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„Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în 
Numele Domnului nostru Isus Hristos !” (Efeseni 5:20

România pentru Hristos

Nu este aici; a înviat după cum 
zisese.

Veniți de vedeți locul unde 
zăcea Domnul ! 

Matei 28:6

…Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor 
săi. Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe 

pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie.
Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate și din 

toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe altar.
(Geneza 8:18-20)
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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)

Dragostea este trăsătura cea mai de 
valoare din viața creștină. Ea îl face pe 
credincios să se asemene cu Hristos 
Domnul. Ea colorează și înmiresmează 
viața, făcând pe alții să vadă pe Hristos 
în noi . În mi j locul unei lumi 
frământate de egoism, ambiții, patimi 
și ură, nici o altă virtute nu-L prezintă 
atât de bine pe Domnul Isus ca 
dragostea. Ea este cea mai puternica 
forță de înrâurire a altora.

Dragostea calmează spiritele 
aprinse

Viața unora conține foarte mult 
material inflamabil și la cea mai mică 
scânteie se aprinde, explodează. Vai, 
cum se rănesc pe ei înșiși și rănesc și pe 
alții! Dragostea este ca pătura moale cu 
care poți acoperi focul și-l stingi. Sub 
pătură focul n-are oxigen care să 
întrețină arderea, și se stinge. Biblia 
spune: „Un răspuns blând potolește mânia, 
dar o vorbă aspră ațâță mânia” (Prov.15:1). 
Aprinderea, nervozitatea, arată o stare 
lăuntrică de tensiune, de nemulțumire; 
dragostea produce calmarea, liniștirea. 
Ce binecuvântată este dragostea!

Într-o celulă a unei închisori de 
femei se afla o condamnată pentru 
crime. Gardianul n-a vrut să deschidă 
ușa unei credincioase care vizita pe 
deținute din cauză că condamnata 
aceea era ca o fiară. Abia după multă 
insistență i-a descuiat ușa și a lăsat-o să 
intre, dar a stat și el la ușă. Cum a 
văzut-o că a intrat la ea, cea din celulă 
a pornit cu înjurături, blesteme în 
jargonul cel mai murdar. Dar 
credincioasa a răspuns blând la toată 
erupția furiei ei, i-a dat un mic cadou, 
și după ce a schimbat câteva cuvinte, a 
plecat. Au trecut câteva zile și a vizitat-

o din nou, a stat mai mult și încet, 
încet, i-a câștigat prietenia. Din acea 
zi, n-a mai trebuit s-o însoțească 
gardinul. Curând acea deținută feroce 
și-a predat inima lui Hristos Domnul.

Dragostea atrage
Ea este o forță mai puternică decât 

forța magnetismului. Copiii sunt atrași 
de o inimă caldă, plină de dragoste, și 
cei bătrâni se simt bine cu așa 
persoane. Dragostea e o rază caldă, o 
undă nevăzută care atinge inima 
noastră. Și fiindcă noi toți purtăm o 
sete de dragoste, ne simțim atrași de 
ea. De aceea o biserică plină de 
dragoste nu are nevoie de nici o 
reclamă, lumea dă buzna la ea. 
Dragostea e forța de atracție. În 
bisericile unde băncile sunt goale, răul 
mare nu e că lipsește poporul, ci că 
lipsește dragostea.

Dragostea vorbește
Ea e mărturia că suntem urmași ai 

lui Hristos Domnul. Isus Hristos a zis: 
„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți 
ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii 
pentru alții” (Ioan 13:35). Celui rătăcit, 
dragostea îi arată calea; celui căzut, îi 
leagă rănile; celui vinovat, îi dă vestea 
bună a mântuirii. Ea vorbește chiar 
fără cuvinte. Ea suferă cu cei în 
lanțuri, plânge cu cei ce plâng, 
mângăie fruntea obosită, înseninează 
fața întunecată.

Ce binecuvântată e dragostea. 
Lumea are nevoie acută de dragoste. 
Noi cunoaștem Sursa, Izvorul ei. 
Dumnezeu e dragostea. E vremea să 
radiem dragoste.

Pitt Popovici

O asigurare „sigură”

abril fatface
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Vremurile pe care le trăim sunt 
cele mai din urmă și poartă cu ele 
urgența pe care Mântuitorul a pus-o 
pe umerii urmașilor Săi, atunci când i-
a trimes să vestească Evanghelia unei 
lumi în pragul pierzării. Chemarea 
aceasta este astăzi pentru noi și nu este 
mai puțin urgentă ca atunci, întrucât 
sunt atâția care au nevoie urgentă să 
audă mesajul chemării la mântuire 
prin Evanghelia Domnului nostru Isus 
Hristos.

Domnul Isus caută și cheamă pe 
toți oamenii la mântuire. El vrea ca 
niciunul să nu piară ci toți să vină la 
pocăință, fără excepție.

Vreau să folosim împreună trei 
capitole din Faptele Apostolilor, 
capitolul 8, 9 si 10, care se ocupă de 
trei oameni: famenul etiopian, Saul din 
Tars și sutașul Corneliu, care se trag din 
cei trei fii ai lui Noe (primul din Ham, 
al doilea din Sem și al treilea din Iafet, 
din care ne tragem și noi).

Înțelegem din Sfintele Scripturi că 
Dumnezeul nostru nu este un 
Dumnezeu părtinitor întrucât:

I. Dumnezeu îi cheamă pe toți 
trei

Încă de timpuriu în cartea Faptele 
Apostolilor El cheamă la pocăință 
oameni care sunt identificați ca și 
urmași ai celor trei fii ai lui Noe, El nu 
lasă pe niciunul înafară:

t Domnul cheamă pe unul din 
seminția lui Ham (vezi FA 8:26-40):

Dumnezeu ne arată că El nu este 
părtinitor, la Domnul Isus este loc pentru cei 
din seminția lui Ham.

Famenul etiopian era din seminția 
lui Ham și Dumnezeu ne arată că la 
Domnul Isus este loc și pentru el.

Ei Lăudau pe Domnul

 „Atunci Petru a început să vorbească, şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este 
părtinitor.»”  (Faptele Apostolilor 10:34

Dumnezeu îi spune lui Filip "Du-te, 
şi ajunge carul….” (Fapte 8:29b), Filip 
a ascultat chemarea Duhului Sfânt și 
famenul etiopian a primit pe Domnul Isus 
ca Mântuitor personal.

t Domnul cheamă pe unul din 
seminția lui Sem (vezi Fapte 9:1-43):

Dumnezeu ne arată că El nu este 
părtinitor, la Domnul Isus este loc 
pentru cei din semintia lui Sem.

Saul era din seminția lui Sem și 
Dumnezeu ne arată că la Domnul Isus 
este loc pentru el. Dumnezeu îi spune 
lui Anania: „Du-te, căci el este un vas, 
pe care l-am ales, ca să ducă Numele 
Meu înaintea Neamurilor, înaintea 
împăraţilor, şi înaintea fiilor lui 
Israel…” (Fapte 9:15).

Anania onorează trimiterea lui 
Dumnezeu și Saul din Tars primește pe 

Domnul Isus ca Mântuitor personal.
t Domnul cheamă pe unul din 

seminția lui Iafet (vezi Fapte 10:1-43).
Dumnezeu ne arată ca El nu este 

părtinitor, la Domnul Isus este loc pentru cei 
din seminția lui Iafet.

Sutașul Corneliu era din seminția 
lui Iafet și Dumnezeu ne arată că la 
Domnul Isus este loc pentru el. 

Dumnezeu îi spune lui Petru: „Iată 
că te caută trei oameni; scoală-te, pogoară-te, 
şi du-te cu ei, fără şovăire, căci Eu i-am 
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trimis.” (Fapte 10:19-20).
Petru ascul tă de g lasu l lu i 

Dumnezeu și prin propovăduirea lui, 
sutașul Corneliu, și toti cei ce erau 
împreună cu el, primesc pe Domnul 
Isus ca Mântuitor personal.

Dumnezeul nostru acordă har 
bogat pentru toți trei, pentru că toți au 
păcătuit și toți au nevoie de mântuire. 
El îi cheamă pe fiecare așa cum găsește 
El cu cale. Faptul că  Dumnezeu a pus 
în inima omului gândul veșniciei, 
lucrul acesta se poate vedea și în viața 
celor trei care fiecare în felul lui caută 
să fie plăcut lui Dumnezeu:

ww Famenul a venit la Ierusalim să 
se închine lui Dumnezeu.

ww Saul a fost găsit pe drumul 
Damascului, prigoning Biserica.  El 

credea că în felul acesta face un 
serviciu lui Dumnezeu.

ww Corneliu făcea o mulțime de 
milostenii în dorința de a fi plăcut lui 
Dumnezeu.

