ºi rãspunsul a fost: „Da!”. Mi-a dat o carte
de vizitã ºi a zis sã-l chem data viitoare
când am nevoie. I-am mulþumit ºi am
plecat, dar când am ajuns la luminã am
vãzut cã pe cartonaºul respectiv scria doar
numãrul de telefon al unei firme de
taximetrie, nu un nume sau numãr
personal, aºa încât am pierdut urma
ºoferului cãruia îi datorez un drum de la
garã. Dar nu l-am uitat.
ªi mai ales nu L-am uitat pe Cel
care, pe când nu-L cunoºteam, m-a iubit, ºi
mi-a demonstrat-o prin jertfa supremã.
Multumesc, Doamne, pentru bunãtatea Ta
care mã copleºeºte, ºi pentru micile gesturi
de bunãtate cu care mã rãsfeþi trimiþândumi-le prin fraþi, prin prieteni, ºi chiar prin
necunoscuþi.
Ajutã-mã sã pot la rândul meu sã
arãt bunãtatea Ta altora, sã ajut cu bucurie
pe cei care au nevoie de o mânã de ajutor
din partea mea, ºi sã fiu gata sã daruiesc ºi
sã mã dãruiesc fãrã a aºtepta ceva în
schimb.
Claudia Pãduraru

În 13.02.2008 Senatul a votat
modificarile la Codul Familiei (in sensul
definirii exprese a familiei ca fiind uniunea
dintre un barbat si o femeie). Procesul
legislativ continua in Camera Deputatilor
care este CAMERA DECIZIONALA (ceea
ce inseamna ca proiectul de lege poate si
"muri" aici).
Activistii homosexuali s-au pus in miscare
si incearca, prin asociatiile lor
internationale, sa-i intimideze pe
parlamentarii romani pentru a NU vota
aceste modificari, care le reduc
considerabil sansele sa obtina vreodata
"casatorii homosexuale" in Romania.
In consecinta, trebuie ca
persoanele responsabile din aceasta tara sa

ia atitudine si sa petitioneze ACUM
Camera Deputatilor, cerand votarea
acestor modificari. VA ROG URMATI
INSTRUCTIUNILE PANA LA
C A P AT ! ! !
I n t r a p e :
http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2.p
etitie
Dupa completarea datelor
personale, textul petitiei poate fi simplu:
"Va rog sa votati in favoarea modificarilor
la Codul Familiei, in sensul definirii
casatoriei ca uniunea intre un barbat si o
femeie, nu uniune intre soti. Nu sunt de
acord c casatoriile intre persoane de acelasi
sex, asa cum doresc si fac presiuni
activistii homosexuali. Va multumesc."

