Deşi îmi este greu să mă gândesc
din nou la încercarea prin care
Dumnezeu ne-a îngăduit să
trecem pe mine şi familia
mea în vara anului 2009,
o fac în speranţa că
poate, cineva va fi
încurajat de
aceste rânduri.

L

a vârsta de un an de zile Elisa,
fetiţa noastră, în urma unui vaccin a suferit o encefalită postvaccinală cu hemipareza pe partea dreaptă.
Cu toate că timpul a trecut şi se împlineşte un an de la această încercare, pentru
mine parcă a fost ieri şi lacrimile curg, din
nou, şiroaie pe obraji, neputându-le stăpâni.
Acum, după ce totul a trecut, mă tot
gândesc cum de am avut puterea de a trece cu aşa tărie peste acele momente, iar
gândul meu se îndreaptă la Domnul care
spune în Cuvântul Său in 1Corinteni
10:13 că nici o încercare nu este peste puterile noastre şi însuşi Domnul ne dă putere să o răbdăm. Iar în Evrei 13:5
Dumnezeu ne spune: “Nicidecum n-am
să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”.
Aceste versete m-au încurajat şi m-au ţinut tare în momentele de agonie, când în
mintea mea se ducea o luptă teribilă. Aveam de ales: să cad în disperare sau să mă
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încred în Dumnezeu. Atunci am decis sămi pun toată nădejdea şi speranţa mea în
Dumnezeu. Credeam în El orbeşte. Ştiam
că dacă El vrea o poate vindeca pe Elisa.
Dar un gând nu-mi dădea liniste:
“dacă Dumnezeu îngăduie ca Elisa să
rămână aşa pentru toată viaţa... “... NU...
Nu puteam accepta ideea aceasta de aceea
mă rugam cu disperare Doamne te rog,
VINDEC-O!!!. Dar Dumezeu mi-a adus
atunci aminte de rugăciunea Fiului Său,
Isus din grădina Ghetsimani:

DIN CUPRINS:
pag. 3

“Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus
Cristos şi nu purtaţi grijă...”

pag. 5

„Şi ce foloseşte unui om să
câştige toată lumea, dacă îşi...”

An XI, nr. 490 din 18 aprilie 2010

“ Tată Ţie toate lucrurile îţi
sunt cu putinţă; depărtează de
la Mine paharul acesta! Totuşi,
facă-se nu ce voiesc Eu ,ci ce
voieşti Tu” .
Atunci am înţeles inima lui Dumnezeu şi agonia pe care Hristos a avut-o în
acea noapte şi am început să-I spun
Domnului:

„

“Tată te rog, vindec-o pe
Elisa... dar... totuşi... facă-se
nu ce voiesc eu ci ce voieşti Tu”.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că
a hotărât să o vindece complet pe Elisa şi
mulţumesc tuturor fraţilor si surorilor
care s-au rugat şi au fost alături de noi
în acele momente. Dumnezeu să vă
binecuvinteze!
Tabita Morar

ANUNŢURI

Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Studiu cu familiile
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 18 Întâlnirea de tineret
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare

CINE ESTE
PROFESORUL
TĂU?
pastor Daniel Chereji
„Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi
nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi
fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi
unii pe alţii,“

(1 Tesaloniceni 4:9)

Cine te-a învăţat să faci asta, părinţii?”, era una dintre palmele
cele mai usturătoare pe care le
primeam în copilărie fiind apostrofat de
cei mai în vârstă care în acest fel îmi cereau socoteală pentru comportamentul
sau vorbele nechibzuite.
Avem cu toţii în subconştientul nostru ideea că în spatele unui anumit tip
de comportament şi caracter al unei persoane, stă numele unui învăţător care a
format acele deprinderi şi trăsături.
Lucrul acesta este adevărat inclusiv în
privinţa lucrurilor spirituale.
Noi suntem învăţaţi fie de către
Dumnezeu, fie de Diavol.
Din comportamentul nostru, din felul în care gândim, vorbim şi acţionăm
se vede cine este învăţătorul sau profesorul nostru.
Pentru apostolul Pavel era evident
atunci când se uita la credincioşii din Tesalonic şi la modul în care aceştia îşi manifestau dragostea unii faţă de alţii, că au
fost învăţaţi de către Dumnezeu. Domnul însuşi era profesorul Continuare pag. 2

