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Nu este aici; a înviat după cum 
zisese.

Veniți de vedeți locul unde 
zăcea Domnul ! 

Matei 28:6

Îngerul a luat cuvântul, și a zis femeilor:
— Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost 

răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți 
locul unde zăcea Domnul; și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor 
Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră 
în Galilea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-m spus lucrul acesta.

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare 
bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

Matei 28:5-8)
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HRISTOS A ÎNVIAT !
Vă adresăm din inimă un scurt salut cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului 

Isus Hristos din morți. Sărbătorim o realitate pe care n-o putem cuprinde cu 
mintea noastră, o minune de care ne este legată și viața pământeană și veșnicia 
întreagă. De aceea, sărbătoarea învierii nu poate fi închisă într-o zi; ea transcede 
veșniciile dinainte de întemeierea lumii, și cele care urmează după ce soarele își va 
stinge văpaia jarului său. Trăim sărbătoarea Învierii Domnului Isus din morți în 
fiecare zi și toată viața. Învierea Lui este miezul Evangheliei pe care o 
propovăduim, și de aceea în ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor 
care cred în El. Învierea Domnului Isus ne dă curajul mărturiei: Nimic fără 
Dumnezeu! Totul pentru El! Totul prin El! Să nu ne fie teamă de durerile 
golgotelor prin care trecem, Urmează trezirea, învierea! 

Bunul Tată ceresc să vă dea din plin alese și scumpe binecuvântări, 
împlinindu-Și făgăduința din Isaia 44:3, „Voi turna ape peste pământul însetat și 
râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânța ta, și binecuvântarea 
Mea peste odraslele tale...”  Cu adevărat, Hristos a înviat!

— Clectivul de lucru de la Societatea „Misionară România pentru Hristos”

În
misiune…

la 
Humoreni, 
j. Suceava

lângă
Istria 
(Dobrogea)
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Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta 

scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

Iubite cititor, e prea posibil să fi auzit deja de conceptul - “fiecare om are o 
cruce de dus” - concept mult răspândit între creștini și larg asumat totodată. 
Crucea în general face trimitere la suferință însă noi știm că nu întotdeauna 
suferința poate fi CRUCE dar CRUCEA întodeauna aduce suferință. Dacă ești 
credincios probabil te-ai gândit în grelele momente ale vieții dacă suferința prin 
care ai trecut e CRUCEA ta sau doar 
suferință. Spun încă dintr-un început că nu 
orice suferință în viața credinciosului e 
CRUCE dar CRUCEA e scă ldată-n 
suferință întotdeauna. Deseori suferim din 
pricina păcatului și asta nu-i CRUCE, alteori 
suferim că ne-am băgat în treburile altora 
( Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau 
ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul 
care se amestecă în treburile altuia. 1Petru 
4:15 ) și nici asta nu-i CRUCE. Suferința ce 
nu are ca și cauză păcatul sau neglijența noastră, și e legată de trăirea noastră 
pentru Hristos adesea e parte din CRUCEA mea și a ta.

De la Adam încoace, și mai cu seamă de la căderea lui, omul cunoaște ce-i 
suferința, gustă uneori amarul ei iar alteori e învăluit de ea și lacrima-i devine 
hrană. Atunci în partea de geneză a omenirii, și cred din totdeauna în general 
vorbind, înainte de durerea de spate sau cea de dinți a fost durerea inimii, durerea 
sufletească și mai apoi cea fizică. Cred că înainte ca Adam să știe ce e o migrenă a 
înțeles ce-nseamnă să-ți fie teamă și rușine, să simți povara conștiinței ca un uriaș 
bolovan ce te strivește, să guști amarul singurătății ce te usucă.

Lăsând la o parte excepția, privind la mica ființă umană - copilul născut 
sănătos clinic - poți observa că înainte de durerea fizică ce vine cu erupția primilor 
dinți se manifestă durerea emoțională ce ajunge să fie stâmparată doar în brațele 
mamei. Poți observa că de la debutul vieții biologice înainte de a ne afecta trupul, 
păcatul, ne-a afectat sufletul. Domnul Hristos spunea într-o împrejurare, 
adresându-se ucenicilor - “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot 
ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi 
trupul în gheenă.” ( Matei 10:28 )

Suferința e o constantă în viață și nu e nimeni sub soare să nu fi suferit într-
un fel sau altul. Suferim mult fizic dar parcă în aceste vremuri se suferă tot mai 
mult emoțional și spiritual. Ne plângem mai mult și mai des de trădare, abandon și 
singurătate (depresie) decât de durerea de picior și de spate. E semn clar că ce ne 
doare mai mult nu e durerea ce vine din procesul îmbătrânirii, ci este ce ni se 
întâmplă emoțional și spiritual.

Când ne gândim la suferințele Domnului Isus, cel mai repede suntem gata 
să le asociem cu spinii adânc înfipți în fruntea-I senină, cu piroanele ce I-au 
străpuns mâinile și picioarele, cu sulița ce I-a pătruns năprasnic coasta. Neglijăm 
poate că expresia - “a suferit crucea, a disprețuit rușinea” ( Evr. 12:2 ) — nu 
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reduce suferința Domnului Hristos doar la durerea fizică, ci surprinde tabloul larg 
al suferințelor Mântuitorului.

Fără însă a minimaliza sau a ignora durerea pricinuită de biciul barbar, de 
cuiele și ciocanul torționar, de cununa de spini sau de sulița nemiloasă a ostașului 
roman vă invit așa dar să vedem ceva mai mult decât se poate vedea la Cruce, și să 
surprindem cum, demn, Hristos - a suferit crucea, a disprețuit rușinea - și inspirați 
de El să ne trăim demn viața, așa de aspră și nedreaptă adesea. Uitându-ne la 
suferințele Domnului Hristos să înțelegem mai bine ce ni se întâmpla și de ce ni se 
întâmplă dar mai cu seamă să ne dorim a ne duce CRUCEA cu demnitate și nu 
murmurând. Iată pe scurt câteva din Suferințele nevăzute ale Domnului Isus:

Suferința celui neînțeles - El vorbea ucenicilor de drumul crucii iar ei se 
certau pentru întâietate, cine-i primul, care dintre ei merită locul dintâi; El le 
vorbea de Împărăția Cerurilor însă ei nu puteau vedea decât o împărăției aici, aici 
jos pe pământ, regat pentru care erau gata să scoată sabia și să lupte (Petru și 
sabia lui); El îi dorea duhovnicești, cerești iar ei nu se puteau ridica mai sus de 
firea lor. Deseori le-a vorbit Hristos de lucruri mari iar ei nu L-au înțeles. - “ De 
atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la 
Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai 
de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să 
învieze. Petru L-a luat de oparte, şi a început să-L mustre, zicînd: „Să Te ferească 
Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întîmple aşa ceva!“ Dar Isus S’a întors, şi a zis 
lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci 
gîndurile tale nu sînt gîndurile lui Dumnezeu, ci gînduri de ale oamenilor.“!- Matei 
16:21-23

