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Stăpânul vă invită la masă… „Du-te degrab în piețele și ulițele cetății, și adu 
aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi… Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei 
ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa!” (Luca 14:21 și 23).



Scurte Comunicări

Atena, Grecia: Desigur ultimele 
evenimente în anul acesta au adus și la 
noi multe schimbări, întrebări, emoții,  
dar totdată și un timp de mari 
oportunități. Sperăm și ne rugăm ca 
fiecare dintre noi să avem ochii 
deschiși ca să le vedem, și să avem un 
nou start în timpul acesta de criză. 
Timpul acesta  e bun, fiindcă ne scoate 
din rutina activităților obișnuite, ne 
face să ne evaluăm prioritățile, și ne dă 
ocazia să investim în ceea ce este 
lucrul cel mai important: Evanghelia și 
câștigarea altora la Hristos. Teama 
noastră cea mai mare este să nu 
pierdem ocaziile pe care le avem de a 
spune despre Hristos. Să fim creativi, 
plini de îndrăzneală, cu intenții clare de 
a răspândi Jertfa și învierea lui Isus 
Hristos, celor care acum sunt mai 
deschiși la ascultarea Evangheliei. Prin 
harul lui Dumnezeu, suntem cu toții 

bine, sănă toș i , 
lucrăm și chiar 
mai mult decât 
înainte să vină 
p e s t e l u m e 
Covid-10 . Am 
vrea să aflăm de la voi despre harul pe 
care vi-l dă Tatăl ceresc. Vă mulțumim 
pentru ajutorul financiar. Rugați-vă 
pentru noi! 

(Emanuel și Tereza Negru, și copiii, 
Paul, Abigail, Lois și Agnes)

wordoflifegreece@gmail.com

In Touch Mission: De la Casa 
Dorca, Prilipeț, România: Ionel 
Lovescu este cel ce conduce acum 
Orfelinatul numit Casa Dorca, și scrie 
în Buletinul misiunii „In Touch 
Mission International”: Vrem să 
mulțumim organizației In Touch 

A trecut la Domnul Dorin Opriș, fiul 
lui Jean și Viorica Opriș, la vârsta de 
51 de ani, după o luptă de 16 luni cu o 
boală cruntă, cancer la creier, în data de 
7/15/2020. Dorin s-a născut în 
Romania în orașul Jibou în data de 
05/05/1969, al doilea copil în familie 
după sora Mihaela. A venit în Chicago 
în 1990 și a lucrat ca asistent medical 
în secția de cardiac catheterization la St. Francis și la Swedish Hospital. Dorin 
a fost foarte apreciat de colegi și de pacienti, a ajutat pe toți pacienții români 
ca translator. Dorin s-a căsătorit cu Sorina Cristina în 2007 și au fost foarte 
fericiți impreună. Dorin a fost un tată bun pentru Camil, fiul Cristinei (din 
prima căsătorie), care a venit în America la 13 ani. Dorin a fost un foarte 
generos, plin de dragoste pentru familia lui, pentru prieteni și a încercat să 
ajute pe oricine avea nevoie. Parintii și Mihaela au fost alaturi de el și Cristina 
până la terminarea călătoriei pe acest pământ. Ne vei lipsi foarte mult, Dorin, 
vei fii totdeauna în inimile noastre. Te iubim!   (conf. Mihaela Pielea)



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva de el, dar îți 
spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce 
spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și 
încă "i ceri lui Dumnezeu să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu 
e adevărat. Dai vina pe alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, 
ca săți scapi conștiința de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 
de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un „sfat al celor răi”, există 
„un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).

„Dar, vei zice tu, nam spus eu asta, ci altul mi-a spus-o!”  Ba tu ai spus-o! Că 
dacă n-ai răspîndi vorba, s-ar opri la tine și n-ar mai auzi-o altul; dar așa te faci tu 
vinovat de păcat. Ar trebui să umbrim greșelile altora, să le acoperim cu dragoste, și 
nu să le trecem în paradă sub masca unui zel de evlavie falsă. Nici măcar nu ști să 

Salutări de aproape și de departe
Salutări din Tacoma, WA: Fratele 

Sandu Pavel, păsstorul bisericii din 
Tacoma, transmite salutări bisericii 
noastre. Ei au hotărât să aibe două 
servicii duminicale unul după altul cu o 
întrerupere de o oră între ele. În timp ce 
unii ies din adunare, alții după o oră 
intră. Și mai mult, la predicile 
transmise în Săptămâna Mare prin 
YouTube s-au predat Domnului două 
persoane, așa că urmează să aibe în 
curând un botez, dar așteaptă să se 
încheie pandemia cu restricțiile de 
acum. Slavă Domnului.

