singurãtatea. Am spus cã ea poate fi
consideratã un dar ceva primit ºi
acceptat.” „Ceea ce pun pe altarul
consacrãrii nu este nimic mai mult ºi
nimic mai puþin decât ceea ce am în
momentul de faþã.”
„Acum înþeleg altfel jertfa. ªi nu
doar înþelegerea mea este alta, ci ºi viaþa
mea. Accentul acum nu îl mai pun pe
pierdere, privare sau pe preþul care
trebuie plãtit. Vãd totul ca pe un act de
închinare inteligentã ºi ca pe un dar pe
care Dumnezeu mi l-a dat ca sã I-l dau
înapoi Lui, astfel încât El sã facã ceva din
el.”
„Singurãtatea este un pustiu,
însã dacã o primeºti ca pe un dar, daca o
accepþi din Mâna lui Dumnezeu ºi I-o
aduci Lui înapoi ca jertfã cu mulþumiri,
ea poate deveni o cãrare spre sfinþenie,
spre glorie, spre Dumnezeu Însuºi.”
„Rãspunsul la singurãtatea
noastrã este dragostea nu sã gãsim pe
cineva care sã ne iubeascã, ci sã ne
predãm în braþele lui Dumnezeu care nea iubit cu o iubire veºnicã. Dragostea faþã
de El se va exprima atunci printr-o
jertfire cu bucurie ºi din toatã inima în
dragoste faþã de alþii.”
„Sã-L lãsãm pe Dumnezeu sã
transforme singurãtatea noastrã în putere
de a sluji. Sã-L lãsãm pe El sã ne
elibereze de noi înºine, astfel încât sã
putem deveni slujitorii altora. Aºa cum
temelia unirii noastre cu Hristos este
dragostea Sa jertfitoare, tot aºa temelia
unirii noastre cu alþii este aceeaºi
dragostea care se uitã pe sine ºi
problemele ei ºi se jertfeºte pentru alþii.”

Inima împãrþitã
Trãim într-o lume în care
oamenii au inima împãrþitã; reuºesc
chiar sã trãiascã vieþi paralele. Dar noi ca
ºi creºtini, pentru a fi oameni de succes
trebuie sã-L avem ca sprijin pe
Dumnezeu, iar inima noastrã sã fie
întreagã a Lui.
„Apropiaþi-vã de Dumnezeu, ºi
El Se va apropia de voi. Curãþiþi-vã
mâinile, pãcãtoºilor; curãþiþi-vã inima,
oameni cu inima împãrþitã!“ (Iacov 4:8)
„Cãci Domnul Îºi întinde
privirile peste tot pãmântul, ca sã
sprijineascã pe aceia a cãror inimã este
întreagã a Lui...” (2 Cronici 16:9)
Doamne, ajutã-ne sã facem
aceste lucruri.
Beniamin Mureºan
ANUNÞURI:
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
Awanaora 18 - studiu; tema: Despre
iertare (în manual pg.177-178)
Duminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica
ALTE ANUNÞURI: ªcoala Prorocilor
va avea primele cursuri în 11,12 aprilie.
Vã rugãm sã vã înscrieþi la fratele pastor
Sunt aºteptaþi toþi cei care lucreazã cu
Evanghelia ºi cei care doresc sã se
pregãteascã temeinic pentru cunoaºterea
Cuvântului lui Dumnezeu

Citate din "Cãrarea singurãtãþii",
de Elisabeth Elliot
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SFATUL BISERICII
„Planurile se pun la cale prin sfat! Fã rãzboiul cu chibzuinþã. “
(Proverbe 20:18)

