
  

 

Aprilie - Iunie 2014 

Buletin de informare, misiune \i apel la suport pastoral 
P. O. Box 2329, Pleasant Hill, California, 94523 

Hristos a "nviat din mor[i, 

Cu moartea pe moarte c]lc`nd! 

 

— %Moartea a fost 'nghi[it] de biruin[]!^ — 

%Mul[umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne d] 

biruin[a prin Domnul nostru Isus Hristos!^  

(I Corinteni 15:57) 
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 Cu ani mul[i 'n urm] o c`nt]rea[] de muzic] popular] c`nta un 
c`ntec: %Nu mai imita pe al[ii! Ia_ 'ncearc] s] fi tu, c`nd spui da \i c`nd 
spui nu...^ Aceste 'ntreb]ri sunt mult mai importante pentru noi cei 
ce a\tept]m clip] de clip] venirea Domnului nostru Isus Hristos pe 
norii cerurilor. Avem noi asem]narea Domnului Isus. Suntem noi 
identici cu to[i cre\tinii sau nu suntem crestini?  
 "n lumea albinelor am aflat un r]spuns uimitor. Identitatea e mai 
mult dec`t o parol] pe care soldatul o roste\te ca s] fie recunoscut, e 
mai mult dec`t o cifr] secret], mai mult dec`t num]rul invizibil de pe 
un card sau un ecuson purtat 'n piept pentru identificarea unei 
persoane importante. "n lumea albinelor orice gre\eala de identitate 
se pl]te\te cu moartea.  
 Poate este incredibil pentru unii, dar garda albinelor de la intrarea 
'n stup poate verifica aproximativ zece mii de albine zilnic. Albinele 
nu vorbesc, nu au cod, nu poart] ecuson sau marcaj secret. Ele toate 
sunt identice una cu alta \i totu\i au capacitatea s] se cunoasc] precis 
cine sunt \i fac lucrul acesta cu pu[ine eforturi. Adesea am v]zut c`te 
o albin] aduc`nd un nou miros ob[inut 'ntr-un c`mp nou vizitat de 
ea. La intrarea 'n stup a avut o 'nc]ierare cu garda, dar a durat doar 
c`teva secunde, dup] care albina a fost l]sat] s] intre liber] 'n stup, 
ignor`nd sau poate apreciind incidentul. Cum crede[i c] e posibil] o 
asemenea verificare precis]. R]spunsul e foarte simplu \i cu o 
precizie uimitoare: toate albinele din stup apar[in unei singure 
familii, toate sunt fiicele acelea\i mame (regina), \i poart] 'n fiin[a lor 
caracterul aceleia care le-a n]scut. 
 Noi suntem n]scu[i dintr-o s]m`n[] care nu poate s] putrezeasc], 
(1 Petru 1:23). Na\terea din Dumnezeu a transmis naturii noastre 
umane caracterul Cuv`ntului viu care a r]mas 'n natura noastr]. 
Orice formul] frumoas], orice ecuson, orice act de identificare (fie 
chiar botezul cu ap]) nu st] 'n picioare 'n fa[a Aceluia care nu numai 
c] ne-a 'nv][at cum s] tr]im dar ne-a creat dupa chipul \i asem]narea 
Lui ca s] fim ca El. S`ngele Lui se afl] asupra noastr], nu pe u\ile 

      Urmare 'n pagina 16 

"nsemn]ri din via[a unui stupar... 
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 Demult, cu ani 'n urm], am citit o 'nt`mplare. "n prag de 
s]b]toarea Na\terii Domnului, pe o banc] 'ntr-un parc, un b]iat 
orfan tremura de frig \i pl`ngea. O seam] de trec]tori l-au v]zut, dar 
\i-au continuat drumul gr]bi[i. Un domn bine 'mbr]cat, care '\i f]cea 
plimbarea prin acel parc, l-a z]rit c] pl`nge, a venit \i s-a a\ezat 
frumu\el l`ng] el pe banc] \i l-a 'ntrebat, de ce pl`nge. B]iatul i-a 
povestit c] i-au murit ambii p]rin[i \i nu are pe nimeni care s]-l ajute. 
Respectivul 'l 'ndemn] s] se roage, c] Dumnezeu are grij] de orfani. 
%Asta mi-a spus \i mama^, a r]spuns b]iatul. %Eu m-am rugat, dar 
nimeni p`n] acum n-a venit s] m] ajute. Desigur Dumnezeu a 
poruncit cuiva, dar acela a uitat^. |i b]iatul '\i continu] pl`nsul. 
Ultimele cuvinte: ,,dar acela a uitat^ l-au s]getat la inim] pe acel 
domn. El vorbise c`ndva cu so[ia, c] 'ntruc`t nu aveau copii, ar fi fost 
bine s] 'nfieze un b]iat, dar cu multe ocupa[ii, a uitat de lucrul acesta. 
Acum pl`nsul b]iatului l-a trezit. Numaidec`t el 'mbr][i\] copilul, 'i 
\terse lacrimile \i 'i spuse c] el e cel ce a uitat, \i 'l duse acas]. 

