acolo era gândul lui, ºi poate cã ºi în alte
împrejurãri ar fi dorit sã se întoarcã acolo
unde contau doar valurile Mãrii
Mediterane ºi peºtii din ea.
Astãzi, unii mai aproape, alþii mai
departe, toþi ne vom întoarce privirile la
cruce, mai mult sau mai puþin infectaþi de
grijile "peºtilor" ce i-am lãsat în mare. Ne
va trezi însã liniºtea din ochii Domnului
Nostru, ºi ne vom împrãºtia din nou în
Lume, hotãrâþi sã nu ne dezamãgim
Domnul Oºtirilor Cereºti. Domnul sã ne
întãreascã!
Stefi Vas

divinã a fost satisfãcutã, pânã ce a putut sã
spunã: "S-a isprãvit" (Ioan 19:30).
Lucrarea mântuirii s-a isprãvit, iar noi
suntem beneficiarii fericiþi ai ei.
Toatã viaþa nu-I vom putea
mulþumi suficient pentru minunata
lucrare pe care a fãcut-o Mântuitorul la
cruce, pentru sufletele noastre.
În Domnul Isus era întrupat Binele
desãvârºit. Ce mult a strãlucit Persoana
Domnului Isus în acel tablou întunecat de
pe dealul Cãpãþânii!
Domnul sã ne ajute ca privind
þintã la Cãpetenia ºi Desãvârºirea
credinþei noastre
(Evrei 12:2) sã ne dorim ca în noi sã
strãluceascã tot mai mult Chipul Fiului lui
Dumnezeu.
Cules de Rozica Rus

"Dar El era strãpuns pentru pãcatele
noastre, zdrobit pentru fãrãdelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dã pacea, a
cãzut peste El ºi prin rãnile Lui
suntem tãmãduiþi."
Isaia 53:5

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 Încep cursurile la ªcoala
Prorocilor. De asemenea, cursurile vor
continua sâmbãtã de la ora 9. Fie ca
Domnul sa binecuvânteze aceastã
lucrare.

Moment unic în istoria omenirii:
singurul Om drept de pe pãmânt, singurul
care n-a fãcut nimic împotriva lui
Dumnezeu, nici împotriva oamenilor,
singurul care nu merita moartea,
consecinþa pãcatului-Isus Hristos-a fost
þintuit pe o cruce!
Ce tablou impresionant este acela al
crucii! Domnul Isus a stat acolo, între doi
rãufãcãtori, ca priveliºte în faþa
oamenilor, a îngerilor ºi a demonilor.
Natura s-a îmbrãcat în doliu. Fiul lui
Dumnezeu murea pe cruce ºi cei care s-au
adunat la acest eveniment îºi bãteau joc, Îi
aduceau injurii, Îl dispreþuiau, spunându-I
sã se salveze pe Sine.
Era momentul când diavolul credea în
biruinþa sa.
Ca valurile unui torent, mânia
Dumnezeului preasfânt împotriva
pãcatului s-a revãrsat asupra Domnului
Isus. El a suferit totul pânã ce dreptatea

