sãptãmâna ce a trecut am stat aprope
de Dumnezeu.
Apropierea de Dumnezeu
trebuie sã ocupe un loc de frunte pe
ordinea de zi a fiecãruia.
Mai aproape de Dumnezeu ar
fi bine sã însemne pentru fiecare dintre
noi realocarea timpului nostru pentru
citirea cuvântului Lui Dumnezeu, sau
poate renunþarea la emisiunea de
televiziune preferatã sau la lucrurile
care satisfac plãcerile noastre în
favoarea câtorva momente de pãrtãºie
ºi rugãciune alãturi de cei dragi, pe
care Dumnezeu þi i-a dãruit, sau
pentru a vizita un frate care este bolnav
sau singur.
Cele 2-3 minute libere în care
am vrea parcã numai sã respirãm, însã
ºi pentru acest lucru tipul e prea scurt,
sacrificate pentru a vorbi cu
Dumnezeu, cu siguranþã ne-ar aduce
mai aproape de El ºi ne-ar face sã
simþim mai intens prezenþa Lui în viaþa
noastrã.
Sã încercãm dar sã nu ne mai
lãsãm furaþi de lucrurile acestei lumi ºi
sã irosim timpul acesta atât de preþios
numai pentru lucururi care ne pot
îndeparta de Tatãl din ceruri.
Dumnezeu ne doreºte mai
aroape de El, de ce noi nu ne-am dori
acest lucru? Ajute-ne Doamne ca
fiecare zi sã o începem cu dorinþa de a
ne apropia de tine ºi de a sta în voia Ta.
Iulia Brãtulescu

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
Awana
30
Duminicã - ora 9 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica
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MINUNI SAU CREDINÞÃ?
ALTE ANUNÞURI:
*În aceastã sâmbãtã, Biserica noastrã
a gãzduit o întâlnire cu pastorii ºi
prezbiterii din judeþul Maramureº, la
care au fost prezenþi ºi fraþii din
Comitetul Comunitãþii Cluj. S-a
dezbãtut poziþia pe care ar trebui sã o
avem faþã de noile curente ºi
manifestãri care apar în câteva locuri
din judeþul nostru.
*Vineri va avea loc la Cluj, Conferinþa
anualã a Comunitãþii Cluj. Sã ne
rugãm ºi pentru aceastã lucrare. Cinci
fraþi din biserica noastrã vor fi
prezenþi la aceastã întâlnire.

STUDIU BIBLIC:
Romani 71-6
Creºtinul ºi Legea
Doar prin moartea lui Cristos,
atribuitã nouã, a fost posibilã
eliberarea noastrã de sub acuzarea
Legii ºi unirea noastrã cu Cristos.
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„Isus i-a zis: „Dacã nu vedeþi semne ºi minuni, cu nici un chip nu
credeþi!”“ (Ioan 4:48)

