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La MULȚI ANI !
în lucrarea iubirii lui Dumnezeu

« Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim:
„Desțeleniți-vă un ogor nou, și nu sămănați între spini!” »
(Ieremia 4:3)
„Sămănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea.
Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și
să vă ploaie mântuire.”
(Osea 10:12)

1918 - 2019
(Petru Popovici a fost întemeietorul și începătorul misiunii „România
pentru Hristos”, și îi cinstim lucrarea și harul pe care l-a turnat Dumnezeu prin
robul Său în timpul vieții sale lungi și binecuvântate. Sâmbătă, 26 octombrie, la
serviciul de priveghi, acest scurt rezumat al vieții fratelui Pitt Popovici a fost
citit de doi dintre nepoții dânsului, Sami Onofrei și Andy Ordeanu. Redăm mai
jos necrologul prezentat la Atlanta).
Petru Popovici s-a născut la 12 septembrie 1918, în Harrisburg,
Pennsylvania, din părinţii Simeon şi Sânziana Popovici. La Harrisburg s-au
născut în familia Popovici trei copii: Alexa, Pitt şi Silvan. Când Pitt era în vârstă
de doi ani şi jumătate, familia Popovici s-a reîntors pentru o vizită în România şi
s-au stabilit la Firiteaz, atunci în judeţul Timiş. Fiindcă aşa a rânduit Dumnezeu
şi din cauza unor stări politice, au fost nevoiţi să rămână în România. La Firiteaz
s-au mai născut încă trei copii: Lidia, Rachela şi Cornel. Din cei şase copii doar
trei au supravieţuit, Alexa, Pitt şi Rachela.
În toamna anului 1930, la 12 ani Pitt Popovici s-a predat Domnului; apoi a
fost botezat. A urmat şcoala primară din Firiteaz, liceul Moise Nicoară din Arad
şi Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti. Între anii 1941–1945, şi-a făcut
stagiul militar la marină, în timpul celui al doilea război mondial. A fost militar
la Galaţi, Reni (Basarabia), şi apoi la Bucureşti.
După armată, a fost ales păstor la biserica Pârneava din Arad. La 27 de ani,
pe 24 octombrie 1945 s-a căsătorit cu Hortensia Cristea, membră din Biserica
Baptistă Arad-Pârneava şi au avut trei fiice, Iedidia (Dia), Angela şi Agnia
Rusalina (Liana).
Între anii 1946-1949 a fost ales preşedintele Organizaţiei Şcolilor
Duminicale din România. În România a păstorit două biserici, Biserica Baptistă
Arad-Pârneava, între anii 1945–1953 şi Biserica Baptistă Nr. 1 din Timişoara,
între anii 1953–1967, de unde mai apoi a fost destituit patru ani şi jumătate de
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către guvernul comunist. În timpul când a fost destituit, fratele Pitt a decis să se
reîntoarcă în America, iar în 1962 s-a dus la ambasada americană din Bucureşti
şi a cerut să i se recunoască cetăţenia americană. Astfel, în octombrie 1967
familia Pitt Popovici a plecat din România şi s-a mutat la Chicago, unde s-a
reîntâlnit cu familia fratelui său, Alexa, care sosise acolo mai devreme.
În 1968 Dr. Petru Truţa a înfiinţat Societarea Misionară Română şi
împreună cu fraţii Popovici au început programele de radio pe unde scurte pentru
România. A ajutat la formarea Bisericii Baptiste Române din Chicago unde a
fost co-păstor împreună cu fratele său între anii 1970 – 1971. În iunie 1971
familia Pitt Popovici s-a mutat în Los Angeles, California. Acolo fr. Pitt a fost
plantator şi păstor al Bisericii Baptiste Române din aria Los Angeles între anii
1971 – 1988. A sponsorizat mulţi emigranți români şi i-a ajutat să se stabilească
în SUA. Majoritatea cărţilor scrise de fratele Pitt au fost tipărite de dânsul cu
ajutorul bisericii din Los Angeles. Fr. Pitt a ajutat să se planteze majoritatea
bisericilor baptiste române care există astăzi pe coasta de vest a Statelor Unite.
În octombrie 1988 s-a pensionat şi s-a mutat la Sacramento, unde a ajutat la
formarea Bisericii Baptiste Harul.
A slujit cum a putut mai bine comunitatea română de fraţi baptiști din
America, România şi pretutindeni unde se aflau. A servit ca preşedinte al
Convenţiei Bisericilor Baptiste din Statele Unite şi Canada, între anii 1981-1983.
Fratele Pitt a produs pentru mulţi ani programe religioase de radio pentru
staţiile HCJB, TWR, IBRA, Europa Liberă şi Micul Samaritean pentru România
şi Europa, cât și KTYM pentru cei din metropola Los Angeles.
De-a lungul vieţii sale a făcut multe călătorii misionare, nu doar în România
ci și în 15 alte ţări unde locuiau români, și unde a încurajat bisericile baptiste
române locale. În 1977 fratele Pitt a făcut prima călătorie misionară în România,
iar în 1979 a fost în prima din cele nouă călătorii misionare în Australia.
În 1990, odată cu înfiinţarea societăţii misionare România Pentru Hristos,
fratele Pitt a acceptat să fie preşedintele organizaţiei. Misiunea fiind ceva foarte
drag inimii sale, a lucrat cu mult zel spre binele lucrării societăţii. Ţinea legături
cu toţi păstorii sau misionarii care erau susţinuţi de societate, căuta să-i
încurajeze şi să-i sfătuiască, iar în vizitele sale misionare în Romania căuta să-i
viziteze pe cât mai mulţi. A scris peste 40 de cărţi şi broşuri religioase, multe
fiind tipărite pe timpul regimului comunist când literatura creştină în Romania
era foarte rară şi chiar interzisă.
În 1996 fratele Pitt şi soţia sa, sora Tenzi, s-au mutat în Atlanta la Angela,
fiica lor mijlocie şi acolo s-au alăturat la prima Biserică Baptistă Română din
Atlanta. În anul 2000 a ajutat la plantarea bisericii Gwinnett Romanian Baptist
Church şi a servit alături de fr. pastor Matei Istudor până la plecarea sa în glorie.
După o căsnicie frumoasă de 71 de ani, în 2017 soţia sa, sora Tenzi Popovici a
trecut la Domnul.
În dimineața zilei de 19 mai 2019 fratele Pitt a suferit un atac cerebral care
i-a afectat partea stângă. Ziua cea mult aşteptată de fratele Pitt, ziua plecării în
glorie, a sosit în dimineaţa zilei de 21 octombrie 2019. Fratele Pitt s-a bizuit pe
Domnul în toate domeniile vieții și Domnul i-a dat mari biruinţe în viaţă. A
rămas în urmă familia îndurerată, trei fiice, un ginere, şase nepoate şi nouă
strănepoţi şi strănepoate, împreună cu mulţi alţi nepoţi şi nepoate de la fratele,
sora, verişorii şi verişoarele sale. www
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„Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările!”
Proverbele 3:5-6

