Isus ºi când vãd suferinþele Lui... Când
ºtiu ce mult mã iubeºte.... cã ºi-a dat
viaþa pentru mine, îmi dau seama cã
toatã suferinþa mea, toate greutãþile
mele se tresformã în nori de praf...
trecãtori....Vãd exemplul Lui de
dragoste.... dãruire... ºi mã rog... Îi
mulþumesc pentru toatã viaþa mea ºi
dispare orice sentiment de
nemulþumire. Îl slãvesc,mã întorc
uºuratã... ºi mã gândesc cã pot sã-mi
port crucea ºi „pot totul în Cristos care
mã întãreºte.”
Eli Vârtaci

promisiunile Sale.
Sunt binecuvântatã sã-L am pe
El ca Tatã ºi sunt mulþumitoare pentru
cã El mã þine în dragostea Lui ºi-mi
poartã de grijã. ªtiu cã mã iubeºte ºi-i
pasã de mine. nu voi putea niciodatã
sã-i mulþumesc îndeajuns pentru
dragostea, bunãtatea, rãbdarea ºi grija
pãrinteascã cu care mã înconjoarã în
fiecare zi din viaþa mea. Ce-mi rãmâne
de fãcut mie ca ºi copil al Lui?
Ps.119:40 Iatã doresc sã împlinesc
poruncile Tale, fã-mã sã trãiesc în
neprihãnirea cerutã de Tine. Amin.
LidiaTrif

Eu sunt cu tine...
Trãim într-o lume a
nesiguranþei, a îngrijorãrii, a durerilor
de tot felul, a superficialitãþii ºi a urii.
Cel rãu e la lucru ºi aºteaptã momentul
sã intervinã prin fel de fel de încercãri,
care ne fac sã ne întrebãm ºi sã nu
înþelegem de ce ni se întâmplã tocmai
nouã?
Pentru mine versetul din Isaia
41:10 este o mare realitate ºi o
încredere deplinã în Dumnezeu. „nu te
teme, cãci Eu sunt cu tine...” Privesc în
urmã în viaþa mea ºi îmi dau seama cã
Dumnezeu a fost credincios
promisiunilor sale. Din fragedã
copilãrie, El a vegheat asupra mea,
chiar ºi atunci când nu l-am asculta. El
mi-a dat siguranþã când îngrijorãrile
mã copleºiserã, El m-a întãrit când nu
mai speram cã pot sã merg singurã pe
drum dar m-a întãrit. ªtiu cã El mã
sprijineºte cu dreapta Lui biruitoare ºi
mi-a dat putere sã merg mai departe cu
speranþã ºi încredere deplinã în

ANUNÞURI:
Luni- ora 18ªedinþã de Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
-dupã program, ºedinþã cu liderii
Awana
Vineri - ora 17 - Clubul pentru copii
Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica
STUDIU BIBLIC: Romani 6:1-14 Ce înseamnã a crede în Cristos?
Harul ºi pãcatul sunt realitãþi
incompatibile - de aceea, a crede în
Isus Cristos înseamnã a dezbrãca toate
lucrurile pentru care Isus Cristos a
murit ºi a îmbrãca toate lucrurile
pentru care El a murit ºi a îmbrãca
toate lucrurile pentru care El trãieºte.
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POSTUL PAªTELUI

