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CONFORM LUI FRED SMITH
- “Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos” 

(1 Corinteni 11:1) -

Ralph Waldo Emerson obişnuia să-l salute pe Henry 
David Thoreau cu întrebarea: “Ce ţi s-a mai limpezit în minte 
faţă de ultima data când ne-am văzut?” Bătrânului Fred 
Smith îi plăcea şi lui aceasta întrebare. Prieten de-o viaţă cu 
Billy Graham, ZigZiglar şi Ken Blanchard, Smith a fost 
mentorul unei generaţii de lideri spirituali. Dar, mult mai 
important, el a fost un exemplu acasă. El a crezut cuvintele: 
“să istoriseşti fiului tău şi fiului fiului tău … ce semne am 
făcut în mijlocul lor” (Exod 10:2). 

Fiica lui Fred, Brenda ne împărtăşeşte câteva versete 
pe care le-a învăţat de la tatăl ei. Să aruncăm o privire: 
“Dragostea nu va pieri niciodată…” (1 Corinteni 13:8). Când 
doctorii i-au spus lui Fred că va muri, Brenda a spus: “Nu, îl 
voi lua acasă şi va trăi”. Aşa a făcut şi aşa a fost. Mulţi oameni 
în vârstă care mor din “cauze naturale” mor de fapt de 
singurătate. Dragostea este încă cel mai sănătos mediu al 

nostru; este cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru noi şi al nostru unii faţă de alţii. 
“Necazul aduce răbdare” (Romani 5:3).

Nu rata lucrurile bune din situaţiile dificile. încercările pot fi negative sau pozitive, 
în funcţie de cum le foloseşti. Unii oameni se aşteaptă ca viaţa să se deruleze după 
programul lor, dar încercările au propria lor agendă şi propriul ritm, iar răbdarea este 
singurul antidot. “În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul” (Romani 12:11). 

Directorul unei mari companii confirmă faptul că inginerii care se pensionează 
fără a avea în plan să-şi găsească o altă preocupare, mor 
deseori în decurs de 16 luni. Prin neimplicarea în viaţă, îţi 
acorzi permisiunea în mod inconştient de a muri. Filosofia lui 
Fred Smith a fost: “nu se poate să stagnezi şi să te menţii.” 
Pavel a spus: “dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face sâ 
trăiesc” (Filipeni 1:22). Şi pentru tine este la fel.

Când Dumnezeu îţi spune să faci ceva ce pare 
dificil sau neplăcut, El nu încearcă să-ţi îngreuneze viaţa 
sau să te împovăreze. Deseori, El nu face altceva decât să 
te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. “O! de ar 
rămânea ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să 
păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi”. Orice 
lucru pe care ţi-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el 
următoarea idee: “ca să fiţi fericiţi”. În mod încurajator, 
asta te va ajuta să începi să priveşti lucrurile diferit. Să 
trăieşti în pace în loc să te pierzi cu firea, este mai uşor 
când înveţi să-l răspunzi lui Dumnezeu imediat. Nu ezita. 
Nu negocia. Nu fă speculaţii. Şi orice faci, nu fugi. 

Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăieşti cu consecinţele dureroase. 
Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoieşti de lucrul acesta, opreşte-te 

şi citeşte istoria lui lona. Proorocul Samuel a spus: “Ascultarea face mai mult decât jertfele” 
(1 Samuel 15:22). Adevărul e că uneori va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L 
asculta pe Dumnezeu. Dar e mai bine să faci asta decât să-l ignori glasul, să trăieşti stresat, 
să pierzi binecuvântarea Lui şi să nu ajungi nicăieri. Uneori Dumnezeu îţi va cere lucruri pe 
care nu le cere altora; pe care nu ţi le va explica şi pe care nu le poţi înţelege; şi ale căror 
beneficii, după ce le-ai făcut, nu se vor vedea imediat. Dar dacă eşti convins că El te iubeşte 
şi că are un plan pentru viaţa ta, te vei preda Lui cu încredere, ştiind că în final “vei fi 
fericit”. 
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!
Să ne rugăm în această săptămână 
pentru urmatoarele familii din biserică:

Fam. Colojoară Samuel şi Eva;
Fam. Colojoară Ionică şi Tatiana;
Sora Jivan Dorina;
Sora Nicolicea Rodica;
Sora Alexandru Ana.
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Baiaş Lidia
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Ciprian I. Bârsan
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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Pentru ca am vrut sa fie asa cum vreau eu sa fie' Ma si gandisem la copilul 
unui prieten de-al meu cu care s-ar fi potrivit fata mea, om cu care facusem armata 
impreuna, vecin de-al nostru, om cu dare de mana.

De atunci am inceput sa o bat sistematic. Ea mi-a raspuns: ”Tata, eu de 
Dumnezeu nu ma pot lasa. Am investit tot ce am avut in El. Tie ti-a ramas doar 
dragostea de fiica. Lui I-am dat tot restul iubirii mele si nu am cum sa fac negot cu 
tine. TATA, nu ca nu vreau sa ma las de Dzeu, DAR NU POT SA MA LAS DE EL! 
Intro seara fiind mai beat ca de obicei am trantit-o jos si am lovit-o cu pumnii (nu 
stiu cati pumni iam dat) dupa aceea cu bocancii in gura si in cap. Au scos-o vecinii 
din mainile mele si au dus-o la urgenta. Cand m-am trezit din betie era la reanimare. 
Cand am intrat in salon, toti medicii si asistentele sau uitat la mine si mi-au reprosat: 
'Iesi afara bruta. Puscaria sa te manance.'