Suferința celui trădat - a fost Hristos cel mai mare Rabin și Învățător din 
toate timpurile. A umblat cu ucenicii Săi, i-a binecuvântat și le-a făcut mult bine. 
I-a scos din anonimat și i-a făcut celebri - mulțimile îi îmbulzeau; din simpli 
pescari i-a făcut pe unii să stăpânească puterea mării (Petru a umblat pe ape); din 
oameni obișnuiți a făcut oameni ce făceau minuni, vindecau boalnavi și dracii-i 
ascultau - “Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi 
dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.”Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca 
un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi 
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. Totuşi să nu vă 
bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre 
sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:17-20)

N-a fost singur Iuda cel ce l-a trădat pe Isus, probabil au fost și alții din 
grupul mare al ucenicilor atunci (Ioan 6:66) și până azi sunt din aceia care 
trădează. Ai fost vreodată trădat? dar trădat de cineva apropiat? Hristos n-a 
condamnat ... a iubit și în acele momente, asta înseamnă să ai demnitate în 
suferință, să continui să fii ce ești, ce spui că ești - urmaș (imitator) al Domnului 
Hristos.

Suferința celui părăsit - atunci când ești întristat și apăsat, îndurerat și 
deznădăjduit, ai disperată nevoie de cineva care să-ți fie alături, chiar dacă bine știi 
că nu-ți pot lua durerea. În grădina Ghetimani Domnul Isus a luat cu el pe trei din 
cei mai buni ucenici pe care-i avea, cel puțin așa înțelegem noi. Ai fi așteptat ca 
măcar ei să înțeleagă momentul greu al Mântuitorului, însă ei au adormit. Nu poți 
să dormi atunci când te frământă ceva, atunci când te apasă ceva, sau atunci când 
cineva drag, la care ții mult trece prin momente grele, ba mai mult, îți și cere 
ajutorul. Somnul ucenicilor în Ghetimani trădează dezinteresul lor față de durerea 
lui Isus, nepăsarea lor față de El. Cred că durerea emoțională încercată de Isus 
atunci este de neînțeles azi pentru noi. Să nu beneficiezi de empatia și prezența 
celor dragi când suferi, chiar dacă nu pot lua parte la suferința ta, dar prezența lor 
îmbărbătează. Cum te-ai simți tu să ai parte de un așa tratament din partea cuiva 
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drag în grelele momente prin care ai trece? Dragostea lui Hristos e aceeași, 
rămâne nealterată. Ce lecție!

Suferința celui nedreptățit - în Evanghelia scrisă de Ioan avem mai multe 
detalii despre „procesul” Domnului Isus decât în celelalte Evanghelii. Detaliile 
oferite de Ioan sunt suficiente pentru a putea oricine concluziona că abordarea 
procesului a fost tendențioasă, că martorii au fost corupți, că acuzarea era 
nefondată și sentința nedreaptă. Totul a fost o grosolană înscenare cu un puternic 
iz de manipulare - Pilat, Irod, gloatele. Ce I S-a întâmplat Domnului Isus atunci 
în acel proces meschin e strigător la cer am spune. Și a fost. Gândiți-vă pentru o 
clipă la micile nedreptăți ce ni se fac - meriți mai mult și nimeni nu vede; dai totul 
și nimeni nu apreciază; spui ceva și din răutatea altora este distorsionat; ți se pun 
în spate greșeli ce nu-ți aparțin și te pot incrimina; și probabil cel mai apăsător e să 
fi calomniat iar consecințele să fie dramatice. Ce ai face? Hristos a fost calomniat, 
acuzat de lucruri ce nu le-a făcut și toate astea I-au adus în final condamnarea; pe 
nedrept spunem noi. Astăzi suntem serioși după dreptate și gemem atunci când 
vedem pe cineva neîndreptățit iar când nouă ni se întâmplă suntem revoltați. Dacă 
nu ți s-a întâmplat să suferi neînțeles fiind, dacă mereu ai avut pe Cineva aproape 
și n-ai gustat amarul singurătății, dacă n-ai fost trădat - cu siguranță neîndreptățit 
ai fost. Cum te-ai simțit? Ce-ai făcut? Hristos e o pildă desăvârșită pentru noi! 
Urmează-I pilda!

Suferința celui abandonat - „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu 
glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M’ai părăsit?“ (Matei 27:46). E probabil ceea ce, omenesc vorbind, ai 
trăit deja. Dar ca și copil al Domnului pot să-ți spun că datorită acelui abandon al 
Domnului Isus pe cruce, tu nu vei fi niciodată abandonat de Dumnezeu. 
Binecuvântat să-I fie Numele! E întodeauna cu tine - Emanuel - chiar dacă aici 
oamenii te trădează, te părăsesc, te lasă singur și chiar te abandonează, de la 
Hristos încoace pentru cei ce sunt ai Domnului, nu mai există abandon. 
Dumnezeu NU abandonează - „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi 
această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:6).

Finalul acestor rânduri, doresc a fi un apel la a ne asuma suferința cu 
demnitate, ea e o constantă în viață, bă chiar viața însăși la care ne-a chemat 
Hristos. ...Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.“ (Matei 16:24) Doamne ajută, 
Doamne dă izbândă!

De ce cred cu tărie că se poate trăi demn în suferință? ... pentru că noi știm 
că nu suferința are ultimul cuvânt, că nu moartea a învins ci ÎNVIEREA 
Domnului Isus și puterea aceestei învieri se manifestă prin Duhul Sfânt în noi azi!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Ovidiu Rauca

Ajutoare pentru săraci în satul Piatra și misiune între copii la Săcele, jud. Constanța
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„Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Și-a îndreptat fața hotărât să 
meargă la Ierusalim.”  Luca 9:51

Pentru Domnul Isus, umbra crucii se contura tot mai mult cu fiecare zi, și  
sărbătoarea Paștelor care se apropia era dovada că El mai avea puține zile pe 
pământul acesta. Domnul Isus a trăit și a lucrat după calendarul Cerului și pentru 
fiecare lucrare, El a avut și are timpul Lui. Cuvintele Ecleziastului „Orice lucru El 
îl face frumos la vremea Lui ” (Ecles. 3:11) au fost și rămân valabile. Domnul Isus 
n-a făcut nimic la voia întâmplării. În întreaga Sa viață se pot vedea foarte distinct 
câteva lucruri principale, lucruri care ar trebui să fie de importanță primordială și 
în viața noastră: 1. Vremea lucrării; 2. Locul  lucrării; 3. Lucrarea încredințată.

