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RADIO FLACĂRA RUSALIILOR

EDITORIAL

PRELUCRAREA UNUI DIAMANT
Acum câţiva ani, a fost găsit cel mai magnific diamant din istoria lumii
într-o mină din Africa. Acesta a fost prezentat apoi regelui Angliei pentru a-i
împodobi coroana. Regele l-a trimis la Amsterdam ca să fie tăiat de un expert
în prelucrarea pietrelor scumpe. Îţi poţi imagina ce a făcut cu el?
A luat acest giuvaer de o valoare inestimabilă şi a făcut o crestătură în el.
Apoi l-a lovit o dată tare cu ciocanul lui, şi minunatul giuvaer a căzut în mâna
lui, spart în două. Câtă nesăbuinţă! Ce pierdere! Câtă lipsă de grijă!
De fapt, nu aşa stăteau lucrurile. Pentru că vezi tu, acea singură lovitură
cu ciocanul fusese studiată şi plănuită zile întregi, ba chiar săptămâni. Desene
şi trasări au fost făcute pe piatra preţioasă. Calitatea lui, defectele, şi posibilele
linii de-a lungul cărora s-ar fi putut crăpa au fost studiate până la cel mai mic
detaliu. Şi omul căruia i-a fost încredinţat era unul dintre cei mai iscusiţi tăietori
în pietre preţioase din lume.
Acum mai crezi că lovitura aceea a fost o greşeală? Nu, a fost cheia
bolţii şi culmea măiestriei tăietorului în pietre preţioase. Când l-a lovit, a făcut
singurul lucru care i-ar fi dat acelui giuvaer cea mai perfectă formă, strălucire
şi splendoare a lui. Lovitura care părea să distrugă acea minunată piatră
preţioasă era de fapt răscumpărarea ei perfectă, pentru că din jumătăţile
obţinute s-au format două giuvaere magnifice. Numai ochiul dibaci al expertului
tăietor în piatră a putut vedea frumuseţea celor două diamante ascunse în
piatra neşlefuită şi netăiată aşa cum ieşise din mină.
Câteodată, în acelaşi fel, Dumnezeu îngăduie să cadă o lovitură
usturătoare peste viaţa ta. Sângerezi, simţind durerea, şi sufletul tău plânge în
agonie. La început crezi că lovitura este o greşeală îngrozitoare. Dar nu este,
pentru că tu eşti pentru Dumnezeu cea mai preţioasă bijuterie din lume. Şi El
este cel mai iscusit tăietor în pietre scumpe din univers.
Într-o zi tu trebuie să fii una din bijuteriile care vor împodobi coroana
Împăratului. Aşa cum stai acum în mâna Lui, El ştie foarte bine ce trebuie să
facă cu tine. Nici măcar unei singure lovituri nu i se va permite să cadă asupra
sufletului tău temător fără voia dragostei lui Dumnezeu. Şi poţi fi sigur că din
adâncul experienţei, vei vedea binecuvântări negrăite, şi o bogăţie spirituală pe
care nu ţi-ai imaginat-o niciodată înainte.
Într-una din cărţile lui George MacDonald, unul din personaje face această
remarcă dureroasă: „Mă întreb de ce m-a făcut Dumnezeu. Nu văd nici un scop
în aceasta!“ Un alt personaj îi răspunde: „Poate nu vezi nici un scop acum, dar
El nici n-a terminat să te facă. Şi pe lângă aceasta, tu te împotriveşti procesului“.
Dacă oamenii ar crede că sunt încă în procesul creaţiei, dacă s-ar supune
Creatorului, lăsându-L să-i modeleze aşa cum modelează olarul lutul, şi dacă
s-ar preda pe ei înşişi acţiunii roţii Lui într-un act minunat şi deliberat, curând
vor vedea că sunt în stare să mulţumească pentru fiecare apăsare a mâinii
Lui, chiar dacă este dureroasă. Şi uneori ei trebuie nu doar să creadă, ci şi să
aibă în vedere scopul lui Dumnezeu: „Să ducă pe mulţi fii la slavă“ (Evrei 2:10).
		

[Pastor drd. Teodor Dronca]

FLACĂRA RUSALIILOR este o revistă creştină penticostală. Ea se vrea a fi, pentru orice suflet dornic
de adevăr, dreptate şi lumină, un îndrumător către Hristos, care este Adevărul, Dreptatea şi Viaţa. Ea
este o uneltă pusă la îndemâna Domnului Isus pentru a fi folosită spre slava Sa şi spre folosul Împărăţiei
Sale. De asemenea, credem că ea constituie un instrument de comunicare, învăţătură şi părtăşie între
creştini. Redacţia revistei face apel către cititori să participe în coloanele ei cu articole, mărturisiri, texte
de literatură creştină, poezii, ştiri care fac obiectul interesului general şi care se înscriu în tematica revistei.
Materialele trimise spre publicare nu se cenzurează, ele reflectând punctele de vedere ale autorilor lor.
Articolele nepublicate nu se înapoiază.
Adresa la care ne puteţi scrie: “Flacăra Rusaliilor“, 315700, Şebiş, CP 15, Jud. Arad, telefon/fax: 0257 311
056 sau mobil: 0744 531 721. Difuzarea revistei sa face prin abonament şi cu aportul colaboratorilor voluntari.
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1.

