
Astăzi se împlinesc patru ani de când am intrat în casa de rugăciune în 
care ne adunăm acum. În multe privințe suntem o priveliște pentru alții, o 
fotografie care de fapt nu ne arată pe noi, ci arată harul și îndurarea lui 
Dumnezeu. De două ori găsim cuvântul acesta „privelște” (theatron în grecește) 
în Noul Testament, și de fiecare dată contextul este foarte dramatic, dureros, dar 
plin de slavă. „Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai 
de pe urmă, niște osândiți la moarte; fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, 
îngeri și oameni” (I Corinteni 4:9). „Pe de o parte, erați puși ca priveliște în 
mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v'ați făcut părtași cu aceia cari 
aveau aceeaș soartă ca voi” (Evrei 10:33). Mulțumind lui Dumnezeu pentru 
îndurările Lui nespuse! Să fim gata să-L slujim cu scumpătate după măsura 
binecuvântărilor pe care ni le dă mereu. Slăvit să fie Numele Domnului !
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Priveliștea



Scurte Comunicări

Sora Dorina Bejan și fiul Darius au 
fost în România câteva săptămâni, la 
Arad, și ne-a adus vești bune de la 
prietenii și frații noștri din cetatea de 
pe malul Mureșului.

Duminica trecută, o floare albă la 
amvon ne-a făcut curioși: În ce familie 
s-a născut o fetiță? Cine a născut o 
fetiță? Chrystal Caceras, fiica sorei 
Violeta Stancu, a născut vineri 19 
aprilie la orele 8:13 seara, o fetiță cu 
numele ELISA VIOLETA CACERAS. 
Felicitări și slăvit să fie Domnul!

Sora Opriș ne cheamă să ne rugăm 
pentru fratele și sora Feder Traian și 
Lucica din Florida, care sunt grav 
bolnavi amândoi.

Mircea și Mihaela Pătrașcu (fiica 
sorei Lidia Ni țu) din Georgia 
mulțumesc bisericii pentru rugăciunile 
înălțate pentru fiica lor  Gracy, care a 
fost operată.

Miercuri am fost vizitați de fratele 
Florentin Clipa, din Suceava, care ne-a 
informat despre lucrările pe care le 
întreprinde în tiprirea de cărți 

A plecat la Domnul 
sora Maria 
Străinescu, din 
Tampa, Florida, în 
vârstă de 80 de ani, 
soră de corp cu 
frații Petrică și 
Ghiță Arcan din 
Chicago. Sora 
Străinescu a locuit 
în Chicago între anii 
1981 și 2002, fiind membră a 
bisericii păstorite de fratele Buni 
Cocar. A fost bună prietenă cu 
verișoara sa, s. Ana Giuca.  A venit 
în America urmându-și fiica, întâi la 
Chicago, apoi în Arizona, și la urmă 
în Tampa. Înmormântarea va fi 
mâine, în Florida. Ne rugăm ca 
mângăierea și harul Domnului să fie 
peste cei pătrunși de durere la 
această despărțire.

Ioan Dăduică (1934-2018). Fratele Ioan Dăduică din 
Connstanța și-a sfârșit alergarea pe pământ marți 24 
aprilie 2018. Ioan Dăduică a fost păstor al Biseriicii 
Baptiste Nr. 1, „Sfânta Treime”, din Connstanța între 
anii 1965 - 1985, având și funcția de vicepreședinte al 
Comunității de București. În 1986 a venit în America 
și a păstorit timp de șapte ani Biserica Baptistă 
Română din Cleveland până în anul 1994, când s-a 
întors în România. Acolo a preluat pastoratul bisericii din Mangalia și 
Domnul i-a dat har înviorând lucrarea și prin câteva botezuri care s-au ținut în 
baia publică a orașului, și biserica a crescut frumos. A organizat studiile 
biblice cu persoanele în vârstă din Constanța. Au fost ținute seri de priveghi 
joi și vineri în săptămâna trecută, iar înmormântarea a fost ieri. Ioan Dăduică 
a fost un bun și harnic lucrător în câmpul Evangheliei, un om devotat 
chemării de a vesti Cuvântul Domnului. „Da, zice Duhul, ei se vor odihni de 
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.” (Apoc. 14:13).

apologetice traduse din limba engleză 
de la Institutul de Creaționism 
Ș t i in ț i f ic , ș i de prezentare la 
televiziunea română a programelor 
creștine . 



 

Moștenirea
„Domnul este partea mea de moștenire 
și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul 

meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la 
sorț, o frumoasă moșie mi-a fost 

dată!” (Psalmul 16:5-6).

Poate unii vă mai amintiți de 
cuvintele lui Richard Wurmbrand când 
venea pe la noi și ne spunea câte ceva 
din farmecul limbii ebraice și de 
cuvintele biblice ebraice care pentru 
noi erau enigme. Odată ne-a spus că în 
Biblie nu există verbul „a avea”, și că 
acolo unde avem în românește verbul 
acesta posesiv este de fapt o traducere 
interpretativă, nu exactă, fiindcă 
nimeni de fapt nu are nimic, numai 
Dumnezeu le are pe toate.

Frumoasă învățătură chiar și în 
acest lucru atât de mic, deși greu de 
înțeles.

Apostolul Pavel îi întreba pe 
corinteni, dintre care unii credeau că au 
motive să se laude cu bogățiile lor: 
„Căci cine te face deosebit? Ce lucru 
ai, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai 
primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai 
fi primit? (I Corinteni 4:7). Cu alte 
cuvinte, tot ce avem, ni s-a dat, și nu 
ne putem lăuda cu nimic. Casele, banii, 
mașinile, hainele, nu sunt ale noastre. 
Le ținem pentru o vreme și apoi le 
schimbăm sau le pierdem. Suntem doar 
ispravnici, administratori ai lucrurilor 
care ni s-au dat. Proprietarul tuturor 
lucrurilor este Dumnezeu.

