ruga pentru ei), au coborât la marginea
mãrii ºi s-au suit într-o corabie ca sã
plece la Capernaum. ªi nu numai atât.
Scrie Ioan cã sufla un vânt puternic ºi
marea era întãrâtatã, adicã era ºi vreme
rea, ºi ei L-au lãsat pur ºi simplu singur
acolo! Citisem de multe ori acest pasaj
dar niciodatã nu mi-a vorbit aºa. Oare
ce-o fi fost în capul ucenicilor?
M-am gândit mult ºi cu atenþie la
aceste cuvinte, ºi am fãcut o paralelã
între viaþa mea ºi acest episod. De multe
ori m-am simþit aproape de Domnul, „pe
munte” la aer curat ºi totuºi am plecat de
acolo. Am coborât de acolo fãrã nici o
justificare, lãsându-L parcã singur… ªi
numaidecât „vântul” problemelor a
început sã sufle ºi „marea” vieþii mele a
devenit întãrâtatã.
Însã Domnul Isus face ceva
nemaipomenit: merge la ei pe mare. Nu-i
mustrã cã au plecat, nu le reproºeazã
nimic, ci face o minune, ca sã-i
întãreascã. Ce minunat! Ce s-ar fi
întâmplat dacã nu plecau fãrã El? Nu Lar fi vãzut umblând pe mare ºi
apropiindu-Se de corabia lor!
Ce superbã poate fi relaþia
omului dacã stã aproape cu Mântuitorul
sãu! El poate greºi, poate sã se împiedice
însã poate sta liniºtit, pentru cã Isus va
veni la el pe mare cândva fi disperat. Nu
am înþeles aceste lucruri decât acum. ªi
credinciosul care îl iubeºte pe Isus va fi
plin de dorinþa de a-I fi un rob bun ºi
ascultãtor. El va greºi fãrã intenþie, din
neveghere, din neatenþie sau din prostie,
dar totdeauna, absolut întotdeauna Isus
va merge la el pe mare, ca sã-L ia cel
cãzut din nou în corabia sa! Ce superb!
Însã acest mesaj nu este pentru
cei vicleni, care s-au împãcat cu Domnul

Isus numai ca sã fie ei mântuiþi sau sã
câºtige cine ºtie ce lucruri materiale.
Nici mãcar pentru creºtinii „cãldicei” nu
este promisiunea aceasta pentru cã, zice
Domnul Isus: „… fiindcã eºti cãldicel,
nici rece, nici în clocot, am sã te vãrs din
gura Mea.“ (Apocalipsa 3:16)
Fie ca sã ardem toþi pentru
pãrtãºia cu El ºi asta o putem face întrun singur fel: stând mult în Cuvântul lui
Dumnezeu, citind Scriptura, pentru cã
atunci va veni ºi dorinþa dupã rugãciune
ºi dupã o viaþã sfântã. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!
Marina Pintea
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - ªedinþã de Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 - Clubul pentru copii Awana
Duminicã - ora 10, 17 - Biserica
SÃ NE RUGÃM PENTRU:
*Când te-ai rugat ultima datã?
*Când te-ai rugat ultima datã pentru
fratele Daniel Chereji ºi nu doar pentru
sãnãtatea lui trupeascã?
*Când ai plâns în rugãciune ultima datã
pentru un suflet pierdut?
*Când te-ai rugat ultima datã pentru
lucrãrile ºi lucrãtorii bisericii?
*Când te-ai rugat ultima datã sã aflii
cum poþi sluji biserica Domnului sau
cum poþi sluji mai bine?
*Vrei doar sã guºti binecuvântãri sau sã
fii folosit ca unealtã prin care sã vinã
binecuvântãrile?
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GÃSIT DORMIND
„Temeþi-vã ca nu cumva, venind fãrã veste, sã vã gãseascã
dormind.“ (Marcu 13:36)

