
voi.” De data aceasta s-a adresat direct lor ca și o comandă. După aceste vorbe a
suflat peste ei și le-a zis: ”Luați Duh Sfânt!” Celor ce le veți ierta păcatele vor fi
iertate; și celor ce le veți ținea vor fi ținute.” (Matei 20:21,22,23) Nu putem să nu
observăm faptul că cu aceiași expresie Domnul Isus întâlnește pe ai Lui după
învierea Sa. Realitatea și importanța acelor cuvinte era imensă pentru El. Era
parcă singura și ultima Lui dorință. Era continuarea misiunii Lui încredințată
celor ce rămâneau după el. Dacă ne cercetăm serios și dacă verificăm credința
noastră și activitatea noastră zilnică personală, individuală în lumina acestor
cuvinte ale Domnului putem noi spune că suntem în acord cu aceea intenție și
dorință a Domnului? Este viața și activitatea noastră ca a Lui? Este biserica
noastră așa cum a intenționat-o El? Practicăm noi acea ”trimitere”, acel ”ducețivă”? Eu m-am cutremurat când am citit această expresie a Domnului Isus fiindcă
am văzut cât de departe suntem noi creștinii de astăzi de acel ”cum M-ai trimes
Tu pe Mine”. Și un lucru este clar pentru mine, Domnul Isus așteaptă de la noi, să
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facem ce a făcut El și cum a făcut El. Nu este aceasta destul ca să ne motiveze și să
ne scoată din letargia și rutina noastră religioasă distructivă?
Deși sună foarte radical, ași vrea să menționez aici faptul că Domnul nu a
dat nici o instrucțiune ucenicilor cum să facă biserici și cum să funcționeze ca și
instituție. Se vede că Domnul Isus nu a fost interesat deloc în acel aspect. Creștinii
din secolele care au urmat, dintr-un efort greșit de activitate religioasă, au aruncat
”sâmburele și au rămas cu cojile”, au pus accentul pe sacrificii, jertfe și ritualuri și
au uitat porunca ”faceți ucenici și botezați-i”. Dumnezeu ne spune că ”mai mult
face ascultarea decât jerfele”. Ne pierdem vremea cu liturghii, dogme, tradiții și
practici religioase fără măcar să ne întrebăm dacă Domnul Isus a făcut așa ceva
sau dacă a cerut așa ceva. Cel Rău ne ține ocupați cu tradițiile noastre religioase ca
să fie sigur că nu facem ceea ce așteaptă Domnul de la noi.
”Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume,” — o expresie mare cu o grea
încărcătură teologică. La prima vedere noi nu putem crede și înțelege că trimiterea
noastră poate fi ca aceea a Domnului Isus. Trebuie să remarcăm mai întâi faptul că
Domnul Isus a fost trimis în lume cu o misiune. Acet lucru este mai ușor de
acceptat de noi creștinii. Noi însă trecem ușor cu vederea faptul că find urmași ai
Lui nici noi nu suntem din această lume. În același pasaj din rugăciunea Domnului
găsim scris clar, ca bună ziua, acest fapt: ”Le-am dat Cuvântul Tău; și lumea ia urât,
pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:14). Deci dovada
că nu suntem din lume este faptul că lumea ne urăște. Domnul se roagă pentru noi
și spune: ”Nu te rog să-i iei din lume ci să-i păzești de cel rău (v.15), iar în versetu 16
Domnul repetă și stabilește acest adevăr clar: ”Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu
nu sunt din lume.” Apostolul Pavel preia această idee, că nu suntem de aici, și el
spune că suntem trimiși ”împuterniciți ai lui Christos” și în acea calitate, și în numele
lui Dumnezeu avem o misune aici (2 Cor. 5:20). Pavel descrie această misiune a
noastră foarte clar. Este misiunea de a împăca pe oameni cu Dumnezeu. Misiunea
noastră aici este o misiune mare și importantă, mai mare decât a ne învârti în jurul
unei biserici locale. Misiunea noastră sau trimiterea noastră este aceeași pe care a avut-o și
Domnul Isus. Afirmația aceasta pare radicală dar dacă citim atenți este exact ceea ce
a spus Domnul Isus. Este o misiune de reconciliere a oamenilor cu Dumnezeu, de
împăcare a lor cu Creatorul. Sfântul Pavel a înțeles această misiune. El a plecat de
la Ierusalim și a ajuns până în Spania. A suferit bătăi și întemnițări. Cyril, Basil,
Chriysostom și alții așa ziși părinți ai bisericii, și alții până stăzi în zilele noastre, au
făcut catedrale impunătoare, clădiri frumoase în care să ne strângem cu toții. Am
creat ierarhii monstruoase cu lupte diabolice pentru putere și spunem că suntem
uceniici ai Aceluia care a zis: ”Cum M-a trimes pe Mine Tatăl, așa vă trimet și Eu pe
voi”. Cum? Noi nu am înțeles nici până acum aceasta. Este mult mai ușor să ne
strângem în biserici, să-L slăvim, să-L onorăm și să ne închinăm Domnului, ca și
greerii, dar fără să onorăm trimiterea care ne-a făcut-o. Spunem cuvinte frumoase
și pompoase din altare și amvoane, din tronuri elevate, dar nu spunem nimic
păcătoșilor despre împăcarea lor cu Dumnezeu. Despre păcat și pocăință nu
putem vorbi ca să nu ofensăm pe cineva. Nu poți să spui cuiva că-i păcătos că se
supără. Când Domnul Isus a venit aici jos la noi a început cu mesajul pocăinței. Aceasta
este mai greu și mai costisitor decât să stăm în biseriici și să cântăm psalmi, să
spunem poezii, să ținem consilii și să ne luptăm pentru poziții și scaune.
(Va urma în numărul viitor...)

