rana e vindecatã nu mai ai nevoie de
pansament.
Noi, creºtinii, suntem chemaþi sã
arãtãm lumii cã Dumnezeu e puterea
noastrã zilnicã, realã ºi mereu prezentã ºi nu
pansamentul pentru vremuri grele. El e
sursa noastrã, e Cel care ne ajutã sã
înfruntãm obstacolele fiecãrei zile.
Mai mult ca oricând, ca ºi creºtini
trebuie sã arãtãm tuturor puterea lui
Dumnezeu care ne ajutã în fiecare zi, sã ne
recunoaºtem dependenþa de El ºi sã spunem
tuturor cã, indiferent de vremuri, El este
acelaºi, nu se schimbã, e atotputernic ºi are
sub control absolut toate evenimentele.
Dacã îi aparþinem Lui cu adevãrat EL E
PUTEREA ºi nu pansamentul pentru rãnile
create de aceastã crizã.
Aurelia Modoc

iluzorii, iar câºtigurile inestimabile,
hotãrârea de a-L urma pe Isus este cea mai
bunã opþiune. Dacã ai luat deja aceastã
hotãrâre, mergi înainte, ai ales bine, dar
dacã mai cântãreºti lucrurile, nu ezita, este
cea mai bunã alegere posibilã pe care nu o
vei regreta niciodatã.
Ionel Tãmãºan
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

Decizie înþeleaptã

C

SLUJBÃ DE BINECUVÂNTARE
Astãzi familia Liviu ºi Ramona Lãcãtuº îºi
aduc primul nãscut, pe fetiþa lor ANGELADANIELA, înaintea Domnului pentru a fi
binecuvântatã. Fie ca Domnul sã aibã
aceastã familie ºi în mod special pe AngelaDaniela, sub ocrotirea Sa.

ând luãm o decizie cu privire la viaþa
noastrã, punem în balanþã efectele
acestei decizii: câºtiguri ºi pierderi.
Rezultatul acestei evaluãri influenþeazã
hotãrârea pe care o luãm ulterior. Decizia de
a-L urma pe Hristos este cea mai importantã
în viaþa unui om. Prin aceastã acþiune, el nu
face altceva decât sã redea vieþii sale sensul
primordial; acela de a fi pãrtaº cu
Dumnezeu în lucrãrile Sale. Domnul Isus ne
avertizeazã asupra efectelor la care se expun
cei care iau sau nu o astfel de hotãrâre la un
moment dat în viaþa lor. Atunci când omul
alege sã trãiascã mai departe fãrã El,
fericirea lui poate fi iluzorie, însã pierderea
incomensurabilã.

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.
ªCOALA PROROCILOR
Anunþãm studenþii cã vineri ºi sâmbãtã (20,
21 martie) va avea loc Cursul de Doctrina
Bisericii. Programul cursului va fi vineri
între orele 18-20 ºi sâmbãtã de la ora 9.

Pierderea unui singur fir de pãr este
una pe care o acceptãm cu uºurinþã în
fiecare zi. Cel care este Întruparea
Adevãrului ne garanteazã cã nici mãcar
aceastã "pierdere" nu o va trece
neobservatã. Deoarece pierderile pot fi

STUDIU BIBLIC: Isaia 40:1-31
"Iatã Dumnezeul vostru!"
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CE ÎNSEAMNÃ SÃ FII PÃRINTE
„Tatãl face cunoscut copiilor sãi credincioºia Ta.“ (Isaia 38:19)