Fratele Ovidiu Rauca transmite 
salutări dragi bisericii și ne spune că și 
la ei, la San Leandro (San Francisco) au 
reînceput adunările duminicale cu 
bucurie și entuziasm.

Fratele Costel Cristea, din New 
York, ne-a comunicat de la „Romania 
pentru Hristos” că, în ciuda restricțiilor 
Conv id -89 , f r a ț i i l uc ră t o r i cu 
Evanghelia lucrează în Româia cu 
hărnicie și fără întrerupere. Iar la New 
York biserica începe de azi două 
servicii de închinăciune după rânduiala 
normală.

Fratele Marcel Filip de la „Fundația 
Căminul Felix” din Oradea, care ne-a 

Mission pentru Sera de Legume pe 
care ne-ați făcut-o cadou în primăvara 
acestui an. Aceasta ne lungește timpul 
de recoltă al legumelor până în luna 
noiembrie și ne economisește circa 150 
de dolari pe lună, în costul alimentelor 
necesare la orfelinat.

Chosen People Ministries, New 
York: Prin ajutorul generos primit din 
partea d-voastră, am reușit să adăugăm 
două țări la cele 17 pe care le avem în 
parteneriatul nostru global, India și 
Brazilia. Amândouă  aceste țări sunt 
destinații foarte populare pentru tinerii 
israeliți care călătoresc mult după 

terminarea serviciului militar. Astfel, 
astăzi reușim să ajutăm cu literatură 
creștină profilată special pentru evrei, 
în șase țări la sud de Statele Unite, pe 
lângă peste 20 de orașe ameicane. În 

luna august câteva sute de voluntari au 
participat la marșul „Shalom New 
York” peste Brooklyn Bridge, cu 
protestul împotriva creșterii anti-
semitismului, marș care a arătat 
Israeliților că urmașii lui Isus Hristos 
iubesc poporul evreu.

CRU (Campus Crusade for 
Christ), Daniel & Dina Zafiris: 
Misiune între sportivi: Viziunea 
noastră în următorii ani este:

- Să câștigăm cel puțin 20 de 
sportivi care să-și dedice viața în 

misiunea prinre sportivii români.
-  Să avem 2 misionari „full-time” și 

zece voluntari.
- Să avem trei centre misionare în 

diferite zone ale României.
- Să avem o expunere în vestirea 

Evangheliei la peste 3 milioane de 
persoane.

- Evanghelismul personal să fie 
făcut la peste 1.000 de persoane din 
lumea sportului mondial.

E-mail :  zafirisdaniel@yahoo.com



„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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„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)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Vizitând Anglia un predicator credincios, Thurston Masters, 
a vrut să vadă casa lui John Wesley, care acum este muzeu. 
Iată ce scrie: „Când am intrat în camera de rugăciune a lui 
John Wesley, mi s-a părut că umblu pe paginile istoriei. Mi 
se părea că Wesley era acolo, și că la orice moment era gata 
să deschidă ușa și să vină între noi. Lângă geam e scaunul 
vechi pe care obișnuia să stea el și să citească Biblia. 
Dincoace, pe covor se văd niște pete roase, desigur, locul 
unde avea genunchii la rugăciune. Pe masă e Biblia lui 
veche, ca și cum ar fi lăsat-o acolo pentru câteva minute. 
Mi s-a părut că era acolo o aromă a lui Dumnezeu, pe care 
200 de ani n-au putut s-o șteargă...” 
În casele noastre, în familiile noastre, trebuie să se simtă o 
mireasmă de binecuvântare și har, o aromă a lui Dumnezeu, 
ca parfumul cel mai plăcut al vieții noi în Hristos Domnul. 

Raza sfântă de lumină
De la Tine fă să vină,
Mai frumoasă, mai curată,
Zilnic binecuvântată, —
Doamne, las-o-n rugăciune
Inima să mi-o-mpreune
Cu-ale Tale legăminte,
Să le văd mereu ‘nainte:
Tu să-mi fi o Stâncă tare
Cu izvor de-nviorare,
Ca un fagure de miere,
Ca o dulce mângăiere!