STUDIU BIBLIC:
Romani 1:1-5; 5:21 - Aplicaþii

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - 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
-ora 18 studiu Tema: Cãlãuzirea (în
manual pg.197-198)
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
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uatã în chip tainic de lângã inima noastrã ºi pusã apoi sã stea tot lângã inimã, este
darul perfect pe care Dumnezeu a ºtiut sã ni-l ofere cu generozitate. Plãmãditã din
aceeaºi frãmântãturã ºi totuºi este mai delicatã, mai gingaºã, mai frumoasã ºi mai
finã. Sortitã de Dumnezeu sã fie aducãtoare de viaþã, este prima persoanã din lume care
ne i-a în braþe când venim pe lume. Ne vegheazã somnul, ne leagãnã, ne spune poveºti ºi
se roagã sã creºtem mari ºi sãnãtoºi. Ne sunt dãruite de Domnul sã ne acompanieze viaþa
devenind jumãtãþile noastre. Ne iubesc atât de mult încât sunt gata de orice sacrificiu, ar fi
gata sã renunþe chiar ºi la propriile vieþi, dacã ar ºti cã în felul acesta le salveazã pe ale
noastre. Ne stau alãturi la bine ºi la greu, ne încurajeazã când suntem deznãdãjduiþi ºi ne
ajutã sã mergem mai departe când ni se pare cã ne-au lãsat puterile. Sunt fericite dacã ºi
noi suntem fericiþi ºi suferã împreunã cu noi, când suntem triºti. Este intuitivã, atentã la
detalii, prevãzãtoare, iar când ne avântãm prea mult ºi cu nesãbuinþã înainte, ºtie sã ne
tempereze cu înþelepciune. Nu-i plac pericolele, vrea mai degrabã sã le evite decât sã le
încerce ºi face tot ce-i stã în putinþã sã ne þinã deoparte de orice risc. Nimeni nu o întrece în
compasiune, când are motive de bucurie sau tristeþe, plânge.
Însã când plânge, nu se sfieºte asemenea bãrbaþilor, nu plânge pe ascuns sau în
palme, ci plânge vârtos, de-a adevãratelea, plânge din inimã ºi fãrã ruºine. Plânge pentru
cã îi pasã ºi nu-i este teamã sã-ºi ascundã sentimentele. De multe ori are dreptate mai
multã decât noi ºi totuºi tace pentru cã nu vrea sã ne umileascã. Ne cunoaºte prea bine ºi
ºtie cã suntem prea mândri sã acceptãm cã am greºit. Suportã mai mult durerea ºi trece
mult timp pânã sã spunã cã o doare ceva anume.
Se roagã mai mult, poate tocmai pentru cã este mai slabã. Învaþã mai repede sã
depindã de Domnul iar inima ei se deschide mult mai uºor în faþa Evangheliei. Când aude
Cuvântul, sufletul ei se ºtie frânge, pocãindu-se. Nimeni nu luptã ca ea pentru familie ºi
nimeni nu poate iubi aºa cum ºtie ea sã iubeascã. Dacã plecãm de aici înaintea lor, se
îmbracã cernit ºi continuã sã ne poarte în inima lor ºi pe mai departe. Fãrã ele viaþa ar fi
lipsitã de farmec, florile n-ar mai merita culese, iar noi n-am fi zâmbit niciodatã.
Dumnezeule, îþi mulþumim frumos pentru darul acesta. O cheamã simplu: femeie.
„…femeia care se teme de Domnul va fi lãudatã” (Proverbe 31:30)
pastor Daniel Chereji
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de pur este fãcãtorul lui.
Când privesc un ghiocel, Îl vãd pe
Domnul Isus în alb îmbrãcat, cu capul
plecat ºi smerit. Deºi pare a fi slab, totuºi
mã gândesc la câtã putere îi trebuie sã
rãzbatã prin zãpada rece ºi tare. Aºa ºi pe
Domnul Isus, unii L-au crezut slab, cã S-a
lãsat pironit pe cruce, dar noi ºtim cã El a
fost Cel care a biruit moartea rece ºi
nemiloasã.
Într-un ghiocel vãd un nou început
de viaþã, vãd bucurie, fericire, pace, flori
frumoase care te rãsfaþã. Aºa este ºi cu
Domnul Isus de când L-am primit în inima
mea. De atunci, El, cu prezenþa Sa, mã
rãsfaþã în bucuria mântuirii. De aceea
vreau sã seamãn cu El, sau cu un ghiocel.
Estera Rusu