CĂRĂRI DREPTE PENTRU 2020
Titlul de mai sus nu este o urare pentru
noul an, nici măcar o dorință a inimi mele pentru
voi, ci e o realitate ce poate fi gustată din plin. În
mijlocul atâtor necazuri, piedici și obstacole
uneltite de cel rău, Dumnezeu vrea pentru copiii
Lui — cărări drepte, cărări netede!
Fiecare zi, ce e un dar din partea lui
Dumnezeu pentru noi, aduce cu sine și un dram de
necunoscut, de imprevizibil. Trăim în lumea civilizată unde nu poți înainta fără
planificări și programări de tot felul așa că mare parte din ceea ce trăim sau
anticipăm, mersul la școală sau la lucru, dusul și adusul copiilor de la școală,
participarea la activitățile sportive ale copiilor, cumpărături, și așa mai departe,
actiivitățile zilnice, ne deprind să trăim fără a mai socoti ca necesară credința,
părându-ni-se că știm și avem destul încât să ne descurcăm și fără ea. Încrederea
în noi înșine și în capacitățile noastre e un constant apel făcut de lume, ce ajunge
azi să sufoce credința noastră. Dacă ni se pare că ne descurcăm să gestionăm ziua,
când vine vorba de an părem copleșiți, nu ne mai descurcăm, și invocăm ajutorul
Divin, facem rugăciuni speciale, ne facem urări intense și cei mai puțin spirituali
nădăjduiesc să aibă noroc.
Suntem, dragi cititori la prag de An Nou, și dacă zilnic ni se pare că ne
descurcăm, atunci când suntem în fața unui nou an având atâta necunoscut
înainte, și avem sentimentul că nu ne descurcăm fără ajutorul lui Dumnezeu,
facem rugăciuni, ne facem urări, ne dorim „noroc” și nădăjduim într-un fel sau
altul în ajutorul Divin. Doresc în aceste câteva rânduri nu doar să vă urez un „An
nou fericit” ci să vă prezint cum am putea fi cu adevărat fericiți în Noul An.
Fericirea, în sensul folosit ca binecuvântare în acest articol, e dată de umblarea
noastră pe cărări drepte, netede.
Ce-mi trebuie așadar pentru a avea binecuvântarea, fericirea, împlinirea
sufletească în noul an? Două dimensiuni trăite plenar ne pot asigura fericirea și
binecuvântarea.

ÎNCREDEREA ÎN DOMNUL
Înțeleptul Solomon, cel prin care Dumnezeu ne dă acest cuvânt, e unul
care in viață, probabil mai mult ca oricine altul, a căutat fericirea. Culegerea lui de
proverbe înțelepcte e plină de sfaturi practice prin care să te poți bucura de
fericire și să fi binecuvântat. Prima dimensiune la care ne cheamă Solomon să
trăim e cea a încrederii în Domnul. Conceptul de - încredere în Domnul - e folosit aici
nu ca o noțiune abstractă de credință ci ca o chemare la a te baza pe o relație care
să-ți asigure fericirea. Așadar, nu e vorba aici de actul de credință doar, ci mai ales
de spiritul și dezvoltarea unei relații cu Domnul credinței tale.
Un an mai bun va fi cel în care avem încredere în Domnul în sensul pe
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care-l întâlnim rostit de Solomon în contextul acestor versete citate mai sus (Prov.
3:5-6). Priviți ce spune primul verset al acestui capitol: „Fiule, nu uita învăţăturile
mele, și păstrează în inima ta sfaturile mele! Apelativul „fiule” ne obligă să înțelegem
că tot ce urmează se consumă în cardul unei relații speciale, apropiate, intime.
Încrederea noastră în Domnul trebuie să fie marcată de această relație. Nu poți
avea încredere în cineva fără a avea o relație cu acea persoană. Dezvoltă așa dar
relația ta cu Domnul! Nu pot ca dezvoltând relația mea cu Domnul să nu cunosc
dorințele Lui, sfaturile Lui pentru mine. Mai mult decât atât Solomon ne spune
prin expresia, „păstrează în inima ta sfaturile mele,” păzește sfaturile mele. Termenul
original tradus de Cornilescu „păstrează” își are rădăcina în verbul „a păzi” și de
aceea trebuie citit și înțeles aici, „păzeste sfaturile mele!”.
Concluzionând acum prima dimensiune a înțelegerii acestui subiect, Cărări
Drepte, aș spune doar atât: Să ai încredere în Domnul Dumnezeu, prin Fiul Său
Isus Hristos, și prin lumina ce-o primim prin Duhul Sfânt, nu încrederea în tine și
în puterile tale! Ca să-ți poți manifesta plenar încrederea în Domnul trebuie să
investești timp în relația cu El, și astfel Îl vei cunoaște tot mai mult, și implicit îți
va fi drag să-L onorezi păzindu-I Sfatul, Cuvântul. Păzindu-I învățăturile, „ele îţi
vor lungi zilele şi anii vieţii tale, și-ţi vor aduce multă pace” (Prov. 3:2).