I. Domnul Isus în raport cu  vremea
„Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să 

meargă la Ierusalim.” (Luca 9:51)
Domnul Isus a intrat în paranteza timpului  (Vezi Galateni 4:4) și a fost la fel 

de afectat ca și noi de câteva lucruri referitoare la timp: a. trecerea acestuia; b. 
folosirea timpului (cât este ziua trebuie să lucrez); c. timpul (vremea) plecării sau 
vremea când avea „să fie luat la cer”.

Alergăm cu toții pe rotocolul anului și trecem prin sărbători și sezoane în care 
ne trăim viața, ne expunem Cuvântului lui Dumnezeu și vrem să folosim timpul cu 
rost nu doar pentru noi. Dumnezeu a pus pe umerii fiecărei generații a copiilor 
Lui, (și despre noi este vorba) responsabilitatea de a folosi timpul cu înțelepciune 
și cu scop  precis pentru trăirea și pentru răspândirea Cuvântului. Acum e timpul 
nostru după cum fiecare generație a avut timpul ei de proslăvire a lui Dumnezeu 
prin folosirea acestuia încât să nu-l lăsăm să treacă fără folos.

Când Dumnezeu a hotărât ca noi să trăim în vremuri ca acestea, El  a 
considerat că acesta este timpul nostru cel mai potrivit pentru a putea devenii tot 
ceea ce Dumnezeu ne vrea să fim prin credința în jertfa Domnului Isus și prin 
implicarea în lucrarea Lui din dragoste pentru semenii noștrii potrivit cu dorința și 
trimeterea lui Dumnezeu.

q Să recunoaștem vremea lucrării!— „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt 
rele” (Efeseni 5:16). Folosește timpul, folosește-l cu scop sfânt, folosește-l cu rost. 
Pentru fiecare din noi vechea zicală este valabilă: „Timpul tace si trece.” Pentru 
fiecare din noi cântarea pe care au cântat-o frații nostrii din generația trecută cu 
atâta foc este încă valabilă: „ Nu lăsa să treacă vremea, Trece însăși viața ta...” 

II. Domnul Isus în raport cu locul lucr!rii
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să 

meargă la Ierusalim.” (Luca 9:51)
Locul fiecărei lucrări pe care Mântuitorul a înfăptuit-o a fost foarte important 

pentru El. El a avut întâlnire cu Zacheu și i-a spus: „Astăzi trebuie să rămân în 
casa ta” (Luca 19:5b). De asemenea El a fost în fiecare loc în care trebuia să fie 
atunci când a fost vorba de chemarea lui Matei, de vindecarea lui Bartimeu, de 
chemarea mea și de chemarea ta. De această dată Mântuitorul se îndreaptă 
hotărât spre Ierusalim. De ce la Ierusalim? Pentru că El însuși a spus că: „Nu se 
poate ca un prooroc să piară afară din Ierusalim” ( Luca 13:33).

Desigur, că atunci când ne referim la Domnul Isus și la Ierusalim, înțelegem 
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din Sfintele Scripturi că acolo era locul rânduit de Dumnezeu din vecinicie pentru 
că Mântuitorul avea să plătească acolo cu viața pentru păcatele noastre. Învățăm 
de la Domnul Isus cât de important este să fii în locul și la timpul în care 
Dumnezeu vrea să se folosească de noi. De fapt înțelegem din Cuvântul lui 
Dumnezeu (vezi psalmul 24) că a fi binecuvantați înseamnă să fim:

- în locul în care ne  vrea Dumnezeu;
- în timpul în care ne vrea Dumnezeu;
- în starea duhovnicească în care ne vrea Dumnezeu;
- gata (hotărâți) pentru lucrarea la care El vrea să ne folosească
În curând vom sărbători Paștele și vom trăi biruința Domnului Isus pe care a 

purtat-o în locul și la timpul rânduit de Dumnezeu. Vrem să credem că suntem 
acolo unde suntem și ne trăim viața de copii ai lui Dumnezeu întrucât El a vrut 
așa. (Bine că El ne-a vrut în America și nu ne-a vrut in Siberia). Vrem să credem 
că aici unde suntem avem înțelegerea că este locul unde El vrea să ne folosească fie 
că este vorba de locul din familie, din biserică, din societatea în care trăim și nu în 
ultimul rând locul de unde să ne implicăm și să ne cheltuim în lucrarea de 
răspândire a Evangheliei.

q Să cunoaștem locul unde avem de făcut lucrarea, 
- Locul în care ne-a așezat Dumnezeu; 
- Locul unde ne folosește Dumnezeu, pentru cei de aproape;
- Locul de unde ne folosește Dumnezeu, pentru cei de departe.

III. Domnul Isus în raport cu  lucrarea încredin"at!
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să 

meargă la Ierusalim.” (Luca 9:51)
În legătură cu Domnul Isus sunt cel puțin două lucruri esențiale aici: 1. Domnul 
Isus „...Şi-a îndreptat faţa...” 2. Domnul Isus „...Şi-a îndreptat faţa hotărât...”

Astăzi privim la Domnul Isus prin prisma nevoilor noastre acoperite și vedem 
că Mântuitorul n-a făcut lucrarea aceasta fără tragere de inimă ci dimpotrivă: a 
dorit să vină timpul (vremea), a dorit mult să-L proslăvească pe Dumnezeu, și a 
dorit mult să săvârșească măntuirea noastră.

Lucrarea lui Dumnezeu a continuat până astăzi prin copiii Lui care au ascultat 
de chemarea Mântuitorului și au adus Evanghelia până la noi. Ei au propovăduit 
cu viața lor și au propovăduit cu graiul lor Cuvântul. Lucrarea aceasta încredințată 
lor atunci ne este încredințată nouă acum. Ei și-au cunoscut menirea, și-au 
cunoscut chemarea și și-au cunoscut lucrarea de aproape și de departe.

q Să cunoaștem și noi lucrarea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi:
- Răspândirea Evangheliei este lucrarea mea și lucrarea ta;
- Răspândirea Evangheliei este dorința lui Dumnezeu și vrea să mă implice pe 

mine și pe tine.
- Răspândirea Evangheliei este datoria noastră. „Luminați, aprindeți focul sfânt!”.
- Răspândirea Evangheliei este nevoia unei lumi nemântuite, o nevoie 

disperată după mântuire.
Marea Însărcinare Misionară este valabilă pentru mine și pentru tine: 

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în 

toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20)
Domnul să ne ajute și să ne folosească acum, aici, sau în România și oriunde ne 

vrea Domnul să fim și să lucrăm pentru slava Lui. Amin.