*  *  *  *  * 
 Sunt binecuv`ntate toate aceste treziri. "n num]rul trecut al 
Buletinului nostru am semnalat c] la 15 decembrie 2013 eram 'n criz] 
financiar], c] se apropia vremea s] pl]tim misionarii no\tri din 
Rom`nia, presupuneam vreo 35.000 dolari, \i la casierie sosiser] abia 
vreo 19.000 dolari. Am dat alarma la ai no\tri \i am strigat c]tre 
Domnul. S-au f]cut statele de plat], \i suma total] era de peste 
38.000 doloari. |i minune! Dumnezeu le-a adus aminte unora, \i 'n 15 
zile am primit la casierie bani, 'nc`t suma a s]ltat de la 19.000 la 
36.000 dolari. Fr. Pavel Ploscaru, casierul misiunii, a mai ridicat pe 
cardul lui restul, \i astfel s-au putut trimite banii misionarilor no\tri. 
Banii lua[i pe credit card s-au pl]tit luna urm]toare. Unora 
Dumnezeu trebuie s] le vorbeasc] de dou] sau de trei ori, sau s]-i 
loveasc] \i cu nuiaua spre a-i determina s]-L asculte. |i face aceasta, 
c]ci El vrea binele nostru ve\nic. Ce Dumnezeu bun \i minunat avem! 
Glorie Lui! 

b]tr`nul frate Pitt 
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Apel 
 
 C]ut]m sponsor pentru fratele 
Sorin S`rbu, p]stor la Sighetul 
Marma[iei, Sar]s]u, Iapa \i One\ti, 
'n Maramure\. Are so[ia \i doi copii 
pe care trebuie s]-i 'ntre[in], iar 
bisericu[ele sunt mici \i s]race, 'ntr-o 
zon] spiritual] arid]. Suma necesar] 
este de $200 lunar. Fratele S`rbu 
predic] Evanghelia acolo de vreo 
nou] ani.  
 Cei ce pot \i vor s] trimit] bani 
Sus, ajut`nd pe fratele 'n acea zon], sunt ruga[i s] scrie fratelui 
Costel Cristea, coordonatorul misiunii noastre, la adresa: 
Constantin Cristea, 178 Beach 97 St. Rockaway Beach, N.Y. 
11693, sau telefon (917) 913-7444, 'ntre orele 5- 9 PM. 

— Din c`mpul de misiune — 
 
 V] mul[umesc mult pentru 
sprijinul dumneavoastr] în 
rug]ciune \i financiar pe care 
mi-l trimite[i. Despre ora\ul 
Bicaz \i zona Bicazului, unde 
slujesc prin harul Domnului, 
doresc s] v] comunic c] pe data 
de 15 februarie 2014 am avut un 
serviciu de botez, când au fost botezate dou] persoane: fratele 
Gheorghe C`mpeanu \i sora Ioana Chindea. 
 "n luna martie am planificat mai multe 'nt`lniri pentru 
evanghelizare. Ne-am fixat o [int] ca fiecare credincios din biseric] s] 
aduc] la serviciile de evanghelizare cel pu[in un necredincios ca s] 
aud] Cuv`ntul lui Dumnezeu. Nu este u\or s] facem acest lucru, 
datorit] opozi[iei din partea bisericii ortodoxe, dar ne rug]m ca 
Dumnezeu s] ne ajute. El s] v] r]spl]teasc] orice jertf] pe care o 
face[i. Cu dragoste 'n Hristos, 

Beni \i Ioana Handaric  
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%...Voi care a[i ajutorat \i ajutora[i pe sfin[i” 
 Evrei 6:10 

 
 Suntem departe de [ara noastr] de ba\tin] dar trebuie s] 
recunoa\tem c] inima noastr] are ceva 'n ea, acel %ceva^ care a fost 
a\ezat de Dumnezeu, care ne face s] dorim binele celor de un neam \i 
o limb] cu noi, nimic mai mult \i nimic mai pu[in dec`t ceea ce dore\te 
Dumnezeu, \i anume, m`ntuirea celor din neamul nostru \i nu numai. 
 Mesajul care urmeaz] este adresat 'n mod cu totul \i cu totul aparte 
tuturor fra[ilor \i surorilor noastre, care sunt r]sp`ndi[i pe teritoriul 
Americii, Canadei \i Australiei, fra[i \i surori care au fost sensibiliza[i 
de Duhul lui Dumnezeu s] se implice 'n lucrarea de r]sp`ndire a 
Evangheliei prin Societatea Misionara “Rom`nia for Christ” \i care 
r]spund potrivit cu 'n[elegerea pe care au primit-o de la Dumnezeu. 
 Cred c] e normal pentru noi care am primit at`t de mult din partea 
lui Dumnezeu din toate punctele de vedere, s] ne 'ntreb]m cel pu[in 
trei 'ntreb]ri cu privire la datoria noastr] fa[] de o lume 'n nevoie de 
cunoa\terea Domnului Isus: 
 1. Care sunt lucrurile ce ne determin] s] nu st]m indiferen[i fa[] de 
ei? Desigur c] n-ar trebui s] ezit]m nici o clip] c`nd e vorba de ei 
'ntruc`t ei nu \tiu c] nu \tiu adev]rul \i noi putem s]-i ajut]m. 
 2. Care sunt lucrurile care ne pun 'n mi\care \i ne unesc 'n lucrarea 
lui Dumnezeu? Desigur c] %dragostea lui Hristos ne str`nge^ nu 
numai c`nd e vorba de p]rt]\ie dar ne \i deschide ochii s] vedem 
nevoile din c`mpul de misiune. El ne ofer] 'mpreun] cu oportunitatea 
de slujire \i resursele necesare pentru nevoile misionare. 
 3. Care sunt lucrurile care ne leag] de cei de un neam cu noi din 
Rom`nia, mai mult dec`t de al[ii, chiar dac] trebuie s] avem 'n vedere 
pe to[i oamenii c`nd e vorba de lucrarea de r]sp`ndire a Evangheliei? 
 