RECUNOAȘTE PE DOMNUL
A doua dimensiune care îți va aduce binecuvântarea, este recunoașterea
Domnului în fiecare zi din viața ta. Îngăduiți-mi o scurtă explicație:
Când Solomon spune, „recunoaște-L în toate căile Tale, și El îți va netezi
cărările” (Prov. 3:6) — el vorbește despre acel sublim act în care recunoști,
descoperi pe cineva cunoscut și drag in același timp, într-o situație în care te afli.
E ca și cum pe acolo pe unde umbli zilnic îl găsești și pe Domnul umblând.
Amprenta Domnului Isus ar trebui să o vedem zilnic pe unde umblăm. Altfel spus,
nu vor fi drumuri netede acolo pe unde Hristos n-a trecut înaintea noastră. Când
El va veni, ne spune Isaia, un glas va striga: „Pregătiţi în pustie calea Domnului,
neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice
munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele!
Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura
Domnului a vorbit.” (Isaia 40:3-5). Atunci, orice vale va fi înălțată și orice munte și
deal vor fi coborâte, și astfel vor fi cărările netezite. Domnul Isus Hristos ne
asigură Calea prin faptul că El Însuși este Calea. Și, prin Duhul Sfânt ne și
cheamă duios și dulce să umblăm pe ea, dăruindu-ne și faptele bune pregătite mai
dinainte să umblăm în ele (Ef. 2:10).
Pe ce căi suntem gata să apucăm azi, mâine sau în anul 2020 ? Fericirea și
binecuvântarea Domnului ne vor însoți doar acolo unde umblă și El, în drumurile
unde-L vei recunoaște pe Domnul.
Pentru a-L putea recunoaște, ai nevoie să-L cunoști bine mai întâi. În
vremurile de pe urmă ne spune Cuvântul că vor fi mulți pseudo-cristoși adică
“Hristoși mincinoși”, Hristoși falși. De aceea, o strânsă relație cu El ne va feri de
confuzie, de eroare. O intimă relație cu Hristos ne va da bucuria imprimării
chipului Său în mintea noastră și în acest fel Îl vom recunoaște ușor și nu vom
putea fi înșelați. Nu poți încerca un sentiment de tristețe mai mare decât atunci
când te implici în activități, unde Hristos nu S-ar implica niciodată, și să crezi că
esti binecuvântat de El, să umbli pe căi unde El n-a călcat niciodată.
Binecuvântarea și fericirea zilelor noastre nu va fi dată de rugăciunea în care să-I
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cerem Domnului să meargă cu noi, ci de alegerea noastră de a merge, de a umbla
pe acolo pe unde umblă El deja.
Cărări netede și drepte sunt acelea croite de El și nu inventate de noi, sunt
acelea unde-L recunoaștem pe El, și nu acelea unde ne rugăm ca El să vină fiincă
nu-L vedem.
El merge înaintea noastră ca altădată înaintea ucenicilor după Înviere și ne
asigură că-L vom vedea și ne va binecuvanta. Fie binecuvântare Celui Preaînalt
peste noi și în acest an așteptând cu nădejde îndurarea Lui!

Ovidiu Rauca, San Francisco, CA

Iată, vine Mirele !
Am așteptat cu nerăbdare sărbătorile. Anul Nou pentru români mai ales are
o rezonanță deosebită. Unde ne facem revelionul anul ăsta? — o întrebare pe
buzele tuturor? M-am gândit cât de ocupați suntem cu evenimentul acesta anual
care ține numai câteva ore poate; dar unii dintre noi nu ne întrebăm deloc și
niciodată unde ne vom petrece eternitatea. Mi-am amintit de cele zece fecioare în
așteptarea Mirelui la miezul nopții, ca de un fel de „revelion˝, înaintea veșniciei...
............................
E noapte încă... dar Mirele a întârziat... și se aud pași în depărtare... Mă ridic
și-mi aranjez în grabă hainele să arăt cât mai bine și, deodată, candela ce o țin în
mâna pâlpâie anemică. Și abia acum realizez că am neglijat cel mai
important lucru… Intru în panică. Am stat la vorbă, am glumit, am
pierdut timpul aiurea și am uitat să controlez cel mai important lucru,
candela. Pașii se aud tot mai aproape. Ce mă fac? Nimeni nu are timp
de mine și de nevoia mea. Și e prea târziu să merg să caut ulei.
Mă gândesc bineințeles la mult discutata și predicata parabolă cu cele 10
fecioare în așteptarea Mirelui. Cât de aproape au fost 5 dintre fecioare să intre în
sala de nuntă? Erau în anticameră, erau îmbrăcate în ținuta de nuntă și așteptau...
Oare n-am pierdut prea mult timp și bani să ne împopoțonăm, să avem o ținută
cât mai elegantă, să părem că suntem parte din anturajul ceresc dar n-am dat
importanță celui mai important element... candela?! Biblia ne spune că sunt mulți
care vor fi surprinși că nu intră în Slava Cerulu, și vor comenta și se vor lamenta
invocând tot felul de activități făcute în numele Lui, dar li se va spune să plece,
pentru că Mirele nu îi cunoaște.
Mă întreb dacă am avut destule convorbiri cu Cerul ca să îmi fie recunoscut
glasul. Că dacă nu chemi des pe cineva la telefon de exemplu, când îl chemi va fi
nelămurit și nu îți va cunoaste vocea. Mă întreb dacă am credință suficientă să mă
pot folosi de candelă până intru la Nuntă? Mă întreb dacă mai am timp să fac rost
de sămânța aceea de muștar care să crească și să satisfacă nevoia mea de credință
până la venirea Lui?
Eu mă întreb și vă pun și vouă aceeași întrebare care mi-o pun și mie. Am
credință suficientă ca să intru la nuntă?

