
  

 

Ianuarie - Martie 2011 

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

%Fiindc] "mp]r][ia cerurilor se aseam]n] cu un gospodar, care a ie%Fiindc] "mp]r][ia cerurilor se aseam]n] cu un gospodar, care a ie%Fiindc] "mp]r][ia cerurilor se aseam]n] cu un gospodar, care a ie%Fiindc] "mp]r][ia cerurilor se aseam]n] cu un gospodar, care a ieşşşşit disit disit disit dis----dededede----
diminea[], s]diminea[], s]diminea[], s]diminea[], s]----\i tocmeasc] lucr]tori la vie...^ (Matei 20:1)\i tocmeasc] lucr]tori la vie...^ (Matei 20:1)\i tocmeasc] lucr]tori la vie...^ (Matei 20:1)\i tocmeasc] lucr]tori la vie...^ (Matei 20:1)    

Invita[ie: 

%Treci 'n 

Macedonia, \i 

ajut]-ne !^ 
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 S-ar putea s] par] curios faptul c] albinele nu merg dou] 'mpreun]. 
Odat] matur], fiecare albin] porne\te pe cont propiu 'n lumea 
necunoscut] s] caute nectar. Poate fi gasit] la o distan[] de treizeci de 

kilometri c]ut`nd un singur lucru, hran] 
pentru familia ei. Nimenea din stupin] nu 
supravegheaz] zborul ei, nimenea nu o 
caut] dac] se pierde, ea are totul 'n natura 
ei, ea e n]scut] 'n familia de albine \i are 
libertate total]. "n caracterul ei domne\te 
un singur scop: %Ce pot face pentru 
familia mea?^. 

 Dac] aduce nectar, dac] aduce 
polen, dac] aduce propolis, sau ap], ea 
\i-a f]cut doar datoria. Albina poate fi 
asem]nat] cu celulele din corpul uman, 
care zilnic se nasc, zilnic mor, dar 

organismul (stupul) '\i contin] existen[a. Ele s-au n]scut 'n familia care 
de milienii '\i respect] scopul pentru care au fost create. Cu orce pre[, 'n 
orice vreme, albina r]m`ne albin]. 

 Compar`ndu-m] cu opera m]rea[] a lucr]rii lui Dumnezeu, prin 
harul d]ruit prin jetrfa Domnului Isus, m] simt o celul] extrem de mic]. 
Ce m] fascineaz] este faptul c] fiecare celul], deci \i eu, dac] e 'n 
Hristos, este %o f]ptur] noua, cele vechi s-au dus...”, av`nd 'n totalitate 
caracterul Creatorului ei. Acest Trup al M`ntuitorului are libertate total] \i 
nu-\i pierde identitatea, pentru c] e n]scut din Dumnezeu \i El vegheaz] 
cu scump]tate asupra ei. Apostolul spune c] a trai este un c`\tig, iar a 
muri este Hristos. Adev]ra[ii cre\tini, oriunde ar fi ei, lucreaz] pentru 
Hristos, adun] 'n Hristos, mor pentru Hristos, deci, ori vii ori mor[i ei 
sunt biruitori. Capul f]pturilor noi i-a trimis 'n lume cu promisiunea c] El 
este 'n ei \i ei 'n El, a\eza[i 'n locurile ceresti. Apostolul Pavel spune c] 
taina aceasta este mare, vorbind de Hristos \i biserica Lui. 

 S] revizuim umbletele noastre 'n fa[a cauzei care ne-a n]scut din 

Urmare 'n pagina 16  

Din lumea albinelor . . . 
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%Uita[i-v] cu b]gare de seam] la 
c]ile voastre! Sem]na[i mult, \i 

str`nge[i pu[in; m`nca[i \i tot nu v] 
s]tura[i; be[i \i tot nu v] potoli[i 

setea; v] 'mbr]ca[i \i tot nu v] este 
cald; \i cine c`\tig] o simbrie, o pune 

'ntr-o pung] spart]^ (Hagai 1:6). 

 

 
 Cu ajutorul Domnului \i al 
fra[ilor am intrat 'n al 21-lea an de 
lucrare misionar] pe meleagurile 
Rom`niei \i ale Republicii 
Moldova. Au fost ani binecuv`nta[i! 
Numai Ziua cea mare a Judec][ii 
va ar]ta c`te suflete au fost 
smulse de pe c]ile 
p]catului \i \i-au 
g]sit m`ntuirea 
'n binecuv`ntata 
Jertf] a Domnului Isus Hristos, \i 
c`te noi biserici au fost 'nfiin[ate 'n 
ora\ele, satele \i c]tunele de acolo 
de departe. Ei sunt fra[ii no\tri \i 
trebuie ajuta[i s] cunoasc] 
m`ntuirea sufletului \i s-o 
primeasc]. 

 Mul[umim pe aceast] cale 
tuturor celor ce ne-au ajutut 'n 
aceast] glorioas] lucrare. Astfel, 
prin b]nu[ul trimis, am pus 'n 
mi\care 130-150 de vestitori ai 
Evangheliei s] poarte vestea bun] 
s]rmanilor p]c]to\i, s] le 

deschid] ochii, s] vad] c] 
'ntorc`ndu-se la Dumnezeu, ei pot 
primi 'n dar, prin credin[a 'n jertfa 
Domnului Isus \i prin poc]in[], 
iertarea p]c]telor \i mo\tenirea 
ve\niciei 'mpreun] cu cei sfin[i[i 
(Fapte 26:17,18). Ce mare 

oportunitate oferit] nou] 
d e  D umn e z e u l 

dragostei! |i ce 
m ] r e a [ ] 

r]spl]tire ve\nic] vor avea to[i cei 
care au jertfit din pu[inul lor 
vremelnic pentru salvarea ve\nic] 
a fra[ilor no\trti! 

