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Se aude de departe fluierul ciobanului care doinește la stână. Oile ascultă 
liniștite, și deodată tresar toate și ciulesc urechile. Cântarea tace. Păstorul se 
ridică în picioare. Ascultă și el atent. Se aude un behăit de departe. Păstorul 
începe să numere. Una, bălaia… Două, tăcuta… Trei, zburdalnica… Patru, 
flămânda… Cinci, blânda… Șase, bătăușa… Și la fiecare are câte un nume. Așa 
le cunoaște, pe nume. Și apoi zice: „Una lipsește! Certăreața lipsește” Mai 
numără odată, și ascultă mai bine. Din văgăunile munților, se aude un behăit 
trist, un plâns se-aude dintre spini. E oaia lui. Îl cheamă.

Și păstorul pornește să-și caute oaia. Se agață de tufe. Își rupe cămașa de 
spini, mâinile îi sângerează, dar merge înainte. Cu prețul vieții lui, păstorul se 
ține de stânci, se agață de tufe, își încordează mușchii și se întinde ca să ajungă 
la oaia pierdută, care încă behăie dintre spini și mărăcini. O pune pe umeri și 
pornește înapoi la turmă. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun își dă viața pentru oi!” (Ioan 10:11).

Un plâns se-aude dintre spini
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Scurte Comunicări

r Vă rugăm să vă 
reînnoiți abonamentele la 
revista Familia, 30 dolari 
pe an.Prin abonamentele 
acestea revista poate fi 
tipărită și răspândită în 
România, și e un mijloc de 
misiune folosit de 
credincioșii din țară. 
Abonamentele se fac la 
fratele Viorel Bulboacă.

r Ne-am bucurat în 
duminica trecută cu cei 
care ne-au vizitat, printre 
care:

- tânărul Josh Pop, din 
Houston, student la Dallas 
Seminary, frate de corp cu 
Mea Ordeanu;

- sora Sofica Petrilă 
din Houston, Texas, venită 
la Chicago cu o prietenă 
din România, în călătorie 
prin America;

- fratele Ghinea, din 
Wisconsin, cu care nu ne-
am mai văzut de mulți ani 

de zile, și care 
intenționează să se mute 
din nou în Chicago.

r Familia Țârlea 
Gheorghe și Letiția a 
plecat marți, 15 
ianuuarie, pentru câteva 
săptămâni la rude și la 
un tratament medical la 
Cluj și Câmpia Turzii. 
În timpul cât vor fi 
plecați, grija imobilului 
nostru revine familiilor 
Petre Arcan și Miron 
Negrău. Le mulțumim 
că s-au prezentat ca 
voluntari pentru această 
slujire.

r Mulțumim 
echipelor de meșteri 
vopsitori care au început 
lucrarea de reparații 
interioare a sanctuarului 
bisericii, și în mod 
special fratelui Aurel 
Burcă. Cei care doriți să 

În prima duminică din 
anul 2019, la 6 ianuarie, 
familia aceasta, Javier 
Jose și Sara, a venit în 
mijlocul nostru pentru a 
cere din partea Domnului 
binecuvântarea copiilor 
lor, fiul Marcus și fetița 
Mila. Ne-am bucurat și 
pentru faptul că au fost 
înconjurați cu dragoste de 
frați și surori. Ne rugăm 
ca Tatăl ceresc să le dea 
binecuvântări cerești în 
viață. Domnul să le toarne 
har. Ei sunt prieteni ai 
familiei Liviu și Lili Ilciuc.

Din albumul nostru de fotografii mai vechi

Misiune mai 
demult la 
Ruginoasa, 
jud. Neamț. 
Dacă doriți 
să știți anul, 
întrebați-o 
pe sora 
Hortensia 
Mitrofan, în 
fotografie 
lângă fratele 
Mihai.

ajutați, adresați-vă 
fratelui George Ardelean.

r Pentru rugăciune:
- Fratele John Bărnuț 

ne anunță că în cazul 
Cristi Filip, din Detroit, 
Domnul nostru lucrează 
în mod minunat cu 
îndurarea Lui cea mare.