A

dunarea Generalã este momentul în care biserica Domnului se adunã la
sfat pentru a pune la cale planuri legate de viitorul ei. Biserica lui Cristos
este în rãzboi, iar pentru a purta un rãzboi eficient trebuie sã chibzuim în
vederea celor mai bune strategii de luptã. ªtim cã adversarii împotriva cãrora
avem de luptat sunt domniile ºi stãpânirile din locurile cereºti. Tocmai de aceea,
nu ne putem arunca în luptã fãrã o strategie adecvatã.
La acest popas, ne întrebãm de asemenea dacã pânã acum am luptat cu
chibzuinþã. Oare ne-am luptat bine? Oare am folosit armele cele mai potrivite?
Am fost suficient de uniþi? A fost viaþa noastrã curatã în ochii lui Dumnezeu? Neam îmbrãcat cu toatã armura lui Dumnezeu ºi am fost implicaþi cu toatã puterea
noastrã în aceastã luptã spiritualã?
A face rãzboiul cu chibzuinþã, înseamnã sã ºtii sã te opreºti ºi sã te
evaluezi. Sã nu ne trezim cã luptãm în vânt. Ne oprim sã ne numãrãm victoriile ºi
sã plângem înfrângerile. Dacã este cazul, îngropãm morþii ºi pansãm rãniþi.
Învãþãm din greºeli, înþelegând cã doar aºa putem deveni mai puternici. Folosim
prilejul sã ne încurajãm pentru luptã ºi cãutãm cu ºi mai multã dorinþã, împlinirea
voii lui Dumnezeu. Cerem descoperire pentru planurile Lui ºi suntem gata sã
renunþãm la ambiþiile noastre. Celebrãm victoriile din trecut ºi prin credinþã, ne
uitãm cu speranþã la victoriile viitoare.
Aceasta este Adunarea Generalã.
pastor Daniel Chereji
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Nu ºtiu dacã numai mie mi se
pare, dar parcã de câþiva ani încoace
timpul se scurge extrem de repede. Azi e
1 ianuarie ºi mâine e 31 decembrie ºi
într-o clipã s-a mai scurs un an.
Trãim în secolul vitezei ºi
aceastã vitezã e din ce în ce mai mare.
Lumea e din ce în ce mai tentantã, ne
oferã totul pe tavã: mâncare fast food, o
multitudine de informaþii foarte
accesibile, etc. În curând poate ne va
oferi ºi mântuirea într-un pachet de viaþã
asemeni unei asigurãri oarecare. Poate
vreunul va avea ideea „genialã” de a ne
lua din salar pentru a cotiza la partea
noastrã de mântuire pentru perioada
bãtrâneþii, asigurându-ne astfel porþia de
distracþie ºi trãire la cote maxime din
tinereþe.
Totul curge în jurul nostru foarte
repede ºi zilnic suntem asaltaþi de tot
felul de probleme. Ca ºi creºtini, în acest
secol al marii viteze, suntem chemaþi sã
ne oprim din alergarea noastrã de fiecare
zi la crucea lui Isus. E singurul loc din
lume ce poate aduce alinare sufletelor
noastre, ne poate da tãrie ºi ne poate
îndruma viaþa pe Calea plãcutã Lui.
Dorinþa mea pentru cest an care
se scurge atât de grãbit e sã stau cu ochii
aþinþiþi la El, sã rãmân tare în credinþa
mea ºi sã merg drept pe cãrarea pe care
El a pregãtit-o.
Sã rãmânem dar tari în credinþa
noastrã, sã nu ne lãsãm furaþi de viteza
lumii acesteia, uitându-L pe Isus într-un
colþ al sufletului, mergând astfel ca cei
din jurul nostru ce nu-L cunosc pe El ºi
puterea Lui. Sã nu ne fie ruºine sã arãtãm
tuturor cã suntem ai Lui ºi în aceastã
lume a mari viteze sã ne odihnim în El.
Aurelia Modoc