 Dar dup] ce am intrat 'n al 21-
lea an, am gustat \i o amar] 
decep[ie. "ntreb`nd de situa[ia 
casieriei, c] trebuie s] pl]tim 
lucr]torii pe u l t i m u l 

t r im e s t r u 
din 2010, mi s-a spus c] avem 
numai 5.000 dolari, iar noi trebuia 
s] avem vreo 40.000 de dolari. 
Dar nici cei 5.000, ce sunt 'n 
casierie, 'n balan[], nu sunt la 
venituri, ci la datorie. 

 Ce s-a 'nt`mplat? 

 La 'nchierea trimestrului Iulie-
Sept. s-au lucrat statele de plat] 
ale ajutoarelor de c]tre fr. Costel 
Cristea, coordonatorul misiunii 
noastre, iar fr. Pavel Ploscaru, 
casierul misiunii, avea cu 10.000 

 



4 

 

dolari 'n minus. Atunci, ca s] fac] 
fa[], \i s] pl]teasc] fra[ii lucr]tori 
care a\teptau banii 'n Rom`nia, a 
'mprumutat pe credit-cardul lui 
personal 10.000 dolari. Astfel c] 'n 
ultimul trimestru nu s-au adunat 
bani nici pentru plata datoriei, ci 
doar 3.000 s-au achitat. 

 De ce aceasta? 

 Proorocul Hagai spunea c] 
banii au fost pu\i 'n pungi sparte \i 
nu s-au mai ajuns pentru lucrarea 
Domnului. Nici m]car unii fra[i 
care au spus c] sponsorizeaz] pe 

cineva, nu au f]cut aceasta. 
Dar de la 1 la 15 ianuarie 

au mai sosit bani, \i s-a 
acumulat un fond de 
27.000 dolari. De aceea dau 

alarma. Lucr]torii au muncit \i 
trebuie pl]ti[i, datoria trebuie 
achitat], iar noi suntem la impas. 
Ce-i de f]cut?  

 |tim c] lumea 'ntreag] trece 
prin criz]. Dar to[i de S]rb]tori au 
c]utat s] aibe o mas] bogat], 
precum \i alte, alte cheltuieli. Bani 
pu\i 'n pungi sparte!  

 De aceea rug]m bisericile, pe 
fra[ii no\tri ca urgent s] ne trimit] 
un ajutor s] putem ie\i din impas. 

 Noi nu avem un om pl]tit, care 
s] mearg] din biseric] 'n biseric] 
s] adune bani pentru misiunne. Pe 
de alt] parte, nu avem aici nici un 
func[ionar pl]tit. Nici sutele de 
timbre puse pe scrisori nu le 
decont]m la casierie, ci sunt din 
buzunarul nostru. To[i banii 
primi[i, sunt 'n slujba Evangheliei.  

 Noi to[i purt]m marea 
r]spundere de m`ntuirea 
rom`nilor. Nu putem s] mergem 
noi personal, \i atunci e bine s] 
pl]tim pe un altul s] mearg] 'n 

locul nostru. Noi nu pl]tim 
salarii grase, ci acord]m un 
mic ajutor de 100 sau 200 
dolari pentru benzin], celor 
care cutreier] v]ile, dealurile 
\i mun[ii, prin ploi, z]pad] \i 
ge r ,  sp re  a  v es t i 
M~NTUIREA s]v`r\it] de 
Hristos Domnul 'n suferin[e 
amare la Golgota. Nici nu 
vrem s] ne l]s]m speria[i de 
nep]sarea unora. Nu vrem 
s] 'nchidem misiunea. Nu, 
nu vrem a\a ceva. 

Dumnezeul care ne-a purtat 20 de 
ani, avem 'ncrederea c] ne va 
purta mai departe. Un frate 
istorisea bisericii noastre cum el a 
reu\it ca 'ntotdeauna la primirea 
salarului, s] pun] 'nt`i la o parte 
partea Domnului \i Domnul i-a 
binecuv`ntat casa. 

 Fie DOMNUL 'nt`i 'n toate! 
 

  B]tr`nul vostru frate 
Petru Popovici  

A\a vorbe\te Domnul 
o\tirilor: %Uita[i-v] cu 
b]gare de seam] la 

c]ile voastre!^ 
(Hagai 1:7) 
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Sub norul slaveiSub norul slaveiSub norul slaveiSub norul slavei    
 
Adu-ne, Duh de 'nfr][ire, 
Sub norul slavei la un loc, 
S-avem cu to[ii o sim[ire, 
|i-n inim] acela\i foc. 
 
S] nu mai fie nici Apolo, 
Nici Pavel mare 'ntre noi, 
S] nu mai fie trei colibe, 
S] nu mai fie: noi \i voi. 
 
Adu-ne, Duhule al slavei, 
La harul sfintei 'mp]c]ri, 
S] nu mai vrem m]riri de\arte 
"n ale vrajbelor c]r]ri. 
 