Duminicã - ora 930 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica
STUDIU BIBLIC:
Romani 71-6
Pãcatul ºi Legea
Deoarece puterea pãcatului este însãºi
Legea lui Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit
sã-ªi plãteascã Sieºi preþul rãscumpãrãrii
noastre.
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PASIONAT SAU SIMPLU PRACTICANT?
„Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul
tãu, cu toatã puterea ta ºi cu tot cugetul tãu;
ºi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.” Luca 10: 27
n dorinþa Sa de a ne lega cu cerul, Dumnezeu a dat totul, oferindu-L pe Fiul Sãu sã moarã
pentru pãcat. El nu s-a mulþumit sã trateze uºor relaþia noastrã cu El. Deºi drept în
caracterul Sãu, Dumnezeu ne-a arãtat ºi latura dragostei Sale pentru noi, o dragoste care
S-a jertfit deplin ºi dezinteresat, exclusiv în favoarea noastrã.
La asemenea lucrare, cum ar trebui sã rãspundã omul? Cât de profundã ar trebui sã
fie relaþia noastrã cu El? Dragostea a stat la baza iniþiativei lui Dumnezeu de a ne salva ºi tot
dragostea trebuie sã stea ºi la baza relaþionãrii noastre cu El. De multe ori în relaþie cu
Dumnezeu, pãrem mai degrabã simpli practicanþi ai unei religii decât oameni pasionaþi
pentru Dumnezeu. Cum recunoºti un om pasionat pentru ceva? Îl cunoºti dupã atenþia pe
care o acordã pasiunii lui, dupã subiectale de discuþie, dupã resursele investite în acel
domeniu, îl cunoºti dupã modul în care pasiunea lui îl împlineºte.
Dumnezeu doreºte ca relaþia noastrã cu El sã fie pasiunea noastrã supremã. Mai
presus de relaþiile cu alþi oameni, chiar mai presus decât orice altã pasiune pãmânteascã,
Dumnezeu doreºte sã ne vadã împliniþi prin pasiunea noastrã faþã de El. Un simplu
practicant în relaþia cu Dumnezeu se va mulþumi sã citeascã ocazional cãteva versete din
Biblie fãrã sã fie prea interesat sã descopere ceva deosebit. Un pasionat va dori cu orice preþ
sã culeagã nestematele preþioase care ies din Cuvântul lui Dumnezeu. Rugãciunea ar fi o
pierdere de timp „preþios” pentru un simplu practicant dar pentru un pasionat nici ore în ºir
pe genunchi nu ar fi prea mult. Un simplu practicant se va mulþumi sã meargã la bisericã rar,
cât sã nu creadã ceilalþi cã a încetat sã existe. Un pasionat va suferi oricând ceva îl va
împiedica sã stea în strânsã legãturã cu Domnul ºi cu fraþii.
Un simplu practicant se va mulþumi sã fie slujit de alþii, povara slujirii fiind prea
grea pentru umerii lui sensibli. Un pasionat va fi gata oricând de slujire ºi mereu preocupat
sã îºi îmbunãtãþeascã slujirea. Un simplu practicant se plictiseºte la bisericã, pe când un
pasionat ar rãmâne peste program. Pentru un simplu practicant colecta ºi zeciuiala sunt o
povarã. Pentru un pasionat nimic nu e mult pentru a da Stãpânului sãu. Un om pasionat îºi
gãseºte sensul întregii sale existenþe în pasiunea lui. Aºa ar trebui sã fie relaþia noastrã cu
Dumnezeu.
Nicu Lãcãtuº
1

Î

trãind o viaþã de mulþumire ºi bazatã pe
coordonatele pe care El mi le-a lãsat în
Cuvântul Lui.
Raluca Andreicuþ

