Ispitit în pustie, de fiecare datã Isus
rãspunde repetând cuvintele Scripturii,
cuvinte pe care, reþinându-le, devin o parte
din El, iar în vreme de crizã trec de la
stadiul de asimilare, de stare a spiritului la
cel de atitudine ºi acþiune. („Poruncile Tale
mã fac mai înþelept decât vrãjmaºii mei,
cãci totdeauna le am cu mine” vs. 98).
Dincolo de a fi doar o învãþãturã, pentru
Hristos Cuvântul era un mod de viaþã,
singura cale viabilã, El însuºi fiind Calea,
Adevãrul, Viaþa. O problemã realã a
bisericii este lipsa de concordanþã a
învãþãturii cu practicarea ei. În final, ceea
ce mãrturisim nu poate ºi nici nu va fi
altceva decât ceea ce trãim. („Jur, ºi mã voi
þinea de jurãmânt, cã voi pãzi legile Tale
cele drepte” vs. 106).
Pentru ca un pasionat sã fie
recunoscut ºi apreciat ca atare, un singur
lucru rãmâne de fãcut. Un ultim obicei al
lui Isus amintit aici este acela de a
împãrtãºi semenilor experienþa Lui cu
Tatãl. „Gloatele s-au adunat din nou la El;
ºi, dupã obiceiul Sãu, a început iarãºi sã-i
înveþe” (Marcu 10:1). Suntem trimiºi de
Hristos sã fim lumini, iar pentru ca sã ne
împlinim menirea de ucenici îndemnul
meu este: Dã mai departe!
Dorin Chereji

pentru fiecare din ei pe rând.
Suntem în crizã mondialã ºi Satan
va profita, va încerca sã ne ocupe timpul cu
orice altceva. ªi….totuºi e timp pentru mai
multã rugãciune.
"Cereþi ºi vi se va da", da, Doamne, dã-mi
înþelepciune sã-mi organizez timpul în aºa
fel încât sã mai adaug ºi nu sã tai din timpul
acordat Þie.
"Când simþi cã totu-n jur se prãbuºeºte
ªi vezi cã-apar probleme fel de fel
E timp pentru mai multã rugãciune
Cãci glasul ei se-nalþã pân' la cer".
Rodica Paºca
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
Miercuri - ora 18 Repetiþie de cor
Joi - ora 18 Bisericã
Vineri - ora 17 Clubul Awana
Sâmbãtã - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminicã - ora 11 va avea loc Adunarea
Generalã A Bisericii
dupã urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Alegerea biroului de zi (preºedinte,
secretar)
-alegerea numãrãtorilor de voturi
-numãrarea celor prezenþi
2. Prezentarea ºi votarea ordinii de zi
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor
4. Discuþii pe marginea rapoartelor de
activitate
5. Membrale
6. Prezentarea ºi votarea bugetului pe anul
2009
7. Strategie. Luãri de cuvânt, propuneri
8.Rugãciune de mulþumire ºi încredinþare

E timp de rugãciune
Cu cât se apropie mai mult venirea
Domnului Isus cu atât e timp pentru mai
multã rugãciune. Ne dorim copiii, pãrinþii
sau partenerii de viaþã întorºi la Domnul ºi
nu ne e de ajuns sã strigãm singuri. Sunt
convinsã cã toþi cei care avem pe cineva
drag, ne rugam în fiecare zi, dar Scriptura
spune: "Rugaþi-vã unii pentru alþii." E timp
sã facem liste pe care sã-i scriem pe nume
pe toþi cei nemântuiþi din grupul de
pãrtãºie, sã strigãm zilnic la Domnul
pentru ei. ªi pentru cã sunt duhuri care nu
ies decât cu post ºi rugãciune, sã þinem zile
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RÃNILE PRIETENIEI
„Rãnile fãcute de un prieten dovedesc credincioºia lui,
dar sãrutãrile unui vrãjmaº sunt mincinoase. ” (Proverbe 27:6)