Zach Ploscariu
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(Urmare din pagina 9)

lucrarea de misiune.
Rugați-vă împreună cu noi:
cerem de la Dumnezeu protecția
Lui. Continuăm rugăciunile din
familia noastra zilnice, cu
dorinta sa fim în voia Lui. Avem
o dată pe săptămână în fiecare zi
de luni rugăciunea cu toată
familia: copii, nepoții și
strănepoții, care spun un verset
din Biblie, cântă cu noi și se
roagă. Mulțumim Domnului
pentru că soția este mai bine cu
sănătatea.
Mă rog ca Dumnezeu să mă
țină în dragostea Lui și să pot
împlni porunca „Marei Trimiteri”
ca să pot merge la oameni și să-i
ating cu mâna iubirii și cu
Cuvântul Evangheliei. Să-mi
ajute Domnul să fac și alți
ucenici. La Ilisești avem două
echipe de ucenici care fac
misiune cu mine și singuri la
Humoreni-Stroesti. Continuăm
să ne rugăm pentru familiile din:
Ilisesti, Solca, Stroești,
Humoreni, Zaharesti, Balaceana
(unde avem câteva persoane de
contact), și Voroneț.
Cerem de la Domnului
statornicie, foame și sete după
Cuvântul lui Dumnezeu,
mântuire. Doamne, ajută-i să
vină în biserică AMIN!
Împreună cu credincioșii din
cercul pastoral vă salutam cu
Zaharia 4:6, „Lucrul acesta nu se
va face nici prin putere, nici prin
tărie, ci prin Duhul Meu, zice
Domnul oştirilor.”
Cu dragoste, pastor slujitor
Ghiță Greciuc

n O familie din Chicago,
susținătoare de mulți ani a
câtorva lucrători din România
(din Oltenia și Moldova), s-a
hotărât să suțină încă doi
lucrători în Oltenia cu 150
dolari pe lună. Până acum
bisericile acestea erau susținute
din fondul general, dar acum
prin harul Tatălui ceresc putem
făgădui supoortul continuu celor
doi frați lucrători misionari.
Căutăm sponsori și pentru
ceilalți frați care au nevoie de
ajutor și ne rugăm ca Domnul să
mai adauge familii cu inimă
misionară care să fie gata să
jertfească pentru înaintarea
Evangheliei în România.
În cercul misionar
Transilvania:
n Fratele Ionel Mânzat care
coordonează lucrarea în cercul
Transilvania ne comunică
nevoile unui frate păstor din
Dej, care păstorește o biserică
din care unii au plecat în
străinătate și alții au fost
chemați în veșnicie, și astfel
puterea financiară a bisericii a
scăzut mult. .
n Mai sunt încă frați păstori
din biserici mici care ar fi bine
să fie ajutați. Deși acum e
libertate de a merge cu
Evanghelia în România povara
financiară în special în bisericile
mici de la sate e mare, fiindcă
deplasarea e costisitoare.
n După evanghelizarea
ținută între 20-22 octombrie
anul trecut la sala Polvalentă
din Cluj, unde a predicat Will
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Graham, ținem legătura cu
persoanele care s-au predat
Domnului și credem că vor lua
decizia de a-L mărturisi pe
Domnul în apa botezului. Sunt
multe piedici, dar ne rugăm ca
Dumnezeu să lucreze în familiile
lor. Mulțumim pentru sprijin în
rugăciune. Prietenii pentru care
ne rugăm să se hotărască pentru
botez sunt: Traian, Teodor,
Stelian și familiile lor. (Căprar
Emanoil, în bisericile din
Margău, Dretea și Bedeciu)
n Cu ajutorul Domnului, am
avut un botez cu trei suflete, o
ocazie frumoasă pentru mulți să
vină la adunare și să participe la
un act sacru de mărturie a
credinței în Domnul Isus. O altă
ocazie de sărbătoare a fost
prima duminică din septembrie
anul trecut cu un program cu
„Fiii Bisericii”, o ocazie când
mulți membri ai bisericii care sau mutat să fie împreună la un
serviciu de închinăciune.
(Bercea Iulian, Biserica Baptistă
„Harul”, Căpâlna, județul Sălaj)

