finanþelor tale, vei deveni mai riguros în
administrarea timpului tãu liber ºi mai
responsabil în ce priveºte relaþiile tale sau
pur ºi simplu vei realiza cã credinþa ta
trebuie redefinitã iar nãdejdea ta înnoitã!
Cu siguranþã cã vei avea de
înfruntat vechile tipare de gândire, vei
învãþa cã adeseori emoþiile sunt
înºelãtoare ºi nu te poþi încrede în ele, ori
vei realiza cã unele decizii nu se iau atunci
când tu doreºti ci trebuie potrivite cu grijã
dupã „ceasul” Lui. Stând mai aproape de
El vei învãþa sã te eliberezi de prejudecãþi,
vei fi mai flexibil însã nu mai îngãduitor
cu pãcatul din viaþa ta, mai intransigent cu
tine însuþi însã mai plin de bunãtate, milã
ºi dragoste faþã de cei din jurul tãu.
Oricum îþi vei pãstra amprenta
subiectivã asupra unor domenii din viaþa
ta, însã dacã te încrezi în El, Duhul Sãu
Cel Sfânt te va cãlãuzi, modela ºi-þi va
dãrui discernãmânt ca sã faci ºi sã alegi
ce-I este plãcut Lui.
Aºadar cautã sã-L cunoºti!
Îndrãgosteºte-te de El! Nu-L lãsa prea
mult sã te aºtepte, s-ar putea ca „inima”
Lui sã sângereze de tristeþe ori poate va
„fremãta” de entuziasm ºi bucurie, dacã te
vei apropia de El ºi te vei încumeta în
aventura cunoaºterii Lui. (Osea 6:1-3,
Osea 6:6) Dumnezeu sã ne ajute la
aceasta!
Claudia Hosu

oportunitãþi de explorare a caracterului
minunat a lui Dumnezeu. Alãturi de
Biblie, experienþa zilnicã a umblãrii cu
Domnul ne oferã bucuria de a descoperi
lucruri fascinante despre Dumnezeul
inepuizabil ºi mereu surprinzãtor. Ca ºi
familie am avut nenumãrate experienþe
minunate în viaþa de slujire în care
Domnul ne-a arãtat practic ceea ce
cunoºteam teoretic depre El. Am vãzut de
multe ori puterea Lui, înþelepciunea Lui,
grija Lui, ajutorul Lui acompaniind
slujirea noastrtã. Da, Dumnezeu poate fi
cunoscut prin slujire, deºi asta nu
înlocuieºte cunoaterea Sa prin Cuvânt.
Anca Lãcãtuº
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 9,30 Pregãtire pt.botez
ora 10 - Serviciu de închinare
ora 17 - Studiu biblic
ALTE ANUNÞURI:
Biserica noastrã cautã pentru angajare
femeie de serviciu, cu salariu ºi carte de
muncã. Înscrierile se fac la secretarul
bisericii (fr. Aurel Matei) pana în data de
15 martie.

Cei mai mulþi oameni trateazã
relaþia lor cu Dumnezeu ca ºi cum aceasta
ar fi importantã doar pntru asigurarea
veºniciei. Biblia însã, ne descoperã faptul
cã Dumnezeu doreºte sã aibã o relaþie
strânsã ºi permanentã cu copiii Lui.
Acesta implicã preocuparea creºtinului de
a-L cunoºte tot mai mult pe Cel care i-a
dat viaþa veºnicã. Fiecare zi ne oferã noi

STUDIU BIBLIC:
Isaia 10:5-35:10
"Inima omului este deznãdãjduit de rea ºi
nespus de înºelãtoare, cine poate s-o
cunoascã?"
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CARTEA DE VIZITÃ
„Neprihãnirea înalþã pe un popor, dar pãcatul este
ruºinea popoarelor. “ (Proverbe 14:34)