Rodica Botan
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Pentru mângăiere
Dumnezeu a ridicat un om în
poporul baptist, înzestrat cu
daruri pe care El l-a folosit în
lucrarea de vestire a
Evangheliei în biserici, la
radio, în scrierea de cărți,
pliante, scrisori, care ne
motivau în slujire. Avea un
dar aparte de a vorbi, de a
predica… era inepuizabil,
vorbea dulce,cu glas pe care
doreai să-l tot auzi. Personal,
am fost invitat la dânsul acasă
în luna noiembrie 2018, am
servit masa împreună,
pregătită de sora Angela, și
am primit multe învățături,
încurajări pentru lucrarea de
misiune și prin cartea
biografică „Cetățean a două
țări și a Cerului. Am fost
motivat de dânsul în slujirea
cu pasiune, viziune și
dragoste pentru cei pierduți.
Ne rugăm ca mângăierile
Domnului să fie peste familia
fratelui Popovici.
Ghe. Greciuc
Imaginile de alături primite de
la fratele Greciuc, în misiune
la Ilisești, - de sus în jos:
w Adunare cu tinerii în
sărbătoarea Nașterii
Domnului.
w Masa cu cei mai săraci;
w Împărțind pliante și Noul
Testament în familii.
w Răspândind împreună cu
fratele Costică Turcu
Cuvântul lui Dumezeu, urări
și felicitări cu ocazia
sărbătorilor, și vorbind despre
Domnul Isus Hristos cu
oamenii de pe stradă.
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În așteptarea Veniri Lui
Apocalipsa 22

Am încheiat prin Harul lui Dumnezeu un an care era pentru noi „un an
nou” acum douăsprezece luni, dar care a trecut așa cum au trecut toți anii de până
acum și așa cum vor trece și cei care vin.
Cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipasa cap. 22, este un cuvânt cheie
pentru toate vremurile și pentru toate sezoanele prin care trecem noi în fiecare an.
Acest Cuvânt e la fel de actual la începutul cât și la sfârșitul fiecărui an, e la fel de
important la sărbătorile prilejuite de Nașterea Mântuitorului cât și sărbătorile de
Paști, de Rusalii, precum și în fiecare zi pe care ne-o daruiește El, ca s-o trăim
pentru slava Lui. Apostolul Ioan a avut harul să cunoască din partea Domnului
Isus prin descoperire dumnezeiască, lucrurile care au fost, care sunt și care vor
veni, și să descopere că în final, biruința este a Domnului și a răscumpăraților Lui:
„Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul,
Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care
au să se întâmple în curând” (Apoc. 22:6). Cel ce zice „Eu vin curând!” (Apoc.
22:7a) îi arată lui Ioan lucrurile esențiale pentru copiii lui Dumnezeu din toate
timpurile, lucruri care trebuiesc păzite mereu.

I. Pazește Cuvântul
„Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea
aceasta!" (Apoc. 22:7). Biserica lui Hristos a păzit și, păzește Cuvântul lui
Dumnezeu, și veghează cu scumpătate la aceasta. Biruitorii din cele șapte bisericii
din Apocalipsa au acest lucru în comun, păzirea Cuvântului lui Dumnezeu, pe care
l-au primit și l-au păzit cu scumpătate.
Întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu a fost atacat. Dacă vrăjmașul L-a
ispitit pe Domnul Isus, întortochind folosirea Cuvântului, cu siguranță că o va face
și cu tine și cu mine. Dacă vrăjmașul a folosit batjocoritori plini de batjocuri ca să
tăgăduiască Cuvântul lui Dumnezeu și venirea Domnului Isus… — „Înainte de
toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după
poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?” (2Petru 3:3-4), — cu siguranță
că o va face din nou: Pazește Cuvântul!
Cuvântul Evangheliei, curat și nealterat este singurul care are putere
(Romani 1:16-17). Nu înlocui Cuvântul Lui cu ideile tale, întrucât numai
„Evanghelia lui Hristos... este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care
crede...” (Rom. 1:16), nu cuvântul omului.
Trăiește și mărturisește Cuvântul pentru că aceasta este îndeletnicirea celor
ce sunt biruitori. „Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi
nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (Apoc. 12:11). Cuvântul de ordine pentru
urmașii Celui ce zice „Eu vin curând” este: Pazește Cuvântul