Observăm câteva lucruri foarte 
importante:  

Se vede foarte clar că nimeni, nici 
ei, nici alții n-au putut și nu pot să fie 
mântuiți prin lucrurile pe care le-au 
făcut cu scopul de a fi plăcuți lui 
Dumnezeu.

Fiecare dintre ei, și fiecare dintre 
noi, am devenit plăcuți lui Dumnezeu 
numai atunci când am primit pe 
Domnul Isus în viața noastră, prin 
credință în jerfa Lui substitutivă pentru 

fiecare. Iată de ce lumea are nevoie de 
Evanghelia pe care noi o avem și 
putem să o împărtășim cu toți oamenii

II. Dumnezeu are aceeași 
măsură pentru toți trei 

Există trei lucruri importante 
pentru toți trei, și desigur pentru toți 
aceia pe care Dumnezeu îi cheamă la 
mântuire:

a) Lucrurile de care au avut nevoie să li se 
spună (să li se vestească):

- Famenului Etiopian,  Filip i-a 
vestit Evanghelia mântuirii: „Filip a luat 
cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi 
i-a propovăduit pe Isus” (Fapte 8:35)

- Lui Saul din Tars i se spune: 
„Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, 
şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” (Fapte 
9:6b). În cetate lui Saul i s-a vestit 
Evanghelia mântuirii.

- Lui Corneliu și celor ce erau 
împreună cu el, Petru le-a  vestit 
Evanghelia: „Și le-a vestit Evanghelia păcii, 
prin Isus Hristos, care este Domnul 
tuturor.”  (Fapte 10:36)

O b s e r v ăm i a r ă ș i u n l u c r u 
impor tant : Dumnezeu nu e s te 
părtinitor și lucrul acesta se vede prin 
faptul că li se vestește același mesaj, 
mesajul Evangheliei.

b) Lucrurile care trebuiesc crezute:
ww Fiecare din cei trei au auzit 

mesajul Evangheliei, fiecare la timpul 
lui, dar n-au rămas doar la a auzi ci au 
făcut un pas mai departe.

ww Fiecare din cei trei a crezut 
mesajul Evangheliei și a fost mântuit. 
De retinut este faptul că mântuirea este 
numai pentru cei ce primesc mesajul 
salvării și cred că Domnul Isus a murit 
în locul lor, și El le dă astfel iertarea de 
toate păcatele, le dăruiește o viață nouă 
pe care s-o trăiască pentru Dumnezeu.

c) Lucrurile care trebuiesc făcute:
Fiecare din cei trei au fost botezați:                                          
ww Famenul Etiopian a fost botezat 

(Fapte 8:38)
ww Saul din Tars a fost botezat 
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(Fapte 9:18
ww Sutasul Corneliu și toți cei ce-l 

însoțeau au fost botezați (Fapte 10:48).
Credința lor a fost una veritabilă, și 

lucrul acesta se vede prin faptul că au 
fost gata să împlinească tot ceea ce 
trebuie implinit și să mărturisească în 
semn de ascultare, mărturia unui cuget 
curat, împlinind astfel actul botezului.

III. Dumnezeu are un loc 
deosebit pentru toți trei

Dumnezeu le-a oferit un loc de 
onoare să fie înscriși în cartea Faptelor 
Apostolilor. Dumnezeu păstrează și 
scrie numele și faptele tuturor copiilor 
Săi pentru o veșnică aducere aminte. 

Acolo vor fi scrise și numele celor ce 
vor crede în Domnul Isus Hristos prin 
propovăduirea ta și prin propovăduirea 
mea, de aceea trebuie să fim harnici în 
propovăduirea Evangheliei.

Dumnezeu le-a oferit un loc veșnic 
în Biserica Lui. Aici este loc pentru cei de 
altă culoare, pentru prigonitorii care se 
pocăiesc, pentru cei netăiați împrejur în 
trup dar tăiați împrejur cu inima.

Ma rog ca Domnul să ne crească tot 
mai mult în înțelegerea pe care ne-o 
oferă Cuvântul acesta. 

Dumnezeu le-a oferit un loc în 
dragostea și în inima credincioșilor așa cum 
au avut loc în inima Lui. Astăzi El face 
același lucru pentru că toți cei care se 
întorc au loc în inima lui Dumnezeu. 
Oamenii de atunci și chiar cei de acum 
acceptă cu greu pe alții care vin din 
medii diferite. Dar pe credincioșii Lui 
dragostea lui Dumnezeu îi unește. 
Astfel, Dumnezeu a folosit din nou  
semnul vorbirii în limbi ca o repetiție a 
Rusaliilor tocmai ca să arate că El 
iubește și primește și pe neamuri și 
astfel neamurile sunt împreună cu 
evreii, părtași Harului lui Dumnezeu.

Cei de la Ierusalim au acceptat greu 
faptul că Dumnezeu are loc și pentru 
neamuri în planul Lui de mântuire. 
După mărturia lui Petru, ei toți au fost 

nevoiți să recunoască unul dintre cele 
mai mari adevăruri din Sfintele 
Scripturi, și anume că Dumnezeul 
nostru nu este părtinitor, ci în inima și 
în planul Lui de mântuire este loc 
pentru toți cei care cred în Domnul 
Isus și în jertfa Lui. „Deci, dacă 
Dumnezeu le-a dat acelaşi dar, ca şi 
nouă, care am crezut în Domnul Isus 
Hr i s to s , c ine e ram eu să mă 
împotrivesc lui Dumnezeu?” După ce 
au auzit ei aceste lucruri, s-au potolit, 
au slăvit pe Dumnezeu, şi au zis: 

„Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor 
pocăinţă, ca să aibă viaţa.” (Fapte 
11:7-18)

Dumnezeu a avut loc pentru ei, a 
avut și are loc pentru noi și desigur că, 
mai este loc și pentru alții care acum 
nu știu că și ei au loc împreună cu noi.

Vor afla și ei vestea bună, dacă 
vreunuia din noi…

… îi pasă de sufletul lor…
… îi va aprinde Duhul Sfânt inima 

să ducă mesajul Evangheliei și altora…
… Dumnezeu îi va da o râvnă să 

ducă mesajul acolo unde încă n-a 
ajuns.

Oare suntem noi gata să jertfim 
pentru Numele Domnului și pentru 
binele confraților noștri de neam, ca și 
ei să audă chemarea Evangheliei? Ei au 
așa de mare nevoie s-o audă, iar noi 
avem așa de mare obligațe și datorie să 
le-o ducem.

Dumnezeu să aibă milă de noi si să 
ne trezească pe toți, ca să fim gata să 
spunem fiecare cuvintele proorocului, 
„Doamne, iată-mă, trimite-mă!” Amin!

Costel Cristea
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Nu te gândi că vei fi purificat prin lucruri extreme sau mari încercări. 
Dumnezeu caută următorul lucru: ca tu să fii gata întotdeauna să te supui 
voinței Lui, întocmai ca un copilaş. De felul tău eşti mândru de capacitatea ta de 
a judeca, dar adesea Dumnezeu te va conduce pe o cale care este contrară 
filozofiei umane. De aceea, în privinţa voinţei tale, trebuie să devii asemenea 
unui copilaş. 

Ceea ce numim „moartea voinţei” reprezintă trecerea de la voinţa ta la 
voinţa Sa. Este aşa de simplu. Trebuie ca voinţa ta să se schimbe, nu numai în ce 
priveşte controlul acţiunilor exterioare, ci şi în modul cum se raportează la cele 
mai lăuntrice dorinţe. Mulţi credincioşi care-L urmează pe Hristos se opresc 
aici. Nu se pot supune acestei crucificări lăuntrice care distruge toată natura 
trupească. 

Atunci când eul este netratat în viaţa unui credincios, poţi vedea uşor 
cum se naşte un monstru religios. Se poate să dispreţuieşti lumea şi să fii totuşi 
plin de fire. S-ar putea să nu practici ceea ce oamenii consideră a fii vicii 
evidente; natura eului este încă vie. 

Dumnezeu îşi împlineşte voinţa în viaţa ta prin manifestarea unei 
autorităţi blânde şi eficiente doar dacă tu te supui Lui pe deplin. Dacă vei 
accepta lucrarea Lui în tine, vei experimenta susţinerea Lui blândă. Dumnezeu 
nu te forţează să fii de acord cu El. Mai degrabă, El face în aşa fel încât să-L 
urmezi fericit, chiar şi în pericole. Domnul tău este bun, şi la fel este modul în 
care El se ocupă de tine. Când vezi aceasta, te vei grăbi să-L urmezi oriunde 
merge.