I. Suntem lega[i de cei din neamul nostru prin leg]turi de familie 
 Suntem to[i f]cu[i de aceea\i M`n] (%El ne-a f]cut, ai Lui suntem^ 
— Ps, 100:3). Dumnezeu a vrut s] ne a\eze 'n acela\i neam, s] vorbim 
aceea\i limb], ca s] ne fie u\or s] comunic]m Evanghelia. 
 Ne cunoa\tem obiceiurile, sensibilit][ile, \i ne este mai u\or s] ne 
apropiem de ei cu Vestea Bun]. 
 |i pentru ei a murit Hristos Domnul. De aceea, durerea cea mai 
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mare trebuie s] o sim[im 'n primul r`nd pentru ei. 
 Pentru c] sunt de un neam cu noi e normal s]-i dorim, s]-i vedem 
l`ng] noi, um]r la um]r, s] mergem 'mpreun] pe urmele Domnului, 
spre aceea\i destina[ie, ca s] fim to[i 'mpreun] cu El pentru ve\nicie.  
 Un lucru extraordinar pentru noi to[i este ceea ce a spus Domnul 
Isus 'n Ioan 14:2: %"n Casa Tat]lui Meu sunt multe loca\uri^ \i pentru 
c] mai este loc, dragostea noastr] aprins] pentru ei, ne face s]-i 
dorim s] fie \i ei parte din familia lui Dumnezeu. 
 
II. Suntem lega[i de cei din neamul nostru din c`mpul de misiune prin 
scopul misionar: 
 Porunca M`ntuitorului de a merge \i de a vesti Evanghelia la 
orice f]ptur] este deopotriv] pentru noi cei de azi la fel de real] ca 
pentru 'nainta\ii no\tri din Biserica primar] \i p`n] acum. 
 Trebuie s] recunoa\tem c] sim[im 'n fiecare dintre noi aceast] 
dorin[] de a 'mplini porunca M`ntuitorului, mai ales c`nd este vorba 
de neamul nostru rom`nesc, a c]rui limb] o cunoa\tem \i 'n mijlocul 
c]rora unii dintre noi avem rude, cuno\tiin[e \i prieteni, pentru care 
deseori sim[im mustrarea 'n cuget c] am fi putut s] facem mai mult 
pentru ei dar n-am f]cut. 
 Copii lui Dumnezeu, oriunde sunt ei, sunt oameni care "l 
prosl]vesc pe Dumnezeu printr-o via[] curat] tr]it] cu scop misionar, 
pentru l]rgirea "mp]r][iei lui Dumnezeu, prin implicarea potrivit cu 
chemarea lui Dumnezeu, 'n lucr]ri de aproape sau de departe, a\a 
cum ofer] Dumnezeu oportunitatea \i c]l]uzirea. 
 
III. Suntem lega[i de fra[ii no\tri din c`mpul de misiune prin c]l]uzirea 
Duhul Sf`nt: 
 Misionarul de origine sco[ian] Archibald Naismith, 'n una din 
c]r[ile sale, red] o 'nt`mplare din via[a unei alte familii de misionari 
din Africa, familia William Burton. C`nd so[ia acestuia s-a 'mboln]vit 
foarte grav, ea ar fi dorit s] aibe m]car o portocal], pentru timpul 
acela greu de boal]. Cel mai apropiat loc unde ar fi putut s] g]seasc] 
portocale era la 21 de zile de c]l]torie pe potecile 'ntortocheate ale 
junglei, \i unde slujea o alt] familie de misionari, familia Crawford. 
William Burton a plecat 'ntr-o diminea[] ca de obicei, s] predice 
Evanghelia, dar sufletul lui era tare trist pentru c] nu putea 'ndeplini 
dorin[a so[iei lui. R]mas] singur], so[ia lui a 'nceput s] se roage \i s] 
cear] de la Domnul s]-i trimit] ni\te fructe, orice, c]ci vedea bine c] 
la portocale nu se putea ajunge. La 'ntoarcerea lui William acas], el a 
g]sit l`ng] patul so[iei lui un sac de portocale. C`nd familia Crawford 
a cules portocalele, Dumnezeu a pus pe inima lor s] trimit] \i fra[ilor 
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lor de la misiunea vecin] un sac din recolta lor. Au trimes pe un frate 
african care 'i ajuta 'n lucrare \i care cuno\tea c]r]rile junglei, \i dup] 
21 de zile mesagerul cu portocale a ajuns la familia Burton la timp, ca 
s] aduc] bucurie 'n casa unde era triste[e. Dumnezeu spune prin 
profetul Isaia 65:24: %"nainte ca s] M] cheme le voi r]spunde \i 'nainte 
ca s] ispr]veasc] vorba, 'i voi asculta!^ Nevoia din familia Burton, 
Dumnezeu a \tiut-o cu mult 'nainte de a fi fost \tiut] de ei, \i a lucrat 
minunat ca s-o 'mplineasc]. R]spunsul Lui era pe drum cu 21 de zile 
'nainte de a se fi 'n]l[at rug]ciunea de c]tre so[ia acestuia. 
 Pe noi, aici, \i pe fra[ii no\tri din Rom`nia, Dumnezeu ne cheam] 
s] ne unim eforturile, 'n unitate, astfel ca 'mpreun] cu ei s] fim co-
lucr]tori 'mpreun] cu Hristos Domnul 'n aceast] lucrare minunat]. 
 A\a lucreaz] Domnul nostru ast]zi ca \i atunci. Duhul lui 
Dumnezeu care 'i cheam] pe fra[ii no\tri s] fie misionari 'n [ara de 
unde am plecat \i-i trimite prin satele \i c]tunele 'ndep]rtate din 
Rom`nia, din Moldova de dincolo de Prut, s] duc] Evanghelia, 
acela\i Duh pune o dorin[] 'n inimile noastre, a celor de aici, \i ne 
sensibilizeaz] ca s] d]ruim 'n lucrarea Lui, 'n a\a fel 'nc`t ajutorul s] 
ajung] dup] planul lui Dumnezeu \i s] foloseasc] celor ce r]sp`ndesc 
Evanghelia  pentru Gloria Numelui S]u ve\nic. 
 V] purt]m pe to[i 'n rug]ciunile noastre \i cu mul[umire v-am 
adus 'n anii care au trecut \i v] aducem ne'ncetat 'naintea lui 
Dumnezeu, 'ntruc`t a[i ascultat de Cel ce v-a pus pe inim] s] lua[i o 
parte din ceea ce Domnul v-a d]ruit \i s] face[i parte \i celor ce aveau 
\i au nevoi mari de acoperit. 
 Un lucru \tim sigur \i anume faptul c] Dumnezeu nu r]m`ne 
dator niciunuia dintre noi. Adev]rul relatat de autorul epistolei c]tre 
Evrei, capitolul 6, versetul 10, este un adev]r care r]m`ne 'n picioare 
\i 'n vremurile noastre \i se aplica 'ntotdeauna potrivit cu bog][ia 
harului lui Dumnezeu pentru to[i copiii Lui: %C]ci Dumnezeu nu este 
nedrept, ca s] uite osteneala voastr] \i dragostea pe care a[i ar]tat-o 
pentru Numele Lui, voi care a[i ajutorat \i ajutora[i pe sfin[i”  
 Dumnezeu s] ne binecuvanteze pe to[i \i s] ne 'nt]reasc] potrivit 
cu scopurile Sale ve\nice pe care le are pentru fiecare din noi. 
Cuvintele c`nt]rii (CE 98) pe care au c`ntat-o 'nainta\ii no\tri sunt 
adev]rate \i pentru noi cei de azi: De lucrul t]u altul se va bucura, pe 
tine uitarea te va-a\tepta, Chiar de-ai sem]nat tu nu vei secera, dar ce 
Lui Isus ai f]cut va sta. Ne rug]m ca Dumnezeu s] 'ngrijeasc] de 
toate trebuin[ele dumneavoastr], potrivit cu bog][ia harului S]u, 
dup] obiceiul S]u fa[] de preaiubi[ii Lui. 