S] nu se-aud]-n adunare 
Cine sunt ei, \i cine-s EU; 
S] ne 'ncingem cu \tergarul, 
Cu dragostea lui Dumnezeu. 
 
Adu-ne, Duh de 'ndurare, 
La drumul str`mt \i-anevoios, 
S] nu mai \tim alt] c]rare 
Dec`t pe unde-a mers Hristos. 
 
S-avem \i g`ndul Lui 'n inimi, 
A Celui care s-a smerit, 
|i a purtat doar o cunun] 
Pe fruntea Lui de R]stignit. 
 
Adu-ne, Duh al poc]in[ei, 
|i leag]-ne 'ntr-un m]nunchi, 
"n leg]tura p]cii Tale, 
|i-n pr]bu\irea pe genunchi. 
 
Doar Tu po[i s] ne-aduci la locul 
Unde s] st]m ca fra[i sub nor, 
S] fim Biserica-{i iubit], 
O turm] numai, \i-un P]stor ! 
       
                            Valentin Popovici  

Veni[i dup] Mine! 
 
%Veni[i dup] Mine, \i v] voi face pescari 
de oameni^ (Matei 4:19). 

 M`ntuitorul ne cheam] nu 
numai la El, ci \i dup] El; nu doar 
la m`ntuire, ci \i la tr]ire. Dar 
caracterul vie[ii \i mesajul divin al 
Domnului Isus Hristos sunt 'n 
direct] contradic[ie cu filozofiile 
veacului 'n care tr]im. 

 Azi Evanghelia Domnului e 
r]st]lm]cit], Biserica Lui prigonit], 
iar Numele Lui ur`t de mii de 
oameni. De ce? Fiindc] ar fi 
Evanghelia f]r] valoare? Nu, ci 
tocmai pentru c] Domnul Isus scrie 
\i azi ceva cu degetul pe p]m`nt, 
pentru c] r]stoarn] \i azi mesele 
din templu. 

 Oamenii "l resping, nu fiindc] 
mesajul Lui ar fi demodat, dep]\it, 
ci pentru c] le cere tuturor s] 
umble pe o cale nou], pe calea 
umilin[ei, calea purt]rii crucii, calea 
iubirii. Du\manii Domnului se tem 
de El, fiindc] 'i stinghere\te, le 
'ncurc] socotelile, le distruge 
'mp]r][ia, iat] de ce Domnul Isus e 
\i azi huiduit. El, Domnul nostru 
Isus Hristos este \i azi pentru lume, 
izolatul, singuratecul, r]stignitul, 
dilema, personajul jenant, un semn 
de mirare, o pricin] de poticnire, o 
nebunie. At`t de radical e ceea ce 
ne cere Domnul, 'nc`t nu 'ncape 
nici o alt] alternativ]: ori mergem 
dup] El, ori suntem vr]jma\i ai Lui. 
Eu vreau s] merg dup] Domnul. 
Ce vei face tu?   (V.P.) 
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^Dar dac] voi z]bovi, s] \tii cum s] te por[i 'n casa lui Dumnezeu, 

care este Biserica Dumnezeului celui viu, st`lpul \i temelia 

adev]rului^ 

(1Timotei 3:15) 

 

 E a\a de mare nevoie 'n vremea 'n care tr]im noi de oameni care s] 
\tie cum s] se poarte 'n Biserica lui Dumnezeu, sau mai bine zis, cum s] 
poarte de grij] de Biserica vie a Domnului Isus, care este St`lpul \i 
temelia adev]rului. 

 "n vremea lui Amos, Cuv`ntul Domnului avertiza pe cei din poporul 
lui Dumnezeu de atunci \i le spunea %Vai de cei ce tr]iesc f]r] grij] 'n 
Sion” (Amos 6:1). Duhul lui Dumnezeu i se adreseaz] lui Timotei \i-i 
subliniaz] dou] mari adev]ruri \i anume: 

  1. Biserica este a lui Dumnezeu, \i este st`lpul \i temelia adev]rului; 

  2. Importan[a purt]rii lui (a purt]rii de grij]) 'n Biserica lui Dumnezeu. 

 Am tr]it 22 de ani 'n California, 'n Bay Area, \i 'n to[i ace\ti ani m-a 
izbit 'n fiecare zi at`t prin arhitectura c`t \i prin felul 'n care era luminat] 
de afar] 'n timpul nop[ii, o cl]dire foarte impun]toare, \i anume Templul 
Mormonilor. Era a\ezat] 'n a\a fel 'nc`t de oriunde ai fi fost 'n zona San 
Francisco/Oakland, nu puteai s] nu o vezi. "n luna Decembrie, c`nd 
aniversau \i ei Na\terea Domnului Isus, erau 'ns] aprinse \i luminile 
dinl]untru \i atunci abia puteai s] realizezi complexitatea \i frumuse[ea 
cl]dirii. 

 Exist] 'ns] o cl]dire duhovniceasc], o zidire care nu are egal nici pe 
p]m`nt nici 'n cer, \i anume Biserica Dumnezeului celui viu, despre care 
Duhul 'i vorbe\te lui Timotei prin apostolul Pavel \i 'l instruie\te 'n 
privin[a felului 'n care trebuie s] aibe grij] de ea. 