Costel Cristea
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Tuzla, județul Constanța. — 
Domnul ne-a deschis o ușă să ajutăm o 
familie de romi musulmani care au 12 
copii. Pentru că știam cât de săraci sunt, 
am încercat să-i ajutăm în mai multe 
ocazii. La începutul lunii decembrie 
anul trecut, am făcut prima vizită în 
cartierul lor. Este foarte greu de descris 
condițiile inumane în care trăiesc 15 
familii și 40 de copii Am fost atunci cu 
încă doi frați și le-am dus ceva alimente 
și dulciuri pentru copii. Dorim să 
începem o lucrare constantă acolo întâi 
cu copiii. Am vrea să-i ajutăm să fie 
curați și educați. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să ne dea resursele 
necesareca să putem sluji această 
comunitate și să avem întâlniri regulate 
în cartier. (Iosif Beniamin Lazău)

Caracal, Oltenia. — Cu bunăvoința 
și ajutorul Domnului, și a institutului 
Teologic Baptist din București, și a 
fratelui Cristian Caraman, am organizat 
o seară de colinde. Fratele Rector 
Daniel Mariș a venit împreună cu 
fratele Caraman care a adus un grup 
frumos de cântăreți, Indricău de la 
Opera Națională, un violoncelist din 
America și un pianist de Republica 

Moldova. Copiii bisericii au avut și ei 
două colinde. A fost o atmosferă 
înălțătoare, de Cer. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru voi, cei care vă 
implicați în lucrarea din Oltenia.  
(Cornel Filip)

Săcele, Corbu, Constanța. —  În 
această perioadă, Domnul a îngăduit 
vestirea Cuvântului Său cu ocazia 
câtorva înmormântări în zona noastră. 
Chiar dacă suntem într-o perioadă 
dificilă în care oamenii nu mai ascultă 
cu atâta drag și interes Evanghelia ca la 
începutul anilor ’90, Dumnezeu Își 
continuă mărturia și prin aceste 
evenimente triste, la care în mod special 
rudele celor credincioși, care nu-L 
cunosc personal pe Dumnezeu, au 
ocazia să asculte Cuvântul vestit pentru 
cercetarea lor. Ne rugăm ca El să-Și 
continue lucrarea Sa sfântă în inimile 
tuturor celor ce au ascultat Evanghelia. 
Domnul ne-a ajutat să ne ocupăm și de 
nevoile materiale ale copiilor și 
familiilor sărace ale acestora, oferindu-
le haine și alte lucruri cu rugăciunea ca 
Domnul să le atingă inimile și să-i facă 
copii ai Săi cu adevărat. Domnul ne-a 
ajutat să putem monta o nouă poartă la 

În misiune la Caracal
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biserica din Săcele, pentru a putea 
întreține mai bine terenul bisericii... Ne-
am bucurat să fim de folos și unei alte 
lucrări începute de o Fundație creștină 
din Constanța ce se ocupă de copiii cu 
handicap, reprezentată de fratele Silviu 
Ghereben de la biserica Sfânta Treime 
din Constanța. Ne-am întâlnit cu părinții 
copiilor bolnavi și le-am prezentat felul 
minunat în care Domnul S-a apropiat de 
cei bolnavi, dar și Evanghelia harului 
Lui care-i poate face copiii Lui prin 
credință și pocăință... Închei cu un motiv 
special legat de familia noastră: Așa cum 
v-am împărtășit ultima dată, sora mea 
cea mai mare, Luminița, este deosebit de 
grav bolnavă de cancer la pancreas. 
Domnul ne-a ajutat să mergem cu ea la 
București, pentru mai multe ședințe de 
tratament, dar sănătatea ei continuă să 
se deterioreze. Rugați-vă împreună cu 
noi ca Domnul să se îndure de trupul ei 
și în mod special de sufletul ei, 
încredințându-se cu totul în 
Dumnezeu... Mulțumim pentru lucrarea 
pe care o faceți spre slava Lui și ne 
rugăm ca îndurarea Lui să vă însoțească 
zi de zi. (Daniel Topciu, păstor 
misionar, Biserica Baptistă Harul, 
Corbu).

Drăgănești-Olt, județul Olt. — În 
luna decembrie a avut loc un eveniment 
evanghelistic la casa de cultură din 
Drăgănești-Olt, la care au venit cadrele 
didactice, profesori și învățători de la 
școlile din oraș. A fost atunci predicată 
Evanghelia și în program au fost câteva 
cântări. După terminarea serviciului au 
venit profesorii și și-au exprimat bucuria 
că au ascultat Evanghelia și aprecierea 
pentru lucrarea noastră în oraș... Un alt 
eveniment minunat a fost o altă 
evanghelizare la care s-a ridicat un tânăr 
și și-a predat viața Domnului Isus. L-am 
vizitat acasă și ne-am rugat pentru el, iar 
de atunci el continuă să frecventeze 
adunarea ca să-L cunoască mai mult pe 
Domnul. Rugați-vă pentru el și pentru 

alții care sunt doritori să-L cunoască pe 
Domnul Isus. (George Șerban).

Covasna, jud. Covasna. — Vești 
Bune: „Da, îmi doresc!” — acesta a fost 
răspunsul celor patru persoane care și-
au deschis inima pentru Domnul Isus în 
duminica de 15 decembrie anul trecut. 
Aleluia! — Două persoane din Blaj, și o 
familie din Buzău... De la vizita făcut la 
închisoarea din Codlea, mi-au rămas în 
minte cuvintele unuia dintre deținuți: 
„Mulțumesc frumos că vă gândiți la 
noi.” Acolo am fost cu fratele Mikloș de 
la biserica Baptistă Maghiară din 
Covasna și a cântat un grup de tineri. 
Slăvit să fie Domnul (Viorel Sintoiu)

Ilisești, Solca, Humoreni, 
Păltinoasa, Stroiești, județul Suceava 
— Iată o cauză pentru care ne rugăm. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute 
pentru implicarea în lucrare a cel puțin 
unui nou lucrător în zona noastră. Să fie 
un lucrător harnic, cu viziune și 
chemare de sus. Câmpul de lucru a 
crescut: La Stroești trebuie să mergem 
cel puțin de patru ori pe lună, la fel și la 
Păltinoasa, Voroneț  Humoreni, Poeni 
Solca, fără ca să neglijăm lucrarea 
bisericilor din Solca și Ilisești, în care 
trebuie să fim cel puțin de trei ori pe 
săptămână, și mai ales când sunt 
sărbători ortodoxe, căci atunci oamenii 
sunt liberi și putem să-i vizităm...