Costel Cristea , New York 
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Biserica Baptist] %Sf`nta Treime^ din Caracal, jude[ul Olt, p]storit] de 
fratele Filip Cornel, la serviciul de aniversare al Bisericii [inut la 13 

octombrie 2013. Biserica are un frumos loca\ de 'nchin]ciune 'n Pia[a 
Victoriei nr. 35, 'n Caracal. 
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 C`nd eram copil, p`n] pe la o v`rst] oarecare, 'mi era necaz c`nd 
cineva striga la mine %]l mic^. Eram \i scund \i nu-mi pl]cea deloc s] 
recunosc aceasta. C`nd m] strigau oamenii %]l mic^, m] identificau 
cu o caracteristic] care nu-mi pl]cea. Este specific copiilor p`n] se 
maturizeaz] s] doreasc] foarte tare s] fie mari. Mi-a trebuit cam mult 
p`n] am 'n[eles c]ci aceea era o copil]rie. C`nd v]d pe c`te cineva 
merg`nd cu fruntea sus \i cu pieptul 'nainte, a\a ca s] fie v]zut de 
to[i, 'mi amintesc de mine c`nd eram copil \i c`nd voiam cu orice 
pre[ s] fiu mare. Este 'n natura oamenilor ceva copil]resc. Dorin[a de 
a fi mare. Sunt foarte mul[i care suf]r de aceast] boal] toat] via[a. 
Aceast] boal] cultiv] 'n acei ce suf]r de ea, dorin[a de a 'njosi pe 
ceilal[i din jurul lor \i alte rele cum ar fi gelozia \i invidia de fric] s] 
nu fie cineva mai mare \i mai important ca ei. Dac] li se pare c] 
cineva este v]zut mai bine de ceilal[i din jur atunci se angajeaz] 'n 
ac[iuni de discreditare a acelor pe care-i consider] concuren[i. De 
aceea apostolul Pavel 'ndemna pe credincio\ii din Roma ca nimeni 
%s] nu aib] despre sine o p]rere mai 'nalt] dec`t se cuvine...” 
(Romani 12:3) Tot sf`ntul Pavel spunea Filipenilor ca %'n smerenie 
fiecare s] priveasc] pe altul mai pe sus de el 'nsu\i.” (Filipeni 2:3) 
Apostolul Pavel sim[ea pl]cere 'n sl]biciuni \i zicea, %c`nd sunt slab 
atunci sunt tare” fiindc] %puterea lui Christos 'n sl]biciuni se face 
des]v`r\it]” (2 Corinteni 12:9-10). Dar acesta este un secret al vie[ii 
cu Christos \i nu prea mul[i 'l experimenteaz]. 
 Dar s] ne 'ntoarcem 'napoi la exemplul nostru din Vechiul 
Testament, la binecunoscutul 'mp]rat al lui Israel, Saul, primul 
'mp]rat al poporului Israel. De\i el era un t`n]r %mai frumos dec`t 
oricare din copiii lui Israel, \i-i 'ntrecea pe to[i 'n 'n]l[ime de la um]r 
'n sus” (1 Samuel 9:2), Biblia ne spune c] se vedea mic 'n ochii lui, 
adic] ne'nsemnat, neimportant (I Samuel 9:21). Atunci c`nd se vedea 
mic \i f]r] importan[], Dumnezeu l-a ales \i l-a pus 'mp]rat peste 
poporul Lui. Aceasta 'mi aminte\te foarte mult de spusele Domnului 
Isus cu ocazia unui osp][ c`nd oaspe[ii alergau dup] locurile dint`i. 
Domnul i-a avertizat spun`ndu-le s] aib] grije %c]ci oricine se 'nal[] 
va fi smerit; \i oricine se smere\te, va fi 'n]l[at” (Luca 14:7-11). 