II. Pazește Închinarea
„Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am
văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mia zis: "Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi,
proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apoc
22:8-9). În vremea în care trăim, lucrurile au mers atât de departe încât oamenii se
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închină la bani, la plăceri, la putere, la oameni, la animale de tot felul. Cuvântul de
ordine pentru urmașii Celui ce zice „Eu vin curând” este: Închină-te lui Dumnezeu.
Noi nu ne închinăm Mariei, lui Petru, lui Ioan, Pavel sau alții, care fără voia lor au
ajuns să fie obiect de închinaciune. Îngerul lui Dumnezeu n-a acceptat închinarea
și a fost foarte prompt în a a face precizarea necesară pentru Ioan și desigur
pentru noi: Închină-te lui Dumnezeu.
Să nu uităm cuvântul de ordine pentru urmașii Celui ce zice „Eu vin
curând,” și care este: Păzește închinarea curată!

III. Păzește Răsplata
„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta
lui” (Apoc 22:12)
Dumnezeu a rânduit pentru noi pentru fiecare toate faptele în care să
umblăm (Efeseni 2: 10) nu doar pentru o vreme ci pentru totdeauna. Trăiește în
neprihănire și în sfințenie: „...cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără
prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!” (Apoc 22:11) Doar faptele
făcute în neprihănire au valoare.
Lucrează cu o motivație sfântă, din dragoste, ca pentru Dumnezeu, și astfel
lucrarea făcută va rezista la proba focului (1Cor 3:11-15), întrucât niciunul din noi
nu dorim ca Domnul să ne arate o mână de cenușă, drept valoare a lucrării
noastre. Apostolul Ioan ne avertizează: „Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii
voastre, ci să primiţi o răsplată deplină” (2 Ioan 1:8). Să nu uităm. Cuvântul de ordine
pentru urmașii Celui ce zice „Eu vin curând” — este totodată: Păzește Răsplata!

IV. Păzește-ți Haina Curată
„Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în
cetate!” (Apoc 22:14). Poporul lui Dumnezeu a cunoscut întotdeauna valoarea unei vieți
trăite în curăție: „Hainele să-ţi fie albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe
cap.” (Eclezsastul 9:8). Slăvim pe Dumnezeu pentru faptul că acum suntem fiii Lui
prin credință și nu numai că suntem iertați pe deplin, dar avem asigurarea deplină
că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” (1 Ioan 1:7).
Poporul lui Dumnezeu dintotdeauna și pentru totdeauna își păstrează
haina curată prin folosirea sângelui Domnului Isus Hristos: „Ei l-au biruit, prin
sângele Mielului” Apoc. 12:11a). Cuvântul de ordine al Celui ce zice „Eu vin
curând” este: Păzește-ți Haina curată!
Da El vine în curând, dar până atunci noi care încă suntem aici unde se
dau bătălii și unde poporul lui Dumnezeu este și trebuie să rămână biruitor în
lupta împotriva vrajmașului, Domnul Isus prin trimisul Lui, accentuează pentru
noi cheia biruinței depline. Biserica lui Dumnezeu întotdeuna strigă: Vino,
Doamne Isuse, și strigătul acesta este și rămâne strigătul biruinței, un strigăt
proaspăt de fiecare dată.
Ne rugăm Domnului ca El să ne învrednicească pe fiecare ca prin trăirea și
prin implicarea noastră în răspândirea Evangheliei să așteptăm și să grăbim
venirea Lui. Fie acesta și strigătul nostru al celor ce mărturisim că dorim și suntem
dintre cei ce păzim Cuvântul, păzim Închinarea, păzim Răsplata, păzim Haina
curată și spălată în sângele Mielului, și strigăm împreună cu răscumpărații Lui de
pretutindeni: Vino Doamne Isuse!

Costel Cristea, New York
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Din caietul stuparului plecat la odihnă