coatele lovindu-i pe alţii, să folosesc cuvinte jignitoare şi nechibzuite, să neglijez Scriptura, să nu merg la biserică
decât din când în când sau chiar dacă
merg să o fac din obişnuinţă, sau să-mi
ocup mintea cu lucruri neînsemnate
şi mizerabile?
Sau tot atât de uşor ne este să răspundem la întrebarea: cine mă învaţă să
iubesc, să iert, să fiu bun, să fiu blând, să
cred, să sper, să uit, să ajut, să rabd, să mă
smeresc, să mă jertfesc, să mă implic, să mă
sfinţesc, să-mi cer iertare, să-mi pese, să
laud, să când, să mă rog, să fiu mulţumit?
Dacă cel care te învaţă este Domnul,
continuă să te laşi învăţat de El. Dacă nu
Domnul este cel de la care primeşti educaţia, schimbă-ţi profesorul.

Continuare din pag. 1

priceput care i-a învăţat să iubească în
acest fel iar ei şi-au însuşit acel fel de dragoste.
Privind în acest fel lucrurile, nouă ne
este uşor să ştim în cazul fiecărui om
identitatea profesorului care stă în spatele
caracterului şi practicilor sale.
Ba chiar noi înşine putem şti fără prea
multă greutate de glasul cui ascultăm
când acţionăm într-un fel sau altul.
Astfel că în nenumărate împrejurări
putem descoperi singuri cine ne este învăţător întrebându-ne: cine m-a învăţat
să mă enervez, să urăsc, să fiu mândru, să
mă laud, să-i privesc pe alţii mai prejos
decât sunt eu, să fiu indolent, să fiu obraznic, să mint, să fur, să nu-mi recunosc greşelile, să-mi fac loc prin viaţă cu

Medicamente disponibile la farmacia bisricii
NOTĂ:
Metoclopramid 10 mg tablet - antivomitiv
-în limita stocuAfrin soluţie –ameliorează congestia nazală
lui disponibil
Milk of magneziu - antiulceros, antacid, laxativ
-solicitaţi mediAllergy relief indoor & outdoor allergies - împotriva alergiei
camente doar în
Fiber therapy- combate constipaţia
cazul în care aveţi
Pedia Care - sirop antihistaminic (antialergic) pentru copii
Pentoxifyline 400mg tablete - tulburări circulatorii periferice, nevoie
tulburări trofice în sindromul post-trombotic, ulcer de gambă,
gangrenă, degerături. Tulburări ale circulaţiei cerebrale.
Miralax - pudră pentru soluţie laxativă - în tratamentul constipaţiei
Tricor - fenofibrate tablete în tratamentul hipercolesterolemiei
Laxative tablete pentru femei
Nystatin suspensie orală - în infecţiile orofaringiene şi esofagiene fungice
Clean & Clear- cremă în tratamentul acneei
Desitin- zinc oxide în tratamentul erupţiilor cutanate datorită scutecelor la copii
Miconazole ovule şi cremă - un antifungic cu spectru larg, în tratamentul candidozelor
Premesis Rx –un supliment cu multivitamine şi minerale folosite în timpul sarcinii
Zinc 50 mg - supliment mineral
Rolaids - antacid caramele cu gust de vanilie
Multivitamine şi minerale de la A la Z
Mylanta - antacid în flacon
Umecta cremă - ureea 40% - Ureea este folosită pentru a înmuia pielea groasă, aspră
sau uscată cauzată de anumite probleme ale pielii: placă psoriazică, în tratamentul
mâinilor uscate şi crăpate.

2

Marcu 8:36

„Şi ce foloseşte unui om
să câştige toată lumea,
dacă îşi pierde
sufletul?”