%C`nd erai mic 'n ochii t]i, n-ai ajuns tu c]petenia semin[iilor lui Israel, \i nu 
te-a uns Domnul s] fii 'mp]rat peste Israel?” (1Samuel 15:17) 
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Smerenia este o caractereistic] absolut necesar] pentru un om al lui 
Dumnezeu. Nu sunt sigur, dar cred c] Pascal spune cam a\a: %Cine 
umbl] dup] locurile dint`i nu le merit] \i cine le merit] nu le caut]”, 
aviz amatorilor, c`nd cineva dore\te s] fie 'n comitetul bisericii sau 'n 
fruntea unei anume treburi, acea persoan] nu este bun] pentru locul 
acela; cine este bun pentru a\a treab] nu dore\te s] fie acolo. Este o 
regul] sau o lege interesant] bazat] pe psihologia oamenilor. 
Domnul Isus a \tiut aceasta foarte bine. 
 Ce s-a 'nt`mplat cu Saul se 'nt`mpl] cu mul[i atunci c`nd ajung 
mari. C`nd a ajuns 'mp]rat n-a mai ascultat de Dumnezeu. 
Dumnezeu i-a spus una s] fac], \i el a f]cut altceva. Cum facem \i noi 
de multe ori. Dumnezeu i-a spus s] distrug] tot la Amaleci[i, de la 
'mp]rat p`n] la vite, tot ce are via[]. Saul a cru[at pe 'mp]rat \i vitele 
cele mai grase. Saul a experimentat pedeapsa dup] aceea. Atunci 
c`nd respingi voia lui Dumnezeu \i cuv`ntul lui vei fi tu 'nsu[i respins. 
"mp]r][ia a fost luat] de la el \i dat] lui David. A r]mas doar cu 
beh]itul oilor. Numai doi ani a servit ca 'mp]rat, \i Samuel l-a pl`ns 
mult pentru c] era un 'mp]rat care promitea mult dar f]r] 
Dumnezeu totul este zero. 
 Prin neascultarea de Dumnezeu, Saul s-a divinizat pe el 'nsu\i. 
Dup] ce a b]tut pe Amaleciti Saul s-a dus la Carmel \i a ridicat acolo 
un monument 'n cinstea lui 'nsu\i. (1 Samuel 15:12; Versiunea 
American] NIV). Cum putea altfel mai bine s] se divinizeze 'n fa[a 
poporului. A\a cum mul[i care ajung 'ntr-o func[ie sau pozi[ie 
important] se cred \i ac[ionez] ca fiind ei dumnezeu. Este un fel de 
a-L da pe Dumnezeu la o parte \i se pun pe ei pe piedestal. Nu am 
v]zut acest adev]r a\a de bine ca acum privind la Saul, dar am v]zut 
cum mul[i care ajung undeva mai sus nu le mai ajunge nimeni la nas, 
sau nu le mai d] nimeni de nas cum ziceau oamenii simpli la mine la 
[ar]. Ei erau destul de 'n[elep[i. 
 Versetul 23 din 1 Samuel 15 ne spune c] arogan[a de care a dat 
dovad] Saul este tot una cu idolatria. Edi[ia American] New 
Internatioal Version a Bibliei face aceasta foarte explicit. Adic] 
atunci c`nd 'l ignori pe Dunezeu te 'nchini la orice altceva 'nclusiv la 
tine 'nsu[i. 
 Saul, prins la col[ a crezut c] aduce un argument, o scuz] la care 
Dumnezeu r]m`ne mut. Doamne, am oprit ce era mai bun, \i vitele 
cele mai grase ca s] [i le aduc [ie ca jertf] de bun miros. Am vrut s] 
fac ceva pentru tine. "ntrebarea care i-a fost pus] lui Saul a sunat a\a: 
%Ii plac Domnului mai mult arderea de tot \i jertfele dec`t ascultarea 
de glasul Domnului?” \i Dumnezeu r]spunde tot El la 'ntrebare, 
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%ascultarea face mai mult dec`t jertfele, \i p]zirea cuv`ntului S]u 
face mai mult dec`t gr]simea berbecilor” (1 Samuel 15:22). Atunci 
c`nd d]m dovad] de arogan[], Dumnezeu nu are nevoie de serviciile 
noastre \i nici de 'nchinarea noastr]. 
 Eu numesc scuza lui Saul una religioas], ca ori de c`te ori trecem 
cu vederea Cuv`ntul lui Dumnezeu \i voia Lui ca s] facem ceva 
religios, s] facem ceva care credem noi c] este pentru Dumnezeu. Nu 
este pentru mine s] judec aici, fiecare din noi trebuie s] \tim bine ce 
ne-a vorbit \i ce vrea Dumnezeu de la noi, c]ci dac] nu r]spundem 'n 
acord El ne va lep]da ca pe Saul. Dup] ce cite\ti aceste r`nduri ia-[i 
un moment de cercetare ad`nc 'n tine 'nsu[i, ai fost destul de mic 'n 
ochii t]i ca Domnul s]-[i 'ncredin[eze lucruri mari? Sau tot mai crezi 
c] lumea, sau biserica, nu poate face nimic f]r] tine? Dac] totu\i ai 
f]cut ceva c`ndva, g`nde\te-te care este %monumentul” pe care l-ai 
ridicat 'n cinstea ta 'nsu[i. %Cine se smere\te va fi 'n]l[at \i cine se 'nal[] 
va fi smerit” — este cheia reu\itei 'n via[]. 
 