Albinele Genitile
Dacă vrei să cunoști caracterul unei familii de albine, vezi cum este regina.
Iar dacă nu ai șansa să vezi, caută o albină din familia cercetată și caracterul ei o
să-ți explice în mod surprinzător, și în mod tacit,
caracterul reginei. Ca orice creatură pe pământ, și
albinele păstrează în natura lor ceva din natura celei
care le-a dat viață. Dacă treci prin fața unei familii de
albine nobile, prin caracterul lor, deși deranjate, te
vor ocoli fără vreo repulsie, crezând că doar ceva
neobișnuit a schimbat peisajul obișnuit.
Zăbovind în acelaș mod în fața unei familii
ostile s-ar putea să regreți multă vreme nechibzuința
de-o clipă în care ai dorit să vezi ce fac albinele în casa lor. Obișnuiam să lucrez în
stupină fără mănuși și fără mască. Adesea din greșeală, cu un deget striveam
piciorusul unei albine, și pentru că nu știam și nu simțeam pe moment, auzeam
doar un bâzâit ciudat și zbatere de albină care bate din aripi să zboare și nu poate.
Știind ce ar fi normal să se întâmple, rapid cercetam degetele și eliberam
piciorușul albinei. Răspunsul gentil al albinei îmi dădea un moment plăcut știind
că ea avea la îndemână acul și otrava și nu s-a folosit de ele ci mai de grabă și-a
arătat durerea.
Nu de mult am sărbătorit Nașterea Mântuitorului notru, un eveniment
cosmic, un marcaj al unei epoci noi, ceva care stătea ascuns din vremuri pe care
mintea nu le poate măsura. Calculatoarele nu pot merge sufincient înapoi să afle ce
înseamnă o veșnicie sau mai multe veșnicii (veșnicie = termen ceresc!). Ce taină
neînțeleasă a împărțit lumea în două, un potop nu, un cutremur mondial nu,
căderea unui imperiu da. Pe planeta pe care domnea moartea a încolțit viața (Isaia
53). Tăcerea milenară din Cer și de pe pământ a fost întretăiată cu o linie care a
unit cerul și pământul printr-o biruință încă nepricepută. O zi, o clipă, o izbândă
exprimată de îngeri (Luca 2:10-12). Din locurile preaînalte, din dimensiuni
adimensionale pe care le înterpretăm doar prin dimensiunea credinței, locuri pe
care ochiul nu le-a pătruns, din aceste locuri a venit o Făptură nouă care a răsărit
în imperiul întunericului, mai mult în trup omenesc și a locuit printre noi în trup
plin de har. Poate nu-i destul dacă spun că Ființa locurilor preaînalte s-a făcut ca
noi, a intrat în noi, și noi suntem îmbibați și contopiți cu noua Făptură care are
puterea să creeze în continuare făpturi noi. Nu sunt un cunoscător al marcajelor
ereditare din ființa umană, dar am credința și convingerea că cei născuti din
Dumnezeu au un DNA deosebit. Nașterea produsă din credința reală face din
ființe rebele ființe gentile cu caracter ceresc, și încă de aici putem să distingem fii
cerești de fii pământești.
Biblia ne spune că blândețea noastră să fie cunoscută de toți oamenii,
aceasta este o calitate a înrudirii noastre cu Dumnezeu. Dacă albinele gentile nu sau folosit de acul lor, de ce eu care sunt creștin să folosesc cuvântul cu care pot
răni pe fratele meu. Acest instrument biblic (blândețea) îmi dă mie șansa să măsor
cât de adânc sunt transformat în noua făptură. Domnul Isus a venit să se nască în
noi, ca apoi din noi să ia naștere în lumea ostilă nouă și ostilă Lui. Nu știu cât voi
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mai pribegi pe acest pământ, dar știu că voi fi ca El. Să nu uităm că El a fost blând
și smerit cu inima. Dragostea Lui a despărțit lumea în două, prin venirea Lui
dragostea e la noi și în noi. Când Domnul vrea să vadă cine sunt eu, El pune lângă
mine pe unul care să mă calce pe degete. Fie în adunare, fie acasă, dacă răspund cu
lacrimi sunt ca El, Cel care în lumea nostră a îndurat totul. Dacă îmi apăr dreptul
sunt încă în starea copilăriei spirituale.
Eu semnez aici (semnează și tu…): — Ai milă de mine Fiul lui David și
mărește-mi credința, fă-mă să seamăn tot mai mult cu chipul Tău.

Stuparul

Din prisaca fratelui Liviu

Pregătiri în Stupină pentru Iarnă.
Dacă vrea stuparul să mai aibe miere și în anul care vine, Stăpânul trebuie
să fie sigur ca lucrurile merg bine în continuare în stup și peste iarnă, chiar și după
ce el a luat mierea din stup și a pus-o în cămară. Bună e mierea mai ales acum în
jurul sărbătorilor când ne mai dregem cu ceva ceaiuri vocile obosite după colindat.
Așa că o supraveghere atentă în viața stupului înainte de iarnă este cheia
succesului pentru anul ce urmează și chiar pentru un viitor mai lung. Dacă vremea
este bună și cu ploi destule așa încât florile să mai aibă nectar bogat și polen,
harnicele albine lucreaza din greu să-și umple din nou fagurii goliți de stăpân. Dar
în cazul când e secetă și florile nu au nectar, stuparul trebuie să intervină. În
apropierea stupinei el pune atunci un „hrănitor,” un vas cu un sirop dulce pentru
ca albinele să aibe hrană. În alte cazuri stuparul pune direct în interiorul stupuilui
un borcan cu sirop, ca să fie mai ușor pentru
albine. Albinele iau siropul și îl transformă în
mierea necesară pentru iarnă.
Dacă stuparul nu e atent să le
hrănească, în caz de urgență atunci peste iarnă
albinele neavând destulă miere vor muri. Nu
din vina lor ci a stuparului. Paguba e mare și
asta afectează bugetul, dar nu doar atât
financiar cât și emotional; între stupar și albine
este acea legatură sufletească, și durerea e
mare când deschide stupul și găsește albina moartă, fiecare în celula ei căutând
mâncarea necesară la producerea căldurii pentru supravietuire în sezonul rece.
Apoi dacă rezervele de hrană sunt destule stuparul mai ajută protejând stupul
învelindu-l pe dinafară împotriva vânturilor reci. În concluzie, putem spune că
stuparul are un mare rol în pregătirea albinelor pentru sezonul rece. Albinele știu
bine ce au de făcut și sigur se pregătesc cum pot mai bine, dar dacă stuparul e
priceput atunci lucrurile merg mai ușor și mai bine pentru toți. Punctul dureros
este că înainte de iarnă în stup nu este loc pentru trântori, și chiar fără intervenția
stuparului albinele îi alungă pe toți afară în frig și foame unde mor. Dacă nu sunt
de ajutor nu au loc în familia harnicelor albine. Și astfel, anul viitor stupul va
crește, va produce multă miere și chiar va putea să fie multiplicat, aducând mai
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multă miere stuparului.
Parafrazând acum, stuparul stăpân, stupul și albinele și noi avem de
învățat, și chiar să facem schimbări în viața noastră, ca să putem lucra, să aducem
roadă și să creștem în număr așa cum dorește Marele Stupar. În cazul nostru,
Stăpânul și-a făcut datoria pe deplin. Ne-a binecuvântat cu tot ce avem nevoie în
Hristos Isus. Ba chiar „ne-a pregătit până și faptele bune ca să umblăm în ele”.
Stăpânul ne-a dat din belsug și nectar în vreme buna și sirop în vreme de secetă și
necaz. când au venit vremuri și vânturi reci, ne-a luat în Palma lui și ne-a păzit de
orice rău. Cine ne va smulge din Mâna Lui? Acestea toate le-a făcut StăpânulTatăl nostru și acum rămâne ca noi să ne facem partea noastră. Asta înseamnă
lucru mult și din greu. Nu există loc pentru trântori în stupul Stăpânului. De
altfel, sezonul de lucru este scurt și astfel trebuie organizare, comunicare și
rezultatele vor fi pe măsură.
Oh, de am înțelege ce mult am putea învăța de la albine și din viața
stupului, și să lucrăm în Biserica lui Hristos la fel ca albinele. Toți împreună, și la
lucru greu și la bucurii! Dar mai ales, la creșterea și hrănirea noilor născuți, la cei
care vor fi viitorul și continuarea vieții unui stup, Biserica. Un stup fără o nouă
generație e sortit pieirii. Domnul Isus a trimis ucenicii în toată lumea ca să facă
ucenici, și astăzi asta este și chemarea noastră. Cum va putea biserica să meargă
înainte dacă noi, fericiți că am scăpat de iadul de temut stăm în „stup” și doar
consumăm miera ca și trântorii? Soarta trântorilor am aflat-o: când vine vremea
grea, ei sunt alungați afară și pier. Să ne păzească Domnul de așa soartă. Astăzi
când încă sunt condiții bune de lucru, să lucrăm toți împreună sub ocrotirea
Stuparului Stăpân, și garantat ne vom bucura de cules bogat, spre bucuria noastră
și a Stăpânului, Dumnezeul nostru.
Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți ca să putem înainta în
credință, să aducem rod, să ne bucurăm de dragostea Stăpânului arătată prin
Întruparea Fiului, Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul. A Lui să fie slava în
veci.