T

recem prin viaţă căutând mereu
să fim fericiţi, împliniţi, realizaţi, apreciaţi , dar prea puţin
căutăm în viaţă ceea ce este cu adevărat
important: pe Cel ce ne-a dat viaţă şi ţine
totul sub control.
Ne punem încrederea în oameni cu
putere şi influenţă care credem că ne-ar
putea ajuta, dar nu ne punem încrederea
în Domnul Cerului şi al Pământului care
poate totul.
Dar pentru cei ce se încred în Domnul, care şi-au recunoscut starea de păcat

„Aşa vorbeşte Domnul:
blestemat să fie omul care
se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate
inima de la Domnul! Căci
este ca un nenorocit în pustie,
şi nu vede venind fericirea ;
locuieşte în locurile arse ale
pustiei, într-un pământ
sărat şi fără locuitori.”
(Ieremia 17:5,6)

şi L-au primit pe Domnul Isus în viaţa lor,
totul capătă un nou sens. O viaţă schimbată, cu priorităţi noi, pusă sub autoritatea Lui Dumnezeu, dar totodată plină
de bucurie, încredere, siguranţă.
Bogăţia şi faima pălesc în faţa credinţei
care îţi aduce mult mai mult „căci pentru
mine, fericirea este să mă apropii de
Dumnezeu” Ps. 73:28
Mia Lupu

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, ...”
2 Timotei 3:16

N

iciuna din cărţile care există pe
acest pământ nu este atât de
plină de învăţături şi de îndemnuri atât de înţelepte precum e Cuvântul lui Dumnezeu: Biblia.
Ne-am născut şi trăim într-o lume
plină de probleme, necazuri, grijuri şi stres
dar noi ca şi copii ai lui Dumnezeu putem
să facem un lucru deosebit şi anume să ne
încurajăm unii pe alţii să trăim după Cuvântul Domnului.El este singurul remediu în orice situaţie. În Biblie găsim în
orice moment lucruri minunate care să ne
facă să aducem slavă Domnului. Este un
lucru deosebit să experimentezi în fiecare
zi în viaţa ta realitatea cuvintelor lui
Dumnezeu.

În Biblie găsim câteva îndemnuri: să
căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
Matei 6:33, să ne apropiem de El Iacov
4:8, să ne smerim înaintea Domnului Iacov 4:10, să trăim pentru Cristos Galateni
5:24, să ne purtăm într-un chip vrednic
de Evanghelia lui Cristos Filipeni 1:27.
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din
belşug în voi în totă înţelepciunea, învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti cântând lui Dumnezeu cu
mulţumire în inima voastră. Coloseni
3:16
A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie
slava în vecii vecilor! Amin
Sanda Ianoş
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“Orice furnică îşi cunoaşte alcătuirea propriului
muşuroi,
Orice albină îşi cunoaşte alcătuirea propriului stup.
Fiecare potrivit firii sale, iar nu lucrurilor pe care le
înţelegem noi înşine.
Singură omenirea nu-şi cunoaşte propria alcătuire. “
Feodor Dostoievski