Trăirea biblică asigură longevitatea

Proverbe 3:1-2
• Sunt oameni care încearcă să-şi lungească zilele
prin dietă, sport, alimentaţie etc., lucruri care de
altfel sunt bune.
• Dumnezeu spune că păcatul scurtează viaţa iar
neprihănirea o lungeşte.
• Trăirea biblică în cumpătare şi neprihănire dă viaţă
lungă aici jos şi veşnică acolo sus.

2.

Trăirea biblică asigură o minte
sănătoasă - Proverbe 3:4

• Boala secolului este mintea bolnavă.
• Creştinismul autentic începe cu vindecarea minţii.
• Creştinismul lui Hristos înseamnă schimbarea minţii.
• Un om care se pocăieşte îşi schimbă mintea,
gândirea.
• Trăirea biblică ne dă o minte sănătoasă.

3. Trăirea biblică aduce sănătate

Proverbe 3:5-8
• O minte sănătoasă produce un trup sănătos.
• Ura, neiertarea, gelozia sunt păcate care produc
diferite boli fizice.
• Trăirea biblică înseamnă viaţă din belşug, păcatul
însă te îmbolnăveşte.
• Dragostea, iertarea, neprihănirea sunt
producătoare de vindecare în foarte multe cazuri.

4. Trăirea biblică aduce viaţă veşnică
4

Ioan 5:39, 2Timotei 3:15
• Când hotărăşti să trăieşti biblic, primul lucru pe
care îl vei face este să-l inviţi pe Hristos în viaţa ta
ca Mântuitor şi Domn, te pocăieşti.
• Aşa începe viaţa veşnică.

1.
2.
3.
4.

Un drum al respingerii
Isaia 53:3; v.14-15

Un drum al predării
„Ei L-au dus” – nu S-a împotrivit
Isaia 53:7; 1Petru 2:21

Un drum al trudei

„Îşi ducea crucea” – v.17

Un drum al suferinţei fizice

Biciuirea, coroana de spini, loviturile
primite din partea oamenilor, cuiele bătute în
mâini şi picioare, corpul torturat.
Isaia 53:5; Zaharia 13:6-7

5.
6.
7.
8.

Un drum al necinstei şi ruşinii

Marcu 15:19-32; Psalmul 96: 4-14

Un drum al suferinţei nemărginite
Păcatul stătea asupra Lui.
Isaia 53:6; 1Petru 2:24; Ioan 1:29;
Marcu 14:34

Un drum al substituirii

Baraba putea spune: „A murit în locul meu!”
1Petru 3:18; Galateni 2:20

Un drum al unei lucrări încheiate

„S-a sfârşit” – Luca 2:49; Ioan 4:34; 17:4

Întreaga lucrare care-l salvează pe
păcătos a fost făcută pe deplin.

Am citit cu toţii
că, pentru binele său, lui
Pavel i-a fost îngăduit de
Dumnezeu un ţepuş care
să-l protejeze de păcatul
mândriei. Revelaţiile şi
cunoştinţele dăruite de
Domnul pentru apostolul
neamurilor au fost atât de
glorioase încât mintea lui
avea nevoie de un mecanism
de temporizare.
Cercetătorii au
îndesat multe speculaţii
în această înţepătură.
Carismaticii şi vindecătorii
susţin sus şi tare că nu poate
fi vorba de vreo boală, care
să justifice că neputinţele şi
suferinţa fizică ar avea un
rost în formarea spirituală
a credincioşilor. Conceptul
le strică socotelile. Stricaţii
au şi ei răstălmăcirile lor:
că Pavel s-ar fi luptat cu o
tentaţie păcătoasă – se putea
altfel? – de ordin sexual.
Apă la moara desfrâului! Nu
ştiu cât de satisfăcătoare
este explicaţia cu boala
de ochi (de care fusese
vindecat, nu?) şi nici vreo
altă infirmitate fizică prin care
să fie diminuată prestanţa
prezenţei sale. Poate să
fi avut ceva mai târziu
probleme cu ochii, ca tot
omul mai în vârstă, sau să fi
rămas cu semnele adânci ale
odioaselor persecuţii prin care
a trecut (cu acestea se lăuda,
în Domnul, bineînţeles!)