D

in nefericire, sunt prea puþini pãrinþi care sã cunoascã responsabilitatea supremã pe
care o au faþã de proprii lor copii. În mod special, taþii considerã cã rolul lor principal
este acela de a aduce bani în casã, tocmai de aceea în foarte multe cãmine tatãl este
absent din viaþa ºi educaþia copiilor sãi, lãsând mai degrabã povara creºterii copiilor pe seama
mamei.
Din Scripturã este evident cã amândoi pãrinþii sunt obligaþi înaintea lui Dumnezeu sã
se implice în educaþia spiritualã ºi moralã a copiilor. Contrar a ceea ce credem ºi judecãm prin
prisma ideilor noastre preconcepute, rolul tatãlui este prioritar ºi major când este vorba despre
asumarea responsabilitãþii principale în formarea moralã ºi spiritualã a propriilor urmaºi.
Dumnezeu a încredinþat în mod particular tatãlui aceastã enormã responsabilitate, de care
foarte mulþi se feresc nefiind gata sã ºi-o asume.
Sunt atât de mulþi pãrinþi astãzi care se zbat sã câºtige un ban în plus pentru a asigura
un trai îmbelºugat ºi lipsit de griji copiilor lor, muncind ore suplimentare sau rãbdând
singurãtatea, îndepãrtarea, umilirea ºi batjocura strãinilor. Alþii se îngrijesc ca odraslele lor sã
aibã o educaþie ºi pregãtire academicã distinsã pentru a accede mai uºor pe scara succesului.
Aceste lucruri nu sunt rele, însã sunt mai puþin importante atunci când sunt puse alãturi de
datoria sacrã a transmiterii valorilor credinþei în Dumnezeul Adevãrat, generaþiilor
urmãtoare.
Orice succes posibil din viaþa copiilor noºtri, ne va umbri bucuria ºi satisfacþia de
pãrinþi împliniþi, dacã n-am reuºit sã le transmitem ceea ce Dumnezeu ne-a încredinþat ca ºi
primã responsabilitate. Cu deplinã sinceritate avem obligaþia sã recunoaºtem cã suntem
ispitiþi de comoditate, crizã de timp sau alte prioritãþi sã pasãm însãrcinarea primitã, soþiei sau
în cele mai nefericite cazuri, unii dintre noi sã creadã cã ºcoala, biserica sau alte instituþii ne
vor suplini rolul.
Existã ºi pericolul ca sã ºtim foarte bine ce avem de fãcut, dar cu toate acestea sã nu
fim în stare sã trecem dincolo de cuvinte la evidenþa faptelor, aºa cum este cazul regelui
Ezechia cãruia îi aparþine versetul citat la început, dovedind cã ºtia foarte bine ce are de fãcut
dar nefãcând nimic pentru semãnarea unei credinþe ferme în inima fiului sãu Manase care a
ajuns idolatru.
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Asumarea responsabilitãþii
presupune ascultarea nemijlocitã de
Cuvântul lui Dumnezeu care zice: „ªi
poruncile acestea, pe care þi le dau astãzi, sã
le ai în inima ta. Sã le întipãreºti în mintea
copiilor tãi, ºi sã vorbeºti de ele când vei fi
acasã, când vei pleca în cãlãtorie, când te
vei culca ºi când te vei scula.“
(Deuteronomul 6:6-7). Dincolo de orice
sacrificiu pe care l-am putea face pentru
copiii noºtri, stã cea mai înaltã datorie de a
le face cunoscutã credincioºia ºi mãreþia lui
Dumnezeu: „Ce am auzit, ce ºtim, ce ne-au
povestit pãrinþii noºtri, nu vom ascunde de
copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni
care va veni laudele Domnului, puterea
Lui, ºi minunile pe care le-a fãcut.“ (Psalmi
78:3-4). Pãrinþii care procedeazã aºa
înseamnã cã ºi-au înþeles menirea.
pastor Daniel Chereji

multe lucruri pe care nu le poate face nimeni
altcineva în locul tãu. Trebuie sã le înfrunþi
singur!
Dar azi dimineaþã gândindu-mã la
ideea asta de a sta singur faþã în faþã cu
moartea, de a sta gol, descoperit ºi singur în
faþa Dumnezeului celui Sfânt ºi
Atotputernic, mi-am dat seama de ceva.
Într-adevar, dacã atunci vei fi singur în faþa
Lui, un om singur ºi gol, nu vei putea primi
decât blestem.
Dar pentru mine nu mai este
blestem. A fost blestemat Altcineva în locul
meu. A murit Altcineva în locul meu. ªi a
înviat. De aceea pot trãi cu El. ªi El e
singurul care poate sã-mi fie alãturi oriunde
ºi oricând. Chiar ºi în lumea cealaltã voi
trece cu El. ªi nu, nu va trebui sã mã prezint
singurã, goalã ºi vrednicã de blestem
înaintea lui Dumnezeu. Mã voi înfãþiºa
înaintea Lui îmbrãcatã în Hristos. Nu voi fi
singurã. El va fi cu mine. Mã va reprezenta
înaintea Tatãlui. Numele Lui va fi scris pe
fruntea mea. ªi atunci Dumnezeu îºi va
deschide braþele cu bucurie ºi mã va
binecuvânta. ªi moartea nu va mai fi. Nici
singurãtate sau blestem. Slavã Lui!
Cules de Ancuþa Rus

