împrejurãrilor din viaþa ta!
Recunosc cã aceasta înseamnã sã fii
vulnerabil iar nouã nu ne place sã fim expuºi,
compãtimiþi ori sã ne simþim în insecuritate.
Sã fim dependenþi de altcineva.
S-ar putea sã fie o luptã între tine ºi
Dumnezeu, nu va fi uºor...un proces anevoios
de sfâºiere lãuntricã! Probabil vei sta în faþa
Lui ºi nu-I vei putea spune nimic întrucât eºti
prea nãucit. Ori þi-ai pierdut deja speranþa ºi
trãieºti resemnat. Sau vei recurge la diverse
subterfugii pentru a-þi cosmetiza viaþa ºi a-þi
atenua frustrãrile! El vrea sã-þi dea o nouã
perspectivã! Depinde de tine ce alegi, iar ceea
ce culegi va fi pe mãsura a ceea ce ai semãnat.
Ce pot însã sã-þi spun este cã doar atunci când
vii cu mâinile goale înaintea Lui, El te poate
umple pe dea-ntregul cu prezenþa Lui.
Este momentul în care poþi sã experimentezi
un nou început! „Pot sã se mute munþii, pot sã
se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se
va muta de la tine, ºi legãmântul Meu de pace
nu se va clãtina, zice Domnul, care are milã de
tine.”“ (Isaia 54:10)
„El dã tãrie celui obosit, ºi mãreºte puterea
celui ce cade în leºin. Flãcãii obosesc ºi
ostenesc, chiar tinerii se clatinã; dar cei ce se
încred în Domnul îºi înnoiesc puterea, ei
zboarã ca vulturii; aleargã ºi nu obosesc,
umblã, ºi nu ostenesc.”“ (Isaia 40:29-31)
O relaþie mai autenticã cu Tatãl Tãu!
Stând lângã inima Lui, simþindu-te iubit, vei fi
transformat… dar nu vei mai putea rãmâne
acelaºi! „„De aceea aºa vorbeºte Domnul:
„Dacã te vei lipi iarãºi de Mine, îþi voi
rãspunde iarãºi, ºi vei sta înaintea Mea; dacã
vei despãrþi ce este de preþ de ce este fãrã preþ,
vei fi ca gura Mea. Ei sã se întoarcã la tine, nu
tu sã te întorci la ei! Te voi face pentru poporul
acesta ca un zid tare de aramã; ei se vor rãzboi
cu tine, dar nu te vor birui; cãci Eu voi fi cu
tine, ca sã te scap ºi sã te izbãvesc, zice
Domnul.” „Te voi izbãvi din mâna celor rãi, ºi
te voi scãpa din mâna asupritorilor.”“
(Ieremia 15:19-21) Aºadar ºterge-þi lacrimile
de pe obraz, trãieºte clipa, nu rata nici o ocazie
de a sta de vorbã cu El, de a-L cunoaºte mai
bine… ºi probabil vei realiza într-o zi cã ai
împrumutat visurile ºi idealurile Lui. Cã ai

renãscut la o viaþã nouã. Ori El þi-a reînnoit
puterea, þi-a înmulþit dragostea sau rãbdarea
pentru a trece mai uºor prin încercarea cu care
te confrunþi. „„Doamne, Tu eºti Dumnezeul
meu; pe Tine Te voi înãlþa! Laud Numele Tãu,
cãci ai fãcut lucruri minunate; planurile Tale
fãcute mai dinainte s-au împlinit cu
credincioºie.“ (Isaia 25:1)
Permite-I Lui sã-þi conducã viaþa ºi
vei fi uimit, fascinat… fãrã cuvinte…când
vei vedea ce poate sã facã El pentru tine ºi cu
tine! Dumnezeu sã te binecuvânteze!
Claudia Hosu
ANUNÞURI:
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii Awana
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Duminicã - ora 9 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
- ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic

ALTE ANUNÞURI:
*astãzi la ora 14 la cimitirul Horea 2 va avea
loc înmormântarea d-lui Bota, soþul surorii
Bota Rozalia.
*Duminica viitoare în biserica noastrã în
cadrul serviciului divin de dimineaþã va avea
loc cununia religioasã a lui Claudia ºi Ciprian
Pãduraru. Domnul sã-i binecuvânteze!

STUDIU BIBLIC:
Romani 9:1-11:36 - Avertismentul este parte
a Evangheliei lui Isus Cristos
Ramurile fireºti "au fost tãiate din pricina
necredinþei lor, ºi tu stai în picioare prin
credinþã: Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! Cãci
dacã n-a cruþat Dumnezeu ramurile fireºti, nu
te va cruþa nici pe tine. (11:20-21)
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CREDINÞÃ SAU SUPERSTIÞIE?