O altă explicaţie, destul de interesantă,
pentru care prietenul Gabi Bogdan mi-a trimis
o referinţă este că ar fi vorba de apostolii
impostori, în frunte cu unul mai… Ţepos ca
toţi (solul satanei), care călcau pe urmele lui
Pavel (literalmente) destabilizând bisericile şi
discreditându-i slujba. Sună destul de plauzibil.
Eu nu voi face apel la silabisirea teologică
a pasajelor care vorbesc despre slăbiciunile
lui Pavel şi nici nu voi încerca să stabilesc
cu precizie care ar fi fost ţepuşul atât de
binefăcător. Ar putea însemna multe şi probabil
că ambiguitatea acestui termen are tocmai
scopul de a-l face reprezentativ.
Haideţi să stabilim ce NU putea fi acest ţepuş!
NU, NU şi iarăş NU putea fi vreo dependenţă
păcătoasă a Apostolului Pavel! Atunci când
vorbeşte de celibat, el îl consideră ca un
dar divin pentru o categorie foarte limitată
de oameni, în scopul de a fi total dedicaţi
lucrării misionare (Pavel şi Barnaba). Ştiu că
desfrânaţii sunt înamoraţi cu căderea lui David,
a lui Samson ş.a. Un model nou-testamental,
mai ales dacă ar fi marele Pavel şi fiind îngăduit
de Însuţi Dumnezeu le-ar servi de minune
interesele.
Nicio confuzie, Pavel a iubit şi dorit reabilitarea
păcătoşilor din lume, dar pentru cel ce
se cuibărise în biserică a rostit o sentinţă
drastică: daţi-l afară! (Până şi-a dovedit prin
întristare profundă pocăinţa)
În rest, pentru mine, ţepuşul poate însemna
orice – repet, dacă nu are de-a face cu tentaţii
păcătoase: o suferinţă sau handicap fizic,
prigonitori, fraţi mincinoşi, apostoli falşi… tot ce
produce agonie şi smerenie în vieţile noastre!
Aici, ca o paranteză, nu uitaţi că locul veşnic al
spinilor va fi focul gheenei! Asta pentru cei care
s-ar mângâia cu gândul că, fiind spini, îl slujesc
şi ei pe Dumnezeu. Adică, vă mulţumim că ne
smeriţi dar… vai de voi!
[Cristian Ionescu]
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„Limbi străine
I.
La începutul acestui an,
pastorul Lazăr Gog a abordat un
subiect controverstat în lumea
creştină, dar nu în Scriptură,
legat de botezul cu Duhul Sfânt
şi de vorbirea în altă limbă,
intitulându-ţi mesajul: „Limbi
străine prin Duhul Sfânt”

O PERSPECTIVĂ BIBLICĂ ASUPRA
VORBIRII ÎN LIMBI!

5 aspecte biblice cu privire la limbile noi/străine:
1.

Limbile

străine

sunt

o

caracteristică

permanentă a Bisericii. Limbile noi vin prin Duhul
Sfânt! Credinţa în Biserică trebuie să fie până Isus vine
a doua oară, atunci de ce să nu se vorbească în limbi,
dacă acesta este unul dintre semne?
Limbile vor înceta când va veni ce este Desăvârşit
– Isus Hristos!
2. Vorbirea în alte limbi este o dorinţă apostolică
– 1 Corinteni 14:5a, 39 Adevărata Biserică este zidită pe

Chiar din debutul mesajului afirmă
că nu va prezenta o doctrină
penticostală, ci o doctrină biblică!
Pastorul contrazice pe cei ce susţin
că darurile Duhului Sfânt au încetat
şi care susţin că de la convertire au
o limbă nouă, diferită de cum au
vorbit înainte, susţinând că aceştia
n-au o limbă nouă, ci un conţinut
nou în limbajul lor.
NU TREBUIE CONFUNDAT CONŢINUTUL
CU LIMBA!

temelia apostolilor şi a prorocilor! Dacă apostolii au spus
să nu împiedicăm vorbirea în altă limbă, cine eşti tu s-o
împiedici? Pe care temelie eşti tu?
3. Vorbirea în alte limbi este un dar care te
zideşte personal – 1 Corinteni 14:4a
În Sfintele Scripturi vorbirea în altă limbă are trei
aspecte distincte:
		

a. Vorbirea în altă limbă ca semn al botezului

cu Duhul Sfânt – Fapte 2:4, 10:44-46, 19:6
		

b. Rugăciunea supranaturală prin Duhul

Sfânt – 1 Corinteni 14:14
		

c. Vorbirea în altă limbă ca dar a Duhului Sfânt

– 1 Corinteni 12:10 este un dar echivalent cu darul de
profeţie. Darul trebuie tălmăcit!
4. Vorbirea în altă limbă este o conversaţie cu
Dumnezeu – 1 Corinteni 14:2
Motivul fundamental pentru care Diavolul
urăşte vorbirea în altă limbă, este că nu înţelege
această limbă, este IDIOT, pentru că spui taine! Este
cel mai frumos lucru să coversezi cu Dumnezeu,
printr-o limbă străină!
5. Vorbirea în altă limbă este un dar public –
1 Corinteni 14:26
Nu trebuie să vorbeşti în alte limbi, ca să fii mântuit!
În public, doar darul necesită interpretare, nu şi
rugăciunea prin Duhul Sfânt, sau la botezul cu Duhul
Sfânt! Vorbirea în altă limbă este o lucrare publică!
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  prin Duhul Sfânt”
II.

DE CE SĂ VORBIM ÎN ALTĂ LIMBĂ?