Nu i-am putut salva nici ochiul nici jumatate din obraz. A ramas paralizata. 
Cu un ochi nu o sa mai vada niciodata.' Le-am zis: 'Va rog frumos sa imi dati voie sa 
ma duc la ea sa o intreb daca m-a iertat.' Era toata infasurata in bandaje si iam spus: 
'Ma poti ierta?' Ea mi-a raspuns: 'Tata vorbim mai tarziu ca acum imi e somn.' Mam 
dus din nou la ea si am intrebat-o: 'Ma poti ierta?' iar raspunsul ei a fost: 'Tata Isus 
Cristos Si-a dat toata viata pentru mine. De luni intregi postesc sa te vad intors la 
Dumnezeu si am zis ca pot sa imi pierd viata aceasta, sa pierd ce am mai bun, dar 
tatal meu sa fie cu mine in cer. Am auzit ca n-o sa mai vad cu un ochi, dar nui nimic, 
slava Dlui, am mai ramas cu unul. Nu te ingrijora, o sa vezi ca o sa fie bine.' M-am 
prabusit la poala crucii lui Isus Cristos si mi-am intors si eu viata spre Domnul. 
Dumnezeu mi-a mantuit sufletul, dar rana din inima mea, frate Pustan, nu-i 
vindecata decat in seara aceasta.

Pentru ca luni de zile mam gandit la ce aduc eu in fata oamenilor acum, un 
rebut de fata, care nu mai are obraz. Cine se va casatori cu fata mea? Ce viitor mai 
are ea?” Dupa ce tatal mi-a povestit toate acestea, atat de mult l-am iubit pe mire, ca 
m-am dus la el si lam sarutat. L-am intrebat:” Ce ai vazut in ea?” Mi-a raspuns:” 
Frate Pustan, tu nu vezi cum straluceste fata ei? Nu imi trebuie pe cineva cu 
carapace, carapacea vine si pleaca.” …Frumusetea adevarata este frumusetea 
sufletului, a unui suflet dedicat lui Dumnezeu.Acesta nu ni-l poate fura nimeni 
niciodata. Daca Dumnezeu a sadit Duh Sfant in voi sunteti cele mai frumoase fiinte 
de pe pamant!
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Vladimir Pustan povesteste:

„Am fost rugat sa particip la o cununie ca 
sa tin locul unui coleg pastor plecat in America. 
M-am dus necunoscand pe nimeni si fara nici o 
tragere de inima pt ca nu era sectorul meu si 
trebuia sa fac ceva ce nu-mi placea. Nu stiam ca 
Dumnezeu voia sa imi dea o lectie deosebita in 
seara aceea.

Eram in biserica, la amvon, cand au venit 
mirele si mireasa.Nu ii cunosteam, localitatea aceea fiind departe de casa mea. A 
intrat ea prima, la brat cu tatal ei, care a dus-o pana in fata altarului. Nu mi'am putut 
desprinde ochii de la ea, indiferent cat de pocait sau de intelept as fi fost in slujba 
mea de pastor…Cu toate ca nu aveam voie sa ma uit astfel, stateam cu ochii holbati 
la ea cu groaza si oarecum cu repulsie. Nu avea decat jumatate de obraz; cealalta 
parte era stramba iar la un ochi nu se vedea decat albul, fiind intors in orbita.
N-am stiut ce sa cred in clipa aceea, iar cand a intrat mirele am devenit si mai confuz. 
A venit insotit de mama lui la altar, un mire frumos – asa baiat frumos nu mia fost dat 
sa vad pana atunci. Am facut slujba, dar n-am putut sa o fac bine. I-am declarat sot si 
sotie. El ia tras voalul de pe fata, a sarutat-o si ia lasat voalul pe spate. NU imi 
puteam desprinde ochii de la ei… Desi o parte dintre cei prezenti stiau, eu nu 
stiam… Mau invitat la masa: „Doar putin frate Pustan, esti asa departe si trebuie sa 
mananci ceva.” Mam asezat langa tatal miresei si gandindu'ma ca mireasa trebuie sa 
fie teribil de bogata, iam zis: ”Frate, e o nunta frumoasa superba cu asa lucruri 
frumoase aranjate pe mese… Dumneavoastra a-ti organizat nunta?!!” El mia 
raspuns:”Nu frate Pustan, ca noi suntem saraci lipiti pamantului. Mirele a facut 
totul. Ei sunt bogati.” Am simtit ca ma prabusesc. Zic:”Ce s-a intamplat cu fata 
dumneavoastra?”
Vroiam sa stiu daca din nastere a fost asa. Atunci au inceput sa-i curga lacrimile si 
sa'mi povesteasca: ”Eu i-am facut asta. Nu a fost fata mai frumoasa in cartierul 
nostru, poate nici in orasul nostru, ca ea. Cand a avut 6 ani sotia sa despartit de mine, 
a plecat. EU nu am vrut sa ma recasatoresc, ci am ramas cu fata ca sa o cresc, singura 
mea bucurie. In urma cu un timp oarecare pe cand era ultimul an de liceu, a venit 
intr-o seara la mine si mia spus: ” Tata, sunt plina de bucurie si te rog frumos sa ma 
ierti daca am intarziat. In seara asta tata am fost la biserica si Dumnezeu mi'a vorbit 
in mod special. Incepand de astazi eu vreau sa fiu copilul lui Dumnezeu.” Furios, i-
am raspuns: ”Cu mana mea te-am facut, cu mana mea te omor! Neam de neamul 
nostru nu ne-a mai facut nimeni de rusine casa. Te-am crescut pana acum si mi-am 
sacrificat viata; m-as fi putut recasatori dar n-am facut-o din cauza ta. 

Duminică 16 IUNIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Filip.2:1-18
                                   - după-masa 18:00-20:00 – Mat.8:23-27
Miercuri 19 IUNIE – 18:00-20:00 - Ps.25
Vineri 21 IUNIE – 18:00 – rugăciune
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