N

aþiunea noastrã se zbate de ani buni sã intre în rândul þãrilor civilizate. Însã ºansa
de a te aºeza la masã cu cei mari nu îþi dã automat ºi calificarea de þarã civilizatã.
Pentru cã iatã, odatã ajunºi acolo, am devenit în scurt timp personajul negativ din
cel mai urât coºmar al apusenilor. Deºi ne place sã credem ºi sã o spunem cã suntem un
popor de oameni cinstiþi, harnici ºi pricepuþi la toate, deocamdatã occidentalii ne-au
descoperit doar specialitatea în furturi, violuri ºi prostituþie. Mulþi români care poartã
doar vina cã sunt conaþionali cu acea speþã de infractori, atunci când ajung prin Apus, sunt
nevoiþi sã umble cu capul plecat, ruºinaþi de faptul cã ceilalþi ºtiu cãrei naþiuni îi aparþin.
La prima impresie îþi vine sã crezi cã „hoardele” care vin din Est au locuit pânã
acum în pãduri, departe de lumea civilizatã ºi n-au auzit niciodatã mãcar de bunul simþ,
cum sã mai audã de Dumnezeu. Asta în timp ce acasã, la noi în þarã, oamenii îºi poartã cu
îngâmfare titlul de popor creºtin cu o vechime milenarã, care se umple de ciudã la gândul
cã cineva din afarã ar îndrãzni sã ne dea lecþii de credinþã ºi bunã cuviinþã, în pofida
faptului cã nelegiuirile din þarã sunt la concurenþã cu cele ale infractorilor din deplasare,
umflând din plin cu subiecte macabre ºi înspãimântãtoare ºtirile de la ora cinci.
Clerul ºi-a pierdut vocaþia, dacã mãcar a avut-o vreodatã, ºi biserica în ansamblul
ei este un ºantier uriaº în care se construiesc demenþial clãdiri somptuoase care sã fie mai
apoi fala ºi mândria celor care le conduc, fãrã sã þinã cont de faptul cã în tot acest timp,
sãracul popor se aflã în ruinã spiritualã, iar de rezidirea sufleteascã a acestora nu se mai
ocupã nimeni. Adevãrul este cã suntem un popor nepãstorit, lãsat de izbeliºte ºi în
paraginã, nãpãdit de buruienile pãcatului ºi încã frãmântaþi ºi urmãriþi de tarele trecutului
de care încã nu ne-am desprins prin pocãinþã ºi mãrturisire.
Purtãm cu noi ruºinea de a fi un popor care, deºi a auzit despre Dumnezeu,
trãieºte departe de principiile ºi normele Sale. Asumarea vinovãþiei trebuie sã fie
colectivã deoarece vina o poartã atât cei care sunt fãptuitori cât ºi cei ce sunt tãinuitori sau
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spectatori, aºa cum este cazul celor mai
mulþi. N-am fi culpabilizaþi ºi noi dacã
am fi luat mãsuri asupra acestora, fie sã-i
pedepsim, sau sã-i învãþãm sã trãiascã
altfel. Dar, în egoismul nostru cras, cei
mai mulþi nici mãcar nu credem cã este
responsabilitatea noastrã deºi mandatul
Marii Trimiteri se adreseazã fiecãrui
creºtin nãscut din nou. Nimic nu ne poate
scoate cu fruntea sus în lume decât
neprihãnirea pe care o putem primi din
partea lui Dumnezeu atunci când venim
cu inima sincerã ºi smeritã înaintea Lui ºi
ne punem toatã încrederea în harul oferit
prin jertfa lui Cristos de la cruce. Trebuie
sã ºtim cã pânã atunci, absolut orice
demers am face, rãmâne sã ne purtãm
ruºinea de popor barbar a cãrui singurã
ºansã sã-i fie schimbatã cartea de vizitã
este Isus Cristos.
pastor Daniel Chereji

conºtientizãm cã pe acest pãmânt suntem
doar cãlãtori, cã "cetãþenia noastrã este în
ceruri", cã acest timp este unul pe care
trebuie sã-l folosim pentru a ne pregãti ºi a
investi pentru cer: "Dar cetãþenia noastrã
este în ceruri de unde ºi aºteptãm ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos."
Fil.3:20
Ancuþa Rus

Cartea Sfântã. Ni se dezvãluie treptat, zi
de zi. Doar sã ne facem timp sã stãm de
vorbã cu El, sã citim Cuvântul Lui, sã
ºtim sã-L ascultãm. Dacã pentru mine a
fost nevoie de vreme de necaz ºi disperare
ca sã-L gãsesc, sper ca cei ce-L cautã azi,
sã nu aºtepte aceste vremi ºi sã-ºi întoarcã
privirile din lume ºi sã-L primeascã în
inima lor pânã se poate gãsi.
Marcela Giurgiuman

Mai aproape de EL
Nu ai cum sã-L cunoºti ºi sã
experimentezi binecuvântarile lui
Dumnezeu dacã nu-L onorezi 100% cu
sinceritatea ta. (Isaia 29:13, Isaia 55:613, Isaia 64:6-9). Doar când vei realiza cã
nu þi-a mai rãmas nimic, vei fi epuizat
toate „supapele tale de siguranþã” pentru
supravieþuirea ta, iar alternativele la care
ai apelat pânã în acea clipã nu te vor mai
satisface, dacã-L vei cãuta ºi vei striga
cãtre El, doar atunci vei putea fi pregãtit
pentru a experimenta un sens mai
profund al cunoaºterii Sale.
Este evident privind în jurul tãu
cã El a încercat sã þi se reveleze în toatã
splendoarea ºi frumuseþea Sa, însã tu nu
L-ai bãgat în seamã, ai fost prea ocupat,
ori L-ai respins sau nu ai fost pregãtit
pentru acel moment. Nu ai ºtiut cum sã-L
tratezi, sã-L întãmpini aºa cum se cuvine!
Dacã-L vei chema totuºi în viaþa
ta ºi-L vei cãuta în mod constant, chiar de
vei fi apãsat sufleteºte, tu te vei purta ca
un luptãtor ºi ca un biruitor prin puterea
Duhului Sãu cel Sfânt, cãci El va fi
biruinþa ta!
Dacã vrei sã-L cunoºti
îndeaproapem, nu uita totuºi cã trebuie
mai întâi sã te „pierzi” pe tine însuþi, sã te
abandonezi ulterior în braþele Lui, ca sã
câºtigi perspectiva Lui asupra vieþii tale
ºi ca sã te regãseºti ulterior (Marcu 8:3536-9)
Probabil vei renunþa la unele din
visele, þelurile ºi aspiraþiile tale ºi vei
împrumuta altele noi, pe ale Lui! Asta nu
înseamnã cã El doreºte sã renunþi la viaþa
ta de pânã acum, ci doar cã El doreºte ce
e cel mai bun pentru tine, o adevãratã
schimbare lãuntricã în viaþa ta. Ca
rezultat al acestei schimbãri s-ar putea sã
alegi sã faci modificãri în gestionarea

