de izvoare ... Ei merg din putere în
putere”. Doamne dã putere acolo unde e
nevoie, sãnãtate în trupurile noastre ºi
înþelepciune sã înþelegem planurile Tale.
Marcela Giurgiuman

pãmânt. Grijile misionarului Dani, sunt
grijile cerului, ºi eu mã simt tot mai
departe de aceastã ecuaþie. Dacã Domnul
Isus ar veni la noapte, m-aº prezenta cu
mâinile goale… pentru cã problemele
mele nu sunt existenþiale, ºi nici mãcar nu
sunt legate de mântuirea celor din jurul
meu. Of, cât mi-e de dor sã vivbrez pentru
împlinirea menirii pentru care am fost
nãscut din nou… Rugaþi-vã pentru
Oltenia, pentru prietenul meu Dani, ºi mai
rugaþi-vã sã învãþãm sã fim acea bisericã
care sprijinã misiunea din sudul
României…
ªtefi Vas

S-a cãsãtorit la 23 de ani, a
terminat pastorala ºi imediat dupã nuntã a
plecat cu soþia lui, misionar în Oltenia…
Aºa i-a vorbit Domnul, cã trebuie sã lase
confortul de acasã ºi sã plece acolo unde
ogorul este crãpat de vreme ºi de pãcat. În
Arad, acolo de unde este, are un loc cald
ce îl aºteaptã, ºi un confort de care nu
mulþi tineri au parte la vârsta lui. Dupã
doar un an se naºte în famila lui un bãieþel
pe nume Timotei, menit sã înveþe viaþa la
picioarele unui tãtic misionar. Dupã un
timp, datoritã condiþiilor vitrege în care
locuiesc, sunt sfãtuiþi de medici sã îºi
schimbe locaþia de dragul sãnãtãþii
copilului. Dumnezeu le oferã posibilitatea
de a locui într-un apartament propice
creºterii în siguranþã a micuþului
misionar…
În telefonul pe care i-l dau, percep
vocea blândã ºi obositã a unui lucrãtor ce
se loveºte de pãcatul unei generaþii de
creºtini afectatã de compromis. În urma
deciziei de a-l disciplina pe unul dintre
membrii vechi ai ai bisericii locale, este
ameninþat cu bãtaia ºi el ºi familia lui.
Terminã conversaþia prin a-mi spune cã
este mulþumitor Domnului pentru cã, întrun sat vecin, s-au strâns la întâlnirea cu
copiii, 30 de copii.
Adierea unui vânt rece care
rãzbate prin geam, creeazã un dans de
umbre pe peretele gol. Prin mintea mea se
grãbesc sã treacã cu repeziciune,
momente din ultimii ani petrecuþi departe
de casã. Gãsesc atâtea grijuri ºi probleme,
care vor trece ºi vor pieri odatã cu acest

ANUNÞURI:
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Joi - ora 18 - Bisericã
Duminicã - ora 10 - 12 - serviciu divin;
ora 17 - 19 - studiu biblic

STUDIU BIBLIC:
Romani 14:1-23
Niciunul din noi nu trãieºte pentru sine
În domeniul pãrerilor îndoielnice, ni se
pare acceptare, nu judecatã sau dispreþ,
deoarece, fiind ai Domnului, niciunul
dintre noi nu trãieºte pentru sine ºi
niciunul dintre noi nu moare pentru sine.
SÃ NE RUGÃM PENTRU:
*fraþii bolnavi din biserica noastrã: fr.
Daniel, sora Veronica, sora Mirela, sora
Toma, sora Zâna ºi alþii pe care nu-i ºtim,
ca Domnul sã-i întãreascã, sã-i vindece ºi
sã le dea rãbdare în suferinþa lor.
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TREI LUNI CU DUMNEZEU ÎN CASÃ
Chivotul Domnului a rãmas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat ºi Domnul l-a
binecuvântat pe Obed-Edom ºi totã casa lui. 2 Samuel 6:11