 Purtarea de grij] 'n Casa lui Dumnezeu, care este Biserica lui 
Dumnezeu, const] pentru Timotei \i pentru noi pentru fiecare 'n parte, 'n 
c`teva lucruri, \i anume: 

 

1. Tu esti 'n Biserica lui Dumnezeu. 

Ai grij] ca s] tr]ie\ti 'ntotdeauna 'n lumin]! 
 Tr]ie\te 'n lumin], c]ci te privesc cei de afar]: Ei \tiu c] tu e\ti 

Purtarea de grij] 
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unul dinl]untrul bisericii \i privesc cu deosebit] aten[ie la via[a ta. 
Dumnezeu [i-a dat putere s] fi lumina lumii \i despre lumina aceasta a 
vorbit El c`nd a spus c] %tot a\a s] lumineze \i lumina voastr] 'naintea 
oamenilor...^  

 Nu eu \i nici tu, nu suntem Constructorul acestei cl]diri de origine 
cereasc], de\i suntem \i noi chema[i s] zidim la r`ndul genera[iei 
noastre, dar lumina noastr] scoate 'n eviden[] complexitatea Cl]dirii, 
forma cereasc] unic], culoarea alb] \i unicitatea fiec]rei pietre a\ezate 'n 
zidul cladirii \i desigur liantul care ne une\te pe to[i.  

 Tr]ie\te 'n lumin], c]ci te privesc cei dinl]untru: Da, \i cei 
dinl]untru se uit] la mine \i la tine \i la felul 'n care ne purt]m, \i vor da 
importan[a pe care o dai tu Bisericii lui Dumnezeu \i vor privi la lucrurile 
\i la lucr]rile lui Dumnezeu 'n felul 'n care vor vedea c] le pre[uie\ti tu \i 
eu.  

 Mi-aduc aminte c] am auzit pe o sor] t`n]r] care nu mi-a pl]cut 
cum vorbea despre comitetul bisericii din care f]cea parte, \i chiar atunci 
Domnul mi-a pus pe inima s]-i spun 'n fa[a aceleea\i audien[e: %Te 
sf]tuiesc s] dai aceea\i importan[] comitetului, importan[] pe care ai 
vrea s-o aib] acest comitet c`nd va veni vremea ca \i so[ul t]u s] fac] 
parte din comitetul bisericii^. 

 Tr]ie\te 'n lumin] \i nu uita c] 'ntotdeauna via[a ta vorbe\te 
despre tine, despre Biserica lui Dumnezeu \i despre Dumnezeul Bisericii, 
\i m]rturia pe care o depui poate s] aibe consecin[e unice pentru multe 
suflete care tr]iesc 'n jurul meu \i 'n jurul t]u. 

 Tr]im o vreme 'n care se poc]iesc oameni 'n sate \i 'n c]tune \i se 
deschid noi puncte de misiune chiar 'n casele lor \i e o nevoie 
extraordinar] ca s] sus[inem lucr]tori pentru aceste tinere vl]stare 
pentru ca ele s] 'nve[e de la oameni ca Timotei cum s] se poarte ca 
m]dulare 'n Biserica Dumnezeului celui viu. 

 

II. Tu esti 'n Biserica lui Dumnezeu: 

D] importan[] 'mp]r[irii resurselor Adev]rului.  
 Resursele de care are nevoie Biserica sunt venite de sus \i Dumnezeu 
nu accept] foc str]in 'n Biserica Sa. 

 Poart]-te 'n a\a fel ca prin purtarea ta fiecare m]dular s] fie con\tient 
'n fiecare clip] c] Biserica este Proprietatea lui Dumnezeu: Biserica este 
a lui Dumnezeu, e proprietatea Lui \i e cump]rat] de El prin s`ngele 
Domnului Isus Hristos, pe care L-a r`nduit ca s] fie Capul Bisericii \i 
nimeni nu poate s] fac] ce vrea \i cum vrea 'n Biserica Lui. 
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 Poart]-te 'n a\a fel ca prin purtarea ta fiecare m]dular s] fie con\tient 
de prezen[a lui Dumnezeu: Biserica se bucur] de aceast] resurs] f]r] 
egal de a avea 'n mijlocul ei, 'n orice moment \i 'n acelasi timp pe Tat]l, 
pe Fiul \i pe Duhul Sf`nt. 

 Folose\te Cuv`ntul lui Dumnezeu drept singura autoritate \i cu 
inten[ia pe care a avut-o marele Autor: Resursele Cuv`ntului sunt 
suficiente ca s] acopere toate nevoile \i toate trebuin[ele de orice fel ale 
fiec]rui m]dular 'n parte. 

 Ai grij] ca toate resursele Harului s] ajung] la toate m]dularele 
bisericii, potrivit cu nivelul de cre\tere, \i vegheaz] ca niciun suflet s] nu 
r]m`n] fl]m`nd. 

 C`nd Moise a vorbit poporului 'n Egipt \i le-a descries planul lui 
Dumnezeu, Cuv`ntul Domnului spune c] %aspra robie la care 'i supunea 
Faraon 'i 'mpiedica s] asculte.^ Grija fiec]ruia dintre noi e ca s] 'nlesnim 
prin tot ceea ce putem ca resursele harului s] ajung] la fra[ii nostri, a\a 
cum se 'ngrije\te o mam] ca fiecare din copiii ei s] nu sufere cumva de 
foame, ci s] fie p]rta\i la masa familiei. 