N

eavând o înþelegere corectã a doctrinelor despre mântuire, sfinþire ºi a învierii trupurilor
precum ºi neþinând cont de adevãrul Scripturii care spune cã: „„El va schimba trupul
stãrii noastre smerite, ºi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe
care o are de a-ªi supune toate lucrurile.“ (Filipeni 3:21) cultele istorice tradiþionale promoveazã
fãrã rezerve cultul moaºtelor. Tãcerea cu privire la aceastã temã este justificatã subiectiv ºi de
faptul cã din spatele acestor acþiuni face semne galeºe banul, „ochiul dracului”. Doar la
pelerinajul moaºtelor Sfintei Parascheva, pelerinii cheltuiesc câteva miliarde, din care biserica îºi
ia partea leului. Puþini sunt cei care discutã despre autenticitatea relicvelor, numite sfinte.
„Abatelui de Maroles i se arãtã capul lui Ioan Botezãtorul care se pãstreazã la Amiens; el
îl sãrutã zicând: „Domnul fie lãudat, e al cincilea sau al ºaselea pe care am fericirea sã îl
sãrut”(Dictionnaire des gens du monde III) Dar oamenii au coborât ºi mai mult pe scara
degradãrii creºtinismului ºi vorbesc despre obiecte care ar fi aparþinut sfinþilor, atribuindu-le
acestora puteri supranaturale. Astfel cã s-au þesut fabulaþii în jurul giulgiului de la Torino, existã o
mulþime de biserici care susþin cã deþin lemn din sfânta cruce(dacã s-ar aduna împreunã ar cântãri
câteva tone), se susþine cã un preot catolic pe nume Bartolomeu ar fi gãsit în tipul primei
cruciade, în Antiohia, suliþa cu care a fost strãpuns Mântuitorul. Zilele acestea arhiepiscopul
Tomisului a plecat în Grecia împreunã cu o delegaþie oficialã ºi au adus de la Mânãstirea Kato
Xenios, pentru o sãptãmânã, brâul Maicii Domnului. Delegaþia a fãcut deplasarea la bordul unei
aeronave puse la dispoziþie de Forþele Militare Aeriene, deci este o implicare oficialã a statului.
Mii de oameni au început sã facã pelerinaje la aceastã relicvã, despre care se spune cã cine o
atinge este vindecat de cancer, iar femeile sterpe vor rãmâne însãrcinate.
Dacã ne-am afla în evul mediu, cu multã îngãduinþã am putea scuza ignoranþa
oamenilor. Însã în secolul XXI, când oamenii au acces nemijlocit la Scripturã ºi pot citi Cuvântul
lui Dumnezeu, când se pot informa ºi pot dobândi cunoºtinþe vaste în domeniul credinþei creºtine,
nicio scuzã nu mai este valabilã. Pentru cine vrea sã vadã ºi sã accepte cruda realitate, este clar cã
oamenii nu sunt interesaþi de Dumnezeu. Oamenii sunt preocupaþi mai degrabã de ei înºiºi ºi de
problemele lor. Dumnezeu îi intereseazã prea puþin atâta vreme cât cei mai mulþi îºi doresc brâul
Maicii Domnului, toiagul lui Aron, mantaua lui Ilie sau turta lui Isaia. Nimeni nu este preocupat
sã-L aibã pe Dumnezeul la care se închina Maria, sã-L slujeascã pe Dumnezeul lui Aron, sã fie
dedicaþi ca ºi Ilie ºi ascultãtori de Dumnezeu ca ºi Isaia. Un astfel de Dumnezeu le-ar cere sã-ºi
schimbe viaþa plinã de patimi ºi pãcate. Iar minunea aceea ar însemna mult prea mult pentru
mintea lor nemântuitã. Indiferent de numele pe care-l poartã, noi trebuie sã-i tratãm pe astfel de
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oameni ca pe unii care au nevoie disperatã de
mântuire. De mântuirea pe care doar unul
singur o poate da: Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu. Pânã nu ne atinge El, putem
atinge brâele, sandalele, cãciulile sau hainele
tuturor sfinþilor de pânã acum fãrã sã
ajungem sã fim mântuiþi vreodatã. Cere-i sã
te atingã El ºi îþi va fi îndeajuns.
pastor Daniel Chereji