T

ânjim după fericire şi suntem
dispuşi să luptăm oricât pentru
a o avea. În disperarea noastră
ne investim şi consumăm absolut toate
energiile noastre fizice, psihice şi emoţionale. Ne risipim în mii de direcţii. Adesea
obosim prea curând iar fericirea ne joacă
feste! Întruchipează imaginea fetei morgana. Cu cât o căutăm mai asiduu, cu atât
se îndepărtează tot mai dibaci de noi. Ne
măcinăm, ne zbatem şi ne frământăm iar
truda noastră pare uneori zadarnică.
Purtăm în noi amprenta chipului Său
şi suntem însetaţi după o viaţă fericită. El
doreşte să ne dăruiască fericirea şi surâde
atunci când vede bucuria noastră!
Însă te rog fierbinte să nu-ţi ostoieşti
setea sufletească” adăpându-te“ din fântâna plăcerilor acestei lumi. Păcatul întotdeauna te va goli de adevăratele sensuri şi
semnificaţii pentru care ai fost destinat să
trăieşti. Te schimonoseşte sufleteşte! Vei fi
vlăguit şi ostenit peste măsură. Păcatul va
cere un nou tribut. Niciodată nu va fi suficient. Păcatul îţi sfârtecă sufletul, îţi pătează conştiinţa şi îţi fură bucuria. Îţi dă
impresia unui fals control asupra lucrurilor, pentru ca în final să te lase pustiit, înlănţuit, înrobit, confuz şi fără direcţie!
Setea sufletului tău nu va putea fi niciodată potolită decât de El! Prin hrănirea
constantă cu Cuvântul Său! Aceasta este
adevărata fericire. Nimic din acestă lume
nu se compară cu frumuseţea Cuvântului
Său. Proverbe 16:20
Poţi să fii oricine şi să ai oricât, însă dacă nu-L ai pe El, ai pierdut totul! Ai trăit
o viaţă anostă, fără rost!

4

Fericirea nu este o himeră, este o certitudine. Este accesibilă oricui! Fericirea pe
care ţi-o dă Cuvântul Său este împlinitoare şi plină de oportunităţi! Îţi conferă
linişte şi pace. Îţi creează o stare de bine!
Cunoaşterea Cuvântului Său îţi dăruieşte o bucurie negrăită, nepreţuită! Te face destinatarul unei comori veşnice. O
resursă inepuizabilă de fericire şi satisfacţie. Ps. 119:162, Ps.119:111.
În vremuri tulburi, cunoaşterea Cuvântului Său îţi va dărui direcţie. El te va
călăuzi pe cărări nebănuite, îţi va întări sufletul. Te va ajuta să discerni în mod desluşit voia Lui cu privire la viaţa ta. Ps. 119:105
Când încercările te vor copleşi şi vei fi
ispitit să renunţi, nu uita că există un rost în
toate! Dobândirea smereniei, a unui duh
blând şi liniştit te va îmboldi să-L cauţi
mai mult pe El. Proverbe 22:4 Şi credemă pe cuvânt că nici o plăcere din această
lume nu se compară cu faptul de a te şti
iubit de El şi de a întrezări cu fiecare zi noi
înţelesuri ale Cuvântului Său! Ps.119:1819, 2Cor. 7:10, Efeseni 3:19, Filipeni
3:10-11, Filipeni 4:4-9.
Lasă ca viaţa ta să fie pătrunsă de Cuvântul Său. Vei avea parte de un nou început iar viaţa ta va fi înnoită! Într-o zi te
vei întâlni cu El şi atunci nimic nu va mai
conta decât cunoaşterea Lui.
Ajută Doamne neputinţelor şi necrdinţei noastre!
Sfinţeşte-ne, întăreşte-ne prin puterea
Duhului Tău cel Sfânt şi pregăteşte-ne
pentru întâlnirea cu Tine! 2Cor.7:1, Eclesiastul 12:13-14
Claudia Hosu

Diana Jeler
W.Churchill spunea: „Succesul
înseamnă să mergi din înfrângere în înfrângere fără să- ţi pierzi entuziasmul. Iţi
mai aminteşti momentele când te-ai
simţit înfrânt? Înfrângerile fac parte din
viaţa noastră şi ceea îi deosebeşte pe cei
care au succes de ceilalţi este atitudinea
în faţa momentelor grele.
Tu ce atitudine ai când dai de greu?
Cel mai important lucru pentru un
copil al lui Dumnezeu este să ştie care îi
sunt priorităţile. Ţi- ai pierdut locul de
munca? Este o situaţie foarte dificilă,
mai ales dacă numai tu lucrezi şi mai ai
şi o familie de întreţinut. Dar dacă ar fi

să pierzi, ce ai alege: un serviciu sau viaţa ta? Ai alege desigur viaţa ta pe care
Domnul ţi-a dat-o şi pe care trebuie să
o trăieşti pentru El.
Asta înseamnă să ştii care îţi sunt priorităţile, să înţelegi că Domnul intervine în toate problemele din viaţa ta
încurajându-te astfel: „Nu te teme, căci
Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia
41:10
Dumnezeu să ne ajute şi să ne întărească pe toţi!