M

ajoritatea religioasã este cuprinsã de febra postului. Însã pseudoascetul
modern, nu trebuie sã-ºi facã griji, deoarece oferta de salam, carne,
pateu, sarmale, ciocolatã ºi tot ce vrei de…post, este extrem de
generoasã. În felul acesta omul nici mãcar nu mai ºtie cã posteºte, iar în plus are
sentimentul cã ºi-a fãcut datoria ºi cã Dumnezeu ar putea fi mulþumit. Pe nimeni
pare sã nu mai intereseze faptul cã postul a fost redus doar la aspectul legat de
alimentaþie.
ªi totuºi oare noi n-ar trebui sã avem postul Paºtelui? Dar mai ales oare
cum ar trebui sã fie postul acesta? În mod sigur cã în primul rând ar trebui sã existe
o desprindere dinspre poftele ºi pornirile noastre ºi o cãutare mai intensã a Feþei
Domnului. Departe de a ne simþi chinuiþi ºi obligaþi, ar trebui sã-i dãm sufletului
nostru ocazia de mai multã bucurie, desfãtare ºi sãrbãtoare, sãturându-l cu
prezenþa lui Dumnezeu. Ar fi cazul sã contemplãm mai mult cerul ºi sã fim mai
puþin preocupaþi cu pãmântul. Ar trebui sã ne inventariem jurãmintele ºi
promisiunile fãcute Domnului, dar neonorate ºi sã ne pocãim înaintea Lui din
toatã inima. Am putea posti cât mai mult, lepãdându-ne de televizor, de internet,
de ziare, reviste ºi alte preocupãri efemere. Am putea vorbi mai puþin ºi ne-am
putea gândi mai mult la Jertfa Calvarului. Ne-am putea revizui cu mare atenþie
relaþiile. Poate am fost prea aspri, poate am judecat, probabil am bârfit, i-am privit
de sus pe ceilalþi sau au fost situaþii în care am comis nedreptãþi. Ar trebui sã fie
vremea vindecãrii relaþiilor. Sã-i cãutãm pe cei rãniþi de noi înºine ºi sã ne cerem
iertare.
Este vremea dezlegãrii lanþurilor rãutãþii, a formalismului ºi
fariseismului. Dacã existã patimi pãcãtoase în viaþa noastrã, acum este cel mai
potrivit timp pentru lepãdarea lor pentru totdeauna. Cautã un om flãmând ºi
împarte-þi pâinea cu el, cheamã-l în casa ta ºi hrãneºte-l. Îmbracã un orfan ºi fii
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care trecem ºi nu mai trãim ca prinþi ºi
ca prinþese, nu ne mai aducem aminte
cã Tatãl nostru este la cârmã ºi cã ar da
popoare pentru noi: "nu te teme de
nimic cã eu te izbãvesc, te chem pe
nume eºti al Meu! Dacã vei trece
prin ape, Eu voi fi cu tine ºi râurile
nu te vor îneca, dacã vei merge prin
foc nu te va arde ºi flacãra nu te va
aprinde. Cãci eu sunt Domnul,
Dumnezeul tãu, Sfântul lui Israel,
Mântuitorul tãu! Eu dau Egiptul ca
preþ pentru rãscumpararea ta,
Etiopia ºi Saba în locul tãu. De
aceea, pentru cã ai preþ în ochii Mei,
pentru cã eºti preþuit ºi te iubesc,
dau oameni pentru tine ºi popoare
pentru viaþa ta". Isaia
Cât de minunat Tatã avem! El
se îngrijeºte de noi ºi ne dã, prin
preþiosul lui Cuvânt ºi prin Duhul
Sfânt, tot ce avem nevoie ca sã ne
ridicãm atunci când cãdem ºi sã ne
continuãm drumul cu bucurie
asigurându-ne cã suntem în mâna
binecuvântatã a unui Dumnezeu
Atotputernic, iar menirea noastrã este
sã fim biruitori în toate circumstanþele
vieþii. Încercãrile care vin în viaþa
noastrã, au ºi rezolvare la Domnul,
chiar dacã privirea noastrã e limitatã,
Tatãl nostru ne cunoaºte pânã în cele
mai mici detalii, ne ºtie toate zilele pe
care noi le avem de trãit pe acest
pãmânt, deci nu trebuie sã ne temem,
ci privind totdeauna spre El sã
mergem înainte.
Dorina Crisan

mângâierea unei vãduve. Nu-þi
întoarce spatele atunci când vezi o
nevoie ºi nu te mai gândi doar la tine.
Priveºte în jur ºi învaþã sã vezi rostul
pentru care Dumnezeu te-a aºezat în
lumea de aici. Dacã ne-am îndepãrtat
de Domnul este vremea sã-L cãutãm
iarãºi. Sã ne reînnoim dedicarea,
ascultarea ºi credinþa. Sã-I facem loc
în noi lui Cristos, sã fim plini de El ºi
goi de noi înºine. Cu siguranþã cã
atunci Dumnezeu ar privi spre noi cu
plãcere ºi ar spune: „Iatã postul plãcut
Mie…”(Isaia 58:6).
pastor Daniel Chereji