C

uvintele Domnului Isus sunt mai degrabã un reproº pentru contemporanii
Lui, deoarece s-ar fi aºteptat ca aceºtia sã creadã pe baza cuvintelor Sale ºi
nu doar în baza minunilor Lui. Minunile sunt necesare oamenilor greu de
convins ºi celor cu credinþa micã.
Generaþia de astãzi seamãnã izbitor de mult cu generaþia de atunci.
Îmbãtaþi cu scamatorii ºi tot felul de trucuri ieftine, adãpaþi cu teatru ºi spectacole
în care îºi joacã propriile roluri, mintea oamenilor trebuie alimentatã mereu cu
minuni ºi senzaþii noi. Pentru cã mintea lor nu mai este stimulatã de ceea ce aud,
oamenii doresc sã vadã, sã pipãie ºi sã fie uimiþi.
Nu mai existã cunoaºterea Dumnezeului viu ºi adevãrat. Ceea ce cunosc
oamenii în prezent este un dumnezeu utilitarist care le trebuie pentru a le
binecuvânta casa, maºina, viaþa cu sãnãtate, afacerile, indiferent de legalitatea
acestora, un dumnezeu care sã poatã fi la îndemânã în caz de nevoie. Însã nu acela
este Dumnezeul Scripturii. Semnele ºi minunile n-au fost prezente tot timpul pe
parcursul scrierii Bibliei. Ele ºi-au fãcut simþitã prezenþa în mod special în
vremuri de apostazie. Astfel cã prezenþa lor ar trebui mai degrabã sã ne producã
ruºine. Înseamnã cã Dumnezeu ne considerã prea împietriþi ºi extrem de imaturi
ca sã ne poatã vorbi normal.
Cuvântul Sãu este adevãrul, deoarece aparþine în totalitate Adevãrului.
Tocmai de aceea, Cristos trebuie crezut pe cuvânt. El nu este om ca sã mintã.
Afirmaþiile Lui rãmân în picioare. Dacã El a spus o singurã eroare atunci nimic
din ce a afirmat nu este adevãrat. Însã dacã avem garanþia cã o parte a cuvintelor
Sale s-au împlinit, atunci putem crede cu toatã certitudinea cã toate cuvintele Lui
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vor fi împlinite. Convinge-te cã ceea
ce asculþi sau citeºti este Cuvântul lui
Dumnezeu, apoi crede-l în totalitate,
fãrã sã ai vreo urmã de îndoialã.
Credinþa în Cristos poate produce
minuni, dar rareori sau niciodatã,
minunile vor reuºi sã producã
credinþã. Lui Dumnezeu I-ar face
plãcere sã crezi în baza Cuvântului
Sãu. Deci crede!
pastor Daniel Chereji

Î

n aceastã perioadã a anului, îmi

place nespus de mult sã admir natura,
sã vãd cum din zi în zi se transformã.
La început ici-colo apar ghiocei,
brânduºe, apoi toþi copacii
înmuguresc, înfrunzesc ºi imediat îi
vedem înfloriþi. Câtã diversitate în
naturã, câtã aplecare spre detaliu, cât
de grijuliu ºi atent Dumnezeu avem,
nimic nu-I scapã, totul e perfect, toate
acþiunile Lui sunt desãvârºite ºi asta
pentru a ne arãta cât de mult ne
iubeºte, cât de importanþi suntem
pentru El, pentru a-L slãvi pe Cel care
meritã toatã slava ºi gloria.
În fiecare an ne dã prilejul de a
contempla natura în transformare, de
a-I vedea puterea ºi suveranitatea ºi în
acest domeniu, dar dacã Dumnezeu e
atât de preocupat de "îmbrãcarea"
naturii a cãrei "hainã" dureazã cel
mult pânã în luna noiembrie, cu atât
mai mult e preocupat de noi, coroana
creaþiei Lui, copiii Lui pe care ne-a
rãscumpãrat cu preþiosul sânge al
Fiului Sãu. Uneori lãsãm ca greutãþile
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sã ºteargã bucuria ºi pacea pe care ar
trebui sã le avem permanent în inimile
noastre, cãci ele ne sunt date de Tatãl
nostru ºi nu ar trebui sã depindã de
circumstanþe.
Cred cã menirea noastrã nu e
aceea de a fi preocupaþi atât de mult de
partea materialã a acestei lumi, noi
avem scopuri mult mai mãreþe, casa
noastrã nu e pe pãmântul acesta, noi
suntem ambasadori ai Cerului, noi
trebuie sã-l reprezentãm pe Hristos,
sã-l arãtãm pe El celor care ne
înconjoarã, trebuie sã-I aducem slavã
pentru tot ce este El pentru noi, pentru
cã ne susþine cu dreapta Sa biruitoare,
prin orice bãtãlie am trece, trebuie sã
fim conºtienþi cã împreunã cu El o
vom câºtiga, trebuie sã ne ridicãm
deasupra circumstanþelor, ºtiind cã
avem un Dumnezeu biruitor.
"El, care n-a cruþat nici chiar
pe Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi toþi,
cum nu ne va da fãrã platã, împreunã
cu El, toate lucrurile?" Romani 8:32
Ancuþa Rus