Zach Ploscaru; Fremont , California 

 M`na Domnului a fost peste mine 'n duminica de 2 febuarie a.c., 
'n timp ce mergeam 'n slujire la Solca. Deja la Suceava era minus 8 
grade C, \i sufla v`nt n]praznic din est. C`nd am ajuns 'ntre 
localitatea Milis]u[i \i Iaslov][ vizibilitatea era zero. M] g`ndeam s] 
m] 'ntorc \i s] merg 'n alt] biseric] dar nu puteam 'ntoarce. "n g`nd 
Domnul mi-a spus, %Sunt cu tine, Eu te-am trimis 'n misiune!^ Pu[in 
mai t`rziua am observat c] 'nainte, la circa 10 metri 'n fa[a mea,  era 
un plug de z]pad]. Deci Domnul a preg]tit o ma\in] cu plug s]-mi 
cure[e drumul. A\a frig, c] nu era nici un c`ine pe strad]. Veneau 
troiene \i dune de z]pad] peste mine, De la minus 8 grade s-a f]cut 
'n 2 Km minus 18 grade. Ger mare. Dar sl]vesc pe Domnul c] este 
P]storul meu \i a fost o duminic] binecuv`ntat] 'n slujire at`t 
diminea[a c`t si dup] masa. Am avut vizite pastorale la patru familii 
\i dou] vizite de evanghelizare la familii de prieteni ai Cuv`ntului. 
Merit] s] ne 'ncredem \i s]-L slujim pe acest Mare Dumnezeu chiar 
\i atunci c`nd vremea nu e at`t de bun]. V] salut cu dragoste 'n 
Numele Domnului Isus. 

Ghi[] Greciuc 

— Din c`mpul de misiune — 
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Iubi[i fra[i 'n Domnul Isus Hristos, 
  
 Pace sfânt] \i har! Dorim s] v] salut]m de pe meleagurile 
Olteniei \i s] v] spunem c] ne bucur]m de binecuv`nt]rile 
duhovnice\ti 'n Domnul, slujind aici 'n Caracal, de\i u\or nu este \i 
nici nu credem c] undeva ar putea exista slujire u\oar], pentru c] 
lupta spiritual] se poart] oriunde este vestit] Evanghelia. 
 Prin bun]tatea Dumnezeului nostru am avut pe 13 Octombrie 
2013 s]rb]toarea Bisericii. A fost o s]rb]toare frumoas] \i un mare 
num]r de oameni care nu-L cunosc pe Domnul (aproape 60) au 
putut asculta Evanghelia vestit] de fratele Daniel Mari\, care a fost 
'nso[it de orchestra bisericii Golgota \i de fr. Filipescu, solist la 
Oper]. Evenimentul a fost filmat \i transmis la postul local de 
televiziune, ceea ce reprezint] o mare biruin[]. Sl]vit s] fie Domnul 
pentru faptul c] ne-a 'ng]duit s] organiz]m un astfel de eveniment. 
Dou] surori din biseric] au preg]tit sarmale \i pr]jituri pentru to[i 
invita[ii care s-au putut bucura \i de aceste bun]t][i culinare. 
 Pe data de 15 Decembrie 2013 cu ajutorul Domnului am organizat 
un concert de colinde 'n biseric] sus[inut de corul studen[ilor de la 
Institutul Teologic din Bucure\ti, iar Evanghelia a fost vestit] de fra[ii 
Daniel Maris \i Cristian Florea, fost preot. Au fost prezenti peste 80 
de ortodoc\i. Seara de colinde a fost cu adev]rat binecuvântat]. 
Oamenii au r]spuns invita[iei \i pentru aceasta L-am l]udat pe 
Domnul. El a biruit 'n mintea lor. Corul studen[ilor a fost 
impresionant dar ceea ce a 'ncântat cel mai mult a fost fr. Cristian 
Caraman, tenor al Operei Rom`ne care a venit 'mpreun] cu fr. 
Daniel Mari\. Tot 'mpreun] cu fr. Daniel Maris a venit \i fr. Teodor 
Colda, p]storul de tineret din biserica Golgota. 
 Am avut \i surprize cu centrala de c]ldur]. P`n] la urm] ne cost] 
2200 lei noi. Poate ne pute[i ajuta cu ceva pentru a achita suma 