Fii hotărât să renunţi la toate pentru El. Este vital progresului tău. Şi ţine 
minte, chiar şi hotărârea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în tine. Fericiţi sunt 
aceia care se supun disciplinei Lui. 

La început, Dumnezeu te lasă să urmezi ceea ce ţi se pare normal. Mai 
târziu, înveţi să umbli mai mult prin credinţă. El te conduce ca şi cum ai fi orb, 
pe cărări necunoscute, conducându-te la înţelepciunea lui Isus Hristos. Pe 
această cărare nevăzută s-ar putea să consideri că eşti separat de Dumnezeu şi să 
crezi că eşti lăsat să acţionezi de unul singur. Din fericire, ca un echilibru, în 
tine, adânc în spiritul tău, există mărturia că-i aparţii Lui. 

Înţelepciunea umană nu este de folos, doar înţelepciunea lui Isus Hristos 
este aceea care te conduce la maturitate deplină. Voinţa ta va fi mulţumită când 
o supui lui Dumnezeu, pentru că atunci ea se găseşte la locul cuvenit. Important 
este să te asiguri că voinţa rămâne supusă şi nu preia din nou controlul vieţii tale. 
S-ar putea ca uneori judecata ta să se opună supunerii din toată inima faţă de 

La post și rugăciune, la Ilisești
Adunare la Voroneț
La Humoreni
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Dumnezeu. S-ar putea să te sperie şi să te tragă înapoi. Bineînţeles, după ce ai 
văzut suferinţele nefolositoare pe care le provoacă eul, te vei lăsa purtat de 
curentul dragostei Lui. După aceasta, nu mai este luptă, pentru că voinţa şi-a 
găsit locul potrivit înaintea lui Dumnezeu. 

Într-adevăr, acest loc de odihnă este atât de diferit de cele cu care ai fost 
obişnuit, încât câteodată te mai trec fiori de teamă. Dar când experimentezi ceea 
ce înseamnă să fii o creaţie în Dumnezeu, vezi ce simplitate, inocenţă şi 
perspectivă îţi stau înainte. Devii supus lui Dumnezeu şi nimic altceva nu mai are 
putere asupra ta. 

Fii convins că Dumnezeu nu intră în sufletul care nu-L vrea şi nici nu-l 
copleşeşte pe credincios. Starea neclară pe care o experimentezi este din cauza 
rezistenţei tale la ceea ce Dumnezeu caută să realizeze în tine. Te vei trezi 
contopit cu El atunci când tot ce stă în calea Lui este îndepărtat. Aceasta este 
moartea eului; însă termenul acesta este de fapt o contradicţie în sine, pentru că 
atunci spiritul tău este mai viu ca oricând. Atunci trăieşte spiritul tău adevărata 
viaţă, viaţa lui Dumnezeu. 

Atunci când voinţa ta se pierde în cea a lui Dumnezeu, tu continui să ai 
scopuri, dar aceste scopuri sunt dorinţele lui Dumnezeu şi n-au nimic de-a face 
cu tine. Dumnezeu domneşte din centrul spiritului tău, şi tot ceea ce nu este din 
El se topeşte în prezenţa Sa. Eşti schimbat şi transformat atunci când 
experimentezi o unitate mai intimă cu El. Aceasta înseamnă că voinţa ta dispare 
şi îi cedează locul voinţei lui Dumnezeu. 

Devenind tot mai mult ca şi Hristos, începi să ai calităţile Lui. Una din 
acestea este că vrei să ai părtăşie cu aceia care se află în aceiaşi aventură cu tine. 
Este ca un pârâu ce se varsă într-un râu. Din momentul acela, va curge oriunde 
curge râul. Râul, care este ca Dumnezeu, atrage toate râurile mai mici (tu şi cu 
mine) până ce ne pierdem în oceanul dragostei. Fiecare pârâu nu are propria 
viaţă, ci curge din şi spre originea lui. 

Acolo îţi vei găsi destinul final: unit cu Dumnezeu, așa cum a spus şi Domnul 
Isus Hristos — „una în Noi” (Ioan 17:21). 

Cât de real este acest adevăr şi cât de binecuvântat eşti dacă-l înţelegi! 
Mulţi merg pe malul râului, dar niciodată nu păşesc în apă. Dar sunt unii care 
sar imediat în apă şi curg împreună în plinătatea dragostei lui Dumnezeu. 
Ceea ce spun nu este o închipuire! Aceasta a avut Dumnezeu în minte atunci 
când ne-a creat. În viaţa creştină totul se îndreaptă spre acest final glorios: vom fi 
una cu El! Aceasta este lumina ce farmecă sufletul şi inundă spiritul. Lumina Lui 
este cu tine, dezvăluindu-ţi-se încet, tot mai mult, în timp ce păşeşti mai mult în 
ea. 

Aceasta este credinţa adevărată, credinţa experienţei, pe care Dumnezeu 
ţi-o dă atunci când abandonezi propria-ţi înţelepciune şi-L îmbrăţişezi pe El ca 
fiind Totul în Toţi. Aceasta este legea înţeleciunii. Este calea Domnului din tine. 

Ovidiu Rauca

Dumnezeu ne vrea pe noi înșine pentru viață, dar înainte așteaptă ca noi 
să fim gata să murim pentru El. Ne cere să renunțăm la ceva, ca să 
primim altceva, mult mai scump și prețios. (Oswald Chambers)
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Har Îndeajuns

Har Îndeajuns

Har Îndeajuns

APEL
Iubiții și preaiubiții noștri, 

în Numele Mântuitorului nostru drag!

   Vă facem un apel special prin care dorim să sprijiniți lucrarea de 
răspândire a Evangheliei prin Societatea de misiune „România pentru 
Hristos”. Banii pe care îi trimiteți sunt transmiși integral celor din 
România pe care îi sponsorați. Lucrarea acestora este bine cercetată, 
în așa fel ca nici un ban să nu fie zadarnic sau folosit în alte scopuri 
decât cu scopul de sprijin misionar și de propovăduire a Evangheliei.

   În ultimele luni am primit mai multe cereri de sponsorizare și prin 
responsabilii locali am găsit de bine să oferim sprijin câtorva lucrători 
care jertfesc mult cu propovăduirea Evangheliei, dar aceștia încă nu au 
sponsori. Pentru sprijinul acestora vă facem apelul să vă rugați pentru 
ei și să-i ajutați sau să căutați familii care sunt gata să jertfească 
trimestrial pentru suportul lor financiar. Iată numele celor patru pentru 
care avem nevoie de sponsori:

1. Vatafu Nelu - zona Medgidia - Urluia
2. Ghiță Alexandru Lucian - Stoborasti si Valea Merilor, Jud. Olt
3. Caius Bodi - Tunari Vechi si Galicia Mare, jud. Dolj
4. Emanuel Gheorghiță - Oltenia Nord - Biserica Golgota, Tg Jiu.
   Știm că răsplătirile Domnului sunt mai bogate decât ni le putem noi 

închipui, iar proorocul Isaia spunea: „Iată, că Domnul Dumnezeu vine 
cu putere, și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El, și 
răsplătirile vin înaintea Lui!” (Isaia 40:10)
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„Harul Meu îți este deajuns…” (2 Corinteni 12:9)   
 

Aceste cuvinte sunt o glorioasă promisiune a Domnului. Ea a fost făcută atunci de 
apostolul Pavel, dar azi ea este valabilă pentru toți păcătoșii. Unii, după ce sunt treziți din 
starea de păcat prin cuvântul Evangheliei, sunt ispitiți de diavolul să se vadă prea slabi și să 
le fie teamă că nu vor putea urma Calea Domnului. Dar e bine a ști că Domnul e gata să ne 
dea El puterea necesară pentru aceasta. Nici un credincios n-ar putea face nici un singur pas 
fară puterea binecuvantată a Duhului Sfânt.