Persoana pentru care ne rugăm de 
10 ani și la care ne-am gândit, este 
fratele Turcu Costică, din Biserica 
Baptista „Emanuel” Ilisești, jud. 
Suceava, ucenic al meu pe care l-am 
format și teoretic și practic, fiind nelipsit 
pe teren în misiune cu mine. Ar fi atât 
de bine dacă ar fi ajutat și finaciar. 
Subliniez lucrul acesta mai ales că și 
soția sa, este pasionată pentru slujire, 
fiind un ajutor potrivit pentru lucrarea 
de misiune pe care o facem. Rugați-vă 
pentru cauza aceasta. Rugați-vă pentru 
noi. (Gheorghe Greciuc)
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O Epistolă Vie, Văzută și Citită de Toți Oamenii
(Continuare la numărul anterior) ……………………………Episodul V

De vorb! cu tine . . .
(monolog)

Cum ai înțeles tu, fără studii la seminar, ce înseamnă un adevărat 
lucrător pe „ogorul Evangheliei”, este într-adevăr un miracol. Pentru tine, a fi 
lucrător nu a însemnat doar să predici duminica prin biserici, să conduci 
ședințele de comitet, să dai Cina Domnului, să aștepți să treacă timpul și să iei 
plata de la biserici. Pentru tine, adevărata motivație pentru tot ce ai făcut nu 
era carnetul de pastor și salariul lunar. De fapt nu ai avut nici una nici alta. Tu 
a trebuit să lucrazi din greu cu mâinile, ca să nu fi o povară pentru nimeni. 
Probabil că ai învățat asta de la Apostolul Pavel.

Adevăratul lucrător însemna pentru tine să-și sufulce mânecile la 
cămașă, să-și pună mâinile pe „coarnele plugului” și să desțelenească ogoare 
pline de buruieni. Ai făcut aceasta și la propriu și la figurat. Parcă mă văd și 
acum când conduceam calul care trăgea plugul și tu erai cu mâinile pe 
coarnele plugului în urma calului. Te-ai gândit atunci când eram pe Culme ce 
a însemnat lucrul acela pentru mine? Când lăsai plugul și-ți luai geanta cu 
Biblia și cartea de cântări, și plecai să „desțelenești alte ogoare” și să smulgi alt 
fel de „buruieni” în virtutea și sub deviza aceluiași lucrător harnic de pe ogor. 
Tu când vorbeai de ogorul Evangheliei nu era ceva simbolic, ci foarte real. Ca 
și copil, mă miram cum legai ceea ce făceai practic de ceea ce vorbeai 
oamenilor. M-ai făcut să înțeleg că adevărata teologie începe acolo la coarnele 
plugului și nu constă în discursuri dogmatice. Pentru tine, evanghelizarea nu a 
însemnat să strângi mulțimi și să aduci ca vorbitori niște vedete care să le 
gâdile urechile și după accea să plece fiecare la ale lor. Pentru tine, 
evanghelizarea a însemnat să-i cauți pe oameni acolo la buruienile lor și să le 
explici sensul adevărat al vieții așa cum o vrea Dumnezeu. După cum s-a 
văzut, metoda ta a dat randament mai bun decât al acelor „lucrători” care știau 
cum să poarte o Biblie mare la piept cu pioșenie, iar de la amvoane frumos 
ornamentate și cu vorbe măgulitoare spuneau duminică după duminică 
oamenilor cuvinte seci pe care ei înșiși nu le trăiau. Desigur că nu toți erau 
așa, dar erau destul de mulți cei care nu aveau habar de ceea ce înseamnă 
evanghelizarea. Cred că tu ai înțeles ca nimeni altul ce a vrut Domnul Isus să 
spună când a zis: „Mergeți în toată lumea și, când mergeți, să faceți ucenici”. 
Pe ucenicii pe care i-ai făcut tu i-ai cunoscut pe toți pe nume și ai trecut pe la 
casele lor și prin grădinile lor. Și astfel, tu oriunde te-ai aflat și în orce 
circumstanță ai simțit datoria de a face ucenici.

Noi nu prea mai avem astăzi acel simț al acelei responsabilități. Am 
rămas doar cu împlinirea ritualului bisericesc. Am mai văzut ceva la tine, și 

anume faptul că aveai o mare plăcere în împlinirea acelei datorii. De fapt, noi 
am pierdut și sentimentul că a merge să faci ucenici este o datorie. Am rămas 
doar cu impresia că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim dedicați biseriicii, să 

cântăm și să spunem poezii acolo. Ce mult aș vrea să-ți aud părerea..
 (va continua în numărul viitor)

— Din cartea „Haralambie Ploscariu - Un om simplu cu o chemare înaltă” Editura 
Agape, Făgăraș, Brașov, Romania; Paginile 15-16; autor Zach Ploscaru  
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Când eram pionieri și șoimi ai patriei în Romania cântam un cântec: ,,Vine, 
vine primăvara, se așterne-n toată țara, floricele pe câmpii, hai să le-adunăm 
copii!” Cam așa cânta și albinele…

După lunile de iarnă, zăpadă și frig (cu toate Dumnezeu ne-a dezmierdat 
anul acesta cu o iarnă blândă) în viața albinelor începe un nou freamăt și un nou 
zumzet. Când temperatura crește și albinele zboară afară, se întorc înapoi încărcate 
cu primul polen proaspăt. Regina începe să producă noua generație de albine care 
vor da startul din nou la o creștere în număr a familiei trecute prin iarnă. În 
perioada următoare numărul albinelor crește și în final când toate florile și copacii 
sunt plini de flori, este o plăcere să asculți zumzetul albinelor zburând din floare în 
floare după nectarul dulce, necesar creșterii familiei și producerii de miere 
proaspătă cu aromă de flori de 
primăvară. Marele secret în toată 
aceasta explozie numerică în viața 
stupului și a familiei de albine este lucrul în echipă. Toată iarna albinele au îngrijit 
și au hrănit regina și au protejat-o de frig. Acum regina începe să producă 
generația nouă de albine. La rândul lor albinele bătrâne hrănesc și cresc generația 
nouă care vine, și apoi dispar treptat fiind înlocuite de albinele tinere.

Din umbră, stuparul doar urmărește și supraveghează creșterea familiei iar 
în caz de nevoie e gata să intervină. Dacă din afară nu este destul polen și nectar, el 
poate ajuta cu turte proteice, hrană necesară creșterii noii generații. Pentru un an 
plin de succes și multă miere este nevoie ca familia de albine să fie puternică. Nu 
este bucurie mai mare pentru stupar decât atunci cănd familia de albine merge bine 
și crește puternic. Și nu este mai mare durere și dezamăgire pentru stupar decât 
atunci când familia nu crește și rămâne slabă și cu multe probleme. De acolo nu va 
fi recoltă. Dorința și idealul stuparului este să aibă familii puternice de albine. 
Atunci succesul este garantat.

Să ne întoarcem la învățătura pe care o luăm din această pregătire pentru 
primăvară în viața albinelor și să vedem ce putem aplica în viața noastră de 
credință personală sau în adunare. Să spunem că trecem și noi printr-o „iarnă” a 
vieții și în sfârșit soarele apare și ne încălzește viața. (cu toate că albinele și în 
timpul iernii reci stau una lângă alta și se încălzesc pentru a apuca primăvara).