Surduc de la 4:00 la Var și de la
5:30 la Surduc. Miercurea seara
de la 6:00 ne adunăm toată
biserica la rugăciune la Surduc,
iar joia seara de la 5:00 ne
adunăm la Var.
n Predau religie baptistă în
școala publică din Surduc. La
începutul anului școlar aveam
clasa de religie lunea (acum
miercuri) de la ora 14:10-15:00.
n Din două în două
săptămâni merg cu un grup de
frați la Penitenciarul de maximă
securitate din Aiud.
n La întâlnirile din timpul
săptămânii de la Surduc am
început să studiem cărțile
despre familie scrise de David și
Denise Glenn, din cadrul
organizației Kardo Ministries.
Ceea ce apreciez la studiile lor
este faptul că sunt foarte biblice.
n La Var, duc cina Domnului
la bolnavi. În trecut nu s-a făcut
lucrul acesta. La biserică, luăm
cina în a doua duminică din lună
dimineața. În joia care urmează
după cină, eu însoțit de frați,
mergem cu cina la bolnavi. În
principiu, sunt trei surori
bolnave care nu pot veni la
Din jurnalul unui
biserică și la care ducem cina.
predicator
n La Domnin, lucrurile s-au
mai
liniștit. Ba chiar au fost
misionar
câțiva oameni dintre cei cu
probleme, care au venit la
n Două duminici pe lună
diminața merg la Domnin (prima biserică și și-au exprimat
dorința de a-și chimba viața.
și a treia) de la 9:30. A doua și a
Slăvit să fie Dumnezeu!
patra duminică dimineața pe
n În luna octombrie 2017
lună merg și la Var și la Surduc,
am
avut
mult de alergat: 12
de la 9:00 la 11:00 și respectiv
octombrie
o înmormântare de
de la 11:00 la 13:00. Duminicile
rromi
în
localitatea
Românași.
după-amiază sunt și în Var și în
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n 14 octombrie, repetiție cu
tinerii care au cântat la
Sărbătoarea Speranței. 15
octombrie dimineața am fost la
Cluj la o binecuvântare de copil,
iar după masa am predicat la
Iclog la Sărbătoaea Mulțumirii.
O zi obositoare dar frumoasă.
n În perioada 20-22
octombrie s-a desfășurat la Cluj
Sărbătoarea Speranței cu Will
Graham. Vineri seara, care era
de fapt doar o seară de
rugăciune pentru eveniment, au
venit aproape 9.000 (nouă mii)
de persoane. Sâmbătă și
duminică au venit circa 12.000.
Cei care s-au predat Domnului și
au venit în față au fost în total
vreo 600 de persoane.
n La 26 octombrie am
participat la înmormântarea
unchiului meu. Moartea lui a
venit ca un fulger.. Nimeni nu se
aștepta. Din păcate, n-a fost
împăcat cu Dumnezeu.
n La 2 noiembrie am făcut
un RMN la coloana vertebrală.
Am avut dureri mari, acum sunt
mai bine (început de hernie de
disc).
n În perioada 6-12 nov. am
avut în zona Jiboului o echipă
de americani. De mulți ani
aceștia vin în zona noastră la
începutul lunii noiembrie. Am
făcut împreună vizite la bolnavi,
vizite la nepocăiți, seri de
evanghelizare la biserici. Am
avut un timp minunat!
n La 14 noiembrie am
predicat la întâlnirea cu păstorii
din județul Sălaj. Între 22-23
noiembrie am lucrat la Domnin

la construirea unui gard. La 29
noiembrie am participat la un
botez nou-testamental la
Penitenciarul din Aiud unde 7
deținuți au mărturisit pe
Domnul în apa botezului. Slăvit
să fie Dumnezeu! A fost o
experiență de neuitat, o
adevărată sărbătoare.Din păcate
nu am poze deoarece regulile cu
fotografiile în incinta
penitenciarului sunt foarte
stricte.
n Cu ocazia Nașterii
Mântuitorului, am încercat să
fim o bucurie și un ajutor pentru
alții: în 24 decembrie seara am
mers la colindat în Bârsa și în
Domnin, iar în 25 seara am
mers la colindat în Var, astfel
am încurajat pe mulți bătrâni și
bolnavi, și a fost o cercetare
pentru mulți oameni neîmpăcați
cu Domnul.
n Trecerea dintre ani am
petrecut-o aici, bucurându-ne de
izbânda pe care Domnul ne-a
dat-o și în acest aspect
pământesc al lucrării. Ne-am
rugat, am cântat, am vestit
Cuvântul. Am stat în părtășie cu
frații la biserică de la 10 p,m.
până la 2 a..m. Dumnezeu ne-a
dat un timp binecuvântat.
n Rugați-vă pentru noi. Ne
dorim sănătate spirituală și
fizică. Ne dorim să vedem vieți
schimbate în săptămânile de
evanghelizare. Vă mulțumim
pentru sprijinul pe care îl
acordați lucrării lui Dumnezeu.
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Cu dragoste frățească,
Beni Peter

14 octombrie 2017 — ultima repetiție a tinerilor din Sălaj care au cântat în corul
Sărbătorii Speranței, un cor mare format din 1600 de tineri. Locul repetiției de
cor este casa de rugăciune a bisericii din Jibou

Festivalul Speranței în sala Polivalentă din Cluj

24 decembrie 2017 — la colindat prin Domnin, jud. Sălaj
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