Harul Lui ne este de ajuns pentru mântuire. Omul păcătos nu poate face nimic 
pentru mântuirea lui și nici Dumnezeu nu cere să facă ceva pentru mântuire, căci mântuirea 
e săvârșită prin suferințele lui Hristos Domnul. Apostolul Pavel spune: „În El avem 
răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.” (Efeseni 
1:7).  Cât de mari sunt bogățiile harului nimeni nu poate spune. Dar în mod sigur sunt mai 
mari decât toate nevoile noastre și ale lumii întregi. Păcătosul doar trebuie să-L recunoască 
pe Hristos ca Mântuitor personal, să se încreadă în El, să-L ia pe cuvânt că a suferit și 
pentru păcatele sale. Un om poate merge în cer fără sănătate, fără bogație, fără faimă, fără 
învățătură, fără o mie de alte lucruri, dar nu poate merge în cer fără Isus Hristos. Numai El 
e Mântuitorul. Este El și Mântuitorul tău? Ți-a spălat El păcatele tale? Dacă nu ai 
mântuirea până la ora aceasta, atunci făgăduința aceasta este pentru tine. Harul Meu iți este 
de ajuns, zice El. 

Harul Lui ne este de ajuns pentru lucrare. Toți ce ce vor să lucreze pentru Domnul, 
dar se văd slabi, au aici o făgăduință excelentă. E cu adevărat minunată. Pot să spun aceasta 
din experiența mea. Puterea noastră nu este de ajuns pentru lucrarea creștină. Cunoștințele 
noastre nu sunt de ajuns, talentele noastre nu sunt de ajuns, dibăcia noastră nu e de ajuns, 
dar harul Lui ne este de ajuns. Aceasta e o asigurare dumnezeească. E bine să țineți minte că 
cei mai binecuvântați oameni în lucrarea sfântă au fost cei care au acceptat în totul 
plinătatea harului. Promisiunea e pentru tine, însușește-ți-o. 

Pitt Popovici
  

La post și rugăciune, la Ilisești
Adunare la Voroneț
La Humoreni

La Biserica

De 4 Iulie mergeam la niște rude la 
un ”party” de Ziua Independenței - de 
fapt motiv de a mânca niște mici 
împreună. Oamenii au piscină și știam 
că vom sta afară, așa că mi-am luat 
pălăria mea nouă de soare. N-o mai 
purtasem încă... boruri largi, ușoară, 
elegantă și cu o panglică "bleu ciel"... 
(oi fi nimerit bine cuvintele?)
  Când să ies de pe autostradă, pe 
stânga, la stop - văd o cerșetoare în 
pantaloni scurți zdrențuiti, murdară, 
desculță, și cu fața ridată, parcă ar fi 
avut 80 de ani. Drogurile și fumatul o 
"lucraseră" mai 'nainte de vreme, că 
nu cred că avea mai mult 
de 40 de ani. Eram doar eu 
la stop: eu în mașină, ea 
lângă... uitându-se la mine. 
Încerc să mă uit drept 
înainte, să-i evit privirea 
rugătoare... mintea îmi 
lucrează - "eu știu că 
oamenii ăștia fac aici bani 
de droguri si băutură. Ei câștigă mai 
bine decât un salariat obișnuit, și nici 
nu trebuie să plătească taxe. Eu și alții 
ca mine plătim taxe pentru ei - ca ei să 
primească ajutor social. Nu-i dau 
bani... de ce sa-i dau? Să fumeze, sau 
să-i bea, sau să ia droguri"? Așa îmi 
făceam rapid socotelile... în minte.

Stopul continuă să fie roșu... nu se 
mai schimbă o dată? Continuam să fac 
tot felul de analize. Cu coada ochiului, 
văd că miscă mâna... și fără să vreau, 
întorc capul și o văd cum zâmbește și 
îmi arată cu mâna pălăria... spune 
ceva... nu o aud, dar pare un 
compliment.

Semaforul se face verde... pun 
piciorul pe acceleratie, și tot la fel de 
repede îl iau și îl pun pe frână... Am 
terminat analiza... nu-i dau bani de 

droguri, dar îi dau... pălăria... pălăria 
mea cea frumoasă. Mi-a luat doar o 
miime de secundă să ajung la 
concluzia asta. Deschid fereastra - 
smulg parcă cu mâini grele de bronz 
pălăria și i-o întind... Se uită mirată la 
mine... "Nu trebuia ..." zice ea 
surprinsă... Nu pot zice nimic - parte 
din mine se revoltă... îmi plăcea mult 
pălăria asta, ce mi-a venit să i-o dau?

Gestul însă a fost făcut. Închid 
geamul și trec prin intersecție. Mi-am 
dat pălăria... realizez eu, gândind "la 
rece" în mintea mea... acuma o să stau 
eu în soare! Am păreri de rău? 

Regrete? Adevărul este că 
da... nimic nu e perfect în 
mine și mă lupt în fiecare 
zi cu omenescul meu - 
defect. Când fac binele, 
partea aia din mine care 
nu-i de acord imi explică 
ce prostii am făcut și ce 
nesocotită am fost și cum 

mă las păcălită de atâtea ori ca un 
găgăuța ce sunt. Când fac răul sau 
când nu fac binele (și aia tot rău este), 
apă i ț ine-te la s im țăminte de 
vinovăție ...că mă pun singură la colț 
sau  pe un maldar imaginar de gunoi. 

Dar îmi vine așa... deodată... în 
minte fața femeii îmbătrânite înainte 
de vreme ...o imagine de păstrat într-
un portret al unei galerii de artă. 
Mirare, bucurie... mulțumire... toate 
în t r -un z imbet . Nu zâmbetu l 
enigmatic al Giocondei... ci zâmbetul 
unui om care nu mai asteaptă prea 
mult de la viață, care a pierdut 
contactul cu tot ce-i frumos si nobil... 
și ...mi se umple parcă sufletul de o 
bucurie fără margini. Toată discuția 
interioară se potolește. Indiferent ce 
face femeia aia cu banii, pălăria mea o 

Faptele Apostolilor 20:35
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Rusaliile
"n r`ndul s]rb]torilor din calendar, s]rb]torim ast]zi Rusaliile, Pogor`rea Duhului 
Sf`nt. Din punct de vedere istoric, aceast] s]rb]toare se suprapune peste |ovuos, 
s]rb]toarea din Vechiul Testament a celor dint`i roade, numit] \i s]rb]toarea 
s]pt]m`nilor, sau s]rb]toarea Cincizecimii (50 de zile dup] Pa\te), sau Pentecost 
(%50^ 'n grece\te). Dumnezeu a ales aceast] suprapunere tocmai ca s] ne 'nve[e 
anumite lucuri. Iat] c`teva din ele:
1. Ziua aleas] de Rusalii
S]rb]toarea aceasta era 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii. F]c`nd bine socoteala, 50 de 
zile dup] sabatul Pa\telui, sau %ziua care vine dup] al \aptelea sabat^ (Lev. 
23:16), este ziua de duminic]. Domnul Isus a 'nviat 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii, \i 
Rusaliile, s]rb]toarea de na\tere a Bisericii prin cobor`rea M`ng]ietorului 'n 
mijlocul ei, este tot 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii. Biserica a cinstit aceast] alegere pe 
care a f]cut-o Dumnezeu, \i ziua dint`i a s]pt]m`nii a devenit ziua Domnului, 
ziua 'n care ne 'nchin]m \i pream]rim Numele Lui. 
2. Primele roade 'nchinate Domnului
Pe l`ng] jertfa de isp]\ire \i jertfa de mul[umire care trebuiau aduse 'n ziua 
Cincizecimii, acum erau aduse dou] p`ini, primele p`ini din gr`ul recoltat. 
%Acestea sunt cele dint`i roade pentru Domnul!^ (Lev. 23:17). Dac] la Pa\te era 
leg]nat primul snop, acum erau leg]nate dou] p`ini. La Pa\te era 'nchinat] p`rga 
seceri\ului, la Rusalii era adus] roada deplin] a seceri\ului. La Pa\te era 
semnalul de 'nceput al seceri\ului gr`ului, la Rusalii era s]rb]toarea culesului 
roadelor.  
La Pa\te, p`rga e Hristos, p`rga celor adormi[i, primul snop al "nvierii. La 
Rusalii p`inile coapte \i 'nchinate Domnului suntem noi, rodul suferin[elor isp]
\itoare ale Domnului Isus. "n cele dou] p`ini leg]nate la templu erau toate 
roadele seceri\ului aduse pentru cinstirea Domnul. Biserica Domnului Isus 
Hristos s]rb]tore\te un seceri\ bogat al harului lui Dumnezeu \i Rusaliile sunt 
seceratul sem]n]turilor Cuv`ntului sf`nt al lui Dumnezeu.
3. O zi a bucuriei
%S] te bucuri 'naintea Domnului, Dumnezeului t]u, 'n locul pe care-l va alege 
Domnul!^ (Deutr. 16:11). Privi[i tabloul seceri\ului: spre sear] carele pline cu 
saci de gr`u se 'ntorc de la arie, de la treierat. To[i ai familiei, b]tr`ni \i tineri, 
stau rezema[i unul de altul, leg]na[i de boii care trag 'ncet \i din greu carul. Pe 
fe[ele lor e bucurie, e mul[umire, e pace. Un an 'ntreg de trud] \i a\teptare e 
r]spl]tit de drumul acesta 'nspre cas] cu sacii plini. |i 'ncet, unul din ei 'ncepe s] 
c`nte o c`ntare, un halel din psaltire, \i to[i c`nt] cu el laudele Domnului.
A\a e \i s]rb]toarea Rusaliilor 'n Biserica Domnului Isus, e Dumnezeu care vine 
'n Duhul Sf`nt s] fie cu noi, s] se bucure cu noi de sacii plini ai seceri\ului, s] ne 
inspire la munc] pentru El \i s] se bucure de c`nt]rtile noastre de laud] Numelui 
S]u. %Cel ce umbl] pl`ng`nd c`nd arunc] s]m`n[a, se 'ntoarce cu veselie c`nd '\i 
str`nge snopii!^ (Psalmul 126:6).

să protejeze o ființă umană de soarele 
ăla puternic ...Asta arată într-un fel a 
iubire de oameni... Domnul Isus l-a 
iubit până și pe Iuda... și i-a spălat 
picioarele. 