DUMNEZEU-ADEVÃR
1. Cine este Dumnezeu? Avem un
Dumnezeu minunat, care este dragoste,
este calea, este viaþa ºi este ADEVÃR
Ioan 14:6 - adicã este tot ceea ce avem
nevoie ca sã trãim o viaþã plãcutã Lui. Nu
mai avem nevoie de nimic în afarã de ce
El ne oferã în dar: viaþã, dragoste,
ADEVÃR. Coordonate pe baza cãrora ne
putem clãdi o viaþã plãcutã Lui - temelia
perfectã.
2. Ce a fãcut DUMNEZEU?
Dumnezeu în dragostea Lui faþã de
creaþia Lui, adicã de noi oamenii, s-a
fãcut trup, a venit ºi a trãit în mijlocul
nostru, dar nu a trãit oricum ci plin de har
ºi ADEVÃR Ioan 1:14. Pe lângã faptul cã
ºtim cine este El, avem ºi model de viaþã
ºi de trãire S-a fãcut El însuºi model
pentru noi - a trãit în mijlocul oamenilor ºi
problemelor lor.
3. De ce a venit DUMNEZEU? În
ciuda faptului cã noi oamenii nu am
rãspuns cu dragoste la ceea ce El ne-a
oferit, am cârtit împotriva Lui, i-am
nesocotit sfinþenia absolutã, El a venit la
noi, a pãrãsit slava cereascã ca sã vinã
între pãcãtoºi, dar nu ca sã ne
pedepseascã aºa cum meritam pentru
ceea ce am fãcut, nu ca sã ne judece
pentru greºelile noastre, ci ca sã ne ofere
încã un dar de nepreþuit MÂNTUIREA
Ioan 3:17 - L-a trimis pe Fiul Lui ca în
ADEVÃR, sã ne ofere mântuirea. Ne-a
arãtat cine este El, a venit la noi, ne-a
mântuit - adicã a fãcut tot ce se putea face
ca noi sã trãim aºa cum vrea El.
4.Ce trebuie sã fac eu? ªi ca
rãspuns la dragostea Lui pentru mine, la
tot ce a fãcut pentru mine sunt dator sã fac
ºi eu ceva chiar dacã este foarte puþin în
comparaþie cu El, trebuie sã mã închin
Lui în Duh ºi în ADEVÃR Ioan 4:24 -

În ora întunecatã a rãstignirii lui
Isus, în timp ce nori negri Îl învãluiau, El
era plin de pace lãuntricã ºi siguranþã,
pentru cã ºtia cã nu e singur. Tatãl Lui
ceresc era cu El.
Nu existã nimic mai înfricoºãtor
decât sã trãieºti pe acest pãmânt fãrã Isus
Cristos ºi mântuirea Lui minunatã.
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Sãu ºi a trimis
Duhul Sfânt ca acesta sã ne îndrepte, sã ne
ajute sã ducem o viaþã curatã pe acest
pãmânt. Aºadar, este inima ta deschisã la
ºoapta Duhului Sfânt? Eºti tu gata sã
primeºti darul fãrã platã ce þi-l oferã
Dumnezeu, Creatorul Universului? O,
Dumnezeule, fii Tu cu noi când trecem
prin furtunile vieþii. Sensibilizeazã-ne la
ºoapta Duhului Sfânt. Deºi umblãm prin
valea umbrei morþii, ajutã-ne sã nu ne
temem de nici un rãu, ºtiind cã Tu veghezi
asupra noastrã.
Slãvit fie Domnul pentru tot ce
ne-a dat. Ne-a spãlat al Sãu sânge, ne-a
înãlþat braþu-I tare, slãvit fie Domnul
pentru dragostea Sa. Amin.
Angela Bel
Sãptãmâna trecutã, luni, eram în
oraº ºi fiindcã eram aproape de Center, am
intrat sã mã uit puþin prin magazin pâna sã
vina autobuzul sã merg acasã. Dupã putin
timp îmi sunã telefonul. Era Mihaela, fiica
mea, spunându-mi: „Mami vino repede
acasã. Naomi ºi-a prins degetele de la
mânã la uºã ºi nu pot sã i le scot ºi plânge
întruna.„ Nu ºtiu dacã vã puteþi imagina ce
am simþit în momentele acelea ºi mai rãu
când am auzit-o pe Naomi cum plânge
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prin telefon. Am fugit repede la un taxi,
nu ºtiam ce sã fac, cum sã ajung mai
repede acasã, aº fi vrut sã pot zbura.
Însfãrºit am ajuns acasã, deºi drumul
acela mi s-a pãrut cel mai lung din viaþa
mea. Naomi era cu degetele prinse la uºã,
plângea ºi când m-a vãzut a început sã
plângã ºi mai tare, strigând: mami, mami!
Nu suporta sã o ating, cã striga ºi mai tare,
m-am gândit Doamne Dumnezeule ce sã
fac... dacã îi trag mânuþa s-ar putea sã-i
rup degetele, dar cu toate acestea i-am
tras mâna pentru cã nu mai suportam sã o
vãd chinuindu-se in holul acela, ºi
degetele ei nu au avut macar o urmã cum
cã i-ar fi fost prinse la uºã. I-am mulþumit
Domnului, vãzându-I puterea Sa de
Dumnezeu.
Dupã ce ne-am liniºtit, m-am
gândit la Dumnezeu Tatãl cât de mult
suferise El când ºi-a vãzut singurul Lui
Fiu, chinuit, batjocorit, scuipat, biciuit ºi
cel mai rãu când atârna în cuie pe crucea
din Golgota ºi m-am gândit cã suferinþa
mea era nimic în comparaþie cu a Lui ºi
aceasta pentru cã ne-a iubit atât de mult!
Astãzi când stãm la masã cu
Domnul Isus, mã gandesc iar la
suferinþele Lui ºi ce m-ar putea împiedica
sã mã apropii de trupul ºi sângele Lui.
Reflectând la cât de mult m-a iubit ºi cât
de mult m-a iertat El, ºi pentru cã Îl iubesc
ºi vreau sã-I slujesc toatã viaþa mea... pot
sã iubesc ºi sã iert ºi eu. Slvã Lui!
Olga Berchi