Isus- prietenul meu
Isus este prietenul meu cel mai
bun. El este întotdeauna alãturi de mine.
Mã ascultã ºi mã ajutã când mã rog. ªtiu cã
mã iubeºte ºi de aceea îl iubesc ºi eu mai
mult decât orice pe lume. Îi sunt
mulþumitor pentru cã îmi dã haine,
mâncare. Îi mulþumesc pentru pãrinþii mei
minunaþi care îmi spun tot ce nu ºtiu. Aº
vrea ca ºi alþii sã accepte ca Isus sã fie
prietenul lor.
Paul Chereji
Ce bine e!
Ce bine e când vine primãvara
dupã iarnã. Cine nu a simþit bucuria
primului ghiocel apãrut pe neaºteptate
printre frunzele cãzute astã toamnã ?
Oricât de lungã ar fi noaptea, ºtim cã vine
dimineaþa. Cu cât norul este mai negru ºi
gros, cu atât soarele ne va zâmbi mai
puternic. Ce bine e sã fii cu Hristos! Sã ºtii
cã orice s-ar întâmpla, avem un ajutor. În
vreme de restriºte ºtim cã avem un
Mijlocitor între noi ºi Tatãl, doar sã credem
ºi sã ne recunoaºtem micimea. Oricât de
grea ne-ar fi încercarea, ne pune la probã
rãbdarea. Când ne este cel mai greu, sã nu
uitâm sã privim în sus, spre cer... ºi sã ne
aducem aminte cã toate trec înspre binele
nostru ºi ce bine va fi cu El în cer. Nimic
din ceea ce ni se întâmplã nu e întâmplãtor
ºi fãrã voia Tatãlui nostru. Totul e sã
învãþãm sã mergem înainte, cu ochii la cer.
Marcela Giurgiuman

Luca 11:9-10: ,,De aceea ºi Eu vã spun:
Cereþi, ºi vi se va da: cãutaþi, ºi veþi gãsi;
bateþi ºi vi se va deschide. Fiindcã oricine
cere, capãtã; cine cautã gãseºte; ºi celui
ce bate, i se deschide.”
Probabil cã aceste cuvinte rostite de
Domnul Isus par pentru mulþi oameni din
aceastã lume, lipsite de suport real. Ne-am
obiºnuit sã nu primim nimic fãrã sã
trebuiascã sã plãtim, sã nu avem aproape
niciodatã lucrul pe care l-am dorit ºi l-am
cãutat, sã nu ni se deschidã uºile la care
batem de mult timp. Obiºnuiþi atât de tare
cu acest mod de a trãi, cuvinte precum cele
de mai sus ni se par atât de depãrtate de
realitate încât pur ºi simplu atunci când
suntem confruntaþi cu ele, ne este aproape
imposibil sã le credem. ªi totuºi, ce avea în
vedere Domnul atunci când le-a spus
aceste cuvinte ucenicilor? Nu cumva
cererile noastre, cãutãrile noastre sunt
îndreptate spre direcþii greºite? Nu cumva
aºteptãm de la oameni ºi de la lumea
aceasta lucruri pe care ni le poate da doar
Dumnezeu? Ce ciudaþi suntem noi
oamenii! Deºi declarãm cã Dumnezeu este

Sã fiu ca un ghiocel
Când privesc un ghiocel mã
gândesc la cât de plãpând ºi pur poate fi el.
Are atâtea calitãþi. Este un sol al primãverii
su un sol al trezirii din amorþealã la viaþã.
Toatã natura începe sã se trezeascã la viaþã
cu apariþia lui. Albul lui imaculat aratã cât
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sursa tuturor binecuvântãrilor, totuºi El
devine pentru noi aproape întotdeauna
ultima noastrã soluþie, dupã ce ne-am
epuizat toate cunoºtinþele, toate relaþiile ºi
dupã ce am obosit alergând prin lume.
Când ucenicii l-au rugat pe Domnul Isus
sã-i înveþe sã se roage, El nu le-a sugerat în
nici un caz cã stãruinþa lor în rugãciune era
necesarã din cauzã cã Dumnezeu ar putea
fi vreodatã atât de ocupat cu treburi încât
sã nu le fie auzite rugãciunile. Stãruinþa în
rugãciune ne învaþã sã depindem de
Dumnezeu, sã înþelegem dragostea Sa,
bucuria Sa de a ni se dãrui. Stãruinþa în
rugãciune ne va învãþã sã preþuim
rãspunsurile la rugãciuni, binecuvântãrile
primite din mâna Sa. Cu cât un lucru este
cãpãtat mai uºor ºi mai repede cu atât
tindem sã-l considerãm ca ceva de la sine,
ceva care ni se cuvenea, iar dacã nu-l mai
primim atunci când l-am vrut, începem sã
ne comportãm ca niºte copii rãsfãþaþi,
obiºnuiþi sã li se facã toate nazurile, atunci
când ei poruncesc. Dumnezeu vrea sã facã
din noi oameni care sã depindem de El, sã-i
cerem mereu sfatul ºi ajutorul în toate
domeniile vieþii noastre, sã înþelegem cã
despãrþiþi de El nu putem sã facem nimic.
Promisiunea Lui este cã vom cere ºi ni se
va da, vom cãuta ºi vom gãsi, vom bate ºi
ni se va deschide dar, va trebui ca mai întâi
sã cãutãm Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
neprihãnirea Lui, ºi toate aceste lucruri ni
se vor da pe deasupra. Amin!
Mia ºi Claudiu Lupu