5. Eliberându-l pe Duhul Sfânt din Duhul

Dacă spui că nu-ţi trebuie ai iubire puţină!

tău în Suflet şi Trup – În momentul în care te

8 motive pentru care să vorbim în altă limbă:

Templul lui Dumnezeu! Dumnezeu înseamnă

1. Dovedim fizic botezul cu Duhul Sfânt

converteşti se împlineşte 1 Corinteni 3:16, devii
–

Fapte 2:4, 10:44-64, 19:6. NU poţi să spui că ai fost
botezat cu Duhul Sfânt, dacă nu vorbeşti în alte limbi!
2. Ne rugăm supranatural – 1 Corinteni 14:2,
Efeseni 6:18, Iuda 1:20. Când ne rugăm în altă limbă,
prin Duhul Sfânt, Cel Rău nu înţelege!
3. Glorificăm pe Domnul – Fapte 10:46a;
4. Ne zidim personal - 1 Corinteni 14:4;
5. Ne zidim sufletul şi duhul – 1 Corinteni 14:15;
6. Mijlocim supranatural – Romani 8:26;
7. Ne reîmprospătăm supranatural – Isaia
28:11-2 – este o odihnă spirituală, o refacere spirituală;
8. Beneficiază Biserica – este un dar profitabil –
1 Corinteni 12:7. Îi faci geloşi pe cei de lângă tine, să se
apropie de Dumnezeu!

III.

CUM SĂ PRIMIM BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT?

Trei Persoane, iar tu eşti trup, suflet şi duh.
Facultatea Duhului este conştiinţa, facultăţile
sufletului sunt raţiunea, voinţa şi sentimentele,
iar sufletul în Biblie mai este numit inimă, iar
facultatea trupului sunt cinci simţuri: văz, miros,
gust, auz şi atingere.
Când tu ai devenit creştin, născut din nou,
tu ai devenit Templul lui Dumnezeu, ai plinătatea
lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este o
plinătate asupra întregii personalităţi umane,
pentru că în momentul în care vrei să fii botezat
de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, din duhul tău
eliberezi pe Duhul Sfânt să-ţi ocupe şi sufletul şi
trupul. În momentul în care din duh s-a revărsat
în suflet, din suflet în trup reacţia trupului este ca
un clopoţel, sună: vorbirea în alte limbi!
[Lazăr Gog]

6 modalităţi de a primi botezul cu Duhul Sfânt:
1. Crezându-l – Fapte 2:38-39 – trebuie să crezi
că este pentru tine, dacă nu crezi n-ai să fii botezat!
2. Rugându-ne cu stăruinţă – Fapte 2:42. Prin
punerea mâinilor, nu oamenii dau Duhul Sfânt, ci
Dumnezeu!
3. Stăruinţă specifică – Luca 11:11-13.Spune:
„Botează-mă Doamne!”. În timpul stăruinţei este corect
să rosteşti doar un cu  vânt „Aleluia”, „Curăţeşte”, ş.a.
– Apocalipsa 4:8 – n-au nevoie serafimii să fie învăţaţi
de noi cum să se roage, ei zi şi noapte spuneau acelaşi
cuvânt:„sfânt, sfânt, sfânt” – şi Matei 26:44 – Isus a
repetat aceste cuvinte mereu şi mereu.
4. Prin studiu biblic – Fapte 2:1-2;
Pe când Petru predica S-a pogorât Duhul
Sfânt peste cei ce ascultau Cuvântul – Fapte 10:44!
Dumnezeu are multe feluri şi metode pentru a te umple
cu Duhul Sfânt!

[Miron Popan]
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Duhul Sfânt lucrează într-un mod
neaşteptat într-o metropolă pakistaneză de peste
12 milioane de locuitori. Oraşul Karachi, cel mai
important centru industrial şi financiar al ţării, un
port important la Oceanul Indian, este gazda unor
biserici care ajung şi la 5.000 de membri! În ciuda
ameninţărilor cu moartea, a bătăilor şi a hărtuielii
zilnice din partea autorităţilor, deschiderea pentru
lucrarea Duhului Sfânt între pakistanezi devine
tot mai evidentă.

Sunt fascinat de cărţi, reviste şi
documente vechi. Citesc o carte în care am
găsit o foaie veche cu scris de bătrân. Are un
titlu captivant şi mereu actual: “Reţeta pentu
o căsnicie fericită”. Vă fac şi vouă parte de
aceste bogăţii:

1. Nu fiţi amândoi supăraţi în acelaşi timp.
2. Nu strigaţi unul la altul. Doar dacă a luat foc

casa.
Există biserici care au clădiri ce găzduiesc
Dacă aveţi o discuţie aprinsă, lăsaţi-l pe
între 2.000 şi 3.000 de persoane, există şi biserici
celălalt
să câştige.
organizate pe grupe celulă care sunt răspândite
în tot oraşul.
Dacă aveţi ceva de criticat, nu uitaţi să o
Biserica Penticostală Philadelphia din faceţi cu dragoste.
Karachi are 42 de pastori şi evangelişti în
Nu amintiţi greşelile trecutului.
metropolă şi alţi 50 în Punjab, o zonă mult mai
Nu mergeţi la culcare niciodata neîmpăcaţi.
periculoasă. Biserica aceasta a înfiinţat şi un
colegiu biblic pentru a trimite lucrători în diferite
Spuneţi un compliment unul altuia, cel puţin
părţi ale Pakistanului.
o dată pe zi.

3.
4.
5.
6.
7.

8. Dacă aţi greşit, recunoaşteţi şi cereţi-vă
iertare.

9. Orice ceartă cere două persoane şi

deobicei, cea care greşeşte are gura mai mare.

