“Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici care
stricã viile; cãci viile noastre sunt în floare!”
Cântarea Cântãrilor 2:15

Compromisul în lucrurile mici duce la o
cãdere mare. Acest verset ne spune sã fim
foarte precauţi când este vorba despre vulpile
mici.
De cele mai multe ori suntem foarte atenţi când
este vorba de vulpi, de pãcatele mari din viaţa noastrã. Dar vulpile mici,
pãcatele minore sau ne-importante, le ignorãm - pentru cã le considerãm banale. Cuvântul Domnului ne avertizeazã cã de fapt, ceea ce stricã strugurii
fragezi, ceea ce distruge roada viei, sunt vulpile mici, sunt pãcatele pe care noi
le socotim banale! Obiceiuri mici dar pãcãtoase, înãbuşesc începuturi slabe!
Pãcatele mici omoarã intenţii bune, intenţii care poate sunt fragede şi tinere ca
şi strugurii care încã nu s-au maturizat. Roada aceasta: fragedã, tânãrã, nematurizatã, este cea mai predispusã la distrugere.
Andrew Bonar spune: Nu importanţa unui lucru, ci majestatea Legiuitorului este standardul nostru de ascultare! Poate unii considerã cã aceste reguli mici sunt şi neânsemnate! Dar principiul de bazã este, pur şi simplu,
acesta: nu trebuie oare sã ascultãm de Domnul în toate lucrurile?
Poate astãzi mãturi câteva din aceste pãcate “neânsemnate” sub covor. Poate acoperi sau îngrãdeşti adevãrul, adãposteşti gânduri şi simţiri
pãcãtoase în inima şi mintea ta; înşeli sistemul de taxe şi nu declari venitul
întreg. Sau poate visezi o viaţã ca şi în fantezia filmelor vremii. Trezeşte-te!
Compromisul în lucrurile mici ale vieţii de zi cu zi duce la probleme spirituale
enorme!
Sã nu lãsãm vulpile mici sã distrugã viile Domnului!
Sã nu folosim resursele Lui într-o viaţã în care pãcatul e îngãduit!
Pãcatul separã viaţa noastrã spiritualã de Isus, care este Viţa!
Doamne Isuse, ajutã-ne sã Te ascultãm în toate lucrurile!
Adaptare dupã Joni Eareckson Tada
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“Cine rãmâne în Mine şi în cine rãmân Eu,
aduce MULTÃ ROADÃ, cãci despãrţiţi de
Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5
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Roada Viei - Roada Duhului
În Scriptură Domnul Isus subliniază şi descrie foarte clar semnul care
validează statutul crediciosului născut din Duhul: ROADA! Şi de aceea viaţa
de credinţă în Biblie este asemănată cu plante. Ni se dau ca exemple via,
pe care o găsim presărată din scoarţă în scoarţă în multe ipostaze, pomul
roditor sădit lângă un izvor de apă din Psalmul 1, smochinul neroditor
din Matei 21, şi multe alte exemple.
Ceea ce au în comun toate aceste exemple, este faptul că toate
aceste plante sunt vii! Nici una nu este uscată sau moartă! Putem înţelege
deci, că toate sunt conectate cu tulpina, şi îşi primesc necesarul de hrană în
fiecare moment. Însă din exemplele cu care suntem avertizaţi înţelegem mai
multe lucruri: că roada este semnul unei plante sănătoase, că roada este
autentificarea în ochii lui Dumnezeu, şi nu în ultimul rând că a fi verde nu
implică automat şi a aduce roadă!
Smochinul ni se spune că a fost verde! Ce l-a împiedicat să aducă
roadă? Ce s-a întâmplat în smochin aşa de grav încât a atras blestemul
Domnului Isus pentru că deşi a fost verde, nu s-a găsit roadă în el?
Autentificarea noastră ca şi creştini adevăraţi, veritabili, este roada!
În Luca 6:44 ni se spune că orice pom se cunoaşte după roada lui. Autentificarea Bisericii ca şi Mireasă este Roada Duhului! În Matei 7:20 găsim că
după roade îi veţi cunoaşte.