Din dragoste
Este bine ca atunci când sãrbãtorim
evenimente importante sã ne aplecãm mai cu
luare aminte la ceea ce scrie în Biblie despre
întâmplãrile respective. ªi în acest an am
fãcut la fel. Am vãzut cu ochii minþii ºi am
simþit în toþi porii- totul, legat de amintirea
Paºtelui. Am mers pe urmele Domnului Isus
pe pãmânt atunci când predica, ºi atunci când
fãcea minuni, ºi atunci când îºi învãþa
ucenicii, ºi atunci când a intrat triumfal în
Ierusalim, dar ºi atunci când a fost judecat, ºi
când a fost bãtut ºi scuipat, ºi când a fost
rãstignit, ºi când a fost pus în mormânt, ºi
când a înviat ºi apoi s-a arãtat în diferite
locuri ºi la diferiþi oameni. Era de la sine
înþeles cã se va arãta ºi ucenicilor ºi a fãcut-o
în trei rânduri. Ei s-au comportat diferit,
fiecare dupã firea lui ºi dupã viziunea pe care
o avea asupra celor întâmplate.
M-am oprit de data aceasta la cea de
a treia arãtare, de la marea Tiberiadei, când
Simon Petru, împreunã cu alþi ºase ucenici au
mers la pescuit, dar dupã o noapte întreagã nau prins nimic. Dimineaþa, Isus stãtea pe þãrm
ºi-i aºtepta; vãzând cã n-au prins nimic, Isus
le-a strigat sã arunce mreaja în partea dreaptã
a corabiei ºi vor gãsi peºte; ºi au gãsit întradevãr foarte mult peºte, de nu mai puteau
trage nãvodul de mulþimea peºtilor; iar Ioan,
cel mai tânãr dintre ucenici, a spus numai
atât: “ Este Domnul”. De aici încolo vedem
un Petru schimbat, emoþionat, dar ºi plin de
respect faþã de Domnul; s-a îmbrãcat ºi,
pentru cã nu erau departe de þãrm, a sãrit în
apã sã ajungã cât mai repede lângã Domnul;
acolo, Domnul fãcuse foc ºi prãjise peºtele,

mai era si pâine( aºa este lângã Domnul, totul
e îmbietor, molcom ºi drag) ºi i-a chemat sã
prânzeascã. Le fusese dor ucenicilor de
Învãþãtorul lor, dar cel mai dor i-a fost lui
Simon Petru. Se vede din comportarea lui:
plin de respect- nu poþi sã apari în faþa
Învãþãtorului dezbrãcat, deci ºi-a pus haina ºi
s-a încins, cu toate cã a ºtiut cã va sãri în apã,
dar a fãcut totul din dragoste pentru Domnul.
La rândul sãu, Domnul, vãzând dragostea lui
Petru pentru El ºi vãzând cât este de sincer, l-a
întrebat: “Simone, fiul lui Iona, mã iubeºti tu
mai mult decât aceºtia?” “Da, Doamne.” ªi la mai întrebat de douã ori. A treia oarã, Petru
s-a întristat tare ºi i-a rãspuns:” Doamne Tu
toate le ºtii, ºtii cã te iubesc”. Isus i-a zis:”
Paºti oile Mele.” De aici încolo, Domnul l-a
transformat, fãcând din el un om curajos ºi
sfânt. La rândul sãu, Petru a învãþat de la
Domnul sã aibã îndrãznealã duhovniceascã,
sã aibã curaj- lucru arãtat dupã învierea lui
Isus în minunile realizate de Petru, prin
Duhul- ºi sã aibã eficienþã misionarã. ªi toate
astea numai din Dragoste…
Camelia Alexandrescu

Mântuirea ta este asiguratã prin jertfa de la
cruce a Domnului Isus, pe care tu l-ai ales ºi îl
urmezi cu credinþã!"
Îþi mulþumesc Doamne cã într-o zi
hotãrâtã de Tine mi-ai deschis mintea ca sã
„Te înþeleg”, mi-ai deschis inima ca sã „Te
iubesc” ºi voinþa ca sã „Te aleg”.
Despre cei dragi ai mei (fraþi, surori
ºi rudenii de sânge) l-am rugat pe Bunul
Dumnezeu sã aibã milã ºi îndurare de sufletul
lor, iar pentru cârmuitorii acelei biserici, mam rugat sã le dea înþelepciune, ca sã schimbe
total modul de abordare a mântuirii sufletelor
lor cât sunt în viaþã. În predica de la
înmormântare, s-a afirmat cã rãposata
decedând, în „sãptãmâna luminatã”, s-a dus
direct în rai, la dreapta „Tatãlui Ceresc” ºi cã
este mântuitã prin suferinþa ei trupeascã. Câtã
aberaþie, câtã rãtãcire! Ai milã Doamne de ei
ºi dã-le Tu povãþuire din „Sfântul Tãu
Cuvânt”!
Abrudan Elena

Tradiþie ºi …….rãtãcire!

