Dumnezeu cel care ai venit în lume sã
mântuieºti pe toþi, cu umilinþã ºi smerenie ne
rugãm Þie: Îndurã-Te Doamne de þara ºi de
poporul nostru ºi ajutã-ne sã gãsim în sfârºit
calea cea dreaptã. Lasã Duhul Tãu cel Sfânt
sã ne curãþeascã întinãciunea, sã Te cãutãm
pe Tine ºi sã facem sfântã voia Ta.
Lumineazã Doamne mintea celor care prin
voia sfântã a Ta ºi a supuºilor Tãi, vor fi aleºi
pentru a ne conduce þara. Sãdeºte Doamne în
sufletele lor frumuseþea dreptãþii, a muncii
cinstite ºi bucuria de a ne agonisi pâinea cu
sudoarea frunþii. Elibereazã-ne Doamne, din
jugul minciunii, a urii, a pizmei ºi a
egoismului. Învaþã-ne Doamne sã ne rãbdãm
unii pe alþii aºa cum Tu ne rabzi pe noi toþi.
Stinge Doamne pofta celor care pentru
binele lor îºi asupresc semenii. Încãlzeºte
Doamne inimile întregului popor român ºi
binecuvânteazã-l cu dragostea Ta,
cãlãuzindu-l pe cãile plãcute Þie. Cu
capetele plecate ºi genunchii plecaþi înaintea
Sfinþeniei Tale ridicãm aceastã rugãciune
bunule Tatã din ceruri ºi strigãm: Auzi-ne
Doamne ºi trimite mila ºi îndurarea Ta peste
þara ºi poporul nostru. Amin.
Mercea Simion

ei ostenit, iar fiul sãu sã vadã în viaþa ei
adevãta schimbare.
Domnul sã te binecuvânteze, suflet
drag, du-te cu Domnul Isus, ºi fie ca sã ne
întâlnim toate în „ziua aceea” nespus de
frumoasã, ziua revenirii Mântuitorului
nostru pe norii cerului. „El va ºterge orice
lacrimã din ochii lor. ªi moartea nu va mai fi.
Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici
durere, pentru cã lucrurile dintâi au trecut.”“
(Apocalipsa 21:4)
Echipa de surori de la Stânca Veacurilor
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - Comitet
Miercuri - ora 18- repetiþie de cor
Joi - ora 18 bisericã
Vineri - Clubul pentru copii Awana
Duminicã:
ora 10 Serviciu de închinare
ora 17 - Studiu biblic.
ALTE ANUNÞURI:
*Azi de la ora 17 la servicial divin de dupã
amiazã vor fi prezenþi copii din toate locurile
de misiune ale bisericii noastre ºi vor avea
un program special.
*Cei care doresc sã-ºi lege în piele Biblia
veche sau nouã, sunt rugaþi sã ia legãtura cu
Anca Rus.
*În 28 ºi 29 noiembrie au loc Cursuri la
ªcoala Prorocilor -va fi ultima întâlnire din
acest an, rugãm studenþii sã fie prezenþi ºi sãºi aducã temele la zi, inclusiv pe cele
restante.

Marþi 18 noiembrie 2008 va fi o zi
importantã ºi mult aºteptatã de cineva din
penitenciar. Ziua eliberãrii... Este o persoanã
care a participat la toate întâlnirile noastre în
care am încercat sã ducem Cuvântul în
penitenciar. Din primele întâlniri am ºtiut cã
este o persoanã specialã. Era altfel...Venea
pur ºi simplu sã asculte. Nu conta dacã
ducem sau nu ceva din lumea de afarã. Conta
doar cã mergem ºi le spunem din Scripturã.
Acum douã sãptãmâni ne aºtepta cu o
fericire în ochi ºi suflet... primise diploma
prin care se certifica cã a terminat primul
studiu biblic prin corespondenþã. Era
fericitã. ªtia cã dacã nu era în inchisoare nu
ar fi avut timp de studierea Bibliei.
Rugaþi-vã ca Domnul sã lucreze la
inima lui Rozi ºi într-o zi aleasã de El sã-L
accepte în viaþa ei ca Mântuitor al sufletului

STUDIU BIBLIC:
Ridicã-þi stâlpi de aducere aminte în viaþã ºi
învaþã din istorie
Deuteronom 26-27
Limitãrile condiþiei noastre umane fac
importantã atât cunoaºterea istoriei, cât ºi
prezenþa în viaþa noastrã a stâlpilor de
aducere aminte, care nã ne ajute sã nu uitãm
faptele mântuitoare ale Dumnezeului nostru.
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CERINÞA CEZARILOR
„Spune-ne dar, ce crezi? Se cade sã plãtim bir Cezarului sau nu?” Isus, care le cunoºtea
vicleºugul, a rãspuns: „Pentru ce Mã ispitiþi, fãþarnicilor? Arãtaþi-Mi banul birului.” ªi ei Iau adus un ban. El i-a întrebat: „Chipul acesta ºi slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale
Cezarului”, I-au rãspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daþi dar Cezarului ce este al Cezarului, ºi
lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”“ (Matei 22:17-21)

C

ristos n-a vorbit niciodatã împotriva autoritãþii civile. Este adevãrat cã uneori i-a criticat
pe liderii politici ºi religioºi dar a respectat autoritatea civilã. A fãcut acest lucru
probabil ºtiind mai bine ca oricine: „…cãci nu este stãpânire care sã nu vinã de la
Dumnezeu. ªi stãpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.“ (Romani 13:1). Ba mai
mult, El a subliniat în repetate rânduri cã cetãþenii ar trebui sã-ºi achite responsabilitãþile faþã de
stat. El însuºi ªi-a plãtit impozitul datorat autoritãþii romane din vremea aceea.
Majoritatea oamenilor preferã sã arunce tot felul de invective asupra autoritãþii
statului, dar Dumnezeu le cere credincioºilor sã se roage pentru autoritãþi. De regulã noi
pretindem tot timpul ceva de la stat dar ar trebui sã ºtim cã în aceeaºi mãsurã avem ºi
responsabilitãþi. Acestea se referã în esenþã la respectarea autoritãþii ºi legilor statului, la
plãtirea impozitelor ºi la asumarea altor sarcini care ne revin ca ºi cetãþeni.
Ascultarea, respectul ºi îndeplinirea datoriilor faþã de stat, asigurã liniºtea, siguranþa dar ºi
progresul societãþii. Mai ales existenþa ºi soliditatea unui stat democratic depind de modul în
care cetãþenii înþeleg cât de important este sã „dãm Cezarului ce este al Cezarului”.
Însã Domnul Isus nu s-a oprit aici. Chiar dacã responsabilitatea faþã de autoritatea
civilã este mare, existã o responsabilitate ºi mai mare. Aceasta este responsabilitatea faþã de
Dumnezeu. Dacã datoria faþã de Cezar era banul, deoarece acesta purta chipul lui, oare ce
datorie avem faþã de Dumnezeu? Aºa dupã cum Cezarului i se datora partea cu care se
identifica, lui Dumnezeu îi suntem datori cu noi înºine.
Pe vremea aceea, pe fiecare monedã era imprimat chipul Cezarului, lucru care sublinia
cine deþine autoritatea ºi cui i se datoreazã ascultare. Noi am fost creaþi dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu, de aceea nu suntem stãpâni pe noi înºine. Este adevãrat cã omul în
starea sa rãzvrãtitã se comportã ca ºi cum ar fi propriul sãu stãpân, dar el continuã sã rãmânã
creatura în spatele cãruia existã un Creator care i-a dat formã, viaþã ºi destin. Omul a stricat
echilibrul care exista în creaþia lui Dumnezeu în momentul în care a decis sã nu-i mai dea lui
Dumnezeu ceea ce-i datoreazã. De atunci lumea a început sã sufere consecinþele neascultãrii iar
restaurarea ordinii ºi echilibrului care au existat cândva se pot produce în momentul în care
omul alege sã i se supunã lui Dumnezeu. Când omul ascultã de Cel care autoritatea supremã, el
este capabil sã asculte ºi de o autoritate mai micã, cum este cea a statului, chiar fãrã sã fie
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constrâns.
Problemele societãþii continuã sã
existe tocmai pentru cã oamenii nu ºi-au
rezolvat mai întâi problema mai mare:
datoria ascultãrii ºi supunerii faþã de
Dumnezeu.
Pe Dumnezeu nu-L putem amãgi, dându-i
fãrâmituri din timpul nostru ºi nici nu-L
putem mulþumi cu activitãþile religioase în
timp ce ne þinem inima departe de El. El are
drept asupra noastrã, de aceea ne vrea în
întregime. A-i da lui Dumnezeu ce este a lui
Dumnezeu înseamnã ca printr-o acþiune
voluntarã, directã ºi permanentã, sã-i spui:
„Doamne, îþi aparþin în întregime: cu
sufletul meu, cu trupul meu, cu mintea mea,
cu talentele mele, cu posesiunile mele, iamã ºi foloseºte-mã dupã bunul Tãu plac”.
Abia atunci înseamnã cã am dat ceea ce se
cuvine Cezarului Cezarilor.
pastor Daniel Chereji
Schimbare...
Întreaga lume este într-o continuã
schimbare. Toate lucrurile se schimbã. ªi
oamenii se schimbã. Numai Dumnezeu
rãmâne Acelaºi. El nu se schimbã. ªi în viaþa
mea au avut loc mai multe schimbãri, dar cea
mai bunã schimbare a fost atunci când
Domnul m-a cercetat prin cuvântul Sãu ºi ma pus sã aleg. Mi-a dat putere ºi înþelepciune
sã aleg calea Lui ºi de atunci merg într-o
continuã schimbare în asemãnarea cu
Domnul Isus. De atunci pot ºi eu sã spun ca
în Isaia 12:1,2... „Te laud Doamne, cãci ai
fost supãrat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit
ºi m-ai mântuit!” „Iatã, Dumnezeu este
izbãvirea mea, voi fi plin de încredere ºi nu
mã voi teme de nimic; cãci Domnul
Dumnezeu este tãria mea ºi pricina laudelor
mele ºi El m-a mântuit.”
Mai are multe de schimbat Domnul
la mine dar pentru aceasta trebuie ca eu sã
mã las schimbatã ºi modelatã dupã voia lui
Dumnezeu. Domnul are metodele Lui de a
schimba pe oameni. Noi nu vom putea
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niciodatã sã schimbãm pe cineva anume, dar
El poate. Câteodatã suntem tentaþi sã vedem
la alþii ce este de schimbat în viaþa lor. Dar
greºim amarnic. Pentru cã Domnul ne spune
prin cuvânt cã... „Fiecare sã se cerceteze dar
pe sine însuºi...” Mai degrabã sã vedem în
noi ce este de schimbat ºi sã lãsãm pe
Domnul Sfânt sã lucreze schimbãri în noi, ca
ºi alþii vãzând trãirea noastrã sã se schimbe ºi
ei. Cum vrem noi oare sã-i schimbãm pe alþii
dacã noi înºine nu ne schimbãm în mai bine?
Pretindem de la alþii sã se schimbe dar nu le
arãtãm în ce sã se schimbe. În fii ai luminii
sau în fii ai întunericului, sã luãm bine seama
la ºoapta Duhului Sfânt care ne avertizeazã ºi
ne învaþã cum sã trãim dupã voia lui
Dumnezeu, în asemãnarea cu Isus. Numai
aºa vom putea sã-i atragem ºi pe alþii la El.
Domnul sã ne ajute la aceasta. Amin!
Rusu Estera

schimbare fãcutã în dar de Isus plãtind cu
sângele Lui Sfânt pãcatul meu ºi al tãu. De
aceea vã încurajez din toatã inima sã faceþi
aceastã schimbare cât de repede, la care nu
trebuie decât sã apelaþi la dragostea ºi
îndurarea lui Isus cu credinþã ºi sã doriþi
acest lucru din tot sufletul. Amin.
Neluþu Matei

Adevãrata schimbare
Cuvântul schimbare este tot mai des
folosit de noi oamenii în ultimii ani. Cãutãm
schimbarea în orice domeniu ºi din ce în ce la
tot mai multe lucruri ce ne înconjoarã.
Cãutãm schimbarea unui loc de
muncã cu unul mai bine plãtit, o casã mai
bunã, o maºinã mai nouã, o înfãþiºare mai
altfel decât ne-a lãsat Dumnezeu,
schimbarea þãrii unde ne-am nãscut, ba chiar
schimbarea religiei. Toate aceste schimbãri
au ca scop final încercarea noastrã de a trãi
mai bine, mai îndestulat ºi dacã s-ar putea cât
mai mult pe acest pãmânt.
Numai cã toate aceste schimbãri
alese de majoritatea oamenilor sunt în
detrimentul lor cu preþul unor sacrificii atât
financiare cât ºi sacrificii care necesitã
anumite compromisuri deloc uºoare ºi fãrã
siguranþa cã vei fi mulþumit de alegerile
fãcute. Prea puþini oameni cautã cea mai
importantã ºi esenialã schimbare ºi anume
schimbarea vieþii de sub autoritatea lui satan
cu alternativa vieþii veºnice împreunã cu
Domnul Isus. O schimbare radicalã ºi plinã
de certitudini, încredere ºi siguranþã. O

E prezent când þi-este sete,
Îþi dã apã ºi din stâncã,
Ca sã ºtii cã toate-ascultã,
Necurmat de-a Sa poruncã.

ne îmbrãcãm cu armele luminii”.
1 Corinteni 13:4 „Dragostea este
îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate,
dragostea nu pizmuieºte, dragostea nu se
laudã, nu se umflã de mândrie, nu se poartã
necuviincios, nu cautã folosul Sãu, nu se
mânie, nu se gândeºte la rãu, nu se bucurã de
nelegiuire, ci se bucurã de adevãr, acoperã
totul,crede totul, nãdãjduieºte totul, suferã
totul.”
Versete culese de Ioan ºi Maria Varga

Sã n-ai teamã!
Tu, popor ales de Domnul,
Sã n-ai teamã pentru mâine,
Cãci ºi astãzi, ca-n pustie,
El te va hrãni cu pâine.

„Un cuvânt spus la vremea potrivitã,
este ca niºte mere de aur
într-un coº de argint.”
Proverbe 25:11
Cât de importante sunt cuvintele pe
care le rostim! Ce mare putere au asupra
celor din jurul nostru. Putem sã zidim o
persoanã prin ceea ce îi spunem sau putem
s-o dãrâmãm. Cred cã ni s-a întâmplat
fiecãruia dintre noi sã fim descurajaþi din
cauza unei probleme ºi sã întâlnim persoane
care sã ne asculte, sã ne încurajeze.
O oazã care este tot timpul la
îndemâna noastrã ºi în care gãsim totdeauna
cuvinte de încurajare este Cuvântul lui
Dumnezeu, Cuvântul care este viu ºi
lucrãtor, care ne mângâie, ne astâmpãrã
setea, ni-L descoperã pe Mântuitorul nostru,
ne dã noi perspective, ne ajutã sã ne ridicãm
deasupra tuturor problemelor, amintindu-ne
cã asupra noastrã vegheazã un Tatã
atotputernic ºi bun.
Îi mulþumesc Domnului pentru
Cuvântul Sãu ºi pentru copiii Lui care ºtiu sã
fie o încurajare pentru cei din jur.
Rozica Rus

Sã n-ai teamã niciodatã,
El te ia pe braþul Sãu,
Ca sã vezi cât eºti de tare,
Cât rãmâi cu Dumnezeu.

El îþi pune înainte,
Stâlp de foc sã lumineze,
Ca sã vadã fiecare,
Cum El poate sã pãstreze.
Sã n-ai teamã niciodatã,
El te poartã-n Corul Sãu,
Biruinþa-i a ta parte,
Cât rãmâi cu Dumnezeu.
Poezie culeasã de Angela Loghin
Veghere ºi curãþie
Romani 13:11-12 „ªi aceasta cu
atât mai mult cu cât ºtiþi în ce împrejurãri ne
aflãm: este ceasul sã vã treziþi în sfârºit din
somn, acum mântuirea este mai aproape de
noi decât atunci când am crezut. Noaptea
aproape a trecut, se apropie ziua. Sã ne
dezbrãcãm dar de faptele întunericului ºi sã

Rugãciune pentru România
ºi poporul sãu
„Fiþi supuºi oricãrei stãpâniri omeneºti
pentru Domnul; atât împãratului ca înalt
stãpânitor, cât ºi dregãtorilor, ca unii care
sunt trimiºi de El” (1Petru 2:13-14
Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui
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