I

sus Cristos urmeazã sã vinã. Realitatea venirii Sale este indiscutabilã. Însã
oricât am dori, noi n-avem cum sã ºtim care va fi momentul revenirii Lui, iar
Domnul Isus nici nu ne-a încurajat sã încercãm aflarea acestui lucru. Dar
Cristos ne cheamã pe toþi sã veghem. În acest fel, oricând ar veni El, noi vom fi
pregãtiþi sã-L întâmpinãm. Gândiþi-vã la ruºinea pe care vor trebui sã o suporte cei
care vor dormi atunci când va veni Cristos. Aceºtia vor fi asemenea ostaºului care
doarme în timp ce este la post iar comandantul vine în inspecþie pentru parada
finalã. Evident, Domnul Isus nu vorbeºte aici despre cei care vor dormi fizic. Asta
ar însemna sã nu ne mai odihnim niciodatã. Gãsit dormind, înseamnã sã fii
preocupat prioritar cu altceva decât cu aºteptarea Domnului Isus.
Gãsit dormind înseamnã sã tratezi cu indiferenþã lucrurile spirituale ºi
relaþia ta cu Isus Cristos. Gãsit dormind înseamnã sã neglijezi rugãciunea,
biserica, Cuvântul ºi legãtura frãþeascã, precum ºi datoria de a le vorbi ºi altora
despre mântuire. Gãsit dormind înseamnã sã n-ai nicio preocupare spiritualã
serioasã, chiar dacã din afarã pari un credincios bun ºi respectabil. Gãsit dormind
înseamnã sã nu-þi foloseºti talentele, priceperea ºi darurile cu care te-a înzestrat
Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Gãsit dormind înseamnã sã stai nepãsãtor în ciuda
faptului cã ai încã relaþii nerezolvate cu fraþii de credinþã. Gãsit dormind înseamnã
sã te fi sãturat de slujire, sã fi abandonat lucrarea în seama altora, indiferent care ar
fi motivul. Gãsit dormind înseamnã sã fi lãsat greutãþile, poverile sau necazurile
sã te doboare, încetând sã mai crezi cã Isus poate sã intervinã. Oricine doarme în
felul acesta este chemat sã se trezeascã. Vine Isus!
pastor Daniel Chereji
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a vieþii ci o transformare interioarã
radicalã. Dumnezeu Însuºi coboarã sã
locuiascã în inima omului aducând cu
Sine puterea de a birui cauza ruinãrii,
adicã pãcatul.
Odatã restauraþi de Dumnezeu,
copiii Sãi vor preþui viaþa nouã primitã
în dar ºi vor deveni neobosiþi cãutãtori
de comori care încã mai au nevoie de
restaurare. Isus Cristos restaureazã orice
viaþã care apeleazã la iertarea Lui.
Oricât de ruinatã ar fi viaþa ta, vino cu
încredere la Domnul Isus ºi vei fi
restaurat pentru veºnicie.
N icu Lãcãtuº

Viaþa credinciosului- o ruinã
restauratã
O, adevãrat ºi cu totul vrednic de
primit este cuvântul, care zice:
„Hristos Isus a venit în lume ca sã
mântuiascã pe cei pãcãtoºi”, dintre
care cel dintâi sunt eu.
1Timotei 1:15
Când apostolul Pavel a scris
aceste cuvinte, cred ca în mintea lui era
gândul acesta: Dacã Dumnezeu mã
iubeºte pe mine, atunci înseamnã cã
într-adevãr El iubeºte pãcãtoºii. Deºi era
un om de o moralitate ireproºabilã ºi
greu de egalat, totuºi, el nu
minimalizeazã starea de pãcãtoºenie
care îl caracteriza ºi pe el. El înþelege cã
viaþa trãitã fãrã Dumnezeu, indiferent
cât de frumos ar fi trãitã, este o viaþã
ruinatã din perspectiva veºniciei.
Înþelege de asemenea cã restaurarea
unei vieþi ruinate de pãcat ºi înstrãinare
de Dumnezeu este posibilã prin lucrarea
de ispãºire realizatã de Isus Cristos la
cruce.
Viaþa este comoara cea mai
depreþ pe care o primim când ne naºtem
în aceastã lume. Datoritã pãcatului însã,
aceastã valoare veºnicã este
transformatã într-o ruinã cu fiecare clipã
trãitã departe de Dumnezeu. Vestea
bunã este cã Isus Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, în dragostea Sa a coborât în
lumea noastrã sã restaureze vieþi
ruinate. Din ruinele imoralitãþii, a
indiferenþei, a ignoranþei faþã de
Dumnezeu, Isus Cristos oferã ºi astãzi
restaurare tuturor pãcãtoºilor care vin cu
viaþa lor ºi o aºeazã în mâinile Lui
pentru a primi iertarea. Aceastã
restaurare nu presupune o îmbunãtãþire