— Din c`mpul de misiune — 
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Z`zania 
 Asear] citeam pilda neghinei (Matei 13:24-30) \i am avut un g`nd 
personal. Suntem 'n biseric] o mul[ime de boabe. Nu \tiam cum este 
bobul de neghin] dar 'mi 'nchipuiam c] trebuie s] fie apropiat de 
s]m`n[a de gr`u, altfel n-ar fi at`ta confuzie. Am c]utat pe Google \i 
am g]sit aici ceva interesant, 'n mod popular neghina se nume\te 
z`zanie. Dup] ce am citit cum arat] neghina \i cum arat] gr`ul, mai 
ales ideea asta, c] neghina se aseam]n] cu bobul de gr`u, m-am 
'ntrebat, p`n] c`nd seam]n] la fel? |ti[i p`n] c`nd? P`n] face spic.  
 Exact a\a cum ne spune \i Domnul Isus c] vom fi recunoscu[i 
dup] roade \i c] la judecat] nu vom putea argumenta decizia 
Judec]torului. 
 Suntem tenta[i s] num]r]m tot timpul \i s] compar]m spicele 
altora. M] g`ndesc s] 'ncep s]-mi num]r boabele mele, sau s] v]d 'n 
ce pozi[ie st] spicul. Dac] st] prea [eap]n, 'nseamn] c] m] numesc 
%z`zanie.^ 

Rodica Bo[an 

respectiv]. Sunt chestiuni administrative importante \i cum noi 
suntem o biserica modest] din punct de vedere material, avem multe 
de f]cut cu  banii pu[ini pe care-i avem. Dar "i mul[umim Domnului 
c] nu ne las] de izbeli\te niciodat]. Iar fra[ii din biseric] d]ruiesc 'n 
m]sura 'n care putem fiecare \i acesta e un lucru bun. 
 De asemenea am dat cadouri de Cr]ciun 'n gr]dini[e, am chemat 
clase \colare cu 'nv][]tori la Biseric] \i  copiii 'nso[i[i de p]rin[i sau 
bunici. Am avut prilejul s] le vorbim despre semnifica[ia spiritual] a 
Cr]ciunului, s] 'i invit]m la slujbele de duminic]. 
 Cu dragoste 'n Domnul \i cu mul[umiri sincere! 

Familia Filip Cornel \i Neli din Caracal 

http://www.slideshare.net/magdamolling/neghina-sauzizania ceva
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 Am v]zut c] unii oameni mari pot fi 'n\ela[i de-o idee bun]. 
David, dup] ce a cucerit tot ceea ce trebuia s] cucereasc] 'nainta\ii 
lui. Dup] ce a cucerit pe Ebusi[i, \i-a pus steagul lui Israel peste 
ora\ul Ebus, l-a numit Ierusalim \i l-a f]cut capitala lui Israel. Dup] 
ce cu ajutorul lui Hiram, 'mp]ratului Tirului, construie\te casa lui de 
cedru la Ierusalim. Dup] ce duce Chivotul 'n manifestarea aceia plin] 
de bucurie la Ierusalim, probabil 'ntr-o noapte furtunoas] 'n palatul 
lui se g`nde\te c] ceva nu e potrivit. |i anume, ca el s] locuiasc] 'n 
cas] de cedru \i chivotul lui Dumnezeu 'ntr-un cort. 
 Trebuie s] construiesc o cas] pentru Dumnezeu, spune David. O 
idee sclipitoare. 'l 'ntreab] \i pe proorocul Natan care 'i confirm] c] 
are o idee sclipitoare cu care trebuie s] merg] 'nainte c] Dumnezeu 
este cu el. La o a\a idee Dumnezeu trebuie s] se alinieze. Problema 
este c] Dumnezeu nu vrea, neaparat, s] se alinieze la ideile noastre 
sclipitoare ci noi trebuie s] ne aliniem dup] voia Lui cea, bun], 
pl]cut] \i des]v`r\it]. 
 Dumnezeu 'l cheam] pe Natan \i-l trimite la David s]-l 'ntrebe: 
David, e\ti sigur c] tu o s]-mi zide\ti mie o cas]? {i-ai verificat 
m`inile de cur`nd? Ideia este bun], \i lucrarea este bun], dar m`inile 
pot s-o p`ng]reasc]. {i-ai murd]rit m`inile de s`nge ca s] termini o 
lucrare pe care n-au terminat-o aceia care trebuia s-o termine 
'naintea ta dar cu m`inile murdare nu po[i face o astfel de lucrare. 
 
Dumnezeu cere ca lucrarea Lui s] fie f]cut] cu m`inile curate. 

 "n Exod 20:25, Domnul 'i spune lui Moise  %Dacã-Mi vei ridica un 
altar de piatrã, sã nu-l zide\ti din pietre cioplite; cãci cum '[i vei pune 
dalta 'n piatrã, o vei p'ngãri.” Cu alte cuvinte, nu cumva s]-[i vin] ideia 
s] ciople\ti tu pietrele pentru altar c]ci cu ideile omului po[i doar s] 
p`ng]re\ti lucrarea lui Dumnezeu. 
 Uza, c`nd conducea carul cu chivotul Domnului spre Ierusalim a 

C`nd a locuit 'mp]ratul 'n casa lui, \i c`nd i-a dat odihn] Domnul, dup]ce 
l-a izb]vit de toţi vr]jma\ii cari-l 'nconjurau, a zis proorocului Natan: 

%Iat]! Eu locuiesc 'ntr-o cas] de cedru, \i chivotul lui Dumnezeu locuie\te 
'ntr-un cort.” Natan a r]spuns 'mp]ratului: %Du-te \i f] tot ce ai 'n inim], 

c]ci Domnul este cu tine.” 
(II Samuel 7:1-3) 
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crezut c] m`inile lui sunt mai curate dec`t noroiul, 'ns] Dumnezeu i-
a demonstrat c] prefer] mai bine s] cad] chivotul 'n noroi dec`t s] 
fie atins de o m`n] murdar]. 
 