cale. E mare bunãtatea Lui Dumnezeu,
dar eu cred cã ea vine în armonie cu
dorinþa noastrã de a lupta alãturi de
poporul Sãu, ca mãdulare în Trupul Sãu.
Vã simþiþi parte a planului Sãu de
Biruinþã? Biruinþa asupra eului nostru,
asupra lucrurilor care ne împresoarã ºi ne
furã bucuria de a merge mai departe, de a
rãmâne curaþi, de a trãi în luminã, acolo
unde toate lucrurile rãmân transparente,
ºi noi la fel. Odatã veniþi de partea
Domnului nostru Isus Cristos, vrem sau
nu , reprezentãm Cerul prin fiecare
decizie pe care o luãm aici jos, pe
pãmânt. Nu doar decizia de a-l primi pe
El ca Domn ºi Mântuitor are ecou în
Locurile de Sus, ci ºi fiecare decizie de
mai apoi.
Crucea Domnului nostru Isus
Cristos, este momentul în care a început
lupta noastrã ca Bisericã, în Oastea Lui.
Am avut în oaste la început 12 oameni,
fãrã ranguri înalte, date de omenire. Apoi
s-au adãugat mulþi din loc în loc,
"afectaþi" de mireasma împrãºtiatã cu
mânã largã de Domnul Isus, în sufletele
ascultãtorilor. ªi primii, ºi ultimii îi
gãsim însã la cruce, împrãºtiaþi de frica,
de deznãdejdea faptului cã Cel care le
desfãºura înainte, o Þarã Promisã, avea
sã termine în mâinile unor tâlhari. Odatã
cu imaginea Domnului þintuit pe cruce,
fiecare încercã poate, sã-ºi ºteargã din
minte acel vis frumos, ºi sã se întrebe
fiecare ce va face dupã ce totul se va
termina. Împrãºtiaþi în mulþime, ascunºi
de ochii celor care ar fi putut sã-i
recunoascã, priveau fiecare din unghiuri
diferite scena din faþa lor. Unii mai
aproape, alþii mai departe, în mintea lor
rãsunau cuvintele Domnului Isus,
momentele în care fiecare pauzã dintre
cuvintele Sale însemna ceva, ºi ei
trebuiau doar sã mãnânce acele cuvinte.
Petru s-a întors mai apoi la pescuit...

"El va va întari pâna la sfârsit, în asa fel
ca sa fiti fara vina în ziua venirii
Domnului nostru Isus Hristos."
(1 Corinteni 1:8)
Tot El ne va întãri, ºi tot El,
Dumnezeu, ne va ºi absolvi de vinã, pe
baza acestei tãrii de a rãmâne fermi pe
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