Pe zi ce trece mi se confirmã tot mai
mult cã trãim într-o lume individualistã,
materialistã în care principiul machiavelic:
„scopul scuzã mijloacele”, funcþioneazã mai
bine ca oricând. O lume haoticã,
dezorientatã, în care Dumnezeu nu mai are
loc în ecuaþie! „Sã nu vã potriviþi chipului
veacului acestuia, ci sã vã prefaceþi, prin
înnoirea minþii voastre, ca sã puteþi deosebi
bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã ºi
desãvârºitã.“ (Romani 12:2)
ªi fiindcã golul din inimile
oamenilor trebuie sã fie umplut cu ceva, unii
apeleazã la plãcere considerând cã a trãi clipa
înseamnã de fapt a-þi trãi viaþa.
Alþii investesc enorm în dezvoltarea
personalã. Succesul, câºtigarea unui renume
din punct de vedere profesional, accederea
într-o clasã ierarhic superioarã este þelul
altora.
Lucruri bune în sine de altfel, atât timp cât nu
ajung sã te înrobeascã ºi sã se interpunã între

În „sãptãmâna luminatã,” (30 aprilie
2008) a trecut în nefiinþã, soþia fratelui meu
din Suceava. Era o femeie credincioasã,
ortodoxã, iubitã de toþi cei apropiaþi (inclusiv
de mine). S-a luptat cu un cancer opt ani de
zile. La înmormântare am fost ºi eu prezentã.
Acolo la Suceava, ca ºi în restul Moldovei,
tradiþiile ortodoxe, depãºesc normalul.
Fast, bocete, pomeni, praznic,
idolatrie cât cuprinde ºi toate acestea sub
blânda cârmuire a preoþilor din parohia
respectivã. Atunci îmi reveneau în minte anii,
când ºi eu practicam aceleaºi obiceiuri.
Mã înfioram ºi ceream îndurare ºi iertare
Bunului Dumnezeu pentru acele pãcate,
rugându-L sã nu ne lase pradã acestor „tradiþii
ºi rãtãciri”, dar ca prin minune dintr-un
ungher al sufletului meu, ºoapta Duhului
Sfânt îmi spunea: "- Fii liniºtitã, tu eºti
salvatã, mergi înainte pe calea Mea.
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tine ºi Dumnezeu. Este înscris în genele
naturii umane sã doreascã ºi sã viseze la mai
mult! Dar ce te faci când constaþi cã ai
îmbrãþiºat o himerã?
Ori þi-ai risipit tot potenþialul, þi-ai
consumat întreaga energie într-o direcþie
care a eºuat? Sau ai tânjit dupã fericire, ai
încercat sã fii suficient de moral….iar dacã te
priveºti în oglindã te simþi hãituit, ai inima
zdrobitã…..ºi destinul tãu este golit de sens
ºi semnificaþie.
Poate cã ai obosit, te-ai plictisit de
tot ºi nu mai gãseºti plãcere în nimic! „Apoi,
când m-am uitat cu bãgare de seamã la toate
lucrãrile pe care le fãcusem cu mâinile mele,
ºi la truda cu care le fãcusem, am vãzut cã în
toate este numai deºertãciune ºi goanã dupã
vânt, ºi cã nu este nimic trainic sub soare.“
(Eclesiastul 2:11)
Nu ºtiu ce nume poartã povara pe
care o duci în cârcã! Nu cunosc durerea din
sufletul tãu, însã cred cã azi Dumnezeu vrea
sã-þi dea pacea Sa. El doreºte sã te odihneºti
în El. „Celui cu inima tare, Tu-i chezãºuieºti
pacea; da, pacea, cãci se încrede în Tine.
Încredeþi-vã în Domnul pe vecie, cãci
Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
El a rãsturnat pe cei ce locuiau pe înãlþimi, El
a plecat cetatea îngâmfatã; a doborât-o la
pãmânt, ºi a aruncat-o în þãrânã. Ea este
cãlcatã în picioare, în picioarele sãracilor,
sub paºii celor obijduiþi. Calea dreptului este
neprihãnirea; Tu, care eºti fãrã prihanã,
netezeºti cãrarea dreptului. De aceea Te
aºteptãm, Doamne, ºi pe calea judecãþilor
Tale; sufletul nostru suspinã dupã Numele
Tãu ºi dupã pomenirea Ta. Sufletul meu Te
doreºte noaptea, ºi duhul meu Te cautã
înãuntrul meu. Cãci, când se împlinesc
judecãþile Tale pe pãmânt, locuitorii lumii
învaþã dreptatea.“ (Isaia 26:3-9)
În astfel de circumstanþe când simþi
cã ai pierdut totul ºi nu mai ai nimic, nu te
mai regãseºti pe tine, nu uita cã El este lângã
tine. Stai înaintea Lui aºa cum eºti!
Dezbrãcat de orgoliul tãu, renunþã la
pretenþiile tale de a mai gãsi rãspunsuri la
toate încercãrile prin care treci sau la dorinþa
de a fi în control asupra tuturor

Speranþã în mijlocul furtunii
„un nou început”
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