 

III. Tu esti 'n Biserica lui Dumnezeu: 

D] importan[] folosirii resurselor Adev]rului de c]tre fiecare 
m]dular 'n parte. 

 a) Urm]re\te efectul Cuv`ntului asupra m]dularelor. 

 b) Un m]dular s]n]tos este gata: 

 — s] primeasc] cu bucurie Cuv`ntul s]dit 'n el. 

 — s] se lase 'ndreptat de Cuv`ntul lui Dumnezeu. Domnul Isus 'i 
condamna pe cei din vremea Lui \i le spune: %V-am c`ntat din fluier \i n-
a[i jucat, v-am c`ntat a jale \i n-a[i pl`ns^, lucru care arat] c] ace\tia nu 
erau din oile Lui. 

 — s] devin] gazd] a Cuv`ntului sf`nt. %Cuv`ntul lui Dumnezeu s] 
locuiasc] din bel\ug 'n noi^. 

 Aten[ionarea aceasta, %s] \tii cum trebuie s] te por[i 'n Casa lui 
Dumnezeu^, este pentru noi pentru fiecare 'n parte. Dumnezeu ne-a 
d]ruit aceast] binecuv`ntare, bincuv`ntarea de a tr]i cu grij] 'n Sion, 
grij] de a tr]i cu grij], grij] de a fi la 'ndem`na Duhului pentru cei ce prin 
r`nduiala lui Dumnezeu depind de noi, sau privesc la noi, sau vor s] 
'nve[e de la noi cum s] devin] sau cum s] tr]iasc] via[a de copii ai lui 
Dumnezeu. 

Urmare 'n pagina 13  
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VE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PEVE|TI DE PE    

OGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEIOGORUL EVANGHELIEI 

MOLDOVA 
 

SOLCA. Fratele Greciuc Gheorghe ne comunic]: 

 %Am tr]it clipe 'n]l[]toare de p]rt]\ie 'n rug]ciune, 'n prezen[a 
Domnului nostru Isus Hristos, vineri spre s`mb]t] 26-27 noiembrie, 
'ncep`nd cu ora 21 p`n] la ora 4 diminea[a, 'n Casa de Rug]ciune din 
Solca, jud. Suceava.  

 Am invitat fra[ii, surorile \i prietenii la o noapte de veghe 'n rug]ciune 
cu medita[ie asupra cuvintelor: %Sfin[easc]-Se Numele T]u, vie 
"mp]r][ia Ta \i fac]-Se voia Ta^ din Ev. Matei 6:5-15. S-au spus poezii 
potrivite, c`nt]ri de fanfar] \i c`nt]ri cu biserica. Am folosit la slujire spre 
a 'n[elege cum trebuie s] ne rug]m 10 fra[i \i 2 prieteni. Au luat parte un 

Biserica din Solca cre\te 'n har \i 'n puterea Duhului Sf`nt 
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  num]r de 38 nepoc]i[i, 17 poc]i[i, 15 copii \i tineri, 'n total 70 persoane. 
A fost un har deosebit c`nd prietenii au 'nceput s]-\i m]rturiseasc] via[a 
lor f]r] Dumnezeu. Ne-am rugat pentru fiecare nem`ntuit, ca Domnul 
prin Duhul Sf`nt s] le dea lumina ca s]-L primeasc] pe Hristos Domnul 
ca M`ntuitorul \i Domnul lor. Am cerut cu prioritate poc]in[a poc]i[ilor, 
apoi a celorlal[i.  

 Dup] ora 3 din noapte, majoritatea din ei cu lacrimi 'n ochi au 
declarat c] vor s]-L urmeze \i ei pe Domnul Isus. Glorie Lui ! 

 Dac] ne va ajuta Domnul, dorim s] avem o a\a noapte de veghe \i la 
Ilise\ti pe data de 17 decembrie. Ruga[i-v] cu noi ca Domnul s]-i ajute a 
practica poc]in[a \i credin[a conform Sfintelor Scripturi. Doamne, fac]-
se voia Ta!^ 
 

Ini[iative la Solca 
Iar pe 22 decembrie, fr Greciuc ne-a scris: 

  %Dorim \i ne rug]m Domnului s] trezeasc] interesul oamenilor din 
Solca 'n ce prive\te m`ntuirea sufletului, noi am hot]r`t dou] lucruri: 

Din arhiva noastr] istoric]:  
Conferin[a Biblic] [inut] 'n 1918 la Akron, Ohio. 
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 1. S] mergem din cas] 'n cas] \i s] d]m gratuit o Biblie sau un Nou 
Testament.  