Dumnezeu ne mai dă harul să ajungem și primăvara în care să lucrăm și să 
creștem generația vitoare prin copiii din familiile noastre, prin prietenii noștri care 
ajung să-L cunoască pe Mântuitorul, prin cei din jurul nostru. Noi care cunoaștem 
Adevărul, noi care ne încălzim sufletele în familii creștine și în Adunare, cum 
putem să nu lucrăm acum când e primăvară și e timp bun de lucru, și să dorim o 
creștere a numărului celor mântuiți, a celor care vor putea duce mai departe Vestea 
Bună? Cum putem sta așa nepăsători și să nu spunem altora despre Domnul Isus? 
Câtă bucurie este să asculți zumzetul și veselia dintr-un stup sănătos, să vezi 
albinele vesele zburând din floare în floare. Tot așa trebuie să fie și în familie și în 
adunare. Când Regina pregătește generația viitoare, albinele nu stau, ci îngrijesc, 
hrănesc și cresc pe cele tinere, și rezultatele se văd. Pune-ți câteva întrebări: 
Dragul meu, tu cum ești la lucrul în echipă? Atunci când apare un nou născut în 
credință, ce fel de hrană îi dai? Cum îl hrănești? Cu Cuvântul sau cu otrava 
bârfelor sau a vorbirii de rău? Duci tu polenul din Cuvânt, proteina sănătoasă 
creșterii, ai tu o vorba bună de încurajare pentru un tânăr, pentru un proaspăt 
născut din nou?

Din  Prisaca  fratelui  Liviu
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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)

Este un dute-vino sănătos în stup. Fiecare albină își știe slujba și o face în 
modul cel mai conștiincios fără să se plângă, zi și noapte, până cade, până își dă 
suflarea. Vreau să menționez aici că într-un stup fiecare albină are rolul ei. Nu 
toate au aceeași slujbă. Sunt albine care hrănesc regina cu mâncare specială, sunt 
albine care hrănesc larvele, generația nouă, altele sunt aducătoare de nectar, altele 
aduc apă, altele fac ceara necesară fagurilor, altele doar fac ventilația cu aripile lor 
micuțe. Altele doar fac curățenia, altele stau de strajă la intrare să nu vină 
dușmanul. Nu prea este loc pentru a face nimic.

Să căutăm să vedem fiecare ce dar avem de la Dumnezeu, ca să-l folosim în 
familie, în adunare și oriunde ne-am afla, așa încât roada bună să se vadă, și la 
sfârșit să avem răsplata. Armonia stupului sănătos este atunci când fiecare albină 
își face slujba. Așa să fie și dorința noastră, și să lucrăm împreună. Dumnezeul 
nostru nu găsește mai mare plăcere decât atunci când în familie și în adunare este 
bună rânduială, armonie și creștere sănătoasă. Când sunt noi născuți în adunare, 
asta este generația nouă care va duce Vestea Bună, mântuirea, și altora în anii care 
vin. Albinele nu fac evanghelizare dar tot umblă din floare în floare, și când găsesc 
o sursă bună de nectar, vin și dau de veste în stup și apoi multe altele pleacă la 
aceeași sursă de nectar. Oare nu tot așa ar trebui să fim și noi care am aflat 
Adevărul pe care să-l spunem și altora? Să-i aducem și pe alții pe calea mântuirii? 
Dumnezeu să ne ajute la asta. Așa îmi doresc să am stupii puternici și primăvara 
dar și tot timpul anului. Și tot așa doresc să avem și o adunare puternică, sănătoasă 
ca să putem face lucrarea la care am fost chemați fiecare cu darul lui. Dumnezeul 
nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Așa trebuie să fie adunarea, în rânduială, 
în armonie, și cu zumzet plăcut — un bun miros.

Dumnezeul nostru ne privește, ne păzește și ne binecuvintează cu ceeace 
avem nevoie, dar așteaptă recolta. Să nu-L dezamăgim. Că doar vine primăvara!

Prin Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, Domnul Isus enumeră 
câteva lucruri pentru care ne spune să nu ne îngrijorăm că Tatăl nostru cel ceresc 
știe toate lucrurile. Până și firele nostre de păr sunt sub atenția Lui. El știe ce să 
îngăduie în viața noastră și dece trebuie să ne ferească… Iar ca să fim siguri că nu 
sunt lucruri noi pe care Domnul Isus le-a scăpat de pe listă, postolul Pavel ne 
amintește că nu sunt, (Filipeni 4:6): Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, 
aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu 
mulțămiri.

Deci nu e nimic și nu va fi nimic adaugat pe listă pentru care avem motive 
să ne îngrijorăm. Dar de asemenea Sfântul Pavel transmite ce ne-a spus Domnul 
Isus că atenția noastră trebuie îndreptată către Dumnezeu nu către internet. Se 
pare că astăzi atenția oamenilor este îndreptată toată către internet și ca rezultat 
este o panică mondială care izolează oamenii și ruinează economia… 

Domnul Isus a zis: Luca 12:25, 26, Și apoi, cine dintre voi, chiar 
îngrijorîndu-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți 
face nici cel mai mic lucru, pentruce vă mai îngrijorați de celelalte? 

Vreau să am doar un mesaj scurt de data asta cu scopul de a ne aminti, 
astăzi, când toată lumea intră în panică și se frământă fără nădejde, pentru copiii 
Domnului este cel mai bine să ascultăm ce ne-a spus Domnul Isus cu privire la 
îngrijorare. Să spălăm ce putem noi spăla și să mergem la El cu virusul păcatului 
care face ravagii de la începutul lumii și cu care oamenii s-au obijnuit, și pe care-l 
poate numai El spăla. Amin

Pavel Ploscariu
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Mai este o speranță
Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de 

Isus, și ziceau: 
— Pe alții i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine Însuși, 

dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.
Ostașii de asemenea își băteau joc de El; se apropiau, Îi 

dădeau oțet, și-i ziceau:
—Dacă ești Tu Împăratul Iudeilor, mîntuiește-Te pe Tine 

însuți!
Deasupra Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreești: 

„Acesta este Împăratul Iudeilor.” Unul din tîlharii răstigniți Îl 
batjocorea, și zicea:

— Nu ești Tu Hristosul? Mîntuiește-Te pe Tine însuți, și 
mîntuiește-ne și pe noi!

Dar celălalt l-a înfruntat, și i-a zis:
— Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești supt aceeaș osîndă? Pentru noi este drept, căci primim 

răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n'a făcut nici un rău.
Și a zis lui Isus:
— Doamne, adu-Ți aminte de mine, cînd vei veni în Împărăția Ta!
Isus a răspuns:
— Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.                                   (Luca 23:35-42)

———————
Mai sus sunt cuvintele exacte luate din Biblie… un text cu o însemnătate 
nemaipomenită. Cititorule…oricine ai fi tu și oricât de grele ar fi păcatele pe 
care le-ai făcut în viață, textul de mai sus este exact ce trebuia să auzi. Oricine 
ai fi… ai dreptul la speranță. Oricât de târziu te-ai întoarce… dacă încă mai poți 
rosti cuvintele tâlharului… dacă încă îți poți recunoaște starea, dacă poți să 
arăți regret, rușine, părere de rău și dacă încă mai ai dorința să petreci veșnicia 
cu Domnul Isus… Cuvintele Lui sunt valabile și pentru tine.