D

acã pânã acum n-ai fost rãnit de niciun prieten înseamnã cã nu ai un prieten
adevãrat, sau lucru mai puþin probabil, eºti un om perfect. Deoarece trãim pe un
pãmânt blestemat ºi avem o naturã supusã greºelii, chiar dacã suntem antrenaþi în
procesul sfinþirii ºi asemãnãrii noastre cu Domnul Isus, sunt momente ºi situaþii în care
vorbirea, comportamentul, deciziile sau acþiunile noastre lasã de dorit. În astfel de momente
avem nevoie mai mult ca oricând de un prieten sincer care sã ne ajute sã ne îndreptãm.
Desigur cã firea reacþioneazã potrivnic atunci când cineva ne spune cã am
greºit. De regulã prima noastrã reacþie este sã negãm vinovãþia ºi sã încercãm eschivãri
elegante de la asumarea propriilor greºeli. Însã un prieten iubitor ºi sincer, va ºti cu
înþelepciune ºi tact sã ne dovedeascã vinovãþia, cu scopul de a ne îndrepta. Este foarte
important ca prietenii noºtri apropiaþi sã ºtie cã au din partea noastrã toatã libertatea sã ne
atragã atenþia ºi sã ne mustre atunci când vãd la noi stãri, cuvinte sau acþiuni nepotrivite.
Dacã strângem în jurul nostru doar prieteni care vor fi gata sã aprobe ºi sã laude acþiunile
noastre indiferent dacã sunt bune sau rele, facem acest lucru spre nenorocirea noastrã.
În familia lui Dumnezeu trebuie sã avem astfel de prieteni care sã ne iubeascã
atât de mult încât sã nu îºi permitã sã ne lase sã persistãm în greºeli, chiar cu riscul sã ne
supãrãm pe ei. Dacã acest lucru s-ar întâmpla în mod frecvent, creºterea ºi maturizarea
noastrã spiritualã s-ar produce într-un ritm mai sãnãtos, fãrã carenþele ºi stagnãrile produce
de astfel de stãri. Oare ne-am încurajat noi prietenii suficient de mult încât sã ºtie cã au tot
acceptul nostru sã ne mustre atunci când considerã cã am întrecut limita? Sau ne amãgim
fericindu-ne cu sãrutãrile amãgitoare ºi mincinoase ale vrãjmaºului, care nu ne laudã din
dragoste ci tocmai ca sã ne încurajeze acþiunile greºite, dorind în acest fel sã ne grãbeascã
falimentul?
Când te sãrutã duºmanul este ca ºi cum te-ar sãruta ºarpele sau scorpionul, aºa
cã fereºte-te de astfel de aprecieri ºi laude. Dacã eºti copilul lui Dumnezeu ºi dacã stai
ancorat în Cuvântul Sãu ºi în pãrtãºia bisericii, Dumnezeu te va binecuvânta cu prieteni
sinceri care vor fi gata sã te iubeascã, chiar dacã uneori în dragostea ºi credincioºia lor faþã
de tine, te vor rãni, arãtându-þi greºelile.
Trebuie sã învãþãm sã iubim astfel de rãni, pentru cã rãnile prieteniei vindecã
1

dedicatã slujirii. Pasiunea pentru Hristos,
devine curând o pasiune pentru a spune
altora despre El.
Dumnezeu sã ne ajute pe toþi sã
slujim cu pasiune în orice lucrare la care
suntem chemaþi ºi tot ce facem sã facem ca
pentru El. Amin
Olga Berchi

ceea ce sãrutãrile înºelãtoare nu pot
vindeca niciodatã ºi pot face din noi ceea
ce singuri n-am putea deveni.
pastor Daniel Chereji