10. Nimic nu preţuieşte mai mult ca legătura
dintre voi şi Dumnezeu.

Frumoasă listă! Aşa-i?
Dacă aţi alege astăzi două din cele zece ca
fiind foarte importante pentru căsnicia voastră,
care ar fi acestea?
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Billy Graham

a spus într-un interviu:
“Timpul meu este limitat
pe acest pământ”
1966-2012
Radu Muresan redactor-sef la Radio
Vocea Evangheliei Cluj, alături de
Miron Popan
Pentru mine au fost doar 3 săptămâni în
care am fost foarte aproape de Radu, adică
am dormit în aceeasi cameră, am mâncat la
aceeasi masă, am avut activităti comune în
timpul zilei, si mi-e aşa de greu să mă despart
de el. Ce să zică atunci cei care i-au fost alături
ani de zile la RVE Cluj sau înainte de 1995 la
A.C.C. Samariteanul? Dar mai ales, ce poate
să fie în inima soţiei lui, a copiilor şi a mamei?
Din proprie experienţă pot să spun că există
în asemenea momente, o taină a mângâieri, a
păcii, dincolo de orice pricepere omenească.
Întristarea noastră e mare într-o asemenea
situaţie, dar nu e la fel cu a celor care n-au
nădejde. Mângâierea dată de Domnul prin
Duhul Sfânt e reală, şi mă rog să le-o dăruiască
din plin şi celor rămaşi din familie: sorei
Anastasia, lui Cleo, Miriam, Casandra, Ştefan,
Bogdan şi tuturor celor ce i-au fost aproape.

Billy Graham a dat primul său interviu după mai
mulţi ani în cazul în care a spus că, dacă ar
avea şansa de a trăi viaţa din nou ar petrece
mai puţin timp în călătorii, prelegeri, şi mai mult
timp în studiu, meditaţie şi rugăciune.
Evanghelistul, care are acum 92 de ani, întrebat
de Van Susteren, de la Fox News, dacă are
speranţă, a spus că are o mare cantitate de
speranţă, pentru că el este un credincios în Isus
Hristos, care a înviat din morţi şi “este în viaţă în
acest moment.”
“Soţia mea este în ceruri. Sper să o văd cu
siguranta în viitorul apropiat, deoarece am 92
ani acum şi ştiu că timpul meu este limitat pe
acest pământ “, a spus Graham. “Dar am mari
speranţe că voi fi în viaţa de apoi. Şi voi fi
acolo, pentru că Isus Hristos a murit pentru
mine pe cruce şi a înviat. Şi acest lucru îmi dă
multă speranţă. ”
“M-am dus la prea multe locuri din întreaga
lume”, a spus el. ”Dacă aş putea face acest lucru
din nou, mi-ar place să petrec mai mult timp în
meditaţie şi rugăciune şi i-aş spune Domnului
cât de mult îl iubesc şi ador, şi cât de mult aştept
timpul care să îl petrec împreună cu El pentru
veşnicie.”

[Miron Popan]
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O ploaie
binecuvântată
O ploaie binecuvântată,
De multă vreme nesperată ,
O face Domnul nestemată,
Ne dăruieşte acest har în vrere,
Ce bine lângă Domnul Meu,
Gust iar frumoasa Lui plăcere.
O ploaie binecuvântată,...
Am aşteptat-o în tumult ştiu bine,
Şi cine să ne-o dea, chiar Cine?
Doar inima-I de Tată,...
Se dă îndestulată,
La noi să primim pe toată.
O ploaie de Duh Sfânt
Acum aproape de Rusalii,
Cu zbucium vâlvătăi,
În inimă privind printre vitralii,
Ca să ne-ncapă în inimi şi în gene,
Să fim ai Domnului eroi târzii,
În vremile ce-apun la păcătoşii răi
N-abis în marea distracţie şi lene.
O ploaie cu speranţă,
În cutezanţă scoate-ne fulgerile toate,
Atât Te vrem atât cât poţi încape,
Să curgi în picuri de blândeţe,
Pe iarbă şi fâneţe,
Da, suntem deschişi
La binecuvântările-Ţi fâşneţe,
O Domn bogat ce veseli suntem,
Privind pe geam în timpuri de ospeţe.

[Itard Nabucco]
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Darurile duhovniceşti
Darurile duhovniceşti ne sunt date să slujim
Cu râvnă şi căldură, Cuvântul Tău să Îl vestim
Să descoperim prin Duhul ce-i ascuns şi secret
Şi să luminăm viaţa într-un mod cât mai direct.
Să le spunem altora ce nu ştiu ei despre ei
Şi adevărul Lui Cristos să pătrundă în palat
şi-n bordei
Să lăsăm din nou speranţa în toţi cei înlăcrimaţi
Să se bucure acuma că de sus sunt ajutaţi.
Darurile duhovniceşti viaţa ne-o
împrospătează
Ca o alifie sfântă rănile ni le tratează
Sentimentele rănite le vindecă, să nu mai doară
Şi ne face iarăşi viaţa cum era odinioară,
Fără nori, prăpăstii, ape învolburate
Fără grijurile zilei; fără ziduri de păcate
Căci Isus Cristos pe cruce a murit şi-a înviat
Ca orcine crede azi să fie ajutat.
[Constantin Sterciuc]