Singurãtate
ã gândeam uneori cã toþi suntem
atât de însetaþi dupã comuniune. Nu
vrem sã fim singuri. Vrem sã împãrþim cu
cineva gândurile ºi sentimentele noastre,
bucuriile ºi necazurile. ªi mâncarea e mai
bunã când o împarþi cu alþii, dar problema e
cã, deºi putemîmpãrþi ciocolata, doctoriile
trebuie sã le luãm singuri. Te poate ajuta
mama la teme, dar la examen mergi singur.
ªi cel mai rãu: în faþa morþii eºti singur!
Trebuie sã îi laºi pe toþi ºi toate ºi sã pleci,
iar înaintea lui Dumnezeu eºti gol ºi
descoperit ºi singur! Vrei nu vrei, va trebui
sã stai într-o zi faþã în faþã cu El ºi sã-i dai
socotealã.
Atunci la ce mai sunt buni prietenii
ºi familia. La ce mai e bun un suflet
pereche, dacã atunci când e mai greu
trebuie sa fii singur? Oricât de mulþi oameni
dragi ai avea, oricât de aproape þi-ar fi, sunt
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Un loc…
"…ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, sã fiþi ºi voi" (Ioan 14:3)
ncã înainte de a ne începe viaþa
pãmânteascã, ni se pregãteºte un loc, o
camerã, un aºternut, un cãrucior,
hãinuþe…ºi lucrul acesta îl fac pãrinþii
noºtri pentru ca sã avem o viaþã fericitã întrun mediu plãcut. Odatã cu trecerea
timpului, ne dãm seama cã lumea aceasta nu
este un loc perfect deoarece creaþia lui
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Dumnezeu a fost murdãritã de pãcat. Dar
nãdejdea noastrã în promisiunile
Dumnezeului care a creat o lume perfectã
ne dã certitudinea cã El pregãteºte un loc
nou, în lumea nouã condusã de El. O lume
nouã cu oameni nãscuþi din nou de Duhul
Sfânt pentru a putea trãi în pãrtãºie cu El. O
pãrtãºie pe care o începem în viaþa aceasta
ºi o vom continua în viaþa veºnicã, acolo
unde este El, vom fi ºi noi. Vom gãsi un loc
perfect într-o lume perfectã pregãtitã de Cel
care ne dã mântuirea, de Domnul Isus.
Alexandra Tãmãºan

nãdejdea ºi credinþa în Dumnezeu pentru
cã de la El vin rãspunsurile. Fratele meu
anul trecut a fost foarte bolnav, de 30 de ani
suferã de o boalã incurabilã. Când am
crezut cã îºi va termina cãlãtoria pe acest
Pãmânt, cu toatã credinþa ºi nãdejdea m-am
rugat Domnului, iar El a rãspuns
rugãciunilor mele, iar fratele meu trãieºte.
Slavã Domnului cel bun! Sã ne rugãm cu
toþii pentru familiile noastre!
Unde este pace, este
binecuvântare, unde este binecuvântare
este ºi dragoste, unde-i dragoste ºi
Dumnezeu este, iar unde este Dumnezeu
nu sunt lipsuri. Amin!
Sora Ibi din Nistru

Dumnezeu este dragoste
umnezeu, Tatãl nostru, a
binecuvântat toate neamurile de pe
Pãmânt cu Biblia. Din aceasta am învãþat
despre dragostea Lui faþã de oameni ºi frica
de Dumnezeu, doar cel care are fricã de
Dumnezeu, are credinþã. În Cartea Sfântã
este doveditã dragostea lui Dumnezeu
pentru toþi oamenii Pãmântului: "Fiindcã
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cã a
dat pe singurul Lui Fiu" (Ioan 3:16).
Dumnezeu a jertfit pentru pãcatele lumii pe
Fiul Sãu, care nu este doar Mântuitorul
nostru, ci ºi fratele nostru. Dar noi ce facem
pentru a-I mulþumi pentru dragostea oferitã
nouã? Oare ne rugãm destul pentru
neamurile care nu ºtiu cui ºi cum sã se
roage, care se închinã la chip cioplit ºi nu se
roagã la Dumnezeu, Tatãl Ceresc; care cer
ajutor de la idoli, în loc sã se roage
Domnului ºi sã-L cheme pe Isus ca
mijlocitor al lor: "…este un singur
mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni:
Omul Isus Hristos" (1 Timotei 2:5).
Sã ne rugãm pentru mântuirea
lumii, fiecare avem pe cine aduce înaintea
Domnului în rugãciune, sã ne punem toatã
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Putere zilnicã sau pansament
pentru rãni?
uvântul cel mai des întâlnit pe buzele
tuturor este cuvântul crizã. Oriunde
mergi sau cu oricine vorbeºti mai devreme
sau mai târziu discuþia deviazã spre tema:
Cum te descurci în crizã?
E-adevãrat cã lucrurile nu mai
sunt aºa cum erau în urmã cu câteva luni.
Valutele cresc, preþurile produselor ºi a
serviciilor la fel. A rãmâne fãrã un loc de
muncã e un lucru ce se poate întâmpla
oricând.
În aceste vremuri tulburi tot mai
mulþi oameni îºi amintesc de Dumnezeu,
îºi ridicã ochii spre cer ºi cautã ajutor,
bisericile sunt mai pline.
Mulþi cred cã dacã vor cere
ajutorul lui Dumnezeu vor trece mai uºor
peste aceastã perioadã dificilã ºi apoi se pot
întoarce la viaþa lor obiºnuitã, viaþã în care
Dumnezeu nu mai existã, e îndepãrtat ºi te
descurci minunat fãrã El.
Dumnezeu este privit ca un
pansament pentru rana creatã acum de
aceastã situaþie economicã dificilã. Când
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