Dar această cerinţă din partea Domnului e însoţită de o promisiune!
Ioan 15:16 spune: Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi, şi vam rânduit să mergeţi şi şă aduceţi roadă şi roada voastră să rămână,
pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea!
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RAPORT MISIONAR
din OLTENIA
Ultimele luni ale anului 2012 au fost bogate in oportunitati de slujire pentru
Dumnezeu, si bogate in fapte pregatite de Domnul pentru gloria Sa. Izolarea termica a lacasului din Scornicesti, mentionata in raportul precedent, a fost ispravita pe
5 nov. Este o mare binecuvantare materiala, un proiect costisitor, dar un alt raspuns la rugaciuni pentru sanatatea cladirii si diminuarea costurilor de incalzire.
In 7-8-9 Nov, adunati la rugaciune si misiune in Bircii, impreuna in slujire si
cu cei mai mici (elevii pana in clasa a 4-a erau in vacanta) am cutreierat strazile
indemnand oamenii la pocainta si credinta in Domnul Isus. A fost un prinos si o
jertfa de lauda pentru Domnul care si-a aratat indurarea fata de Bircii, celebrand in
25 Nov Anul de indurare: 15 ani de cand s-a ridicat cladirea bisericii Bircii, si 15 ani
de slujbe si adunari publice, de vestiri si bunevestiri.
Pentru 10 Nov era pregatita dezlegarea satului Suica. 11 persoane au fost
implicate in acesta actiune a harului lui Dumnezeu, ducand Biblia de la casa la
casa. In 24 Nov acelasi lucru l-am facut la dezlegarea satului Chiteasca, cu 12 persoane, adulti si copii.
Am primit de la Domnul prin Mission Without Borders restul de Biblii
pentru dorinta ca in 2012 sa fie distribuite 2012 Biblii. Delegatia olandeza a fost cu
noi intre 26 Oct-3 Nov, martori la ultima cantare a fratelui Gica, pe 30 Sept: “Un
singur dor mai am si eu, Acela de-a sluji mereu, Lui Dumnezeu cel bun si
sfant, Cat voi trai pe-acest pamant”. Pe 22 Nov am calatorit spre Sibiu cu Virgil
Popescu, om chemat de Dumnezeu la mantuire, ce a intrat in legatura cu noi prin
fratele Florin Moisescu. Drumul a fost captivant ascultand marturiile politistilor
crestini, discutand teme de viata si cantand cantari. Fr. Virgil a fost miscat de cantarea fratelui, de slujirea celor din Olanda, si de marturia fratelui Florin Moisescu.
El este cel de care va spuneam in raportul trecut ca a decis sa faca o mare donatie
de legume pentru cele 14 familii din zona care sunt sarace. Sa-l purtam in rugaciune!
Am propovaduit Cuvantul in adunarile din Bircii, Scornicesti, Icoana si
Floru, si la inmormantarile din Floru si Pirscoveni (o comuna in care se urmareste
infiintarea unei biserici). Acolo betivul satului s-a pocait si a murit ca un credincios
impacat cu Dumnezeu. La inmormantarea lui a fost multa lume, colegii lui de pahar
marturisind ca dupa ce s-a pocait, el nu a baut deloc si viata lui a fost cu totul alta.
Sfarsitul lunii noiembrie mi-a permis sa vad grija si bunatatea lui
Dumnezeu fata de 29 familii din zona, si sa particip cu ajutorare crestina prin fratii
din Hateg si C.A.M. Dumnezeu este bogat in bunatate si indurare! Indurarea Sa nu
are margini!
Am cautat saptamanal sa mergem in satele unde s-au dus Biblii, discutand
cu oamenii pe care Dumnezeu ni i-a scos in cale. Asa am ajuns din nou in 5 Dec la
Teius in familia Stanescu unde Ion, de 91 de ani, mai clar ca oricand, in prezenta
martorilor vazuti (eu, Iosif Varan, Florin Moisescu) si a celor nevazuti, s-a incredintat lui Dumnezeu si s-a impacat cu Dumnezeu. Cand am mers din nou sa-l
vizitam in 27 Dec., era organizata inmormantarea sa, si dupa spusele vecinilor, a
murit senin, linistit si in pace. A primit Biblia in 27 Oct, si a fost inmormantat in 27
Dec, dar si-a deschis inima la cele auzite, le-a crezut, s-a rugat cu noi si credem ca
este cu Domnul !