Vrem, vrem sã ºtim
Zi de zi vrem sã ºtim. Vrem sã
cunoaºtem adevãrul despre tot ce ne
înconjoarã: naturã, cosmos, despre noi
înºine. Oamenii vor sã ºtie, sã cunoascã,
sã înþeleagã... Dar pânã una alta, cine
suntem noi sã întrebãm, sã ºtim tot, sã
înþelegem tot? Doar un pumn de þãrânã în
care Dumnezeu a gãsit de cuviinþã sã
„sufle în nãri suflare de viaþã”. ªi oricât
am vrea noi sã le facem pe toate dupã voia
noastrã, la un moment dat simþim cã ceva
nu merge cum ar trebui. De ce? Pentru cã
nu suntem fãcuþi sã funcþionãm bine fãrã
Dumnezeu. Am citit undeva un sfat:
Gãseºte-L pe Dumnezeu ºi atunci vei trãi
cu adevãrat. Unde sã-L gãsim? În noi
existã un loc fãcut special pentru
Dumnezeu. Acest loc nu poate fi umplut
cu bani, lucruri materiale, plãceri, ci doar
Dumnezeu poate locui acolo. Augustin
(filozof creºtin) spunea „Sufletele noastre
sunt fãcute pentru Tine, Dumnezeule, ºi
sufletele noastre nu-ºi gãsesc odihna
decât când se odihnesc în Tine.” Dacã
Domnul e cu noi, cine ne mai poate fi
împotrivã? ªtim cã suntem ai Lui ºi
suntem în grija Lui. ªi atunci de ce ne
îndoim de puterea noastrã în Domnul? Cu
El putem totul. Prin ochii credinþei Îl
putem gãsi în tot ce ne înconjoarã. Sã nu
uitãm cã totul a fost fãcut de El. A fost
deajuns sã spunã „sã fie” ºi s-a fãcut. Cum
Îl putem gãsi? Citind ºi descoperindu-L în

"ªi sã-L cunosc pe El ºi puterea învierii
Lui ºi pãrtãºia suferinþelor Lui ºi sã mã
fac asemenea cu moartea Lui…nu cã am
ºi câºtigat premiul, sau cã am ºi ajuns
desãvârºit, dar alerg înainte, cãutând sã-l
apuc, întrucât ºi eu am fost apucat de
Hristos Isus." Fil.3:10-12
Câtã pasiune pentru Cuvântul lui
Dumnezeu emanã aceste versete, sunt
atât de pline de prospeþime ºi de
convingere încât mã impulsioneazã sã fac
din pasiunea lui Pavel, pasiunea mea.
Numai stând conectaþi la Sursã putem
birui frãmântãrile, grijile, luptele, putem
sã ne ridicãm deasupra oricãror
probleme, ºtiind cã statutul nostru este
acela de ÎNVINGÃTORI împreunã cu
Hristos.
Când lãsãm ca prioritatea nr. 1 în
viaþa noastrã sã fie Cuvântul, nu ne
pierdem din vedere identitatea,
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Adevãrata smerenie se gãseºte acolo
unde în lumina lui Dumnezeu ne
recunoaºtem propria neputinþã. Cât timp
trãim în aceastã lume, trebuie sã învãþãm
multe despre smerenie, deoarece spre
ruºinea noastrã vor apãrea din loc în loc
semnele aroganþei firii pãmînteºti.
Mândria este o trãsãtura a
caracterului nostru pe care o avem în mod
firesc, pe când smerenia trebuie sã o
învãþãm de la Domnul cãci numai El este:
„smerit cu inima”.
Vai, cât de repede ne smulge câte un vânt
mantaua smereniei ºi iese la ivealã
aroganþa noastrã fireascã! Apostolul
Petru ne spune din proprie experienþã ºi
ne îndeamnã sã ne împodobim, sã ne
îmbrãcãm în smerenie pentru a putea fi
biruitori ºi o binecuvântare pentru alþii.
Firea noua dobânditã prin
Cristos doreºte sã fie cât mai
asemãnãtoare cu El, pentru cã Isus a fost
„blând ºi smerit cu inima”. Celor smeriþi
Dumnezeu le dã har, pe cînd celor mândri
le stã împotrivã.
Cum reacþionãm cînd suntem
criticaþi? Ne îndreptãþim? Devenim
combativi? Aceste reacþii aratã cã suntem
stãpâniþi de mândrie. Un om smerit va
accepta mustrarea ºi va scoate din aceasta
partea bunã duhovniceascã.
Zâna Meþac
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