Din dragoste pentru noi
Dispreþuit ºi pãrãsit de oameni, om al
durerii ºi obiºnuit cu suferinþa, era aºa
de dispreþuit cã îþi întorceai faþa de la
El, ºi noi nu L-am bãgat în seamã.
Isaia 53:3
Dar Dumnezeu Îºi aratã dragostea faþã
de noi prin faptul cã, pe când eram noi
încã pãcãtoºi, Hristos a murit pentru
noi. Romani 5:8
Preaiubiþilor, dacã astfel ne-a iubit
Dumnezeu pe noi, trebuie sã ne iubim
ºi noi unii pe alþii. 1 Ioan 4:11
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Din dragoste pentru noi
Isus pe pãmânt a venit
Din dragoste pentru noi
Ce mult S-a umilit!
Din dragoste pentru noi
A suferit mereu.
Din dragoste pentru noi
A fost biciuit,
Din dragoste pentru noi
Scuipat ºi lovit.
Din dragoste pentru noi
A fost strãpuns
Din dragoste pentru noi

Sângele Lui cel sfânt a curs.
Din dragoste pentru noi
Pe curuce-a murit rãstignit
Din dragoste pentru noi
Fiindcã atât de mult ne-a iubit.
Din dragoste pentru noi
Isus ne-a iertat,
Din dragoste pentru noi
În sânge sfânt ne-a spãlat.
Din dragoste pentru noi
Curând va reveni
Ca sã-i ia în slavã pe ai Sãi copii.
Olga Berchi

cãlãuzit pas cu pas, te-a purtat din
biruinþã în biruinþã ºi þi-a dat putere în
încercãri. Domnul fie lãudat pentru tot
ceea ce face în vieþile noastre!
Rozica Rus
De mic am fost diagnosticat de
paraparezã, ºchiopãtam. Mai mulþi
medici au zis cã nu se poate face nimic
la picior. Anul trecut în noiembrie o sorã
de la grupul de pãtãºie la care umblã
pãrinþii ne-a sugerat sã megem la un
medic. Am fost ºi ne-a spus cã trebuie o
lungire de tendon. Cu o strângere de
inimã parcã nu ne venea sã credem cã
dupã 17 ani voi merge corect.
Îndemnaþi de unii fraþi ºi surori care sau rugat pentru aceastã problemã, pe
data de 16.01.2008 am fost operat.
Operaþia a decurs bine ºi dupã o pauzã
de 3, 4 sãptãmâni la pat voi putea sã calc
pe picior ºi sã vãd minunea pe care
Domnul a fãcut-o cu mine. Doresc sã
mulþumesc întregii biserici pentru
susþinerea în rugãciune. Mi-e dor sã fiu
cât de repede din nou împreunã cu voi.
Robert Tãmaº

"Binecuvânteazã, suflete, pe Domnul
ºi tot ce este în mine sã binecuvânteze
Numele Lui cel sfânt " Ps. 103:3
Toþi psalmii conþin laude la
adresa Numelui Dumnezeului nostru!
Îmi place atât de mult sã-i citesc ºi sã-L
laud ºi eu alãturi de psalmiºti pe Cel care
meritã toatã lauda, cinstea ºi mãrirea în
vecii vecilor!
Pe parcursul vieþii am
experimentat atât de mult îndurarea,
bunãtatea ºi dragostea Domnului, încât
nu-i voi putea mulþumi îndeajuns
niciodatã. Pacea pe care o am chiar ºi în
furtunile vieþii, iertarea deplinã pe care
o am în El, mã motiveazã sã-I
încredinþez Lui fiecare domeniu al
vieþii, ca El sã-ªi facã lucrarea în viaþa
mea.
Aº dori sã îndemn pe toþi cei
care ezitã în a-L urma pe Domnul, sã ia
aceastã decizie cât mai curând, pentru
cã numai atunci vor fi cu adevãrat
fericiþi ºi vor vedea mâna bunã a
Domnului în vieþile lor.
E atât de minunat sã te uiþi în
urmã ºi sã vezi cum Domnul te-a

Comori din
Evanghelia dupã Ioan (II)
Dupã ce am observat cã oamenii au vrut
sã-L facã împãrat cu de-a sila ºi Isus S-a
dus la munte, numai El singur, am vãzut
încã ceva interesant: ucenicii L-au
pãrãsit ºi au coborât la marginea mãrii.
Oricine iubeºte muntele ºtie cã
a pãrãsi pe cineva pe munte înseamnã
crimã. Nu ºtii ce se poate întâmpla ºi nu
te mai întâlneºti cu omul acela
niciodatã. Ucenicii au fãcut un astfel de
gest cu Domnul Isus. Ei L-au aºteptat pe
Mântuitorul pânã ce s-a înnoptat ºi,
dacã nu a venit pânã atunci (poate cã Se
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