 2. S] merg cu Biblii \i literatur] religioas] 'n pia[a ora\ului din Solca 
duminic] diminea[a la ora 7, c`nd 'ncepe pia[a. Astfel duminic] 
diminea[a 19 dec. 2010 am trecut la ac[iune. Dup] o noapte geroas] de 
minus 15ºC, am sosit la pia[] \i oamenii umblau dup] cump]r]turi.  Am 
'ntrebat pe c`[iva cum e pia[a. Ei mi-au r]spuns: %Scump]... \i lumea n-
are bani^. C`nd am desf]cut pachetele mele cu Biblii \i literatur], reac[ia 
unora a fost:%Ce mai ave[i \i voi de v`ndut ? Le-am ar]tat Biblii, Noi 
Testamente, bro\urile %E\ti sigur?^ %Marea am]gire cu formalismul 
religios^. Unii au zis: %Am dori \i noi s] cump]r]m, dar banii sunt pu[ini^. 
Atunci am ridicat o Biblie \i le-am spus: %Aceasta este scrisoarea de 
dragoste a lui Dumnezeu pentru dumneavoastr]. Acum 'n luna 
cadourilor v-o dau gratuit. Ea v] spune c] Dumnezeu L-a trimis pe Fiul 
S]u la Betleemul din Iudea, s] se nasc] \i s] creasc], s] ne 
m`ntuiasc].^ "n diminea[a aceea am dat la 85 persoane ceea ce am 
avut. Unii ar fi vrut s] mai stea de vorb], dar eu m-am gr]bit ca pe ora 9 
s] pot fi la biseric] s] ne 'nchin]m Domnului. IMPACTUL A FOST 
DEOSEBIT. Unii au spus c] de mult doreau s] aib] o Biblie 'n casa lor. 
To[i s-au bucurat de darul primit. 

 

MUNTENIA 
 BUTURUGENI. Fr. Alexa Livius care lucreaz] 'n biserica aceasta, ne 
scrie: %Cuv`ntul sf`nt ne 'mb]rb]teaz], iar Duhul Sf`nt ne 'nsufe[e\te \i 
ne c]l]uze\te s] ducem vestea bun] a Evangheliei. Biserica Betel din 
Buturugeni unde slujesc de 7 ani are 60 membri, dintre care 15 sunt 
tineri. "n fiecare lun] 'n ultima zi de vineri ne adun]m cu alte 3 biserici 
din zon] \i avem p]rt]\ie 'mpreun]. "n lun] octombrie 2010, cu ajutorul 
Domnului am 'nceput o lucrare de misiune 'n comuna vecin] Gr]dinari. 
Un om iubitor ne-a pus la dispozi[ie o camer], unde ne adun]m 'n 
fiecare s`mb]t] \i vestim Cuv`ntul sf`nt. La aceasta ne ajut] \i tineri din 
Bucure\ti.^ 

 

OLTENIA 
 T~RGU JIU. Fr. Cornel Hudulin ne scrie: 

 %Anul 2010 pentru noi a fost anul anivers]rilor. Am aniversat 10 ani 
de la inaugurarea cl]dirii bisericii noastre \i 20 de ani de la 'nfiin[area 
bisericii 'n aceast] zon]. "n Septembrie am s]rb]torit inaugurarea cl]dirii 
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bisericii din Sambotin. Este al cincilea loca\ de 'nchin]ciune pe care 
Dumnezeu ne-a ajutat s]-l construim 'n aceast] zon] (\i zona aceasta de 
lucru nu este u\oar]), fiind una din cele opt biserici pe care le-am plantat 
'n ace\ti 20 de ani. 

 Slav] Domnului pentru toate aceste biserici \i pentru to[i oamenii 
care acum au oportunitatea s] aud] Evanghelia 'n aceste localit][i. 

 Prin harul Domnului 'n ace\ti 20 de ani au fost converti[i \i boteza[i 'n 
jur de 350 de suflete, mul[i dintre ei 'ns] au plecat 'n alte ora\e sau alte 
[]ri 'n c]utare de slujbe. Suntem mul[umitori lui Dumnezeu \i tuturor 

Imagini din casa de rug]ciune a bisericii din Sambotin, 'n luna 
septembrie 2010. 
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"mparte-[i p`inea cu cel fl]m`nd, \i adu 'n casa ta pe 
nenoroci[ii f]r] ad]post; dac] vezi pe un om gol, 
acopere-l, \i nu 'ntoarce spatele semenului t]u. 

(Isaia 58:7) 

Continuare din pagina 8 — PURTAREA DE GRIJ} 

 Sus[inerea de lucr]tori 'n Romnia are 'n vedere tocmai aceast] mare 
nevoie care trebuie acoperit] \i anume, credincio\ii din bisericile nou 
plantate s] fie inv][a[i cu dea-manuntul printr-o tr]ire practic], \i prin 
resursele harului, cum s] se poarte 'n Biserica Dumnezeului celui viu, 
st`lpul \i temelia adev]rului. 

 Doamne, Te rug]m s] continui s] ne 'nve[i pe to[i pe baz] proasp]t], 
cum s] ne ar]t]m purtarea de grij] 'n Biserica Ta, 'n diferite situa[ii \i 
'mprejur]ri, pentru ca cei dinl]untru \i cei de afar] s] poat] vedea 'n ea 
'ntodeauna c] a fost, este \i va r]m`ne pentru todeauna Biserica 
Dumnezeului celui viu, st`lpul \i temelia adev]rului. 

     Amin. 
Costel Cristea 

 

fra[ilor \i prietenilor no\tri dragi, care ne-au ajutat cu sprijin material \i 
rug]ciuni, ca aceste lucruri s] fie realizate.^  

 Au trecut peste 3 ani de la accidentul grav avut cu ma\ina de familia 
Hudulin. Acum fratele Cornel poate predica \i poate r]spunde chiar la 
chem]rile care i se fac pentru evangheliz]ri 'n alte ora\e, oriunde este 
solicitat. Domnul s] fie sl]vit pentru toate.  