- Tânăra Ramona 
Ilciuc va merge în Kenya, 
Africa, între 3-16 febr. cu 
un grup de medici pentru 
asistență medicală. 

- Fr. Titi Rusenescu, 
din California, nepot al 
fratelui Pitt Popovici, se 
află grav bolnav.



S ă i u b i m 
Casa Domnului, 
s ă n e r u g ăm 
pentru adunarea 
în har a sfinților, 
s ă i u b i m 
adunarea noastră 
împreună pentru 
N u m e l e 
D o m n u l u i . 

O ușă pentru Cuvânt
de Alexa Popovici

Marele apostol al neamurilor, Pavel din Tars, nu era un luptător singuratic. 
Când mergea în misiune avea o echipă misionară. Iar când a cerut cu toată 
smerenia mijlocirea în rugăciune a fraților și surorilor din Colose, a cerut ca ei să 
se roage nu numai pentru el, ci și pentru toți ceilalți: „Rugați-vă totdată și pentru 
noi!” Nu numai pentru sine, ci „pentru noi”. El și-a inclus și colaboratorii în 
această cerere de mijlocire.

Vă rog să observați că apostolul, deși era prizonier, n-a cerut ajutor în 
rugăciune pentru eliberarea sa din situația în care se afla. Era întemnițat, n-avea 
libertate, era în lanțuri. dar n-a cerut rugăciuni ca să fie eliberat. Pentru el, slujba 
pe care o avea era mîntuirea oamenilor. Aceasta era lucrul cel mai important 
pentru el. De aceea, a cerut fraților din Colose să se roage, ca „Dumnezeu să ne 
deschidă o ușă pentru Cuvânt.” |tia că omul firesc este închis pentru Cuvânt. 
Numai rugăciunea poate ajuta ca ușile să se deschidă pentru Cuvânt. „Rugați-vă 
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentruCuvânt, ca să 
putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă gșsesc în lanțuri...” (Coloseni 
4:3).

„Ușa pentru Cuvânt” poate să însemne și, ca Dumnezeu să dea Cuvântului 
Său autoritate și putere, o influență covârșitoare care să deschidă ușile inimilor. 
În acest sens, expresia poate să însemne și ca noi să vestim „taina lui Hristos” în 
orice situație ne-am afla. Puterea lui Dumnezeu biruiește omul, Duhul Sfânt e 
Cel care aduce pe om la pocăință. De aceea, Evanghelia Domnului Isus trebuie 
predicată altora, care s-o creadă și să fie și ei mîntuiți. Apostolul Pavel avea 

atunci „uși închise.” Iar el dorea să 
aibă „uși deschise.”

Ușa deschisă pentru Cuvânt, adică ocazia propovăduirii Evangheliei, era 
bucuria cea mai mare a apostolului Pavel. Domnul Isus a spus ucenicilor că vița 
trebuie să aducă roade, și atunci când va aduce multă roadă Tatăl va fi proslăvit. 
„V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină (Ioan 15:11 și 
17:13). Credincioșii Domnului sunt vestitori ai Evangheliei. Ei nu țin vestea 
bună numai pentru ei. Au găsit o comoară, comoara Evangheliei, și o proclamă 
tuturor. Astfel bucuria Domnului le umple ființa. Așa au fșcut îngerii la nașterea 

de Alexa Popovici

Marele apostol al neamurilor, Pavel din Tars, nu era un 
luptător singuratic. Când mergea în misiune avea o echipă 
misionară. Iar când a cerut cu toată smerenia mijlocirea în 

rugăciune a fraților și surorilor din Colose, a cerut ca ei să se roage nu numai 
pentru el, ci și pentru toți ceilalți: „Rugați-vă totdată și pentru noi!” Nu numai 
pentru sine, ci „pentru noi”. El și-a inclus și colaboratorii în această cerere de 
mijlocire.

Vă rog să observați că apostolul, deși era prizonier, n-a cerut ajutor în 
rugăciune pentru eliberarea sa din situația în care se afla. Era întemnițat, n-avea 
libertate, era în lanțuri. dar n-a cerut rugăciuni ca să fie eliberat. Pentru el, slujba 
pe care o avea era mântuirea oamenilor. Era 
lucrul cel mai important pentru el. De aceea, a 
cerut fraților din Colose să se roage, ca 
„Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru 
Cuvânt.” Știa că omul firesc este închis pentru 
Cuvânt. Numai rugăciunea poate ajuta ca ușile 
să se deschidă pentru Cuvânt. „Rugați-vă 
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne 
deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti 
taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în 
lanțuri.” (Coloseni 4:3).