"Tot ce faceþi sã fie fãcut cu dragoste!"
(1 Cor 16:14)
Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã ma ales din lumea aceasta plinã de pãcat ºi
m-a fãcut copilul Sãu. Îi mulþumesc cã m-a
chemat în lucrarea Sa, cã m-a ajutat sã-i
înþeleg chemarea pe care mi-a fãcut-o.
Îmi aduc aminte când eram la ºcoalã,
diriginta ne-a întrebat pe fiecare elev ce
dorim sã ne facem când vom termina
ºcoala ºi eu am zis cã vreau sã fiu
învãþãtoare sau profesoarã, nu ºtiam atunci
cã Dumnezeu ne aude ºi ne cunoaºte
dorinþele, dar Îi mulþumesc cã mi-a
împlinit aceastã dorinþã pentru cã El ºtia
cât de mult iubesc copiii ºi cã îmi plãcea sã
lucrez cu ei.
Când am început sã lucrez cu
copiii de la Þicãu, mi-a fost foarte greu din
cauzã cã ei sunt aºa cum sunt, dar slavã
Domnului cã m-a ajutat sã trec peste
aceasta ºi îi mulþumesc pentru pasiunea pe
care a pus-o în inima mea de a sluji în
lucrarea Lui. Atâta vreme cât am dragoste
în inima mea faþã de Dumnezeu, voi avea
ºi pasiune de a-i sluji ºi pe alþii ºi voi sluji
cu bucurie în orice lucrare mã va chema
Dumnezeu. El ºtie cu câtã pasiune slujesc
în lucrarea cu copiii de la Þicãu, în lucrarea
cu copiii de la Clubul AWANA, în lucrarea
corului ºi o fac cu bucurie pentru cã Îl
iubesc pe Domnul, deºi uneori mi-e greu
deoarece timpul este foarte scurt sã mã
pregãtesc pentru toate ºi sã mã ocup ºi de
familie, dar Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã
îmi dã putere sã ies biruitoare în toate
lucrurile.
O persoanã cu cât se apropie mai
mult de Dumnezeu, cu atât mai mult este

Citind cartea "Cu Dumnezeu în
subteranã" am descoperit un exemplu în
slujire ºi în devotament faþã de Domnul
Isus, numele acestuia este Richard
Wurmbrand (autorul cãrþii). Acest om a
înþeles planul lui Dumnezeu cu privire la
viaþa sa ºi L-a slujit cu dãruire ºi în cele mai
grele condiþii. A fost trimis în închisoare
pentru cã nu a renunþat la credinþa lui, dar
nu a uitat nicio clipã scopul lui ca ºi copil al
lui Dumnezeu: acela de a spune ºi altora
Vestea Bunã a împãcãrii cu Hristos, ºtia cã
Dumnezeu îi conduce viaþa ºi cã a ajuns în
închisoare pentru a-L reprezenta pe El atât
în faþa colegilor de suferinþã, cât ºi în faþa
torþionarilor. Colegii sãi erau oameni
revoltaþi, oameni chinuiþi, supãraþi pe
sistem, pe Dumnezeu, mulþi se considerau
atei, dar fratele nostru, prin puterea
Duhului Sfânt i-a slujit pânã la sacrificiu ºi
le-a vorbit despre Dumnezeu pe înþelesul
lor, aducând luminã în vieþile acelor
condamnaþi. Când vorbea cu torþionarii Îl
proclama cu mult curaj pe Hristos,
indiferent de riscuri, majoritatea dintre
aceºtia se declarau atei, dar toate
argumentele lor pãleau în faþa învãþãturii
creºtine a fratelui nostru. Replicile lui pline
de înþelepciune îmi amiteau de replicile
Domnului Isus din discuþiile Lui cu fariseii
ºi cãrturarii, întotdeauna El avea ultimul
cuvânt, iar învãþaþii vremii rãmâneau fãrã
replici.
Într-una din închisorile din þarã,
fratele Wurmbrand, fiind bolnav, a fost
trimis în camera 4, aceasta era camera
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muribunzilor, nimeni n-a mai ieºit viu de
acolo, în afarã de fratele nostru. M-a
cercetat mult concluzia lui în ceea ce
priveºte starea spiritualã a muribunzilor:
"mulþi veniserã în camera 4 ca
necredincioºi convinºi. Am vãzut
totdeauna necredinþa lor prãbuºindu-se în
faþa morþii. E uºor sã fii ateu în împrejurãri
plãcute. O convingere fermã rezistã unor
presiuni enorme; nu am vãzut ca ateismul
sã reziste în faþa morþii".
Deºi mulþi se rugau ºi posteau
pentru el, fratele Wurmbrand considera cã
este important sã posteascã ºi el, în ciuda
suferinþei, bolii ºi subnutriþiei. Ani de zile
n-a pus mâna pe Biblie, tot ce asimilase din
ea l-a ajutat foarte mult în închisoare,
împreunã cu Duhul Sfânt care i-a dat
putere ºi l-a cãlãuzit. Cartea este o laudã la
adresa Mântuitorului, din ea reiese
dragostea lui Dumnezeu pentru oameni ºi
puterea pe care o dã copiilor Lui în situaþiilimitã pentru a se ridica deasupra
circumstanþelor ºi a fi victorioºi împreunã
cu El.
Pe mine m-a cercetat mult
Domnul prin aceastã carte, m-a ajutat sãmi restabilesc prioritãþile, sã vãd care sunt
lucrurile cu adevãrat importante în viaþã.
Sunt vremuri grele, dragii mei, haideþi sã
ne ancorãm puternic în Cuvântul dãtãtor
de viaþã al Domnului, ca atunci când vor
veni ispitele, încercãrile sã fim învingãtori
cu Mântuitorul nostru, iar când va trebui
sã-L proclamãm s-o facem cu toatã
convingerea, asumându-ne orice risc.
Ancuþa Rus