Ucenicii n-au prea înțeles de ce Împărăție vorbea Învățătorul lor, dar 
tâlharul a înțeles și a dorit să fie cu acest blând Isus în veșnicie.

Bunica mea îmi povestea despre un vecin care fusese credincios, dar se 
apucase să bea și să trăiască o viață compromițătoare. Soția lui a rămas 
credincioasă și copiii lui mergeau la casa Domnului. Dar, din cauza băuturii, îmi 
povestea ea, s-a aprins băutura în el… (așa povestea buna mea… cine știe în 
realitate ce cancer sau ce boli îl ardeau pe om pe dinăuntru). Cert este că era pe 
patul de moarte; și frații de la biserică au venit să se roage cu el și să îl convingă 
să se întoarcă măcar în ultimul moment din calea lui, să-și ceară iertare și să 
poată muri liniștit, încredințându-și viața Mântuitorului care a murit pentru el. 
Întristați însă l-au auzit spunând… "E prea târziu pentru mine… vine Satana să 
mă ia… mai dați-mi un pahar de rachie…" I-au dat rachia, a băut și s-a dus… 
exact acolo unde a ales să meargă.

Dar tu… cel care citești aceste rânduri… ție ți s-a mai dat o șansă… nu 
se știe dacă nu este ultima; niciunul dintre noi nu știm când ne vom duce. 
Înainte cu 5 minute de a mă electrocuta am râs cu poftă, de una singură… 
distrată… ca în următoarele 5 minute să am șansa să fiu o mână de cenușă…

Domnul Isus este viu… și poți și tu să fii viu pentru eternitate… E atât 
de simplu ce trebuie să faci, ca și un tâlhar crucificat, trăindu-și ultimele clipe a 
putut să facă. Vrei să fie și mormântul tău gol într-o zi? Fă ce a făcut acest 
tâlhar… încredințează-ți soarta în mâna Domnului!...

              Rodica Boțan
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Pentru mine a fost greu să cred în calitățile lui miraculoase dar am 
constatat că atunci când le colectez mâinile mele se vindecă mai repede. Un alt 
lucru ciudat, ori de câte ori îl colectez și îl las lângă mine, albinele vin și cu micile 
lor mandibule îl ciupesc și îl duc înapoi în stup. El nu e hrană, nu e ceară, și nu am 
văzut cum îl folosesc. Totuși îl vor la ele. În Vechiul Testament avem dovezi foarte 
interesante în Geneza 4:11. Israeliții aveau ceva care era demn de a onora un 
domnitor. Nu știm ce era, dar știm din Scriptură că alina dureri (nu vindeca). 
Când Samaritenul milostiv a găsit pe cel căzut între tâlhari avea cu el ceva ca să îi 
aline durerile, Luca 10:34. Adevărații oameni a lui Dumnezeu poartă în ei ceva 
care nu vindecă dar alină durerile. Noi cei ce ne numim creștini purtăm cu noi 
ceva care îi face pe oamenii lumii acestia să simtă alinare, și de câte ori sunt căzuți 
în deznădejde fără speranță, noi le datorăm ceva. Noi suntem aceia care purtăm 
responsabilitatea să avem la îndemana leac alinător pentru cei răniți de vrășmașul.

Odată am întrebat pe un om necunoscut și necredincios despre directorul 
lui,  cum e el? Cum reacționează și dacă aș putea să stau de vorbă cu el. Răspunsul 
lui a fost o nuia pe care Domnul mi-a dat-o mie. El mi-a spus, „E un om să-l pui pe 
rană și ori cu ce problemă te confrunți încearcă să te ajute folosindu-și timpul și 
relațiile”. Am tăcut și am înțeles ce leac alinător ar trebui să fiu eu.

Samariteanul și-a dus pacientul la un han. E casa mea un han? E casa ta un 
han? Ai leac alinător pentru rănile sufletului omenesc? Ești în comunicare directă 
cu medicul cel bun? Ești gata să fii pus pe rană? Te ascultă medicul când îl inviți la 
hanul tău. La Golgota nu s-a produs leac alinător. La Golgota pe cruce s-a vărsat 
sânge vindecător. Cei ce-l cunosc pe Medicul cel bun, și pe care și El îi cunoaște 
au acess la puterea care vindecă. Mă simt vinovat pentru mulți oameni căzuți pe 
care nu i-am adus la Medicul cel Bun, Tăcerea mea a însemnat moartea lor. 

La cruce mai picură sânge nevinovat, mai este salvare. Sub masă mai cad 
fărâmituri din Pâinea Vieții. Sunt pentru noi poate, sunt ultimile ocazii pe care le 
mai putem folosi pentru a ne arăta dragostea pentru sufletele oamenilor pe care 
Domnul îngăduie să vină în contact cu noi și noi cu ei.

Poate nu avem șapte antibiotice dar dacă avem untdelemn vom alina dureri 
îndreptându-i pe oameni la Medicul cel Bun, propovăduindu-le Vestea cea Bună, 
și suntem siguri că Cel ce a avut milă de noi va avea milă și de fiecare dintre ei. 
Domnul asteaptă să se îndure și de ei., și vrea să Se folosească de noi. Rugăciunea 
mea este ca Domnul să ne smulgă din zona noastră de comfort, pasivitate, 
indiferență sau nepăsare, și să ne folosească în chip minunat, în lucrarea Lui de 
răspândire a Evangheliei.

Ce minunat este să vrem să fim în slujba Lui, răspândind Evanghelia celor 
ce au nevoie de ea și desigur  ce minunat este să știm că suntem împreună lucrători 
cu Dumnezeu. 