Cu banul t]u, cu jertfa pe 
care o aduci Domnului 

ajut`nd pe fra[ii t]i de neam 
'n propov]duirea Evangheliei 
'n locuri 'n care nu vei putea 
niciodat] ajunge, '[i aduni o 
comoar] ve\nic], \i faci ca 
Evanghelia s] str]luceasc] 

pe meleagurile Rom`niei. 

Casa de rug]ciune din Sla\oma, locul de na\tere al lui Dumitru Cornilescu 
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Ne rug]m ca Domnul Seceri\ului s] fac] din anul 2011 un an 

bogat 'n roade sfinte, \i mul[i rom`ni s] fie c`\tiga[i la m`ntuire. 

  Mai demult am avut fericirea s-o cunosc pe cea a c]rei biografie a 
fost descris] 'n cartea %Femeia cea mic] de statur]^, \i a c]rei via[] a 
fost portretizat] 'n filmul %Hanul celei de-a \asea fericiri.^ Eroina de care 
vorbesc e Gladys Aylward.  

  Ce experien[] de neuitat s-o auzi vorbind pe aceast] femeie cu 
adev]rat %mic] de statur]^ (doar de un metru jum]tate), 'mbr]cat] 'n 
port chinezesc, povestindu-\i cu o voce puternic] istoria vie[ii! "mi aduc 
aminte c] a luat microfonul \i f]r] nici o alt] introducere a citit un singur 
verset: %Domnul a zis lui Avram: Ie\i afar]...^ Apoi ne-a descris credin[a 
lui Avraam \i drumul lui p`n] 'ntr-o [ar] necunoscut]. A continuat: %"ntr-
o zi, Domnul a vorbit unei sp]l]torese dintr-un cartier al Londrei \i i-a zis: 
%Ie\i afar]!^ L-am 'ntrebat atunci: %Doamne, unde vrei s] merg?^ Iar El 
mi-a r]spuns: %"n China!^ 

 A\a se face c] Gladys Aylward a plecat 'n China. Povestea vie[ii ei a 
continuat. |i ce via[] extraordinar]! C]l]toria de-a lungul Europei, apoi 
prin Rusia, cu o tigaie legat] de cureaua geamantanului, cu un 'nger 
p]zitor pe drumurile negre ale nop[ii 'nspre un vapor necunoscut, spre 
[inuturi interzise, un adev]rat roman de aventuri 'n via[a unei femei care 
a vrut s] asculte chemarea lui Dumnezeu. 

  Cu dou]zeci \i \ase de veacuri 'nainte, Domnul a vorbit unui alt 
slujitor, cu mult mai promi[]tor dec`t o sp]l]toreas]; acesta era 
descendent din neamul preo[esc. |i i-a vorbit 'ntr-un loc mult mai 
potrivit dec`t Londra: 'n Anatot, din [inutul lui Beniamin. Nu-i a\a c] v] 
vine mai u\or s] crede[i c] Dumnezeu a putut vorbi unui b]rbat din 
Anatot, dec`t unei sp]l]torese din Londra? B]rbatul acela se numea 
Ieremia, pe care Domnul l-a chemat s] fie profet al neamurilor. Dar 
Ieremia n-a vrut s] primeasc] chemarea. %Ah, Doamne, Dumnezeule,^ a 
gemut Ieremia, %vezi c] eu nu \tiu s] vorbesc, c]ci sunt un copil.^ Dar 
Domnul i-a r]spuns: %Nu zice: Sunt un copil!, c]ci te vei duce la to[i 
aceia la care te voi trimite \i vei spune tot ce-[i voi porunci. Nu te teme 
de ei, c]ci Eu sunt cu tine.^ 

  Chemarea Domnului aduce adesea surprize \i mirare 'n cei care 
nu se v]d califica[i. Ieremia credea c] scap] dac]-i aduce aminte 
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 Domnului (parc] Domnul n-ar fi observat deja!) c] era prea t`n]r. Gladys 
Aylward, n-am v]zut-o ru\inoas], dar \i ea i-a adus aminte Domnului de 
neputin[ele ei: era s]rac], n-avea educa[ie, nu se pricepea dec`t s] spele 
\i s] \tearg] praful, \i pe deasupra era femeie. In am`ndou] cazurile, \i 
cel al profetului \i cel al sp]l]toresei, problema a fost aceea\i, ori ascul[i 
ori nu ascul[i! Celelalte probleme, educa[ia, experien[a, v`rsta, sexul, au 
fost dep]\ite. Dumnezeu a gr]it, iar ei au ascultat. 

 Care e locul nostru pe c`mpul misionar? Domnul Isus a spus: %Voi (\i 
cuv`ntul cuprinde pe to[i, \i b]rba[i \i femei) ve[i fi martori ai Mei. Voi 
sunte[i sarea p]m`ntului. Voi sunte[i lumina lumii.^ La cuv`ntul 
Domnului, mii, zeci de mii, mul[imi f]r] num]r, au dat ascultare, 
indiferent de unde erau, indiferent cine erau. Au crezut 'n chemarea 
divin] care i-a pus deoparte ca s]-L urmeze pe M`ntuitorul. 