Stuparul cel tânăr

La serviciile de priveghi și înmormântare în zilele de doliu la despărțirea de fratele
Pitt Popovici, familia lărgită a nepoților și strănepoților s-a strâns împreună la
Atlanta, veniți din Georgia, Arizona, California, Portland, Washington și Illinois,
uniți în dragostea Domnului Isus, Cel care ne-a pregătit un loc la El în slavă.
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Vești din Covasna
Dintr-un scurt raport de misiune,
fratele Viorel Sintoiu ne scrie:
Mulțumim lui Dumnezeu pentru
tot harul dat și în anul 2019, și
mulțumim lui Dumnzeu pentru fiecare
dintre voi, cei care vă rugați pentru
noi și ne sprijiniți financiar. Sunteți
pentru noi un sprijin scump.
Am Încheiat anul cu foarte multe
evenimente, urmate
de
multe
binecuvantari.
Lucrarea cu copiii. In fiecare
sâmbătă de la ora 9 :00 avem la
biserică o frumoasă lucrare cu copiii,
de care mă ocup în mod personal. Aici
am avea nevoie de resurse umane
pentru limba engleză, jocuri biblice și
sportive, activități specifice.
Duhul lui Dumnezeu este la lucru
între noi: Așa a fost răspunsul pentru
cele patru persoane care și-au deschis
i n i m a p e n t r u D o m nul Is us î n
duminica de 15 decembrie. Aleluia!
Slavă Domnului: două persoane din
Blaj, si o familie din
Buzău. Un alt suflet,
fratele Alexa, vine
de la biserica ortodoxă de stil vechi, a auzit Evanghelia la noi la
Covasna, și în duminica de 22 decembrie a fost botezat la
Biserica Baptista nr 1 din Brasov.
Cadouri pentru copii. Mulțumim Domnului că am reușit să
organizăm mai multe evenimente la nivel de oraș și să oferim
cadouri pentru 200 copii la Casa de Cultură, la biserică, și în
familii sărace. Peste tot am aminit de Domnul Isus, „Cel mai
mare Dar”. Bucuria
copiilor nu se poate
exprima în cuvinte.
Am organizat
pentru prima dată in biserica din
Covasna o seară cu Teatru de Păpuși
pentru copii, având teme biblice
expuse foarte atractiv pentru cei mai
mici. Biserica a fost plină, peste 50 de
copii au fost prezenți, și o parte dintre ei au fost însoțiți de părinți.
Da, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot harul dat în anul 2019, și mulțumesc
lui Dumnezeu pentru fiecare din voi care ne ajutați atât de mult în lucrare.
Vă doresc un an nou binecuvântat! (Viorel Sintoiu, Covasna)
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O Epistolă Vie, Văzută și Citită de Toți Oamenii

(Continuare la numărul anterior)