Mi-e dor de
Patria de sus
Mi-e dor de Patria de sus,
Mi-e dor de ţara de lumină
Cu Domnul meu iubit Isus,
De vorba-i blândă şi divină
Prin care zilnic mă-ntăreşte
Şi puteri sfinte-mi dăruieşte.
Mi-e dor de Patria de sus,
De ţara scumpă şi frumoasă
De-ale ei plaiuri de nespus!
Mi-e dor să-ajung acasă,
De ea mi-e dor aprins mereu
Să fiu în veci cu Dumnezeu.
Mi-e dor de Patria de sus,
Mi-e dor de ţara-nfloritoare
Cea despre care ni s-a spus
Că nu-i cu fiinţe muritoare,
Că oamenii în veci trăiesc
Cu Domnul pe care-L iubesc.
Mi-e dor de Patria de sus,
De ţara aceea îmbelşugată
Unde Edenul a fost pus
Cu a lui grădină, minunată,
Cu al ei Rai veşnic şi sublim,
Cu oraşul Nou, Ierusalim!
[Flavius Laurian Duverna]
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Se spunea prin Israel că va lua
bacalaureatul cu nota zece. Aşteptaseră
toţi să crească mare, în special părinţii
lui. Ascunseseră foarfecele de el şi nu îi
spuneau unde sunt frizerii în Israel, ci îl
învăţau doar că îngerii prorociseră că va fi
un absolvent rarisim.

fi devenit liberi… A ridicat toata viaţa la
putere, însă, în interes propriu…

Veni şi vremea probelor… Credea
că oralul la literatură nu îi va crea
probleme… Nu ştia însă despre cerinţele
comisiei. Îşi prezentase glumele şi
bancurile la banchetul filistenilor. Şi căzu.
Ar fi trebuit să ştie legea pe de rost şi
limitele pe care un nazirean trebuie să le
aibă. Că mama lui a ştiut atât teoria, cât şi
practica, şi le-a absolvit cu nota zece, în
cele 9 luni de sarcină. Iar el, într-o viaţă,
nu a trecut nici măcar la teorie…

Ce să mai zicem de sport?… Credea,
ca şi oricare elev contemporan, că e
cea mai uşoară probă. I s-a dat startul în
cursa alergării ca judecător şi, la început,
a alergat bine, între Ţorea şi Eştaol. Dar
curând, a schimbat direcţia înspre Timna.
Comisia l-a căzut şi la proba asta. De ce?
Pentru că judecatorii din Israel trebuiau să
meargă la filisteni doar pentru luptă. Nu în
fugă, după Dalile.

Apoi, urmă matematica. Se credea
expert la ridicarea la putere, dar învăţase
formula greşit. Ridicase la putere: porţile
cetăţii, leul pe care îl întâlnise, dar, şi
mai mult, eul lui. Nu înţelese că muşchii
sunt zero, fără minte. Că puterea pe care
Dumnezeu i-a dat-o trebuia să lase lacrimi
de recunoştinţă pe feţele evreilor, când ar
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La final, a trebuit să scoată de sub
radical, ce a făcut pentru Dumnezeu. Din
nefericire, i-a dat cu “virgulă”: 0,2 (stâlpi
reci) şi o moarte la banchetul la care nu ar
fi trebuit să fie prezent niciodată.

A mai avut şi probele de la biologie şi
chimie. Le-a dat împreună. A intrat cu o
substanţă galbenă în mână, iar comisia,
după ce a gustat-o, a vrut să-i treaca
10 în catalog. Dar, profesorul s-a oprit
pentru câteva secunde şi l-a întrebat care
e stupul de unde o luase şi dacă părinţii
lui ştiau de asta? Samson a amuţit. I-au
trecut 4 în loc de 10 pentru că n-a înţeles

că mierea, chiar dacă e dulce, nu trebuie
luată din hoit, ci din fagure. Şi… i-au mai
spus că părinţii ar fi trebuit să ştie de
“isprăvile” lui…

Dar, venise obosită la cursuri după luni
întregi de înlocuire a cititului din Biblie cu
vizitarea “profilelor” pe facebook. Va trebui
să repete anul…

Avem fiecare bacalaureatul nostru. Chiar
dacă probele nu sunt la fel pentru toţi,
provocările sunt pe măsură. Materia e
multă şi nu toţi o învăţăm în acelaşi timp.
Tezele vin însă pentru fiecare, iar unii
promovează. Un tată stă la reanimare
lângă copilul lui, dar e încrezător că
Psalmul 91 pe care îl citise dimineaţa
poate fi o realitate şi pentru el. O mamă
plânge în rugă pentru grija zilei de mâine,
dar mai multe lacrimi adună pentru grija
spirituală a familiei decât pentru cea
materială. A învăţat în anul care a trecut
că Ezechia a trăit mult, dar degeaba, fiind
prea puţin interesat de viitorul spiritual al
copiilor lui.

Dacă eşti în viaţă, încă te mai poţi pregăti.
Nu uita: limbajul, socotelile, alergarea,
investiţiile noastre şi slujirea care am
făcut-o, toate într-o zi vor fi evaluate de o
comisie specială:

Alţii cad. O tânără a rămas cu inima
zdrobită regretând că şi-a dăruit-o unuia
care i-a promis că “se va pocăi”. A uitat
că nu trebuie să faci din căsătorie o
metodă de evanghelizare, deşi profesorul
accentuase asta în urmă cu câteva luni.

