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Moise s-a suit la Dumnezeu. 
Și Domnul l-a chemat de pe 
munte zicând: „Așa să 
vorbești casei lui Iacov, și să 
spui copiilor lui 
Israel...”  (Exodul 19:3)

Despre Cuvântul lui Dumnezeu
Vă recomand, ori să credeți în Dumnezeu cu toată ființa, ori să nu credeți 

deloc. Dar să credeți în această carte a lui Dumnezeu, Biblia, în fiecare literă, 
care e adevăr și viață…, sau mai bine n-o citiți deloc. Nu există un loc de mijloc. 
Nu vă mulțumiți decât cu o credință care înoată în adâncul învățăturilor lui 
Dumnezeu; fiindcă o crdință care vâslește doar pe lângă țărm este o credință 
slabă, e ca și cum n-ai intra în apă ci ai sta doar la mal, și e o credință care nu te 
ajută la nimic. (C.H. Spurgeon) 

Biblia este fereastra prin care privim din închisoarea acestei existențe 
către veșnicie. (Tmothy Dwight)

Biblia e ca un telescop. Cine se uită prin telescop vede dincolo, dar cine 
se uită doar la telescop atâta vede, un telescop. Ce păcat că mulți se uită doar la 
telescop, și nu se uită prin telescopul Bibliei ca să vadă ceva dincolo de el, 
dincolo de lumea noastră trtecătoare. (Philip Brooks)



Scurte Comunicări

Î n d u m i n i c a 
trecută, la serviciul 
divin de seară ne-
a m b u c u r a t s ă 
avem ca oaspete pe 
f r a t e l e p ă s t o r 
Bogdan Ionescu, 
lucrător în câmpul Evangheliei în 
rândul fraților romi de la Câmpina și 
alte localități. Am aflat despre nevoile 
și greutățile pe care le întâmpină 
bisericile mai mici și în special cele 
care sunt formate din etnia romilor din 
România. Ne rugăm ca Domnul să dea 
avânt lucrării Sale în România.

Anunț important: Pentru luna care 
ne stă înainte balconul va fi blocat și 
nefolosibil, pentru ca cei ce vopsesc 
sanctuarul bisericii să poată pune acolo 
sculele, vopselele etc.  Vor avea acces 
la balcon numai cei de la pupitrul de 
comandă audio/video.

Miercurea trecută seara serviciul de 

închinăciune s-a anulat, fiindcă am 
avut un serviciu special de priveghi la 
casa funerară Benson pentru Pit 
Mocuța, soțul sorei Dorina Mocuța. A 
fost o ocazie bună de mărturie a 
Evangheliei pentru mulți din prietenii 
celui decedat. Deși temperatura a 
scăzut considerabil și a viscolit, 
transportul fiind foarte anevoios 
miercurea trecută, sala de la Benson a 
fost arhipină, astfel ocazia a fost 
potrivită pentru vestirea Evangheliei 
unor oameni care n-au mai auzit-o. A 
cântat corul două cântări și corul 
bărbătesc o cântare. Au predicat frații 
Petre Ordeanu, Vasile Tămășan, și V. 
Popovici; fr. Horga (din Măderat) și 
Marioara Mocuța (verișoară cu Pitt 
Mocuța), au avut mărturii, iar Eric 
Daugherty a citit eulogia vieții din 
perspectiva sa ca ginere. Exprimăm 
condoleanțe sorei Dorina Mocuța, lui 
Cristian fiul ei, și fiicei Patricia și 
soțului Eric și celor doi copii ai lor. Ne 
rugăm ca Domnul să le dea mângăiere. 

Petru Mocuța (1942 - 2020)
Petru Mocuța s-a născut la 10 septembrie 1942 în 

Șofronia, al doilea fiu în familia lui Ioan și Florica Mocuța. 
Vremurile au fost grele, și viața în familie a fost și mai 
anevoioasă după moartea mamei când Petru era copil. Petru 
a întâlnit-o pe Dorina din Buteni în luna august 1969, și după 
șase luni s-au căsătorit în ianuarie 1970. Împreună au avut 
doi copii: Patricia în 1974 (acum căăsătorită cu Eric Daugherty), și Chris în 
1976. În luna august 1977 Petru Mocuța a venit în America, iar soția și copiii 
au venit un an mai târziu. Petru Mocuța a fost un om harnic, iubit de soția sa 
și de familie, stimat de prieteni. În duminica de 9 februarie s-a încheiat 
călătoria vieții lui pe pământ, subit, fără multe semne, și ca un semnal pentru 
toți cei din jurul său, în cuvintele proorocului: „Pregătește-te să întâlnește pe 
Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4:12). Încredințăm întreaga familie, pe toți 
cei îndurerați, pe brațele sfinte de mângăiere ale Tatălui ceresc.



 

A ales ocara lui Hristos
Într-o veche arhivă, a revistei Farul 

Creștin din 15 ianuarie 1938, am găsit 
un anunț pus într-un colț al unei pagini, 
despre frații Socaciu și Pascu, și 
planurile lor de misiune în mai multe 
orașe din România. Ce m-a atras a fost 
faptul că aveau în planul lor să meargă 
în mai multe părți ale țării, ei doi 
împreună cu fratele Vrânceanu. Despre 
acesta urmează în anunțul din revistă o 
scurtă prezentare: „Dânsul este un 
mare cântăreț pentru Hristos. Înainte 
de pocăință a cântat în opera 
imperială din Rusia pentru țari și 
pentru lumea cultă a Rusiaiei. Azi 
cântă spre slava lui Dumnezeu...”