Episodul IV

De vorbă cu tine. . .
(monolog)
Aunci Dumnezeu a început să facă ceva special ca să-ți atregă atenția în
mod serios. Foametea aceea a venit ca rugul aprins al lui Moise. N-ai visat până
atunci că tata-socru juca rolul lui Iosif în Egipt. Astfel, moșu Victor era trimis deja
cu câțiva ani înainte la Teriverde, în Dobrogea, ca să te salveze din această situație.
O voce din „rugul aprins” te-a trimes la Constanța ca să-ți salvezi familia de la
foamete. Te-ai întrebat vreodată de ce a trebuit să mergi la Constanța pentru
aceasta? Eu m-am întrebat altădată dar nu am găsit răspuns. Tu poate ai acum.
Știm acum doar că de multe ori căile Domnului sunt misterioase. Și ce nu știm nici
nu trebuie să ne întrebăm, când este vorba de planurile lui Dumnezeu. Este treba
Lui să ne reveleze ceace trebuie să știm.
A trebuit să faci aceea călătorie lungă și dificilă până la Constanța pentru ca
în acel sat mic și neimportant, într-o biserică micuță de țară, să auzi vocea din
„rugul aprins,” și exact ca Moise să primești o misiune, sau ca Saul din Tars acolo
la Tariverde să-l întâlnești pe Isus, care să-ți redirecționeze întreaga viață, nu
numai a ta, dar și a multor altora prin tine.
Să te mai întreb dacă-ți amintești reacția tuturor oamenilor și a mamei când
au început să-l vadă pe Ploscariu cel născut din nou. Cred că toți au crezut că ai
înnebunit. Parcă nu te mai interesa nimic altceva în afară de cititul Bibliei și cântat.
Nu este de mirare atitudinea oamenilor. Cine putea să conceapă că peste noapte te
interesa Biblia mai mult decât pe preot și deveniseși și cântăreț. Eram atunci destul
de mare ca să fiu și eu confuz uneori. Ca fiu al tău am avut mai mult ca alții
oportunitatea să-ți văd trăirea zilnică, și pentru mine nu arătai deloc ca un om
nebun. Totuși, trebuie să mărturisesc acum că uneori și eu tindeam să cred că ți-ai
pierdut mințile, în special atunci când aveai cele mai mari necazuri și tocmai atunci
începeai să cânți.
Când am înțeles destul de bine că „propovăduirea crucii lui Cristos este o
nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (1 Corinteni 1:18), de-abia atunci am
început să înțeleg mai bine de ce cântai când trebuia să mergi cu milițianul în urma
ta la miliție. Am început să înțeleg râvna ta pentru Isus Cristos și a început să-mi
fie un fel de milă pentru cei ce erau pe calea pierzării. Convingerile și atitudinea ta
erau contagioase. Mă întreb și acum cu o curiozitate neîmplinită, oare cât te-o fi
durut când ai văzut că nimeni nu te înțelege. Totuși ai avut răbdare, pace și
perseverență. Ai învățat aceasta de la Securitate sau de la Isus Cristos?
Mă întreb și acuma cu nedumerire de unde ai învățat acea teologie practică
pe care ai aplicat-o toată viața? De un lucru sunt sigur, și anume că nu ai învățat-o
de la seminarul lui Bunaciu. Să nu-ți pară rău că nu te-a acceptat la seminar. Ca
absolvent al seminarului condus de el nu ai fi putut face niciodată ce ai făcut. Știi
bine că nici pe băiatul tău nu l-a aceptat mai târziu. Noi nu am fost din ceata lui
Bunaciu. Chiar și când ne-a menționat în așa-zisa „Istorie a Baptiștilor”, care a fost
mai mult un plagiat, ne-a pus într-o lumină negativă ca să facă pe placul celor care
îl plăteau. Nu cred că te-ai așteptat vreodată ca lumea să te vorbescă de bine, nu-i
așa? Și nici nu ai așteptat vreo răspaltă de la ei.

—15—

Știi ce? Am remarcat todeauna faptul că nu am văzut la tine nici un pic de
ranchiun sau ură față de cei care te persecutau. . . Cred că atunci când oftai ziceai
în tine însuți: „Tată iartă-i, că nu știu ce fac”. Totuși, ideologia lor ți-a fost cel mai
nesuferit lucru din timpul vieții tale, și a alimentat hotărârea ta de a te opune lor
cu orice preț.
Apropo’, vreau să-ți spun că de la Consiliul Național pentru Studierea
Arhivelor Securității (CNSAS) am primit un dosar al tău de la Securitate, și îl am
la mine. Voi menționa multe elememnte din el în această carte. Să ști că dușmanul
tău numărul unu și informatorul principal care raporta la Securitate tot ce privea
activitatea ta a fost nea Istrate Ploscariu, vecin și rudă cu tine. Cred că n-o să-l
vezi pe-acolo, fiindcă nu cred că asemenea oameni mai au har și iertare, chiar dacă
preotul îi trimitea în ceata sfinților când mureau (dar nu vreau aici să subestimez
harul și dragostea lui Dumnezeu). Foarte mulți s-au dovedit a fi fost lupi imbrăcați
în piei de oaie. Încă și acum unii mai au tupeul să păstorească turma…
(va continua în numărul viitor).
Din cartea „Haralambie Ploscariu - Un om simplu cu o chemare înaltă”
Editura Agape, Făgăraș, Brașov, România;
Paginile 14-15 - autor Zach Ploscaru

Bunul nostru Dumnezeu să vă dea din harul Său,
Binecuvântări bogate, cu belșug și sănătate,
Ca să ne-nnoim și noi pentru ziua de apoi;
Să dea pâine în cămară, și în suflet piatră rară,
Ca să trăim mai frumos, pentru slava lui Hristos,
S-avem parte din Scriptură de-nțeleapta-nvățătură…
S-avem har la semănat, har bogat la recoltat,
Și-ntre noi mereu să fie — dragoste și bucurie… (vp)

ROMÂNIA PENTRU HRISTOS
P.O. Box 2329, Pleasant Hill, California 94523
„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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