“Să fii şi tu acolo. Nu lipsi!”

1 Corinteni 3:13 “lucrarea fiecăruia va
fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face
cunoscut, căci se va descoperi în foc.
Şi focul va dovedi cum este lucrarea
fiecăruia.”
Mă rog sa luăm nota maximă în acea zi…
Nu e mare lucru să începi bine şcoala.
Mare lucru e să termini cu brio. Să poţi
într-o zi să-ţi auzi numele când Marele
Profesor din cer va striga absolvenţii.

[Cristian Boariu]
cristianboariu.wordpress.com
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Watchman Nee
Watchman Nee (pinyin: Ní Tuòshēng;, 1903-1972) a
fost un creştin de origine chineză şi un lider al bisericii
chineze de-alungul secolului XX. Nee devine creştin
în 1920, la 17 ani, iar scriitor tot în acelaşi an. În 1921 el
întâlneşte un misionar britanic pe nume M.E. Barber, care
a exercitat o influenţă puternică asupra acestuia.

Falimentul vieţii creştine rămâne desigur o consecinţă a
neînţelegerii mecanismului, a pârghiilor interiore, unei
delimitări greşite a zonelor şi a forţelor care se exercită
în noi, precum şi o neînţelegere a graniţei dintre natura
umană, înclinată permanent spre rău şi natura divină,
primită de la Dumnezeu.

Din lucrarile lui Nee amintim:
The Spiritual Man – CFP
The Church and the Work: Rethinking the Work – CFP
Spiritual Authority – CFP
Mystery of Creation – CFP
Gospel Dialogue – CFP
The King and The Kingdom of Heaven – CFP
Interpreting Matthew – CFP
“Come, Lord Jesus” – CFP
The Better Covenant – CFP
Aids to Revelation – CFP
The Overcoming Life – CFP, LSM
The Normal Christian Life – CLC, Kingsway Publications
The Normal Christian Church Life – LSM
The Breaking of The Outer Man and The Release of The
Spirit – LSM
The Song of Songs – LSM

In viziunea lui Nee, natura umană originară acţionează
ca o forţă gravitaţională care exercită o atracţie
permanentă spre rău; rău exprimat în diferite moduri.
Aspect pe care noi îl putem observa în lupta cu viciile
noastre. O persoană cu înclinaţii spre agresivitate
după convertire la o viaţă creştină normală va simţi
o dificultate crescută în a-şi subordona pornirile,
irascibilitatea; o persoană obişnuită cu o viaţă mai puţin
morală va conştientiza în orice moment că tendinţele
lui se exprimă spre imoralita în ciuda eforturilor sale
de înfrânare. Incapacitatea noastră de a învinge această
natură este practic cauza care determină acţiunile noastre
în opoziţe cu caracterul creştin. Succesele temporare
ale noastre de a ne învinge viciile sunt nişte zvâcniri ale
voinţei, care reprezintă o victorie de scurtă durată.

Opera sa cea mai importantă rămâne “The Normal
Christian Life”(Viaţa creştină normală), ea reflectă
viziunea teologică personală asupra primei jumătăţi a
cărţii Romani, scriere pe care o considerăm pivotul de
bază al vieţii creştine normale.
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Teologia şi viziunea lui Nee evidenţiază nota dominantă
a gândirii asiatice focalizată în special pe HOW? nu pe
WHAT? sau WHY? Datorită acestui pattern de gândire
Nee consideră, că mult mai important decât motivarea
cuiva să devină creştin este să îi arate cum poate să se
ridice la nivelul standardului de conduită creştină şi
totodată să îi ofere un nou flux de viaţă, o nouă natură
capabilă de un comportament creştin. Gândirea non
asiatică pune un accent mare asupra celor două întrebări
WHAT? sau WHY?(ce? şi de ce?) iar HOW? (cum?)
rămâne în limitele evidentului. Dar cum în matematică
“evidentul” este defapt cel mai puţin evident – rămâne
să conştientizăm că acelaşi principiu rămâne valabil şi în
strădania noastră de a ne defini un caracter creştin.

Succesul creştinului apare ca urmare a convertirii prin
puterea dată de Dumnezeu, care acţionează ca şi o forţă
gravitaţională permanentă, dar care îşi exprimă atracţia
în opoziţie cu prima, totodată oferind potenţialul de a ieşi
de sub tutela primeia.
Desigur că specificul gândirii nonasiatice care are
tendinţa de a elimina, de la început orice teorie
relativă la pârghiile interne care compun şi determină
atitudinile noastre, va considera o aberaţie viziunea
lui Nee, în schimb cei care au încercat să işi învingă
viciile mai mult sau mai puţin vizibile în exterior cunosc
dificultatea. Defapt în Romani capitolul 7 Pavel afirmă
dificultatea de a face ceea ce îşi propunea, descriind astfel
direcţiile diametral opuse de deplasare a gândirii şi a
comportamentului propriuzis, antiteza dintre ele.
Evident că pentru o persoană sensibilă la standardul de
comportament şi gândire specific unui caracter creştin
integru, viziunea lui Nee va reprezenta o provocare la a
pătrunde mai mult cartea Romani, care în esenţă nu este
doar un manual autentic de teologie creştina ci şi un curs
de “mecanică internă”.