Semne ale naºterii din nou
„Trebuie sã vã naºteþi din nou.”
Ioan 3:7
La întrebarea: „Cum se poate
naºte un om bãtrân?” rãspunsul este
urmãtorul: Atunci când el este îndeajuns
de bãtrân ca sã moarã sã moarã faþã de
drepturile sale, faþã de virtuþile sale, faþã
de religia sa, faþã de orice ºi sã primeascã
înlãuntrul sãu viaþa care n-a fost
niciodatã acolo înainte. Viaþa cea nouã se
manifestã prin pocãinþa noastrã
conºtientã ºi sfinþenia noastrã
inconºtientã.
„Tuturor celor ce L-au primit...”
(Ioan 1:12). Cum am dobândit
cunoaºterea lui Isus printr-o percepþie
spiritualã interioarã sau prin ceea ce am
învãþat ascultându-i pe alþii? Am eu în
viaþa mea ceva care mã leagã de Domnul
Isus ca Mântuitor al meu personal?
Întreaga istorie spiritualã trebuie sã aibã
ca temelie cunoaºterea personalã a lui
Isus. A fi nãscut din nou înseamnã a-L
vedea pe Isus.
„Dacã un om nu se naºte din nou,
nu poate vedea Împãrãþia lui
Dumnezeu” (Ioan 3:3). Caut eu semne
ale Împãrãþiei lui Dumnezeu sau
recunosc domnia Lui? Naºterea din nou
îmi dã o nouã forþã vizualã prin care
încep sã discern domnia lui Dumnezeu.
Domnia Lui a existat tot timpul, ea fiind
legatã de natura Lui; acum, o datã ce am
primit natura Lui, pot sã vãd domnia Lui.
„Oricine este nãscut din nou nu
pãcãtuieºte” (1 Ioan 3:9). Încerc eu sã nu
mai pãcãtuiesc sau am încetat sã mai
pãcãtuiesc? A fi nãscut din Dumnezeu
înseamnã a avea puterea supranaturalã a
lui Dumnezeu de a înceta sã pãcãtuiesc.
În Biblie nu gãsim întrebarea: „Poate un
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creºtin sã pãcãtuiascã?” Biblia spune cu
tãrie cã un creºtin nu trebuie sã
pãcãtuiascã. Lucrarea eficientã a vieþii
celei noi se aratã în faptul cã nu mai
pãcãtuim nu doar avem puterea sã nu
mai pãcãtuim, ci am încetat sã mai
pãcãtuit. 1 Ioan 3:9 nu spune cã noi nu
putem pãcãtui, ci cã, dacã ascultãm de
viaþa lui Dumnezeu din noi, nu trebuie sã
pãcãtuim.
Ecaterina Gae
Cãrarea singurãtãþii
“Când ne gândim la a fi pãrãsit,
sau singur, ne referim la absenþa din jur a
oamenilor; când nimeni nu e alãturi de
tine, când nu ai cu cine sã vorbeºti. Sau
descoperim cã oamenii din jurul nostru
<nu sunt pe aceeaºi lungime de undã> cu
noi nu ne înþeleg, ceea ce poate fi chiar
mai rãu decât sã nu ai absolut pe nimeni
în jur. Aºadar, potrivit experienþei mele,
singurãtatea nu este înlãturatã dacã este
cineva lângã mine. Trebuie sã fie o
persoanã specialã care sã mã înþeleagã,
cineva care sã ºtie sã asculte ºi care poate
fi prezent, lângã mine, când am nevoie
de el.”
Însã „nici cea mai intimã
tovãrãºie omeneascã nu poate satisface
cele mai profunde nevoi ale inimii.
Inimile noastre sunt singure, pânã nu se
odihnesc în Cel ce ne-a fãcut pentru
Sine.” Numai Dumnezeu ne poate
satisface toate nevoile.
De ce nu ne rezolvã Dumnezeu
uneori singurãtatea? „Existã multe
lucruri pe care Dumnezeu nu le rezolvã
tocmai pentru cã ne iubeºte. În loc sã ne
scoatã din problemele pe care le avem,
El ne vorbeºte. În necazul sau
singurãtatea sau durerea noastrã, El ne
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spune: <Aceasta este o parte integrantã
a cãlãtoriei. Chiar dacã este porþiunea
cea mai grea, nu este decât o porþiune ºi
nu va dura tot drumul. Aminteºte-þi
încotro te cãlãuzesc. Aminteºte-þi ce vei
gãsi la capãtul cãlãtoriei un cãmin, un
port ºi un cer.>”
„Este posibil atât sã accepþi, cât
ºi sã înduri singurãtatea fãrã amãrãciune
când existã o viziune a gloriei din
spatele ei. Acesta este un lucru diferit de
suspinul resemnãrii sau înfrângerii, de
abandonarea descurajatã în faþa unei
sorþi rãuvoitoare, când doar stai ºi
accepþi. Faþã de împrejurãrile pentru
care în lume nu existã un rãspuns final,
avem douã posibilitãþi: fie sã le
acceptãm considerându-le alegerea
înþeleaptã ºi plinã de dragoste a lui
Dumnezeu spre binecuvântarea noastrã
(aceasta se numeºte credinþã), fie sã fim
iritaþi, considerându-le o dovadã a
indiferenþei Lui, a absenþei purtãrii Lui
de grijã, chiar a inexistenþei Lui (ceea ce
înseamnã necredinþã).”
„Singurãtatea noastrã nu poate
fi rezolvatã întotdeauna, însã ea poate fi
întotdeauna acceptatã ca fiind însãºi
voia lui Dumnezeu pentru momentul
respectiv, ceea ce o va transforma în
ceva frumos. (...) Dacã tot ceea ce ne
cere acum este disponibilitatea de a
accepta disciplina relativ simplã a
singurãtãþii, nu putem considera acest
lucru o parte a darului Lui, acela de a ne
permite sã umblãm cu El?” Dacã ne
gândim cã Dumnezeu ne-a dat totul, nu
ar trebui sã-I oferim ºi noi Lui totul?”
„A-I da lui Dumnezeu totul nu
înseamnã a-I da numai trupul meu ca o
jertfã vie, ci ºi orice altceva: tot ce sunt,
tot ce am ºi tot ce sufãr. Iatã un domeniu
vast, însã cel despre care discutãm noi
este o anumitã formã de suferinþã:

