tot El îndreaptã toate cusururile noastre.
Nu vom încerca sã purtãm
singuri durerea noastrã; aceasta ar
însemna un rãspuns neprietenos la
iubirea Lui gingaºã. Vom începe
numaidecât azi; ziua de astãzi, cu
Dumnezeul nostru cel plin de iubire ºi
de ce sã nu încheiem ziua tot cu El? Pe
mame nu le oboseºte niciodatã tovãrãºia
copiilor lor.

mele, la dreptul de a avea propriile mele
sentimente, la orice drept, ºi sa ma
identific cu moartea lui Isus Cristos?
Întotdeauna vom suferi o
deziluzie profunda ºi dureroasa înainte
de a ne lepada de noi înºine ºi de a ne
preda în întregime. Când un om se vede
cu adevarat aºa cum îl vede Domnul, nu
de urâciunea pacatelor carnii este el
ºocat, ci de natura îngrozitoare a
mândriei inimii lui faþa de Isus Cristos.
Când el se vede în lumina Domnului,
începe sa simta ruºinea ºi vina
disperata.
Dacã ne confruntãm cu
problema renunþãrii, sã trecem prin
criza, sa ne lepadam de toate ºi
Dumnezeu ne va face potriviþi pentru
tot ce ne cere.
Marta Gae

Culeasã de sora Eva Mãndicescu din
„Eu sunt Domnul, medicul tãu”
de C.H.Spurgeon
O viaþã de renunþare
"Am fost rastignit împreuna cu
Cristos" (Galateni 2:20)
Nimeni nu este una cu Cristos
pâna când nu este gata sa renunþe nu
numai la pacat, ci ºi la întregul mod de a
privi lucrurile. Când suntem nascuþi de
sus prin Duhul lui Dumnezeu, înseamna
ca trebuie sa renunþam la ceva înainte de
a avea. ªi înca de la început sa renunþam
la toate pretenþiile. Ceea ce aºteapta
Domnul nostru sa-I prezentam nu este
nici bunatatea, nici onestitatea, nici
stradaniile noastre, ci pacatul real ºi
greu; aceasta este tot ce El poate lua de
la noi. Si ce ne da El în schimb pentru
pacatele noastre? O dreptate reala. Dar
noi trebuie sa renunþam la orice
pretenþie de a fi vrednici de consideraþia
lui Dumnezeu.
O data ce am facut acest lucru, Duhul lui
Dumnezeu ne va arata la ce mai trebuie
sa renunþam. Cu fiecare pas al acestui
proces va trebui sa renunþ la drepturile
mele. Sunt eu gata sa renunþ la dreptul
pe care-l am asupra tuturor lucrurilor

ANUNÞURI:
Marþi ora 9 - Grup de rugãciune
Miercuri Repetiþie de cor
Joi ora 18 - Bisericã
Vineri ora 17 - Club Awana
Duminicã ora 10-Serviciu de închinare
Ziua Recunoºtinþei
ora 17 Agapã

STUDIUL BIBLIC:
Iubeºte-þi aproapele respectându-i
viaþa! Deutenorom 19-21:9
Nelegiuirile nerezolvate azi vor fi
pedepsite de Dumnezeu, atunci când
paharul individului, al bisericii, al tãrii
sau al întregului pãmânt se umple.
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ISPITA IDOLATRIEI
„Sã nu fiþi închinãtori la idoli, ca unii dintre ei, dupã cum este scris: „Poporul a
ºezut sã mãnânce ºi sã bea; ºi s-au sculat sã joace.”“ (1 Corinteni 10:7)

E

senþa idolatriei stã în întoarcerea omului dinspre Dumnezeu spre altceva,
inclusiv spre sine însuºi. Poporul evreu a devenit idolatru în clipa în care nu sa mai uitat la Domnul ci a privit spre sine însuºi ºi spre viþelul de aur.
Lumea în care trãim noi este nespus de înºelãtoare ºi amãgitoare. La fiecare
pas existã pericolul legãrii inimii de unul dintre nenumãraþii idoli moderni. În jurul
nostru întâlnim oameni robiþi de sport, de mâncare sau bãuturã, de jocurile de noroc,
de pornografie, de muncã, de bogãþie, de modã, de televizor, de computer, de politicã
ºi tot mai puþini oameni care au rãmas închinãtori adevãraþi care sã-L adore pe
Dumnezeu cu toatã fiinþa lor. Existã o înclinaþie bolnãvicioasã spre divertisment ºi
distracþie. Oamenii cautã prin orice mijloace sã se simtã bine, sã se amuze, sã îºi
excite simþurile la maxim dar nu reuºesc sã-ºi ofere nimic pentru suflet.
Cãutarea lucrurilor superficiale ºi încercarea nereuºitã de a pãcãli nevoile
sufletului sunt dovada evidentã a cât de bolnavã a ajuns generaþia noastrã. Încercãm
sã facem cât mai multe lucruri, am devenit tot mai ocupaþi, mai grãbiþi, credem cã am
strâns mult ºi totuºi ne mulþumim cu puþin în comparaþie cu ceea ce am putea primi
din mâna lui Dumnezeu. Mâncatul, bãutul ºi jucatul sau distracþia au devenit
principalele ingrediente din reþeta nescrisã a ceea ce cred cei mai mulþi cã este
fericirea. Câtã înºelãciune, pentru cã de fapt acestea nu sunt decât resturile pe care ni
le aruncã în batjocurã Diavolul de la masa lui.
Evreii au dovedit ce au în inima lor când au început sã se bucure de viþelul de
aur ºi nu s-au mai bucurat de Domnul. Ce îþi produce þie cu adevãrat bucurie? Ce te
entuziasmeazã? Ce te face sã-þi tresalte inima? Domnul sau lucrurile din lumea de
aici?
Este greu ca în astfel de vremuri sã stai neclintit lângã Domnul, dar cine îl
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În Talmudul evreiesc ni se dã un
exemplu de astfel de veghere:

cunoaºte cu adevãrat pe Dumnezeu nu
mai vrea sã plece de lângã El niciodatã.
Sã nu lãsãm sã se stingã entuziasmul ºi
dragostea noastrã pentru Domnul. Sã
nu privim nicio clipã spre viþeii de aur
aºezaþi ca ispite în jurul nostru.
Dumnezeu le este suficient tuturor celor
care doresc sã stea aºezaþi sub umbra
aripilor Sale. El este Singurul în stare
sã-i bucure ºi sã-i fericeascã pe toþi cei
care vin cu încredere la El. Când noi am
fost gãsiþi de Dumnezeu ºi El ne-a
chemat sã cãpãtãm mântuirea, noi am
primit tot ce se putea primi aºa cã nu ne
mai trebuie absolut nimic din ceea ce
ne-ar oferi lumea de aici.
Pastor Daniel Chereji

Vegheazã la gândurile tale
Pentru ca ele vor fi cuvinte.
Vegheazã la cuvintele tale
Pentru ca ele vor deveni fapte.
Vegheazã la faptele tale
Pentru ca ele vor deveni obiceiuri.
Vegheazã la obiceiurile tale
Pentru ca ele vor deveni caracterul tãu.
Vegheazã la caracterul tãu
Pentru ca el va fi destinul tãu.
Sã ne ajute Dumnezeu sã facem
acest fel de veghere! AMIN
Cirþiu Ioan

Vegheaþi asupra voastrã
Isus Cristos ne sfãtuieºte de
nenumãrate ori sã veghem, pentru cã
vrea sã fim ai lui, fericiþi pentru
totdeauna: „Vegheaþi dar, pentru cã nu
ºtiþi în ce zi va veni Domnul vostru”
(Matei 24:42); „Vegheaþi ºi rugaþi-vã,
ca sã nu cãdeþi în ispitã” (Matei 26:41).
În dicþionarul explicativ al
limbii Române, verbul a veghea, are trei
sensuri :
1. a sta treaz noaptea, a nu dormi,
2. a îngriji un bolnav, stând noaptea la
cãpãtâiul lui,
3. a pãzi, a sta de strajã.
Toate aceste trei sensuri sunt
azi valabile pentru biserica lui Cristos.
Într-adevãr în jurul nostru se coboarã o
noapte tot mai neagrã. Chiar ºi în
biserici, lumina nu mai e aºa de
strãlucitoare, dar domnul Isus ne
îndeamnã sã veghem, sã nu dormim, sã
avem grijã sã nu ni se stingã candela.

„Ce vã zic vouã, zic
tuturor:Vegheaþi!” (Marcu 13:37)
Aceastã poruncã este datã de
Dumnezeul nostru fiindcã nimeni nu
ºtie momentul întoarcerii Domnului
Isus. Acest timp de aºteptare pentru noi
constituie un timp de încercare,
deoarece nu ºtim cum ne va gãsi. De
aceea trebuie sã veghem, sã ne rugãm ºi
sã trãim dupã poruncile Lui.
„Vegheaþi dar în tot timpul ºi
rugaþi-vã. Ca sã aveþi putere sã scãpaþi
din toate lucrurile acestea, care se vor
întâmpla, ºi sã staþi în picioare înaintea
Fiului omului”. O altã responsabilitate
datã de Domnul este de a veghea în toate
lucrurile, de a lucra cu credincioºie în
slujba Lui ºi sã nu obosim pe cale.
„Temeþi-vã ca nu cumva, venind fãrã
veste, sã vã gãseascã dormind.”(Marcu
2

13:36)

pãcate ºi ne-a ridicat de unde zãceam,
plãtind un preþ aºa mare, cum ar trebui
sã ne comportãm noi cu semenii noºtri?
Haideþi sã investim în relaþiile
dintre noi, urmând exemplul Domnului
Isus, slujindu-ne unii pe alþii, astfel
vom deveni ca El ºi vom avea relaþii de
calitate.
Ancuþa Rus

„Dar tu fii treaz în toate
lucrurile, rabdã suferinþele,fã lucrul
unui evanghelist, ºi împlineºte-þi bine
slujba!”(1Ti8motei 4:5)
Trãirea noastrã sã fie ca ºi cum
în fiecare clipã aºteptãm întâlnirea cu
Mântuitorul. Viaþa credinciosului este o
luptã continuã cu pãcatul ºi o stare
permanentã de veghere. Mai multã
veghere duce la mai multã rugãciune.
Doamne Isuse ajutã-ne sã fim
tari, rãbdãtori, sã-þi fim credincioºi
pânã la capãt, sã te iubim cu toatã
fiinnþa nostrã.
„Vegheaþi, fiþi tari în credinþã.
Fiþi oameni, întãriþi-vã!” (1 Corinteni
15:16). Amin.
Lidia Trif

„Vã voi mângâia cum mângâie o
mamã pe cineva” (Isaia 66:13)
O, cât de dulce este mângâierea
unei mame! Cum ºtie ea sã ia parte la
necazurile copilului ei! Cum îl strânge
la piept ºi cautã sã primeascã în inima ei
toatã durerea lui? Copilul poate sã-i
spunã totul, iar mama îi aratã un interes,
cum nimeni altul nu poate arãta. Dintre
toþi mângâietorii, mama este pentru
copil cel mai plãcut.
Tot aºa este ºi cu omul mare:
Dumnezeul nostru se coboarã ca sã fie
faþã de noi ca o mamã. Aceasta
înseamnã o mare iubire ºi o mare
bunãtate. Înþelegem cu bucurie cã El
este Tatãl nostru; dar iatã cã El vrea sã
fie ºi mama noastrã.
Nu ne cheamã oare aceasta la o
sfântã ºi deplinã încredere ºi la o
fericitã odihnã? Dacã Dumnezeu este
Mângâietorul nostru, atunci nici o
teamã nu mai poate sã rãmânã. Sã-I
spunem Lui deci nevoia noastrã, chiar
dacã am face lucrul acesta numai prin
suspine ºi plâns. El nu ne dispreþuieºte
din pricina lacrimilor noastre, nici
mama noastrã nu ar face aºa ceva. El
þine seama de slãbiciunile noastre, cum
a fãcut ºi mama noastrã; ºi poate sã facã
acest lucru ºi mai bine ºi mai decât ea ºi

Fiul Omului a venit
"Cãci Fiul omului n-a venit sã I
se slujeascã, ci El sã slujeascã ºi sã-ªi
dea viaþa rãscumpãrare pentru mulþi!"
Marcu 10:45
Prin acest verset Dumnezeu
vrea sã ne înveþe un lucru extraordinar:
cum sã ne comportãm unii cu alþii. Aici
vedem atitudinea pe care o are
Dumnezeu faþã de oameni. Atât de mult
ne-a iubit încât s-a identificat cu noi,
venind în lumea noastrã ºi slujindu-ne,
apoi dându-ºi viaþa pentru noi.
"Fiul Omului a venit". Cât
interes! Ce autenticã dovadã de
dragoste! Dumnezeu Însuºi s-a fãcut
om. El a venit printre oameni ca Fiu al
Omului pentru ca sã-ªi poatã servi
semenii.
Dacã Fiul lui Dumnezeu s-a
apropiat de noi, niºte fiinþe moarte în
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