D

umnezeul nemãrginit a ales de-a lungul timpului sã se descopere în mod minunat
poporului Sãu prin lucrãrile mãreþe pe care le-a fãcut în mijlocul lor. Însã
Dumnezeu nu a dorit sã fie doar o cãrjã de sprijin pentru poporul Israel, pe care o
sã foloseascã în mod magic pentru a depãºi momentele mai dificile din viaþa lor.
Dumnezeu a vrut sã li se descopere ca Dumnezeul personal, viu, cu care sã poatã trãi întro relaþie srânsã. Când poporul Israel uita poziþia pe care Dumnezeu trebuia sã o aibã în
mijlocul lor, pedeapsa lui Dumnezeu nu întârzia sã vinã peste ei.
Cortul Întâlnirii, chivotul, Templul, toate acestea reprezentau prezenþa lui
Dumnezeu. Atitudinea oamenilor faþã de chivot, reflecta atitudinea lor faþã de
Dumnezeu. Binecuvântarea sau blestemul erau determinate de modul în care oamenii se
raportau la prezenþa lui Dumnezeu.
Trei luni cu Dumnezeu în casã, a însemnat binecuvântare pentru Obed-Edom ºi
toatã casa lui. Dumnezeu nu este un musafir incomod, care sã strice fericirea familiei. El
doreºte sã locuiascã în viaþa fiecãrui om ºi sã îl binecuvinteze din plin. Atâþia oameni azi
trãiesc o viaþã izolatã, tristã, resemnatã pentru cã Dumnezeu nu a fost poftit încã sã
locuiascã în viaþa lor. Ruºinea, prejudecãþile, teama, ºi alte lucruri îi fac pe mulþi oameni
sã Îl þinã pe Dumnezeu la distanþã de viaþa lor, neºtiind ce mari binecuvântãri refuzã.
Dupã ce David a vãzut efetul minunat al prezenþei lui Dumnezeu în casa lui
Obed-Edom, nu a pregetat sã aducã chivotul în cetate, astfel încât mai mulþi oameni sã
poatã fi binecuvântaþi de prezenþa Domnului.
Ce binecuvântat este omul în care Dumnezeul minunat coboarã sã locuiascã prin
Duhul Sfânt, nu doar o zi, sau trei luni, ci pentru totdeauna. Prezenþa lui Dumnezeu aduce
doar binecuvântare. Dacã cineva prin binecuvântare înþelege lucruri materiale, baftã la
examene, sãnãtate, viaþã lungã plinã de succese etc., atunci se poate înºela. Deºi prezenþa
lui Dumnezeu le poade aduce ºi pe acestea din belºug, totuºi, prezenþa lui Dumnezeu mai
întâi ne schimbã destinul veºnic, iertându-ne de orice pãcat ºi apoi ne dã puterea de a trãi o
viaþã curatã ºi roditoare. Asta da, binecuvântare!
Tu L-ai chemat în viaþa ta? Fã-o acum ºi nu vei regreta nicio clipã!
Nicu Lãcãtuº
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cu strãlucire ºi mãreþie! Te înveleºti cu
lumina ca ºi cu o manta; întinzi cerurile ca
un cort.“ (Psalmi 104:1-2)
„Cuvântul Tãu, Doamne,
dãinuieºte în veci în ceruri. Credincioºia
ta þine din neam în neam; Tu ai întemeiat
pãmântul, ºi el rãmâne tare.“ (Psalmi
119:89-90)
„Tu eºti Dumnezeul meu, ºi eu Te voi
lãuda; Dumnezeule, Te voi prea mãri.“
(Psalmi 118:28)
Rodica Paºca

Îmi spuse cineva odatã:
-„Nu-mi dã nimic Dumnezeu,
Eu, tot ce am, în a mea casã,
Cu mâna mea fãcut-am eu.”
M-am întristat atunci în suflet
ªi i-am rãspuns cã Dumnezeu
Îþi dãruie sãnãtate,
Puteri de muncã, tot mereu
ªi cã degeaba se gândeºte
Prin forþa sa cã poate tot
Cãci de ºi-ar trage Domnul mâna
Ar fi ca frunza fãrã pom.
La cine sã alergi degrabã
Când vin furtuni în viaþa ta?
La cine îþi vei spune pãsul
ªi cine te va-nviora?
Dar eu voi alerga la Domnul
ªi veºnic Îl voi lãuda...

Dreptate, milã ºi smerenie
Desigur, Cuvântul lui Dumnezeu
ne vorbeºte în repetate versete despre
aceste cerinþe ale lui Dumnezeu nouã,
copiilor Lui. Într-un singur verset le
gãsimpe toate trei împreunã: „„Þi s-a
arãtat, omule, ce este bine, ºi ce alta cere
Domnul de la tine, decât sã faci dreptate,
sã iubeºti mila, ºi sã umbli smerit cu
Dumnezeul tãu?”“ (Mica 6:8)
În pocãinþã, dacã nu mergi drept
pe calea Domnului, cazi de pe ea. Am
întâlnit o famile care, dupã 30 de ani la
credinþã au cãzut de pe calea Domnului.
Tot Domnul ne cere sã iubim mila ºi sã
avem milã de cei pãcãtoºi. Da, nu poþi sã
nu ai milã de doi oameni nãpãstuiþi de
soartã, ajunºi la vârsta de 89, respectiv 85
de ani, când unul nu se mai poate ridica
din pat, iar celãlalt abia miºcându-se prin
casã… fãrã copii, fãrã nimeni în jurul lor,
fãrã Dumnezeu.
O viaþã fãrã Dumnezeu te duce la
disperare. Când trãieºti smerit cu
Dumnezeu ai o viaþã plinã de pace
sufleteascã.
Doamne, acum, când se întorc la
Tine, ai milã de ei ºi umple viaþa lor cu
pacea Ta ºi ai milã de cei care nu Te

...Pentru cã „Domnul este lumina
ºi mântuirea mea” (Ps. 27:1), deci Îl voi
lãuda „Cãci El mã va ocroti în coliba Lui,
în ziua necazului, mã va ascunde sub
acoperiºul cortului Lui, ºi mã va înãlþa pe
o stâncã.“ (Psalmi 27:5).
„Binecuvântat sã fie Domnul,
cãci ascultã glasul rugãciunilor mele.“
(Psalmi 28:6)
„Doamne, Tu mi-ai ridicat
sufletul din locuinþa morþilor, Tu m-ai
adus la viaþã din mijlocul celor ce se
pogoarã în groapã.“ (Psalmi 30:3), „Cãci
Tu eºti Stânca mea, Cetãþuia mea, ºi,
pentru Numele Tãu, mã vei povãþui ºi mã
vei cãlãuzi. Scoate-mã din laþul, pe care
mi l-au întins vrãjmaºii. Cãci Tu eºti
Ocrotitorul meu!“ (Psalmi 31:3-4)
„Voi cânta bunãtatea ºi dreptatea;
Þie, Doamne, Îþi voi cânta.“ (Psalmi
101:1)„Cãci Tu, Doamne, Tu eºti Cel
Preaînalt peste tot pãmântul, Tu eºti prea
înãlþat mai presus de toþi dumnezeii.“
(Psalmi 97:9)„Binecuvânteazã, suflete,
pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu
eºti nemãrginit de mare! Tu eºti îmbrãcat
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cunosc pe Tine!
Sã nu uitãm cã Dumnezeu nu
suportã mândria. El ne cere sã fim smeriþi
pentru cã oricine se smereºte va fi înãlþat.
Iubind dreptatea, mila ºi smerenia, facem
ºi împlinim voia lui Dumnezeu. Voia Lui
sã fie în toate. Amin.
Elena Negrean