Mã impresioneazã în schimb
gesturile mici de bunãtate. Când cineva
mã ajutã, îmi dãruieºte ceva fãrã a dori
ceva în schimb de la mine, îmi spune un
cuvânt de încurajare sau îmi zâmbeºte
sincer, sunt nu doar recunoscãtoare ºi
fericitã, ci mã cuprinde un sentiment greu
de exprimat, o oarecare sfialã.
Fiecare om are greutãþile ºi
problemele lui, treburile lui, ºi conºtientã
de asta îmi vine greu sã cer ajutorul cuiva.
Prefer sã mã descurc cât mai mult pe cont
propriu. Dar sunt situaþii în care am nevoie
de o mânã de ajutor, ºi mulþumesc
Domnului pentru toþi acei care mi-au
întins-o. Apreciez fiecare gest de bunãtate,
cât de mãrunt, ºi îl pãstrez ca pe o
pietricicã preþioasã. (Da, D., nu am uitat cã
te-am pus la miezul nopþii pe drum sã mã
ajuþi la un bagaj greu.) ªi Domnul m-a
binecuvântat cu o bogãþie de nestemate de
acest fel. Vreau sã mã opresc asupra
câtorva care m-au marcat recent.
Am avut o problemã de rezolvat
în Cluj, aveam nevoie de ajutor, ºi l-am
primit din partea unei fete pe care în acea
zi am vãzut-o pentru prima datã. A
petrecut ore întregi cu mine ºi m-a ajutat.
Nici nu pot spune cât de mult am apreciat
ajutorul acesta venit de la o persoanã care
nu avea nici o obligaþie faþã de mine ºi pe
care nu cred ca o voi putea rãsplãti
întorcându-i gestul.
Seara mã întorceam obositã
acasã. Am luat de la gara un taxi. Când sã
plãtesc, ºoferul mi-a spus ca nu are sã-mi
dea rest. I-am spus sã-ºi reþinã o sumã
rotundã ºi sã îmi dea mai puþin, dar a spus
cã nici aºa nu are. ªi a zis: „Lãsaþi cã plãtiþi
data viitoare.” I-am spus cã pot merge la
non-stop sã schimb banii, dar a rãspuns:
„Nu, lãsaþi!”. Eram foarte uimitã ºi îmi
venea greu sã accept ca o persoanã
necunoscutã sã îmi ofere un serviciu
gratuit. Chiar mi-am exprimat
nedumerirea: „Cum, m-aþi adus gratuit??”

Pietricele preþioase de bunãtate
Nu mã ºocheazã, ºi nici mãcar nu
mã mai mirã cuvintele sau gesturile
rãutãcioase, bãdãrane sau egoiste. Nu-i
uºor sã trãieºti în lumea asta întoarsã cu
susul în jos, ºi nu mã mir cã oamenii ajung
sã fie acri, îmbufnaþi, prost dispuºi sau
nervoºi.
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