  Cuv`ntul %misionar^ nu apare 'n Biblie. "mi place mai mult 
cuv`ntul %martor^ \i e mult mai potrivit, c]ci se refer] la cineva care a 
v]zut ceva. Fecioara Maria l-a v]zut pe 'nger \i i-a auzit glasul, \i s-a 
predat f]r] rezerve, zic`nd: %Iat], roaba Domnului!^ Hot]r`rea ei a 
'nsemnat jertf], renun[area la tot ce avea ea scump, renun[area la 
reputa[ie, c]snicie, la planurile ei de viitor. %Fac]-mi-se dup] cuvintele 
tale!^ A \tiut bine, cuvintele veneau de la Dumnezeu, \i \i-a legat via[a de 
cuvintele acelea. 

 Cel ce te cheam] e St]p`nul universului. "[i ofer] o slujb], un loc de 
lucru. Dup] ce te-ai predat Domnului, dup] ce [i-ai adus 'naintea Lui 
trupul ca jertf], po[i aduce \i celelalte lucruri \i st]ri ale vie[ii: educa[ia ta 
sau lipsa de educa[ie, gusturile \i prejudec][ile, temerile \i ambi[iile, 
tinere[ea ta sau b]tr`ne[ea ta, faptul c] e\ti femeie sau b]rbat, cu familie 
sau f]r], bogat sau s]rac. Nimic din toate acestea nu sunt obstacole 
dac] le aduci la Domnul. Fii lini\tit 'n credin[a ta \i cunoa\te c] El este 
Dumnezeu. Stai 'n t]cere \i uimire, 'n a\teptare \i credincio\ie, \tiind c] 
Domnul vie[ii tale are metodele Sale minunate prin care '\i descoper] 
planurile ca s]-[i vorbeasc] \i s] te c]l]uzeasc]. 

  Iar atunci c`nd \tii c] ai v]zut ceva, fii martor, ridic]-[i glasul \i 
une\te-[i m]rturia cu 'ntreaga oaste de martori ai Domnului, ca \i G. K. 
Chesterton, care, fiind 'ntrebat odat] de ce crede 'n Dumnezeu, a 
r]spuns pentru milioane de credincio\i: %Credin[a e singura cheie care 
se potrive\te. E o cerin[] a vie[ii. Suntem cre\tini nu fiindc] ne 
'nchin]m acestei chei, ci fiindc] am trecut printr-o poart], \i am sim[it 
o nou] adiere care vine din sunetul tr`mbi[ei libert][ii peste p]m`ntul 
celor vii.^ 

Elisabeth Elliot 
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Rom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru HristosRom`nia pentru Hristos    
%Cât este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M%Cât este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M%Cât este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M%Cât este ziu], trebuie s] lucrez lucr]rile Celui ce M----a trimis; vine a trimis; vine a trimis; vine a trimis; vine 

noaptea, când nimeni nu mai poate s] lucreze^ (Ioan 9:4 ).noaptea, când nimeni nu mai poate s] lucreze^ (Ioan 9:4 ).noaptea, când nimeni nu mai poate s] lucreze^ (Ioan 9:4 ).noaptea, când nimeni nu mai poate s] lucreze^ (Ioan 9:4 ).    
Ruga[i-v] \i pentru noi. C]uta[i "mp]r][ia cerurilor. |i orice dona[ie 
pentru lucrarea misionar] din Rom`nia, se poate trimite pe adresa:  
Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.Romania for Christ, P.O. Box 2329, Pleasant Hill, CA 94523.    

Dumnezeu. O clip] e deajuns s] vedem ce facem cu libertatea de a lucra 
sau de a l`ncezi, a construi 'n Cer, a grabi venirea Lui, sau a mai z]bovi 

pu[in. 

     Familiile de albine au 'n 
co\ni[a lor o sumedenie de 
tr`ntori. Ei tr]iesc bine, 
m]n`nc] tot ce e bun \i 
proasp]t, se odihnesc \i ies 
la plimbare numa 'n orele de 
pr`nz, \i numai c`nd 

temperatura e potrivita, \i 99‰ din ei sunt nefolositori. Nu uita[i c`nd 
vine toamna ei sunt for[a[i s] r]m`n] afar]. (Citi[i 'n privin[a aceasta 
Epistola Soborniceasc] a lui Iuda). 

 Pentru unii din noi se apropie 
toamna vie[ii, pentru biseric] se apropie 
venirea Domnului. Cum st]m cu 
undelemnul? Azi se mai poate ob[ine, e 
gratuit, m`ine nu se prime\te nici cu 
'mprumut nici pe bani. Bel\ugul e at`t 
de mare 'nc`t ni se pare ve\nic. 

 C`nd tr`mbi[a va suna, pentru unii 
va fi prea t`rziu. S] d]m n]val]! Acesta 
este Cuv`ntul de ordine al Domnului 
pentru noi care ast]zi alc]tuim Biserica Lui. S] d]m n]val] 'n toate 
lucrurile 'n care Domnul ne vrea s] fim implica[i pentru l]rgirea 
"mp]r][iei Lui. 

Stuparul 

Continuare din pagina 2 — Din lumea albinelor 

%Nimeni nu poate sluji la doi st]p`ni. 

C]ci, sau va ur' pe unul \i va iubi pe 

cel]lalt; sau va [inea la unul, \i va 

nesocoti pe cel]lalt. Nu pute[i sluji lui 

Dumnezeu \i lui Mamona..^  

(Matei 6:24) 