Tu ești bucuria mea,
Și acum și pururea!

Fără Tine pe cărare,
Nu mai am orientare,
Și devine dintr-odată,
Toată zarea-ntunecată.
Făr-al Tău Cuvânt de pace
Cerul negură se face,
Fără sfânta-Ți îndurare,
Viața nici un rost nu are;
Dar cu Tine lângă mine,
Toată bucuria vine,
Căci la Tine-i izbăvirea,
Dragostea și fericirea.

Da, ești bucuria mea
Și acum și pururea!  (vp)

Să nu se stingă niciodată 
Din inimile de creștini
Cântarea privegherii sfinte
Și-a așteptării lor fierbite,
Oh,  Te-am supărat, Părinte,
Rău de tot Te-am supărat,
Cu păcatele murdare
De-rușine și păcat.

Am crezut că rugăciunea,
Dac-o scoatem din program,
Școala merge mai departe,
Că-s copiii toți de neam.

Am mai zis că Legea firii
Ne ajunge ca să știm,
Să trăim unii cu alții,
Doar să nu ne pocăim.

Că familia nu-i bine —
O femeie și-un bărbat;
Ne-ai lăsat de capul nostru,
Și ce crunt ne-am blestemat!

Am mai socotit că toate
Singuri le vom rezolva,
Fără Biblia cea sfântă,
Fără Îndurarea Ta.

Dar ne-a prins a Ta urgie:
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Din Suferințele Duhului Sfânt
(2) 
„De aceea vă spun: Orice păcat și orice 
hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula 
împotriva Duhului Sfânt nu le va fi 
iertată. Oricine va vorbi împotriva 
Fiului omului, va fi iertat; dar oricine 
va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va 
fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel 
viitor.” (Matei 12:31-32

Auzim aici din gura Domnului Isus 
ceva tragic în legătură cu hula, vorbirea 
de rău sau de defăimarea Duhului Sfânt. 
În versetele 24 și 28 este scris că 
Fariseii au vorbit despre Domnul Isus, 
cum că El scotea dracii cu ajutorul lui 
Beelzebub, domnul dracilor, dar de fapt 
Domnul Isus făcea minunile Sale în 
puterea Duhului Sfânt, și astfel Domnul 
explică într-un fel care este păcatul de 
neiertat. Împotrivirea față de Evanghelia 
Domnului Isus este în cele din urmă o 
împotrivire față de Duhul Sfânt, și cei 
ce se împotrivesc Duhului Sfânt, pierd 
singurul mijloc de a fi atrași la 
Dumnezeu. „Vă este de folos să Mă 
duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, 
Mângăietorul nu va veni la voi; dar 
dacă Mă duc, vi-L voi trimete. Și când 
va veni El, va dovedi lumea vinovată în 
ce privește păcatul, neprihănirea și 
judecata.” (Ioan 16:7-8).

Duhul Sfânt convinge lumea de 
păcat și nevoia de pocăință. Fără Duhul 
Sfânt nu este naștere din nou.

Hula împotriva Duhului, în plus, 
atribuie lucrarea Duhului Sfânt altora. 
Și aici, e un semnal de alarmă, fiindcă 
așa ușor suntem păcăliți de emoții, 
sentimente, talente oratorice, și repede 
uităm că avem de-a face cu lucrarea 
Duhului care merită slava.

Când vei veni pe nori de slavă,
Isuse Mire, să ne iei,
Aș vrea să nu găsești doar pleavă,

am nu numai pleavă,
mă găsești
Mai credinciose fiuVeniți, voi cei fără 
putere,
Voi cei săraci și obidiți,
Voi 
Da, sunt fiu de Împărat,
Dumnezeu mi-e Tată !
El deja mi-a arătat
Slava ce m-așteaptă.

Vă uitați că-s așa mic,
Fără importanță?
O fărâmă de nimic
Îmbrăcată-n zdreanță?

Dar sunt fiu de Împărat;
Am o moștenire!
Și-ncă nu s-a arătat
Ce voi fi-n mărire.

Spuneți, unde-ați pomenit
Un mai scump tezaur:
Un oraș de hrisolit,
Și cu străzi de aur?

Raza sfântă de lumină