Unii au avut fabrici, moșii întinse, 
uzine și bănci. Ce surpriză au avut 
când, fără nici un motiv și fără 
explicații, au venit comuniștii și le-au 
luat pe toate. Grozavă lecție, mai ales 
că explicația proprietății private o 
avem tot pe baza Bibliei. Dar aceast „a 
avea” este doar un paravan, un 
camuflaj, fiindcă adevărul e că nu 
avem nimic. Iluzia verbului „a avea” e 

foar te putern ică . Ne  
aprinde ambi ț i i le, ne 
consumă puterile. Și totuși 
„a avea” este o iluzie. 
Când ai zice că ai, vezi că 
nu mai există. Iov spunea: 
„Gol am ieșit din pântecele mamei 
mele, și gol mă voi întoarce în sânul 
pământului” (Iov 1:21). Tot ce avusese 
a fost doar pentru o vreme, ceva 
temporar.

Domnul Isus spunea: „Nu vă 
strângeți comori pe pământ, unde le 
mănâncă moliile și rugina, și unde le 
sapă și le fură hoții; ci strângeți-vă 
comori în cer, unde nu le mănâncă 
moliile și rugina și unde hoții nu le 
sapă, nici nu le fură.” (Matei 6:19-20). 
Adică, faceți un schimb, schimbați 
lucrurile temporare cu altele care sunt 
veșnice.

David se bucura totuși că avea 
ceva… era moștenirea lui (Ps. 16:5). 
Dar nu era de la Isai, tatăl său. Nu era 
din cuceririle de război. Nu erau 
palatele lui. Nu erau ogoarele familiei 
de la Betleem. Moștenirea cu care se 
lăuda David era Însuși Dumnezeu: 
„Domnul este partea mea de moștenire 
și paharul meu!” Față de moștenirea 
aceasta, toate lucrurile pe care le-ar fi 
putut „avea” David, erau o nimica.

Citim și ne mirăm că în Biserica 
primară, „mulțimea celor ce crezuseră, 
era o inimă și un suflet. Niciunul nu 
zicea că averile lui sunt ale lui, ci 
aveau toate de obște” (Fapte 4:32). 
Creștinii aceia se bucurau să nu aibe, în 
timp ce la noi bucuria mare este să 
avem. Ei au renunțat la ceva temporar 
ca să aibe ceva veșnic. Au renunțat la o 
iluzie, la ceva ce nu există, ca să 
câștige ceva real, frumos și veșnic.

Moștenirea noastră este Însuși 
Dumnezeu, binecuvântat să-I fie 
Numele! Abia când suntem buni 
administratori ai lucrurilor pe care ni 
le-a dat și renunțăm la o iluzie, abia 
atunci căpătăm prin El toate lucrurile.



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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  Întrebări biblice — regine: unele bune, altele rele…
  1. Ce regină știa că Daniel are darul proorociei?
  2. Ce tânără  evreică a ajuns regina Persiei?
  3. Care regină a vrut să distrugă linia regală din Iuda?
  4. Care regină a fost dată jos fiindcă și-a făcut un idol?
  5. Care mamă a crescut copilul, și apoi l-a dat reginei?

Sunt numai un rug…

Sunt numai un rug, un ciulin din pustie,
Un vrej care arde aprins de-o făclie;
Și-n flacăra sfântă jăratec sunt eu,
Când arde în mine Cel viu, Dumnezeu.

Sunt numai un ghem de țărână cleioasă,
Din care olarul vrea vasul să iasă,
Mă-ntinde pe roată, presându-mă strâns,
Și scoate din mine amarul în plâns.

Sunt mic, ne’nsemnat, un grăunte de sare,
Aproape nimic, într-o mare lucrare:
Vreau să mă topesc pentru alții la rând, 
Și gustul de har să-l dau celui flămând.

Sunt frunză de mir, și călcată-n picioare,
Dar chiar și așa, dau parfumul de floare,
Și drumul spre casă, la Tatăl ceresc,
Cu sfinte miresme îl împodobesc.

Sunt numai un strop, stropșorul de rouă,
Lentilă spre Cer, către lumea cea nouă,
Văd soarele sus, și de-aici din pământ,
Spun despre Isus, că El vine-n curând! (vp)

Răspunsuri la întrebările din 
săptămâna trecută:
1. Rahela (Geneza 29:9)
2. Socrul lui Moise (Exod 2:16)
3. Împăratul Cir (Isaia 44:28)
4. Cânt. Cântărilor 2:16
5. Apoc. 7:17

Clasa de catecheză, pregătitoare pentru 
următorul botez, va începe cursurile 
duminica viitoare de la ora 9:00 
dimineața. Învățători: Vasile Tămășan și 
George Ardelean

Sora Mioara Pop, președinta surorilor, și 
fratele Mitică Pop în vizită la noi

Trei tinere americance studente din 
statul Indiana ne-au vizitat în duminica 
trecută: Lenee Haessig, Elizabeth Barge, 
și Julia Peattie. Elizabeth a adus un 
cuvânt de salut și ne-a spus că iubește 
România și că în vara aceasta dorește să 
se mute la Brașov, ca să lucreze acolo ca 
misionară printre copii. Câțiva din  tinerii 
noștri au fost atinși de cuvintele ei și de 
râvna de a lucra în România pentru 
Hristos.