Mi-am luat ieri o altă pălărie... nu-i 
așa de frumoasă ca cea pe care am 
dat-o ...dar nici eu nu-s așa grozavă la 
anii mei. Ne potrivim - eu și pălăria 
mea cea nouă. 

Dar... undeva, la un colț de stradă 
sau la intrarea ori iesirea de pe 
autostradă, stă o femeie murdară, 
zdrențuită și imbătrânită înainte de 
vreme, purtând o pălărie de soare 
elegantă ...cerșând... Și nu știu de ce, 
dar gândul ăsta mă înviorează și mă 
înveselește...

La o analiză mai completă și mai 
serioasă noi trăim zilele din urmă. 
Niciodată nu a fost mai clar ca acum 
că lumea și-a pierdut compasul, că îi 
zice răului bine, că pur și simplu 
alegerile noastre în viața personală și 
socială au dus la niște schimbări atât 
de rapide și de radicale încât pur și 
simplu deschidem TV-ul or radioul în 
fiecare dimineață înfricoșați de ce vești 
noi o să auzim. Educația ultimelor 
generații a fost făcută intenționat să 
strice caracterul, morala, și în general 
să schimbe Adevărul despre orice - 
chiar istorie sau știintă. Și indiferent în 
ce societate am trăit, indiferent de 
politica guvernelor țărilor în care 
suntem, e clar că satana este undeva în 

umbră și râzând haotic își face meseria 
lui. 

Întrebarea este ...cât suntem noi, 
credincioșii, de devotați cauzei salvării 
omenirii în aceste ceasuri nesigure din 
urmă. Încă ținem de pălăria noastră 
înflorată și tremurăm de gândul că ar fi 
cazul să o dăm celor care ard în arșița 
păcatului sau... suntem dispuși să fim 
vii și lucrători.

La 9/11 au fost oameni care s-au 
aruncat în flăcări să scoată și să salveze 
pe alții: pompieri, polițiști și cetățeni cu 
dragoste de semenii lor. Noi care ne 
numim copiii Domnului am fost trimiși 
să mergem și să ducem vestea cea bună 
întregii lumi. Suntem pompierii 
spirituali ai semenilor noștri care 
trebuie să înfruntăm cu curaj flăcările 
iadului și să scoatem suflete din mâna 
celui rău. România for Christ este o mică 
organizație care asta încearcă să facă. 
Fiecare penny este desemnat acestei 
chemări sfinte, trimițând vestitori ai 
Evangheliei în locuri aride unde nimeni 
nu e dispus să meargă.

Nu contează cât de mic este aportul 
nostru, în mâna Domnului Isus, cele 5 
pâini și doi pești au săturat mulțimile. 
Până se mai zice astăzi și până nu e 
prea târziu faceți un gest generos - că 
ziua de mâine poate fi ultima și dincolo 
nu mergem cu pălăria cu flori ...nu 
mergem cu ce am adunat, cu ce avem, 
ci doar cu ce am dat altora.

Rodica Boțan 

Iubiți frați în Domnul, salutări sfinte din Oltenia. 
Vă salut în Numele Domnului Isus împreună cu fratii din Cercul Misionar 

Oltenia Sud. Cu toții suntem mulțumitori și recunoscători Tatălui pentru sprijinul pe 
care îl primim de la „Romania for Christ”. Ne rugăm Domnului să vă binecuvanteze 
toată jettfa pe care o faceți în vederea susținerii lucrării din această parte a Olteniei. Este 
un ajutor important pentru fiecare dintre cei care-l primesc. Domnul să vă răsplătească 
în bunătatea Lui, atât efortul și osteneala îndelungă cât și dăruirea cu care faceți acest 
lucru.

…continuare în pagina 14 e
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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 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 

Căutăm Sponsori:

Există un timp de semănat, un timp în care brazda pământului să 
prindă sămânța de grâu arncată de semănător, așa cum spune Eclesiastul, 
„săditul își are vremea lui”. Iar Domnul Isus spunea despre o recoltă, o 
coacere a grânelor semănate, astfel: „Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până 
la seceriș? Iată, Eu vă spun: Ridicați-vă ochii, și priviți holdele, care sunt albe 
acum, gata pentru seceriș…” (Ioan 4:35). Oare nu este vremea aceasta un 
timp ca să lucrăm mai mult pentru câștigarea de suflete pentru Domnul?

Avem ocazia să sprijinim pe cei care lucrează cu multă jertfă în câmpul 
Evangheliei în România. Misiunea aceasta, România pentru Hristos, ajută pe 
lucrătorii din țară numai prin sponsorii care sunt gata să ajute lucrarea. Fii 
gata să răspunzi chemării Duhului Sfânt de a ajuta pe alții. Primim apeluri 
după ajutoare din mai multe locuri.

Dacă sunteți deshiși pentru jertfă, chemați-ne și vă vom comunica 
nevoile și locurile unde e nevoie de sponsori. Sunați la telefonul (917) 
913-7444, și fratele Costel Cristea  vă poate spune nevoile urgente de ajutor.

De exemplu: În jurul orașului București, în județul Ilfov, este un 
lucrător plin de râvnă care a deschis în ultimul an patru biserici în mijlocul 
comunităților de rromi, biserici vii, dar sărace. Ești gata să-i dai acestui 
lucrător harnic o mână de ajutor?

Un frate lucrător merge din Tulcea înspre gurile Dunării, la Sulina, și 
propovăduiește Evanghelia într-o regiune în care nu e nici o adunare de 
credincioși. La fel, din Oltenia ne vin mereu apeluri: „Treceți și pe la noi și 
ajutați-ne!” Banii pe care-i dai ca să-i ajuți, sunt de fapt o cinste pe care ți-o 
oferă Dumnezeu, te ajută să fii un împreună-lucrător cu Hristos Domnul.

„Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită 
are un ospăț necurmat” (Proverbe 15:15)

Așteptăm cu mare anticipare sezonul care vine începând cu 
Thanksgiving, Crăciunul și Anul Nou. Pentru mulți din noi aceasta se 
perpetuiază de foarte mulți ani. A devenit o tradiție, un obicei pe care îl repetăm 
la nesfârșit fără să ne gândim prea mult la rostul a ceea ce facem. De fapt dacă ne 
gândim bine nu prea avem un beneficiu real și eficient. De când mă știu în acest 
timp am avut cel mai mare stres, și am respirat ușurat când s-a terminat, și când 
s-a terminat am luat viața de la început cu aceleași frământări. Care ete deci 
scopul sărbătorilor? Trebuie să fie ceva mult mai mult decât o petrecere de o zi 
sau de câteva ore.

Textul de mai sus ne aduce două alternative, două posibilități. Unii 
oameni „nenorociți” și unii a căror viață este un „ospăț necurmat”. Să ne uităm 
la comparația dintre aceste două alternative. Cei nenorociți au toate zilele rele, 
dar, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Să observăm bine că viața ca 
un ospăț necurmat depinde de atitudinea de mulțumire a inimii. Nu de o zi de 
sărbătoare ci de atitudinea mea. Dacă dăm atenție la micul cuvânt ”dar” 
înțelegem mai bine sensul. Cel nenorocit are toate zilele rele, „dar” cel cu inima 
mulțumită are un ospăț necurmat. Zilele rele ale celui nenorocit sunt cauzate de 
nemulțumirea inimii, în timp ce acela cu inima mulțumită are un ospăț continu. 
Biblia ne spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile căci aceasta 
este voia Lui pentru noi (1 Teasloniceni 5:18). Atitudinea de mulțumire a inimi 
este extraordinar de importantă pentru viața noastră. De aceea în continuare 
vreau să dezvolt un pic acest aspect. 