„Dacă nu este voie să râzi în ceruri,
nu vreau să ajung acolo!”
Martin Luther
„Fericirea este să ai o familie mare,
plină de dragoste, unită, în alt oraş din ţară”.
George Burns
Una din primele cărţi pe care le-am
publicat a fost „Între zâmbet şi suspin”, o
culegere de întâmplări, cugetări şi vorbe de
duh, menite să-i ajute pe vorbitorii publici.
Am publicat în volumul acela o seria de
ilustraţii folosite de mine în predicile mele,
precum şi multe din întâmplările adevărate
din viaţa mea de păstor. Cartea a avut
un deosebit succes, reuşind să producă
zâmbete cititorilor ei, dar şi suspine, ca să fie
în acord cu titlul ei.
După publicarea cărţii am fost mereu
întrebat de un eventual volum al doilea al
cărţii. Ideea nu era rea, aşa că am decis să
lucrez la el. Între timp, inspirat de serialele
unor publicaii şi filme de azi, am decis să
public un serial de cărţi cu acest titlu. Am

ales ca pentru volumul de faţă să pun laolaltă
mai multe întâmplări, povestiri, cugetări şi
vorbe de duh născute din viaţa de familie.
Relaţiile dintre soţ şi soţie, cele dinte părinţi
şi copii, bunici şi nepoţi, socri şi gineri şi
nurori, sunt o sursă inepuizabilă de zâmbete
şi de suspine. Volumul de faţă poartă deci
acest tilu:„Familia – între zâmbet şi suspin”.
Mai mulţi cititori ai primului volum mi-au
spus ce bine le-a făcut citirea cărţii mele, ea
asigurând veselia familiei şi culoare serilor
de acasă. Zâmbetul este un medicament
pentru sufletul obosit şi plictisit. Nădăjduiesc
ca ca si această carte să aducă buna
dispoziţie în casele cititorilor ei.
Ştiu bine că oamenii sunt de două
categorii: oameni cu simţul umorului şi
victimele lor. Victimele de obcei suspină. Mă
aştept ca unii dintre cititorii care cred doar în
suspine să nu fi găsit suficiente în paginile
acestei cărţi. Unora veselia acestor pagini le
va provoca din nou mai mute suspine decât
au ei de obicei. Nu-i putem ajuta cu nimic
decât sfătuindu-i să nu o citească.
Cartea aceasta apoi, conţine mai
multe greşeli pe care le-am inserat în mod
intenţionat, pentru aceia care caută greşeli în
cărţile pe care le citesc. Aş vrea să se simtă
şi ei bine. Ar fi o adevărată nefericie pentru ei
să nu găsească nici măcar una. Apoi, pentru
cei care găsesc greşeli şi nu le-au căutat
inadins, trebuie să dăm vina pe computerele
de azi care încep să aibă propriile lor idei. Ce
să mai vorbim de editori şi corectori… Doar
n-o să dăm vina pe autor? Nu este el vinovat
destul că a scris cartea?

Cartea a apărut în editura Societăţii Penticostale
de Misune Creştină din Oradea. Poate fi achiziţionată
în România de la editură: spmcroradea@yahoo.com
În Statele Unite şi Canada va fi disponibilă după
22 mai, 2012 la: www.exodus-books.com
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Ziua de naştere a postului de radio Flacăra Rusaliilor este 7 septembrie 2010.Atunci Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat cedarea licenţei
de emisie din partea SC. Radio Transilvania LMB.
SRL Oradea către SC. Eldo Pol. SRL Sebiş, modificarea denumirii (Radio Transilvania Radio Flacăra Rusaliilor) modificarea tematicii (generalist
religios) şi a grilei de programe.

În mod oficial, Radio Flacăra Rusaliilor emite pe
două căi:

Au urmat demersurile pentru autorizarea la Chişineu Criş (vechea locaţie) şi mutarea la Sebiş
(actuala locaţie).

Pentru a intra în contact cu noi, folosiţi una din
următoarele modalităţi:

Radio Flacăra Rusaliilor emite 24 ore/zi şi are studioul de emisie amplasat la Biserica Penticostală
„Betania” Sebiş, Bd. Victoriei, nr. 13, judeţul Arad.

În eter (aer) pe frecvenţa de 89,70 MHz
FM (din 12 februarie 2011)
• Online (pe Internet) la adresa:
		www.radioflacararusaliilor.ro
•

•
•
•
•

Tel/Fax: 0257/311056
Mobil: 0744/531721
E-mail: eldopol@radioflacararusaliilor.ro
Poştal: Flacăra Rusaliilor, CP15, Sebiş,
judeţul Arad, cod: 315700

Donaţiile pentru susţinerea postului de radio Flacăra Rusaliilor se pot transmite în unul din conturile bancare de mai jos
la Banca Transilvania Sebiş-Arad:
RO68 BTRL 0020 1205 S735 57XX (LEI) • RO43 BTRL 0020 4205 S735 57XX (EURO) • RO92 BTRL 0020 2205 S735 57XX (USD)
Scopul acestui post de radio este să contribuie la răspîndirea Evangheliei din Sebiş pînă la marginile pămîntului, şi să edifice spiritual pe creştini.