Stuparul

În afară de miere și ceară albinele colectează un 
produs foarte ciudat (propolisul). De culoare maronie sau
puțin roșcat, fară atracție la privire, o substanță cleioasă, care
se prinde usor de mâini și se spală greu. La prima vedere e de 
nedorit. Albinele îl folosesc ca un liant cu care se astupă toate 
fisurile sau orificiile nedorite. Cu toate aparențele negative, cărțile 
(specialiștii) spun că ar conține șapte antibiotice.
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„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăesc ... dar nu mai trăesc eu, ci Hristos trăește în 
mine. Și viața pe care o trăesc acum în trup, o trăesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care 

m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine.” (Galateni 2:20)

Ne place să vorbim despre învierea Domnului Isus, ne salutăm cu formula 
”Hristos a înviat” dar nu ne place să vorbim despre cruce. Crucea însă are un rol 
foarte important în credința creștină și în viața de credință a unui urmaș al 
Domnului Isus. Nu putem vorbi despre învierea Domnului fără să ne gândim și să 
vorbim despre crucea pe care a suferit El. Pavel ne spune că el a fost răstignit cu 
Hristos (Gal.2:20), în timp ce trăia. Pavel trăia o viață răstignită cu Hristos. Acest 
adevăr nu are loc prea ușor în mintea noastră. Domnul Isus spunea ucenicilor Săi: 
”Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să 
Mă urmeze.” (Mat.16:27) Crucea înglobează foarte multe aspecte ale vieții 
inclusiv suferință fizică. Purtarea crucii, după spusele Domnului Isus, este o 
condiție imperativă pentru un urmaș al Lui. Este imperativă pentru identificarea 
unui adevărat ucenic al Domnului și pentru succesul trăirii biruitoare a unei vieți 
în acord cu voia lui Dumnezeu. Cu acest adevăr vrem să stăm un pic mai mult 
chiar dacă nu înțelegem prea mult fiindcă lucrările lui Dumnezeu nu pot fi înțelese 
de mintea omenească în toate dimensiunile. 

În viața noastră, noi avem trei dușmani agresivi care vor să ne separe de 
Dumnezeu. Aceștia sunt: păcatul, Satan, și eul nostru. Nu este ușor să înțelegem 
cum se face, dar toți aceștia trei sunt învinși prin răstignirea noastră cu Hristos, nu 
prin lupta noastră individuală, personală împotriva lor. Nu spun o noutate aici 
prin asta dar noi am auzit pe mulți spunând cât de mult au dorit și au luptat ei să 
scape de vreun păcat și nu au putut. De aceea Pavel ne spune că el trăește, dar nu 
mai trăiește el, ci el a fost răstignit cu Hristos și Hristos însuși trăia în Pavel. 
Vedeți, eul nostru trebuiește crucificat cu Hristos ca să avem biruință. Pentru că 
Satan se folosește de eul nostru ca să ne determine să păcătuim, de aceea Satan nu 
mai poate face nimic cu eul nostru crucificat, răstignit cu Hristos. Deci atunci când 
eul nostru este răstignit cu Hristos, și Hristos trăește în noi, păcatul și Satan nu mai au nici 
o influență asupra noastră. De aceea Pavel zicea că nu mai trăește el, ci Hristos 
trăiește în el. Aceasta este frumusețea vieții cu Domnul Isus în viața noastră. 
Secretul biruinței constă după expresia Apostolui Pavel în faptul că „lumea era 
răstignită față de el și el față de lume” (Gal.6:14). Aici este vorba de un fel de 
imunitate față de lume, o neutralizare a influenței lumii. 

Deci, crucea nu este doar necesară ci este indispensabilă pentru o trăire 
creștină biruitoare asupra păcatului, asupra celui rău și asupra eului nostru însuși. 
Unii poartă o cruce atârnată la gât ca un gest religios, sau poate ca iubire față de 
Domnul Isus, și aceasta nu este rău dacă o poartă să le amintească de importanța 
Crucii lui Hristos, dar nu ajută cu nimic dacă ei înșiși, personal, nu sunt răstigniți 
cu Hristos cum zice Sfântul Pavel. Am citit o istorioară interesantă cum doar 
semnul crucii poate face miracol în viața unui om atunci când meditează la 
aceasta. Scriitorul rus Alexandru Soljenițen după mulți ani într-un lagăr de muncă 
forțată, într-o zi a ajuns atât de descurajat încât a vrut să moară. A lăsat jos din 



mână lopata cu care lucra, a încetat să mai lucreze, și a stat jos pe o bancă în 
speranța, că văzându-l, un gardian va veni la el și îl va bate cu lopata până moare 
cum se întâmplase cu alții mai înainte. În schimb, un alt deținut care l-a văzut în 
această situație, a venit la el, a stat în genunchi la picioarele lui și a gravat o cruce 
jos pe nisip la picioarele lui Soljenițen. În minutul următor, acst simbol al crucii a 
schimbat întraga atitudine și stare a lui. El, și-a luat lopata și a început din nou 
lucrul lui cu o nouă atitudine. Nu știu ce a văzut, ce a gândit sau auzit Soljenițen în 
acele momente dar din minutul următor el a fost altul, acceptând crucea pa care l-
au forțat executorii să o poarte. Eu nu pot să știu la ce situație ești expus de către 
eul tău, de către cel rău sau de alții, dar știu căci crucea lui Hristos, numai 
reflectând adânc la ea îți poate schimba circumstanța, poate schimba viața și 
atitudinea. Nu este necesar să înțelegi cum se face asta, sau să ai o explicație 
psihologică. Ascultă doar ce zice Sfântul Pavel: „Și viața pe care o trăesc acum în trup, 
o trăesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru 
mine” (Gal.2:20). 

Să lăsăm credința să lucreze atunci când suntem „răstigniți” împreună cu 
Domnul Isus care ne iubește, și ne vom bucura de biruința Lui, și vom trăi o viață 
nouă cu El. 

Zach Ploscaru
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C!ut!m Sponsori
Facem un apel special în căutarea de sponsori pentru lucrători 
credincioși, sinceri, harnici, în locuri unde e nevoie de 
răspândirea Evangheliei și păstorirea bisericilor. Dumnezeu să 
miște inimile celor care doresc să jertfească pentru Numele 
Său, și astfel, Împărăția Sa să crească.  Aveam mai mulți frați 
lucrători pe care vi-i prezentăm pentru a fi ajutați financiar și 
astfel să fie eliberați de alte îndatoriri și ocupații, oferind-se 
deplin în lucrarea de vestire a Evangheliei și vizitare a celor în nevoie.

1. Mihai Pungilă, din Tulcea; care lucrează deja în Ciucorova și satele 
vecine, Fântâna Mare, Atmagea, Slava Rusă și Topolog.

2. Achirei Liviu, absolvent în 2003 al Universității Emanuel din Oradea, 
căsătorit, cu doi copii; lucrează în două localități de pe malul Prutului, în județul 
Iași: Moreni, sat aparținând comunei Prisăcani (biserica are 17 membrii), și în 
comuna Comarna (biserica are 13 membri).

Cei ce pot și vor să-și asume răspunderea să ajute lunar lucrarea 
Domnului cu $150, sunt rugați să comunice aceasta fratelui Costel Cristea la 
telefonul (718) 474-0393, sau fratelui Pavel Ploscariu la tel. (408) 368-0703, sau 
fratelui Valentin Popovici, la telefonul (224) 381-3655. Fratele Pitt Popovici 
obișnuia să spună, și pe bună dreptate: „Decât să plătiți la income-tax, mai bine e 
să dați Domnului banii voștri, și veți primi dobânda în valută-forte, cerească și 
veșnică.”

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)