Psihologul Jonathan Fader ne sugerează ca în fiecare seară înainte de a 
merge la culcare să facem o listă cu cel puțin trei lucruri din ziua trecută pentru 
care să mulțumim. Astfel ne formăm o atitudine și practică de a mulțumi. Noi 
avem tendința, în natura noastră de a medita și a ne concentra la lucruri și 
situații negative ca pericol pentru viața noastră. Este tendința naturală de 
suraviețuire și a elimina pericolele. Aceasta însă nu ajută deloc la o atitudine de 
mulțumire a inimii și am văzut deja că o inimă nemulțumită ne face nenorociți. 
Atitudinea de mulțumire este secretul unei gândiri pozitive și a unei vieți fericite, 
de „ospăț necurmat”. Psihologii au făcut cercetări în acest sens și au constatat că 
atitudinea de mulțumire înlătură depresia cu toate consecințele ei. Zilnic noi ne 
frământăm cu probleme politice și sociale de tot felul care contribuie la o 
atitudine negativă despre lumea noastră și despre viitor și aceasta ne răpește 
fericirea și ne face să trăim constant în frământare, depresie și anxietate. În acest 
caz textul de mai sus ne numește nenorociți cu toate zilele rele care de fapt sunt 
cauzate de starea noastră de nemulțumire a inimii. În căutare de ajutor mulți 
recurg la droguri, alcool și alte metode pentru înlăturarea stării inimii lor.  
Oamenii nemulțumiți întodeauna sunt răutăcoși, ranchiunoși, sobri, morocănoși 
și nu au o relație bună cu cei din jurul lor. În timp ce cu o atitudine de mulțumire 
mai degrabă vom înlătura conflictele, cu o atitudine de iertare și acceptare a 
situațiilor și a oamenilor din jur. Starea de mulțumire descrește nivelul stresului 



—12—

Rusaliile
"n r`ndul s]rb]torilor din calendar, s]rb]torim ast]zi Rusaliile, Pogor`rea Duhului 
Sf`nt. Din punct de vedere istoric, aceast] s]rb]toare se suprapune peste |ovuos, 
s]rb]toarea din Vechiul Testament a celor dint`i roade, numit] \i s]rb]toarea 
s]pt]m`nilor, sau s]rb]toarea Cincizecimii (50 de zile dup] Pa\te), sau Pentecost 
(%50^ 'n grece\te). Dumnezeu a ales aceast] suprapunere tocmai ca s] ne 'nve[e 
anumite lucuri. Iat] c`teva din ele:
1. Ziua aleas] de Rusalii
S]rb]toarea aceasta era 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii. F]c`nd bine socoteala, 50 de 
zile dup] sabatul Pa\telui, sau %ziua care vine dup] al \aptelea sabat^ (Lev. 
23:16), este ziua de duminic]. Domnul Isus a 'nviat 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii, \i 
Rusaliile, s]rb]toarea de na\tere a Bisericii prin cobor`rea M`ng]ietorului 'n 
mijlocul ei, este tot 'n ziua dint`i a s]pt]m`nii. Biserica a cinstit aceast] alegere pe 
care a f]cut-o Dumnezeu, \i ziua dint`i a s]pt]m`nii a devenit ziua Domnului, 
ziua 'n care ne 'nchin]m \i pream]rim Numele Lui. 
2. Primele roade 'nchinate Domnului
Pe l`ng] jertfa de isp]\ire \i jertfa de mul[umire care trebuiau aduse 'n ziua 
Cincizecimii, acum erau aduse dou] p`ini, primele p`ini din gr`ul recoltat. 
%Acestea sunt cele dint`i roade pentru Domnul!^ (Lev. 23:17). Dac] la Pa\te era 
leg]nat primul snop, acum erau leg]nate dou] p`ini. La Pa\te era 'nchinat] p`rga 
seceri\ului, la Rusalii era adus] roada deplin] a seceri\ului. La Pa\te era 
semnalul de 'nceput al seceri\ului gr`ului, la Rusalii era s]rb]toarea culesului 
roadelor.  
La Pa\te, p`rga e Hristos, p`rga celor adormi[i, primul snop al "nvierii. La 
Rusalii p`inile coapte \i 'nchinate Domnului suntem noi, rodul suferin[elor isp]
\itoare ale Domnului Isus. "n cele dou] p`ini leg]nate la templu erau toate 
roadele seceri\ului aduse pentru cinstirea Domnul. Biserica Domnului Isus 
Hristos s]rb]tore\te un seceri\ bogat al harului lui Dumnezeu \i Rusaliile sunt 
seceratul sem]n]turilor Cuv`ntului sf`nt al lui Dumnezeu.
3. O zi a bucuriei
%S] te bucuri 'naintea Domnului, Dumnezeului t]u, 'n locul pe care-l va alege 
Domnul!^ (Deutr. 16:11). Privi[i tabloul seceri\ului: spre sear] carele pline cu saci 
de gr`u se 'ntorc de la arie, de la treierat. To[i ai familiei, b]tr`ni \i tineri, stau 
rezema[i unul de altul, leg]na[i de boii care trag 'ncet \i din greu carul. Pe fe[ele 
lor e bucurie, e mul[umire, e pace. Un an 'ntreg de trud] \i a\teptare e r]spl]tit 
de drumul acesta 'nspre cas] cu sacii plini. |i 'ncet, unul din ei 'ncepe s] c`nte o 
c`ntare, un halel din psaltire, \i to[i c`nt] cu el laudele Domnului.
A\a e \i s]rb]toarea Rusaliilor 'n Biserica Domnului Isus, e Dumnezeu care vine 
'n Duhul Sf`nt s] fie cu noi, s] se bucure cu noi de sacii plini ai seceri\ului, s] ne 
inspire la munc] pentru El \i s] se bucure de c`nt]rtile noastre de laud] Numelui 
S]u. %Cel ce umbl] pl`ng`nd c`nd arunc] s]m`n[a, se 'ntoarce cu veselie c`nd '\i 
str`nge snopii!^ (Psalmul 126:6).

nostru zilnic și prin aceasta îmbunătățește starea noastră de sănătate, ne ajută să 
dormim mai bine și să fim mai eficienți în activitatea noastră zilnică. Vorbind 
despre performanță ca rezultat al atitudinii de mulțumire, diferite studii au 
demonstrat că având o atitudine de mulțumire vom avea rezultate pozitive 
academic, de sănătate și în relația noastră cu oamenii din jurul nostru. Vom fi 
motivați mai puternic să facem lucruri, mai atenți la ceea ce lucrăm, mai 
determinați, și vom avea un nivel mai mare de energie. 

Deci la următorul Thanksgiving, înconjurați de familie și de prieteni cu o 
masă copioasă, să nu uităm că starea de mulțumire a inimii noatre este mult, 
mult mai importantă decât sărbătoarea în sine și numai acea stare de mulțumire 
afectează viața noastră pe toate nivelele, fizic, social și spiritual. Din punct de 
vedere spiritual Biblia ne spune că atitudinea noastră de mulțumire este 
considerată ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu: „Adu ca jertfă lui Dumnezeu 
mulțumiri” (Psalmul 50:14), și ”Cine aduce mulțumiri ca jerfă acela Mă 
proslăvește” (Psalmul 50:23). Ce frumos! O inimă mulțumită este primită ca 
jertfă înaintea lui Dumnezeu și El este proslăvit prin aceea. În plus noi avem o 
mulțime de beneficii fizice în trupul nostru. De aceea, apostolul Pavel ne 
sfătuiește: ”Mulțumiți todeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în 
numele Domnului nostru Isus Christos.”

Atunci când inima noastră este plină de mulțumire să nu uităm și de cei 
care au nevoie de ajutorul nostru, căci este mai ferice de cine dă decât cine 
primește. Domnul să ne ajute să avem o viață plină de mulțumire ca un ospăț 
necurmat. 

Zach Ploscaru

Mireasma Ta de îndurare,
Isuse, toarn-o pe pământ.—
Să vină vremi de-nviorare,
Cu un parfum de lăcrămioare
De pocăință, de-ndreptare,
Peste poporul Tău cel sfânt.

Mireasma Ta din slăvi divine
Să umple inimi ce se frâng. —
Parfum de bucurii depline,
Să nască râsul din suspine
La cei care se-ntorc la Tine,
Și care-n rugăciune plâng.