Dumnezeu poate s] a\tepte 'nc] o genera[ie dup] un om cu 
m`inile curate. 

 Nou] ni se pare uneori c] lucrarea trebuie neaparat f]cut], \i dac] 
nu avem oameni cu m`inile curate putem s-o facem cu cine este la 
'ndem`n]. Dar Dumnezeu spune lui David c]ci lucrarea Lui este 
prea important] s] fie f]cut] cu m`inile murdare \i El prefer s] 
a\tepte 'nc] o genera[ie dup] un om cu m`inile curate. 
 David, 'n[elege \i are grij] ca omul care vine dup] el s] aib] 
m`inile curate, s] fac] o lucrare care s] fie potrivit] cu sfin[enia lui 
Dumnezeu. David, care colaboreaz] cu Dumnezeu, are grij] ca 
Solomon s] creasc] 'n cuno\tin[a lui Dumnezeu \i s] aib] m`inile 
curate. |i Solomon 'ncepe lucrarea cu m`inile curate, termin] 
Templul \i Dumnezeu spune vreau s] locuiesc aici. |i gloria Lui intr] 
'n templu pentru c] este f]cut cu m`ini curate dup] voia lui 
Dumnezeu. 
 

Dumnezeu opre\te pe omul care are considera[ie pentru 
sfin[enia Lui ca s] nu p`ng]reasc] lucrarea. 

 Domnul trimite pe Natan la David s]-l opreasc] ca s] nu fac] o 
lucrare p`ng]rit], 'nns] el nu-l opre\te pe Saul, care n-are 
considera[ie pentru voia lui Dumnezeu \i pentru sfin[enia lui 
Dumnezeu. Saul nu poate s] a\tepte dup] Dumnezeu \i pune el jertfa 
pe care trebuia s-o pun] Samuel, omul cu m`inile curate \i a\a face o 
lucrare p`ng]rit] f]r] s] fie oprit, dar o face spre lep]darea lui.  
 |i Saul termin] cu trupul ag][at de Filisteni pe zidurile Bet-
|anului. 
 M] 'ngrozesc uneori c`nd v]d cu c`t] u\urin[] sunt unii oameni 
gata s] pun] m`na pe Biserica lui Christos \i trag 'ntr-o parte \i-n alta 
dup] ideile lor ”sclipitoare” f]r] s]-\i verifice propriile lor m`ini. 
Dac] facem lucrarea cu m`inile murdare \i Dumnezeu nu ne mai 
opre\te e posibil s-o facem spre lep]darea noastr]. 
 Am 'nv][at pentru mine faptul c] este foarte important s]-mi 
verific ideile, cu c`t par mai sclipitoare, ca s] corespund] cu voia \i 
sfin[enia Lui Dumnezeu, \i m`inile s] corespund] cu lucrarea pe care 
cred c] trebuie s-o fac. |i rug]ciunea mea este ca Domnul s] nu ne 
lase pe niciunul din noi s] p`ng]rim ceva din lucrarea Lui. 
 

Pavel Ploscariu 
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Rom`nia pentru Hristos 
%C`t este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M-a trimis; 

vine noaptea, c`nd nimeni nu mai poate s] lucreze^  
(Ioan 9:4). 

V] 'ndemn]m s] v] ruga[i pentru noi \i s] da[i o m`n] de ajutor. 
Orice dona[ie pentru lucrarea misionar] din Rom`nia, poate fi trimis] 

pe adresa:  
Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523. 

caselor noastre, nu 'n 
cuno\tin[ele noastre despre 
adev]r, ci Adev]rul 'nsu\i se 
afl] 'n noi dirij`nd prin 
Duhul Sf`nt 'ntreaga noastr] 
fiin[] 'n lupta de cucerire a 
terenului r]mas. Misiunea 
noastr] se cuprinde 'n 
porunca Dumnului nostru 
Isus Hristos, %Duce[i-v] 'n toat] lumea \i propov]dui[i Evanghelia la 
orice f]ptur]” (Matei 28:19).  
 Poate cititorul s] cread] c] e nevoie de banii lui 'n lucrarea 
Domnului. "nainte de bani, Domnul vrea inima. Lui Anania \i 
Zamfira banii nu le-au fost de folos nici chiar pu\i la piciorele 
apostolilor, c]ci inima lor n-a fost curat], \i ce deznod]m`nt tragic au 
avut! Eu apelez la cei care caut], ca \i mine, un loc unde s]-\i poat] 
desc]rca dorin[a de a contribui c`t de pu[in la identificarea lor cu 
Mirele nostru. Cuv`ntul lui Dumnezeu spune la 2 Corinteini 11:2, %V-
am logodit cu un barbat...” Dac] suntem logodi[i, haide[i s] adun]m 
'mpreun] tot ce putem face noi, \i c`t mai mult, ca la venirea Lui s] 
vad] osteneala fiec]ruia.  
 Ast]zi, ca niciodat], timpul s-a scurtat, \i venirea Domnului 
nostru Isus Hristos este mai aproape ca oric`nd. S] c`nt]m cu 
'ntreaga nostr] fiin[] %La lupt], fra[i, pentru Hristos, 'n sf`ntul S]u 
r]zboi! Drapelul sf`nt s]-l [inem sus, victoria-i cu noi!”  
 Apel]m la to[i cei ce sunt n]scu[i din Dumnezeu s] facem faptele 
Aceluia care S-a dat pe Sine "nsu\i pentru noi. Nimic nu este prea 
mult pentru "mp]r][ia lui Dumnezeu. Maranata! 

Stuparul 

continuare din pagina 2 — 