cu moartea Ta ca sã pot sã-mi aduc
viaþa ca jertfã lui Dumnezeu.” Noi
credem cã Dumnezeu vrea sã
renunþãm la diferite lucruri.
Dumnezeu l-a curãþit pe Avraam de
aceastã greºealã ºi aceeaºi disciplinã
are loc ºi în viaþa noastrã. Dumnezeu
nu ne spune nicãieri sã renunþãm la
lucruri de dragul de a renunþa. El ne
spune sã renunþãm la ele pentru
singurul lucru care meritã sã-l avem,
ºi anume viaþa cu El Însuºi. E vorba de
desfacerea legãturilor care stau în
calea vieþii, ºi imediat ce aceste
legãturi sunt desfãcute prin
identificarea noastrã cu moartea lui
Isus, intrãm într-o relaþie cu
Dumnezeu, relaþie prin care putem sãI aducem viaþa noastrã ca jertfã.
Nu are nici o valoare înaintea
lui Dumnezeu sã-I oferim viaþa pentru
a muri. El vrea sã fim o „jertfã vie”,
sã-L lãsãm pe El sã aibã toate puterile
noastre care au fost mântuite ºi sfinþite
prin Isus. Acesta este lucrul plãcut lui
Dumnezeu.
Gae Ecaterina

„Avraam a zidit acolo un altar ºi... a
legat pe fiul sãu Isaac.” Genesa 22:9

Muguri de speranþã

Acest incident este o imagine a
greºelii pe care o facem atunci când
credem cã lucrul final pe care
Dumnezeu îl aºteaptã de la noi este
jertfa morþii. Ceea ce vrea Dumnezeu
este jertfa prin moarte, care ne dã
putere sã facem ce a fãcut Isus, ºi
anume sã ne jertfim viaþa. Nu:
„Doamne, cu Tine sunt gata sã merg la
moarte”, ci: „Sunt gata sã mã identific

Sfârºit de martie. Dar în loc sã
culegem flori de liliac, mai purtãm
cizme ºi paltoane. În 26 martie a nins.
Ai fi zis cã se apropie Crãciunul, nu
Paºtele. ªi totuºi, este oare vreunul
dintre noi care sã se fi îndoit cã va veni
primãvara? Oricât ar bate vântul,
oricât ar fi de frig, chiar dacã ar mai
ninge, oricine ºtie cã primãvara nu
poate fi departe. (Poate pe când

dumneavoastrã citiþi acest articol va
ºi fi venit.)
ªi în viaþa noastrã bat de
atâtea ori vânturi ºi ploi cã ne mai
pierdem speranþa zilelor cu soare. Dar
nu uitaþi: copilul Domnului poate
întotdeauna privi cu speranþa spre
viitor. Oricât de rãu ar ajunge
lucrurile la un momentdat, pentru el
nu totul se sfârºeºte aici. Nu. Lucruri
pe care ochiul nu le-a vãzut ºi la
mintea omului nu s-au suit, aºa sunt
lucrurile pe care le-a pregãtit
Dumnezeu pentru copiii Lui. ªi mai
târziu sau mai devreme vom intra în
odihna Sa.
ªi nu doar cã vom merge întrun loc mai bun dupã moarte, dar
Dumnezeul Atotputernic, Tatãl
nostru care ne iubeºte, deþine
controlul asupra întregului univers ºi
asupra vieþilor noastre. El ne promite
cã face ca toate lucrurile sã lucreze
împreunã spre binele celor ce-L
iubesc pe El.
Sã nu ne pierdem deci
credinþa ºi speranþa. Vine, vine
primãvara!
Claudia Pãduraru
Mai aproape de Dumnezeu !!!
De cele mai multe ori ni se
întâmplã, trebuie sã recunoaºtem, sã
fim atât de preocupaþi de a rezolva
problemele de zi cu zi ºi sã fim atât de
prinºi de lucrurile ce ne preocupã pe
noi înºine, încât uitãm sã ne oprim
pentru o clipã din alergarea noastrã
pentru a vedea dacã ziua
sau
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