Mireasma Ta de fericire
Din tronul gloriei cerești. —
Să ne inunde cu iubire,
Și-n căile de pătimire
Uleiul de tămăduire
La noi mereu să-l răspândești.

Mireasma Ta să ne-mpresoare,
Din flori cerești de Paradis. —
Isuse-adu în adunare
Parfum de pace și cântare,
Să fie între noi splendoare,
Și-o părtășie ca în vis.    (VP)

Mireasma Ta de îndurare

Mireasma Ta de îndurare
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(Continuare la numărul anterior)
Episodul III

De vorbă cu tine ... (monolog)
Ai plecat în Octombrie 2008 la ”Tata acasă”, așa cum îmi tot spuneai la 

telefon atunci când nu mai puteai umbla și tot ziceai că ești inutil. Nu ai vrut 
deloc să accepți ideea mea că Dumnezeu are și El pensionarii Lui. Când ai 
plecat ne-ai lăsat un maldăr de scrisori pe care mi le-ai scris de când am venit în 
Califonia. Vreo două sute de toate. Mi-ai lăsat și câteva zeci de pagini de notițe 
din toată viața ta, atât cât a putut trece prin cenzura communistă ca să ajungă la 
mine. Avem și înregistrări video și audio. Dar știai prea bine că toate acestea 
aveau în vedere cenzura communistă și nu puteau să fie deloc complete. Ne 
scriai cu codificări și subînțelesuri și trebuia să citim mult „printre rânduri”. Pe 
multe a trebuit să le citesc prin prisma a ceea ce mai știam și eu. Ca să nu mai zic 
că ne-ai lăsat o viață de optezeci de ani atât de complicată, de complexă și cu 
atâtea elemente de mister specifice pe care nu le putea pătrunde nimeni. Am 
avut doar o explicație, și anume că în tot ce nu am înțeles a fost prezența lui 
Dumnezeu în viața și acțiunile tale. Ai dorit să scriem o carte din toate acestea, și 
aceasta încercăm acum să facem, dar nu este o misiune deloc ușoară. Poate în 
timp ce hoinărești pe stăzile de aur, cum făceai altădată pe potecile Olteniei, mai 
arunci câte-o privire spre noi și ne înțelegi. Și dacă te întrebi cumva ce zic alții 
despre tinea acuma, nu vreau să fac nici o speculație aici, ci doar să-ți spun că 
ne-ai lăsat o mare provocare și o amintire bogată pentru unii, dacă nu pentru 
toți care te-au cunoscut. 

Nu ai avut habar că erai înrolat într-o școală divină chiar de când ai fost 
în stare să mergi pe picioarele tale da acasă de pe Dealul Ciorii până la Lupșa la 
conac și înapoi și până ai împlinit 25 de ani. O școală care trebuia să te învețe să 
cunoști „sărăcia și nevoile și neamul” și care să cimenteze o legătură organică 
între tine și acele meleaguri, care nu a putut fi ruptă de nimeni și nimic toată 
viața și pentru care te-ai consumat ca o lumânare. Așa cum îmi spuneai cu 
nostalgie în voce apreoape de sfârșitul vieții, nu ai știut când erai copil că 
gravitatea și seriozitatea tatălui tău a avut un scop mare și a fost într-adevăr 
exprimarea iubirii lui și metoda pedagogică prin care te-a instruit să fi harnic, să 
fi silitor și să te pregătești să înfrunți viața cu tot ce avea să vină. De la moșu 
Gheorghe ai învățat să fi altruist și să-ți pese de alții mai mult decât de tine însuți. 
Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată atunci, de ce să-ți pese de allții, de binele lor, 
de binele satului sau al sătenilor? De ce să ai grije de gardurile lor, de ulița 
satului, de fântânile de unde trebuiau să bea toți apă și de unde să adape vitele? 
Nu ne-ai spus niciodată ce ai gândit atunci când la o vârstă așa de fragedă a 
trebuit să lucrezi ca „slugă” pentru alții, și făina care o primeai ca simbrie o 
păstari și o trimeteai acasă la părinți ca să supraviețuiască și ei din munca ta de 
„slugă la stăpân”, cum ne povesteai de multe ori cu nostalgie. Ți-a trecut prin 
minte că aceea poate fi o lecție de sociologie sau chiar de teologie? Ai învățat 
atunci ce înseamnă să fi rob și să nu ai libertate. Ai învățat să ai compasiunea pe 
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care ai dovedit-o din plin tot restul vieții tale, și care a făcut din tine un luptător 
pentru eliberarea altora de sub orce formă de robie, dar mai ales de sub robia 
păcatului. Nu te-ai gândit deloc că moșu’ Gheorghe, tatăl tău, a putut fi un 
dascăl folosit și echipat de Dumnezeu ca să facă din tine exact ce avea El nevoie. 
Nu te-ai gândit măcar atunci la Dumnezeu, cu atât mai mult la faptul că El se 
implică în viața unui copil așa de neimportant, și slugă pe deasupra. 

Parcă ai apărut din anonimat. Până la vârsta de douzeci de ani când ai 
plecat în armată nu avem nimic scris despre viața ta, nu avem decât o fotografie 
sau două trimise din armată. Știam doar din cele povestite de tine că slujba ta 
importantă era ca aceea a mezinului Iosif din Vechiul Testament când trebuia 
să țină legătura între frații lui pe câmp cu oile și tatăl lor Iacov. Și aceasta a fost 
tot parte din chemarea divină, și anume de a căuta pe aceia care au nevoie de 
ceva.

Fiindcă tot a venit vorba de armată, nu crezi că atunci Dumnezeu a dat 
dovadă de cea mai mare ironie? Când a trebuit să pleci în armată să te califici 
pentru a fi bărbat, după standardele oamenilor din sat, Dumnezeu te-a trimis la 
„școală” în cadrul trupelor de Securitate ale communiștilor. Parcă-L văd pe 
Dumnezeu zâmbind ironic văzând cum te pregăteau dușmanii Lui ca să le 
cunoști strategia și mai târziu să ști cum să lupți în armata divină împotriva lor și 
să le vezi adevărata față hidoasă, cum să-i recunoști pe parcursul pelerinajului 
care avea să urmeze. Într-adevăr, ce ai experimentat cât ai fost în armată ți-a 
cimentat pentru todeauna poziția și atitudinea în relație cu ideologia 
communistă și cu demagogia lor. 

De-abia așteptai să vii acasă după doi ani de armată. Îmi imaginez că îți 
era tare dor de mine, fiindcă, cel puțin, nu am avut ocazia să te necăjesc timp de 
doi ani. Nu te așteptai la surpriza să nu te mai recunosc ca tată și să nu vreau să 
vin la tine în brațe. Pe lângă aceasta, nu te așteptai să găsești acasă acea foamete 
teribilă care, ca și pe Israieliții de altădată, te-a obligat să faci ceva ca să salvezi 
familia și să supraviețuim. Dar atunci, Dumnezeu a început un alt capitol 
extraordinar cu tine.  (Aceasta va urma în numărul viitor…)

Din cartea „Haralambie Ploscariu - Un om simplu cu o chemare înaltă”
Editura Agape, Făgăraș, Brașov, România; Paginile 12,13) — autor Zach Ploscaru 

— va continua în numărul viitor.

Dupa cum bine știți, Oltenia este o zona arida din punct de vedere spiritual, 
iar Comunitatea Oltenia include biserici din 5 județe. Lucrarea din Oltenia nu a fost 
spectaculoasă, dar în condițiile date, lăudăm pe Domnul pentru că progresat 
constant, în pași mici ai lucrarii. În urmă cu câțiva ani am ajuns sa înțelegem că 
Oltenia avea nevoie de o strategie proprie de lucrare și misiune, dar nu o aveam. 
Dumnezeu ne-a luminat și în ultimii ani am constatat că, fără să existe o linie trasată 
de cineva dintre noi, Dumnezeu a pus pe inima unora dintre frați initțerea unor lucrări 
noi în satele în care nu există nici un credincios. Pentru Oltenia aceasta va fi strategia 
viitoare: Să investim mai mult in lucrarea de la sate. Efortul misionar ar trebui 
focalizat pe satele mari, în care ar trebui create condiții pentru dezvoltarea lucrării. 
Avem nevoie de lucrători care să se mute în aceste sate pentru a înființa biserici.

sddqweef

e

e
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“Iată vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor”...(nu mielușei, nu oițe) Matei 10:16
Dacă vrei să nu suferi pentru Hristos, umblă ca lumea, vorbește ca lumea, 

trăiește și îmbracă-te ca lumea și vei fi răsplătit odată cu lumea. Din clipa 
atingerii maturității albinele își iau zborul spre câmpul de lucru. Maturitatea 
pentru ele înseamnă că fiecare individ este responsabil de el însuși și lucrează 
spre folosul familiei mari. Fără a mai sta sub ocrotirea gărzii de apărare 
(portarii), fără pereți de apărare (coșnița) începe drumul primejdiilor inevitabile. 
În imediata apropiere a stupului stau de veghe broaștele și șopârlele care mai ales 
seara îsi asigură meniul răpind cu limba lor iscusită albinele ce se odijnesc după 
zăduful zilei. După o copilărie frumoasă în stup urmează duritatea vieții reale. 
Albina matură pleacă la lucru chiar dacă are defecte fizice, primejdia începe cu 
primul zbor și continuă toată viața. Cele mai afectate sunt cele mai harnice și 
mai sârguincioase. Când pleacă la muncă au o viteză așa de mare încât cu greu 
sunt observate și cu atât mai greu vânate. Totuși în câmpul de lucru le așteaptă 
noi și mari primejdii.