„Ușa pentru Cuvânt” poate să însemne 
și dorința ca Dumnezeu să dea Cuvântului 
autoritate și putere, o influență covârșitoare care 
să deschidă ușile inimilor. În acest sens, 
expresia poate să însemne și ca noi să vestim „taina lui Hristos” în orice situație 
ne-am afla. Puterea lui Dumnezeu biruiește omul, Duhul Sfânt e Cel care aduce 
pe om la pocăință. De aceea, Evanghelia Domnului Isus trebuie predicată altora, 
care s-o creadă și să fie și ei mântuiți. Apostolul Pavel avea atunci „uși închise.” 
Iar el dorea să aibe „uși deschise.”

Ușa deschisă pentru Cuvânt, adică ocazia propovăduirii Evangheliei, era 
bucuria cea mai mare a apostolului Pavel. Domnul Isus a spus ucenicilor că vița 
trebuie să aducă roade, și atunci când va aduce multă roadă Tatăl va fi proslăvit. 
„V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină (Ioan 15:11 și 
17:13). Credincioșii Domnului sunt vestitori ai Evangheliei. Ei nu țin vestea 
bună numai pentru ei. Au găsit o comoară, comoara Evangheliei, și o proclamă 
tuturor. Astfel bucuria Domnului le umple ființa. Așa au făcut îngerii la nașterea 
Domnului Isus când au spus: „Vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie 
pentru tot norodul” (Luca 2:10). Cu această bucurie a mântuirii păcătoșilor, toți 
apostolii și-au făcut lucrarea pentru Domnul Isus și pentru oameni. Aceasta este 
bucuria unui tată sau a unei mame când lucrează la întoarcerea la Dumnezeu a 
copiilor lor. Aceasta este taina măreață a fericirii fiecărui credincios mântuit.

Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă tuturor credincioșilor Săi o ușă 
pentru Cuvânt.



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Bucurați-vă în Domnul!

Bucurați-vă în Domnul, voi ce stați în priveghere,
Așteptând cu ochi de flăcări, zorii Zilei de-nviere;
Stați pe zid cu serafimii, voi străjeri de vremuri noi,
Ca să dați curând semnalul Dimineții de Apoi.

Pregătiți-vă tămâia, rugăciunile să ardă,
Dragostea să nu răcească, flacăra să nu se piardă,
Căci altarul tămâierii e din lemnul de salcâm,
Și cântarea bucuriei — din al lacrimii tărâm.

Bucurați-vă în Domnul, voi cei sfinți, fără prihană,
Ce legați cu îndurare, orice dureroasă rană,
Puneți mult ulei și smirnă în cântările cu dor,
Umpleți sacii cu tămâie, și cu leac alinător.

Harfa voastră încordată în durerea cea mai mare,
Umple Cortul Întâlnirii, cu cântări de sărbătoare;
Căci din inima cea frântă, și din duhul cel zdrobit,
Se înalță cea mai sfântă slavă Celui Răstignit.

Bucurați-vă în Domnul, orice greutăți să vină:
Râsul lumii lustruiește diamantul în Lumină!
Și dac-ați ajuns la cruce, și cu visul sfărâmat,
Voi cântați cu bucurie, Fie Domnul lăudat!

El e Stânca, Cetățuia, Călăuza prin pustie,
El e Răscumpărătorul, Pricina de bucurie:
Deci rămâneți lângă Domnul, fie bine, fie rău,
Toate trec, toate se schimbă… — El rămâne Dumnezeu! (vp)

Drept răspuns, Isus a zis:
— „Nu știți ce cereți. Puteți voi să 

beți paharul pe care am să-l beau Eu, 
și să fiți botezați cu botezul cu care am 
să fiu botezat Eu?”

— „Putem”, I-au zis ei…
(Matei 20:22)