din punct de vedere uman ca mintea sã îi
fie preocupatã cu planuri de ieºire din
crizã) David nu pregetã sã exclame cu
aceeaºi exuberantã: „Mã bucur de
Cuvântul Tãu, ca cel ce gãseºte o mare
pradã.”
Dacã în privinþa rugãciunii existã
o realã îngrijorare la nivelul conducerii
bisericilor neoprotestante, fiind numitã
„cenuºãreasa bisericii”, probabil
adâncirea în Cuvântul lui Dumnezeu,
apropierea intimã de El devine, încet, un
concept strãin pentru credincioºi din toate
generaþiile. Contraoferta societãþii actuale
este de o diversitate fãrã precedent în
istoria culturii ºi civilizaþiei, mergând
pânã la particularizãri cvasiantropologice,
de la inducerea unei etici hedoniste pânã la
stãri ºi filosofii ale cãror þintã clarã este
înlocuirea sintagmei „unitate în
diversitate” cu o alta, interpretabilã,
individualizare în globalizare.
Vorbind despre perseverenþa în
alegerea lucrurilor Împãrãþiei lui
Dumnezeu, dincolo de orice exemplu,
chiar vrednic de toatã admiraþia de ar fi,
cea mai bunã pildã rãmâne, cu siguranþã,
viaþa trãitã de Isus Hristos. Ca om, Hristos
(asemenea psalmistului, de altfel)
conºtientizeazã cã se poate pãstra drept,
neîntinat doar elaborând o strategie ºi
perseverând în deciziile luate. („Dacã n-ar
fi fost Legea Ta desfãtarea mea, aº fi pierit
în ticãloºia mea”, realizeazã psalmistul
vs. 92).
Încã de la o primã apropiere
observãm cã Hristos avea anumite
obiceiuri. Îl întâlnim retrãgându-se pe
munte, departe de agitaþia mulþimii,
probabil într-o stare de relaxare receptivã,
ca sã se roage. Adesea Îl întâlnim la
templu, citind sulurile Legii, ºi stând de
vorbã cu învãþaþii vremii, practic
amintindu-ºi, aprofundând. („Cât de mult
iubesc Legea Ta! Toatã ziua mã gândesc la
Ea”, exclamã psalmistul în versetul 97).

„Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toatã ziua mã gândesc la ea”, exclamã,
deºi aflat în vremuri de strâmtorare,
autorul psalmului 119 (vs. 97). Cu inima
amãrâtã, viaþa însãºi fiindu-i primejduitã,
(nici unul dintre noi nu l-ar fi judecat, ba
chiar am fi considerat absolut firesc ºi just
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