Din multele pericole mentionez două: lupul albinelor (un bondar mare), și 
o pasăre albastră foarte frumoasă care la o masă consumă aproximativ patruzeci 
de albine. Acești doi pirați preferă albinele lucrătoare care obosite încărcate cu 
nectar zboară mai greu și au în ele comoara adunată din câmpul florilor.

Am fost educați timp de patruzeci de ani să stăm în colivia noastră, 
formată din patru ziduri vizibile și multe alte ziduri invizibile, să ne rugăm acolo, 

Din tezaurul stuparului

Aici ajungem la marea problemă cu care ne confruntăm: nevoia de lucrători și 
lipsurile lucrătorilor. Până să găsim alți lucratori, trebuie sa-i sprijinim pe cei care sunt 
deja în lucrare dar care nu-și pot plăti nici măcar impozitele și contribuția la pensie. Eu 
am venit în Oltenia in urma cu 23 de ani, iar de atunci au venit mulți misionari plini de 
entuziasm și dorința de a culege roade pentru Domnul, însă, foarte puțini au avut 
puterea și determinarea de a rămâne. După cum spune apostolul Pavel, „Plugarul 
trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele” (2 Tim. 2:6), iar acest adevăr este 
de multe ori uitat. Adaptarea la specificul zonei este dificilă, saracia existentă este 
descurajantă, iar faptul că oamenii se pocăiesc foarte greu, în ciuda unor eforturi uriașe 
făcute de cei care slujesc pe Domnul aici, sunt suficiente argumente pentru a-i determina 
pe mulți să se retragă înapoi peste munți. Sinceritatea si dorința de a vesti Evanghelia 
par a nu fi suficiente, mai trebuie răbdare, capacitate de efort și putere de a duce poveri, 
pentru că greutățile și lipsurile sunt mari.

Avem nevoie de lucrători si avem nevoie de sprijin pentru cei care sunt pastori și 
misionari în această zonă. De aceea fac apel la sprijinul dumneavoastră, care simțiți cu 
poverile lucrătorilor, ca, daca este posibil, sa includeti în rândul celor pe care îi ajutați si 
pe aceștia doi, Alexandru Lucian Ghiță și Caius Bodi.

Cu prețuire,
Cornel Filip, președintele Comunității Baptiste Oltenia

e
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Isus le-a zis: „Aduceți din peștii, pe care i-ați prins acum.” (Ioan 21:1-14)
Pescari pe Marea Tiberiadei

I. Peștii aceștia prinși de ucenici, sunt dovada ascultării de Domnul.
1. Iscusința lor nu i-a ajutat. „N-au prins nimic în noaptea aceea…”
2. „Aruncați mreaja în partea dreaptă!” și ei au aruncat-o.
3. Ascultarea aduce belșug de pește.

II. Peștii prinși aveau să fie pentru ucenici o pildă
1. Domnul le-a adus aminte de misiunea lor, să fie pescari de oameni.
2. Câștigătorii de suflete depind întru totul de Domnul.
3. Sufletele salvate dovedesc harul lui Dumnezeu, nu puterea omului.

III. „Este Domnul…”
1. Ucenicilor le era dor de părtășia, de legătura lor cu Domnul Isus.
2. Domnul se uită la noi mereu: „Dimineața Isus stătea pe țărm”
3. Împărăția lui Dumnezeu e un ospăț cu Domnul: „Veniți de prânziți!”

să cântăm acolo, să predicăm acolo, și să rămânem pentru todeauna acolo. Oare 
n-am rămas pentru todeauna acolo în limitele celor patru pereți? Cum sună 
acum porunca Domnului nostru Isus care spune „Duceți-vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la orice făptură”? (Marcu 16:15). Mulți dintre noi am 
justificat venirea în țara aceasta motivând ca nu aveam acolo libertatea de a 
lucra în câmpul Evangheliei. Astăzi nu e târziu să ne întrebăm cu toată 
seriozitatea, suntem în câmpul de lucru sau am rămas în celula copilăriei noastre 
spirituale? Dacă „hambarele” sunt goale, noi nu suntem în câmpul de lucru. Am 
ajuns oare la maturitate ca să înfruntăm primejdiile cu scopul de a hrăni lumea 
din afară cu Cuvântul vieții? Esența vieții are putere în ea însusi, e nevoie doar 
de cineva să-și asume riscul de a o duce în mijlocul 
lupilor care au nevoie de ea. Porunca Mântuitorului 
cade și în dreputul meu, dar cu siguranță că ea cade 
și în dreptul tău. Te-ai gândit cât de cât în ultima 
vreme la lucrul acesta? Ai gasit o scuză plauzibilă în 
fața Aceluia care judecă simțurile și verifică 
gândurile noastre de orice fel?

Dacă am atins maturitatea suntem în câmpul 
de lucru unde ostenelile, cheltuielile, riscurile sunt 
stări care trebuie să le luăm asupra noastră. Albinele 
pot deveni judecătoarele noastre întrucât ele zilnic își asumă riscul vieții 
deoarece, aproximativ 10% sunt sacrificate zilnic pentru supraviețuirea familiei. 
Familia lui Hristos (trupul Domnului nostru Isus) supraviețuiește de două mii de 
ani înfruntând vitregiile acestei lumi care martirizează pe cei trimiși să o salveze. 
Dacă lumea ne iubește pentru că tăcem zilnic, nu e cumva un semn că am rămas 
între ziduri, că suntem „copii” spirituali și ne hrănim cu laptele pe care înaintașii 
noștri l-au adus până la noi cu mari jertfe? Avem promisiunea că acolo pe ogorul 
însetat sămânța vieții cultivată se va preface întrun izvor de apă cristalină 
țâșnind spre impărăția cerurilor. O femeie fără bună reputație s-a transformat pe 
câmpul Evangheliei din Samaria într-un izvor de apă vie. Nu era ea apa vie, dar 
ducea cu ea apă divină care nu putea fi stâpănită de primejdia și disprețul 
oamenilor. Între ziduri învățăm ce e bine și ce e rău. Aici creștem spiritual, dar 
pășind dincolo de aceste ziduri suntem chemați să spunem noi ce a facut 
Domnul pentru noi. Samariteanca echipată cu apă vie nu s-a dus acasă între 
ziduri. Apa vie clocotea de așa manieră încât a strigat: „Veniți și vedeți Izvorul” 
Aceste patru cuvinte le pot spune și eu și tu, și vom deveni evangheliști în locul în 
care ne-a așezat Dumnezeu. Domnul Isus a dat și dă cu placere apă vie acelora 
care nu se rușinează de lucrarea de mântuire a lumii.

Când cântăm cântarea „Cu bucurie vor secera aceia cei ce cu lacrimi pun sămânța 
lor” ești convins că la rădăcina unei plante care moare de sete în deșertul lumii 
acesteia ai pus o lacrimă de dragul jertfei Domnului nostru? Dacă un pahar de 
apă nu va fi uitat, cu cât mai mult o lacrimă care udă ogorul mântuirii! Când 
eram copil fanfara împreună cu corul sunau de trei ori repetat cuvântul „Treziți, 
treziți, voi luptători, treziți, se face zi, treziți.” E spre ziuă, să ne trezim cu toți, clipele 
se scurg și în curând trâmbița va anunța venirea Mirelui pe norii cerului. Treziți 
voi luptători, treziți! Vine Doamnul Isus.

Vino Doamne Isuse!
Stuparul