“Aşa cã dupã roadele lor
ĩi veţi cunoaşte” Mat 7:20
La Suica am putut merge in grup mare pe 14-21 Dec, avand grupul de
misionari al Universitatii Emanuel pentru a da ajutor si sprijin la orice lucrarea buna.
Am colindat si vestit mantuirea la 2 sectii de croitorie cu 50-70 de persoane, si pe
strada, unde asa ceva nu s-a mai facut. Oamenii au ascultat cu atentie, interes si admiratie. La fel in zilele urmatoare in scoli, gradinite si la Centrul Crestin din
Scornicesti.
Pe 18-19-20 Dec s-a desfasurat Festivalul Zilele Bucuriei in cinstea Mantuitorului, cu cantece, colinde, meditatii de Craciun; au participat copii, tineri si adulti. Pe
18-19 Dec s-a desfasurat Dezlegarea satului Constantinesti, un sat mare, rasfirat, cu
oameni primitori si interesati, ce au primit cu bucurie Biblia si s-au aratat doritori sa
auda cuvinte sfinte, desi afara era tare frig. Biblii s-au dat si in Scoli, gradinite, la
parinti, profesori si personal scolar, bucurandu-ne ca astfel pe intregul an s-au distribuit 2012 exemplare din Cuvantul viu al Domnului.
Pentru prima oara la Centrul Crestin au venit si tineri din internat, personal ne
-didactic, si ne-am bucurat sa le ofrrim dragostea Domnului si mesajul mantuirii.
Colindele de fiecare seara pe la blocuri au impanzit orasul Scornicesti cu armoniile si
adevarurile Domnului.
S-a facut ceea ce trebuia facut! Si ceea s-a facut s-a facut bine si cu
drag! Misionarii veniti, si cei din loc, au fost gata pentru orice lucrare buna.
Alergand intre doua scoli, fiicele noastre si fiul nostru au fost si ei cu noi, au
dat ajutor, si ne-am bucurat ca Domnul ne poarta de grija, ne da multe bucurii,
si ne ofera ocazii de a-L sluji pe El. Aduc lauda Domnului ca ne-a purtat in carul
Sau de biruinta si a implinit toate trebuintele noastre, facand pentru noi mai
mult decat stim noi sa cerem sau sa gandim.
Va multumim tuturor care sunteti alaturi de noi in aceasta slavita lucrare a Harului lui Dumnezeu! Dumnezeu sa va binecuvinteze!
Fr. Nelu Maior, Scornicesti, Oltenia

MIJLOCIRE PENTRU CEI ÎNCERCATI
Viaţa pe care o traim pe acest pãmânt este
de fapt pregãtirea pentru scopul pentru care am fost
creaţi! Scopul nostru este o veşnicie ĩmpreunã cu
Cel care ne-a creat dupã chipul şi asemãnarea Sa!
Cel care a vrut atât de mult sã ne vorbeascã pe
ĩnţelesul nostru, ĩncât Şi-a dat pe singurul Sãu Fiu, ca
sã vinã şi sã ne vorbeascã ĩntr-un fel ĩn care sa Îl
putem ĩnţelege!
În mijlocul suferinţei, al cenuşei care vine din arderea omului vechi, se naşte
ceea ce Domnul nostru vrea sã realizeze în fiecare dintre noi, în cadenţa Sa!
Sã ne rugãm într-un Duh şi într-o simţire pentru toţi cei care au fost aleşi
sã fie trecuţi prin foc!
Cei care n-am trecut ĩncã prin cernerea necesarã,
sã ne amintim cã mai devreme sau mai târziu
toţi trebuie sã fim curãţiţi pentru a ajunge
în locul pregãtit de Tatãl nostru!