"Nu te teme cãci EU sunt cu tine;
nu te uita cu îngrijorare cãci EU
sunt Dumnezeul tãu;
EU te întãresc tot EU îþi vin în
ajutor. EU te sprijinesc cu dreapta
Mea biruitoare" Isaia
Când Dumnezeu a inspirat
oamenii care au scris Biblia, a ºtiut
câtã nevoie vom avea noi de versete ca
Isaia 41:10! Am multe versete ºi
pasaje preferate din Biblie, unul dintre
acestea este ºi cel amintit mai sus. Îmi
place sã le citesc, pentru cã de fiecare
datã sunt proaspete, pline de putere ºi
capabile sã revigoreze un suflet
apãsat. Sunt minunate pentru cã nu
sunt cuvintele oamenilor, ci ale lui
Dumnezeu însuºi, iar Cel care ne
învaþã ºi ne dã putere este Duhul
Sfânt.
Uneori ne uitãm identitatea, ne
lãsãm influenþaþi de greutãþile prin
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moarte, se simþeau onoraþi pentru cã
au privilegiul sã moarã pentru
Domnul lor, Îi urmau exemplu ºi în
suferinþã. În ciuda persecuþiilor,
Dumnezeu scotea oameni destoinici
care sã înveþe poporul, iar numãrul
creºtinilor sporea.
Uitându-mã la curajul, la
pasiunea, la setea lor dupã Dumnezeu
ºi privindu-mi viaþa, m-am vãzut aºa
de neînsemnatã, atât de falimentarã.
Îmi aduc aminte de multe replici
ale creºtinilor precizate în acea carte,
dar una care m-a marcat este:
"Împãrãþia Lui e în inimile noastre ºi
Domnul Domnilor e viu ºi trãieºte
veºnic în sufletele creºtinilor!"
Haideþi, dragii mei, ca pânã vom
merge în Împãrãþia Mântuitorului
nostru sã o pãstrãm în inimile noastre
ºi sã trãim cu pasiunea ºi curajul
primilor creºtini!
În vremurile acelea a fost
rãsãritul creºtinismului, privesc în jur
ºi observ cã acum trãim apusul
acestuia. Nu e mult ºi Regele Regilor
va veni sã ia ce e al Lui de pe acest
pãmânt. Cred cã ceea ce putem face
noi, copiii Lui, este ca sã ne
întoarcem la esenþa crestinismului, ºi
acum când acesta se dilueazã, noi sã
trãim demni de numele pe care-L
purtãm. Domnul sã ne ajute!
Ancuþa Rus

Cu ajutorul cãrþii "Cãmaºa lui
Hristos", am fãcut o incursiune în
timpul când Domnul Isus a fost pe
pãmânt, am avut ocazia sã intru în
lumea romanã, sã fac cunoºtinþã cu
luxul în care au trãit, dar mai ales cu
frãmântãrile prin care au trecut
personajele care fãceau parte din
casta patricienilor (aceºtia erau în
fruntea imperiului). Am aflat câteva
lucruri ºi despre viaþa simplã a
poporului Israel, dar cel mai mult m-a
uimit sã vãd efectul pe care L-a avut
Fiul lui Dumnezeu asupra oamenilor.
Cu ce putere îi învãþa ºi cu câtã
dragoste ºi compasiune se apropia de
bolnavi, de orbi, de toþi oamenii ºi îi
vindeca! Se ocupa de sãnãtatea lor
fizicã, dar mai ales îi vindeca din
punct de vedere spiritual. Oricine
intra în contact cu El, nu putea rãmâne
la fel, nu mai era acelaºi. Îºi dorea sãL cunoascã tot mai mult, se convingea
din ce în ce mai mult cã e Fiul lui
Dumnezeu ºi cã izbãvirea a venit
peste poporul Israel. Creºtinii
primeau putere ºi curaj, singura lor
dorinþã era de a le spune oamenilor
despre Lumina Lumii care a venit pe
pãmânt ºi i-a rãscumpãrat, despre
Împãrãþia care este veºnicã ºi despre
împãcarea cu Creatorul lor. Fãceau
asta cu multã pasiune ºi cu preþul
vieþii, când erau în faþa autoritãþilor, le
vorbeau ºi lor cu putere despre
Mântuitorul lor ºi despre minunile pe
care le-a fãcut pe pãmânt, iar când
erau pedepsiþi sau condamnaþi la

Isus, tãria mea!
Copleºitã de problemele
cotidiene, de luptã continuã pentru
existenþã, alerg la Crucea Domnului
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