Îmi aduc aminte că despre 
Vrânceanu ne povestea mama, că venea 
des în familia Sezonov, și cânta în 
adunările din Brăila și Tulcea. Spunea 
mama: „Vrânceanu avea o voce 
puternică. Când cânta Vrănceanu 
tremurau pereții, tremurau geamurile, 
t remurau inimile oamenilor în 
adunare...” Omul acesta a renunțat la o 
carieră strălucită la operă, a renunțat la 
un viitor bogat în lumea artistică a 
vremii, ca să cânte spre slava lui 
Dumnezeu în mijlocul fraților de 
credință, în simplitate, în smerenie, și  
cu devotament sfânt. 

Despre Moise este scris: „Prin 
credință Moise, când s-a făcut mare, n-
a vrut să fie numit fiul fiicei lui 
Faraon, ci a vrut mai bine să sufere 
împreună cu poporul lui Dumnezeu 

decât să se bucure de plăcerile de o 
clipă ale păcatului. El socotea ocara 
lui Hristos ca o mai mare bogăție 
decât comorile Egiptului, pentru că 
a v e a o c h i i p i r o n i ț i s p r e 
răsplătire.” (Evrei 11:24-26).

Cinste celor care știu să aleagă 
lucrurile de valoare pentru viață, și să 
renunțe la plăcerile de o clipă ale 
păcatului, oricât de sclipitoare ar fi ele, 
și să rămână lângă Domnul Isus..

Cuvinte înțelepte
de Alexandru Vlahuță

v Cărți, cărți, cărți pentru popor! 
În ele e lumina neamului. Acolo e 
sufletul care cere lumină. Acolo stau 
genii ascunse, gata să izbucnească 
asemenea izvorului care aștepta în 
stânca uscată lovitura de toiag a lui 
Moise. Acolo-i puterea și viitorul 
nostru.

v Cei răi pot avea noroc; dar 
numai cei buni pot găsi fericirea.

v Viața, dacă nu mai poți face nici 
un bine, nu mai are nici un preț, nici un 
înțeles.

v Este o biruință mai presus de 
noi și de gălăgia deșertăciunilor 
noastre: e biruința faptelor bune care 
trăiesc și luminează dincolo de viața 
din care au izvorît.

v Că tu, drumețul zilei care trece, 
vei gusta sau nu din rodul pomului pe 
care-l sădești, e un lucru de prea puțină 
însemnătate. Singurul fapt în adevăr 
important, e ca pomul sădit de tine să 
rodească, să rodească roade bune.

v Sufletul egoistului e un  suflet 
rece, întunecat, un fel de pivniță 
părăsită, în care toate câte există, iau 
forme ciudate, grozave, respingătoare. 
Cum să cred c-ar răsări acolo floarea 
cea mai însetată de soare: frageda 
floare a fericirii? .



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să 
stau în pragul Casei Dumnezeului meu, 
decât să locuiesc în corturile răutății!

Psalmul 84:10

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

„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)

Pentru Tine, drag Isuse…

Pentru Tine, drag Isuse,
Cânt eu cântecele mele,
Cele în dureri compuse,
Din speranțele distruse,
Din suspinurile grele.

Pentru Tine cânt durerea,
În a vieții drumeție,
Căci Cuvântul Tău ca mierea,
Îmi aduce mângăierea,
Și-o transformă-n bucurie.

Pentru Tine cânt lumina,
Tu ești veșnicul meu Soare,
Din păcat mi-ai scos rugina,
Și mi-ai iertat toată vina, —
Dragoste nemuritoare!

Pentru Tine cânt iertarea,
Ce-am primit-o-n al Tău sânge,
Când mi-ai luminat cărarea,
Și trăirea, și umblarea,
Da, iubirea Ta-mi ajunge.

Petru Tine cânt iubirea,
Fără margini, fără teamă.
Tu mi-ai adus fericirea,
Pacea, harul, nemurirea…
O, Iubire fără seamă!   (vp)

Dragoste fără limite
(o carte de orizont luminos)

„În ciuda optimismului meu cu 
privire la toate celelalte aspecte ale 
vieții, am ajuns să cred că, până la 
urmă, dragostea în această lume are 
limitele ei. Am ajuns să cred că nicio 
femeie nu va dori să se căsătorească 
vreodată cu un om atât de imperfect ca 
mine…“— scrie Nick Vujicec în cartea 
„Dragoste fără limite”

Imperfect, e puțin spus: Nick 
Vujicec s-a născut fără mâini și fără 
picioare. După câteva întâlniri și 
speranțe eșuate, la vârsta de douazeci 
de ani, a ajuns să se îngrijoreze că nu va 
găsi niciodată o fată care să-l iubească 
și cu care să devină „una“ în căsătorie.

În cartea „Dragoste fără limite”, 
Nick și soția sa Kanae povestesc despre 
modul aproape incredibil în care s-au 
cunoscut, s-au îndrăgostit și apoi s-au 
luptat pentru a depăși necredința celor 
din jur cu privire la relația lor. Legătura 
lor de dragoste este dovada că atunci 
când Hristos este în centrul unei relații, 
dragostea adevărată triumfă, în ciuda 
oricăror obstacole.