De când m-am decis pentru El,
viaþa mea s-a schimbat ºi trãiesc o viaþã
nouã. Nu mai trãiesc pentru mine, ci
pentru Cel ce ªi-a dat viaþa pentru mine.
În curând, Domnul ºi Mântuitorul meu va
veni sã mã ducã acasã, acolo unde nu mai
sunt lacrimi ºi durere.
Pânã atunci doresc sã vestesc
îndurarea, dragostea ºi Harul Sãu, ºi
vreau sã spun celui care va citi aceste
rânduri cã, dacã încã nu s-a decis pentru
Domnul, poate lua ºi el o astfel de
hotãrâre chiar acum, pânã când Domnul
mai are milã ºi îndurare, ºi pânã când uºa
harului mai este deschisã. Domnul sã-þi
ajute sã te decizi pentru El! O hotãrâre
pentru viaþã, pentru veºnicie! Amin.
Olga Berchi

„Voi vesti îndurãrile Domnului, faptele
Lui minunate, dupã tot ce a fãcut
Domnul pentru noi!...“ (Isaia 63:7)
Da, cât voi trãi pe pãmânt voi
vesti îndurarea ºi mila pe care a avut-o
Dumnezeu faþã de mine ºi familia mea,
când mã uit în urmã ºi vãd de unde ne-a
scos! De aceea nu mai vreau sã privesc
înapoi la trecutul meu încãrcat cu pãcate,
la viaþa pe care am trãit-o în lume fãrã
niciun rost, pentru cã nu L-am avut pe
Dumnezeu. Acum trecutul meu este
acoperit. Sângele Fiului lui Dumnezeu
curãþeºte de orice pãcat. Nu mai vreau sã
mã gândesc la paºii ºovãielnici, la
greºelile zilnice. Ajunge! Pânã aici! De
acum încep o viaþã nouã, împreunã cu
Domnul Isus! Aºa m-am decis, în urmã cu
ºase ani ºi ºapte luni. Viaþa pe care doresc
sã o trãiesc de acum înainte, este o viaþã
prin credinþa în Cel ce ne-a iubit aºa de
mult, încât ªi-a dat Fiul sã moarã la cruce
pe Golgota pentru mine. Nu mai am
nevoie sã fiu consideratã cineva, nu mai
am nevoie de prietenele de la care nu am
ce învãþa nimic bun. Cristos îmi e de
ajuns, în El am totul pe deplin. De El am
nevoie, El îmi e cel mai bun prieten, în
Domnul Isus am gãsit pacea.
El este Calea pe care merg acum.
Aceastã Cale e îngustã, uneori cu
greutãþi, cu suiºuri ºi coborâºuri, dar Cel
ce mã conduce e Domnul ºi El ºtie ce
vrea. Cu El merg bucuroasã pe calea
credinþei.

„Nu trebuie sã te temi!”
Ce minunat este sã ºtim cã orice
ni s-ar întâmpla, nu trebuie sã ne temem.
Domnul e deasupra tuturor necazurilor ºi
nimic din ceea ce nu este rânduit nu ni se
va întâmpla. De ce? „Fiindcã mã iubeºte
zice Domnul”. ªi parcã toate aceste
promisiuni nu ne-ar fi de-ajuns, ne mai
spune ceva: „Când mã va chema, îi voi
rãspunde; voi fi cu el în strâmtorare”.
Dacã uneori viaþa de zi cu zi ne face sã
spunem cã e prea multã suferinþã, prea
multe greutãþi, prea mulþi nori, sã nu
uitãm cã El este cu noi. Din cauza
problemelor poate nu ne dãm seama de
acest lucru, dar dupã ce vor trece toate,
vom ºti cu siguranþã cã doar cu
Dumnezeu am reuºit sã trecem peste
toate. Doar cel ce a avut aceastã experinþã
ºtie cum e sã aibã Domnul grija de tot.
Domnul sã ne ajute sã ne încredem pe
deplin în ocrotirea Lui. „Ferice de cei ceºi pun tãria în Tine, în a cãror inimã
locuieºte încrederea. Când strãbat aceºtia
Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin
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