,,Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu
purtaţi grijă de firea pamântească pentru
ca să-i treziţi poftele!’’
Romani 13:14

E

senţa acestei porunci este lupta
cu firea pământească, cum putem să câştigăm această luptă?
Răspunsul şi salvarea este: “ Îmbrăcaţi-vă
în Domnul Isus Cristos! ‘’
În alergarea noastră de zi cu zi înconjuraţi de o lume încercată, supusă răului,
tindem să uităm această realitate şi parcă
nu mai e reală pentru noi. Apare
uitarea apoi bineînţeles valul de
ispite. Cum facem noi rost de puterea necesară ca să biruim?
CUVÂNTUL, ,,BIBLIA’’ este îndrumătorul vieţii noastre
de atâtea ori când cădem în deznădejde,
în îngrijorare şi nimeni nu poate
linisti fiinţa şi
inima noastră
aşa cum face
Cuvântul în
care găsim

povaţă şi apoi rezolvare. Pavel se lăuda cu
Crucea Domnului Isus Cristos accentuând următoarea antiteză: lumea este răstignită faţă de mine si eu fata de lume
(Galateni 6:14). Când ne aducem aminte
de cruce sau vedem cu ochii minţii Crucea, ne aducem aminte că
Isus este acum în noi şi
prin iubirea copleşitoare
a Domnului curge în noi
puterea de a spune NU ispitei.
Din învăţătura aceasta să facem baza gândirii noastre, a
trăirii noastre şi să rămânem în Cuvânt, să ne lăsăm
pătrunşi de Cuvânt să-L ascultăm şi să-L
împlinim.
Ioan 7:16-17
Zâna Meţac
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care au succes de ceilalţi este atitudinea
în faţa momentelor grele.
Tu ce atitudine ai când dai de greu?
Cel mai important lucru pentru un
copil al lui Dumnezeu este să ştie care îi
sunt priorităţile. Ţi- ai pierdut locul de
munca? Este o situaţie foarte dificilă,
mai ales dacă numai tu lucrezi şi mai ai
şi o familie de întreţinut. Dar dacă ar fi

să pierzi, ce ai alege: un serviciu sau viaţa ta? Ai alege desigur viaţa ta pe care
Domnul ţi-a dat-o şi pe care trebuie să
o trăieşti pentru El.
Asta înseamnă să ştii care îţi sunt priorităţile, să înţelegi că Domnul intervine în toate problemele din viaţa ta
încurajându-te astfel: „Nu te teme, căci
Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia
41:10
Dumnezeu să ne ajute şi să ne întărească pe toţi!

,,Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos şi nu
purtaţi grijă de firea pamântească pentru
ca să-i treziţi poftele!’’
Romani 13:14

E

senţa acestei porunci este lupta
cu firea pământească, cum putem să câştigăm această luptă?
Răspunsul şi salvarea este: “ Îmbrăcaţi-vă
în Domnul Isus Cristos! ‘’
În alergarea noastră de zi cu zi înconjuraţi de o lume încercată, supusă răului,
tindem să uităm această realitate şi parcă
nu mai e reală pentru noi. Apare
uitarea apoi bineînţeles valul de
ispite. Cum facem noi rost de puterea necesară ca să biruim?
CUVÂNTUL, ,,BIBLIA’’ este îndrumătorul vieţii noastre
de atâtea ori când cădem în deznădejde,
în îngrijorare şi nimeni nu poate
linisti fiinţa şi
inima noastră
aşa cum face
Cuvântul în
care găsim

povaţă şi apoi rezolvare. Pavel se lăuda cu
Crucea Domnului Isus Cristos accentuând următoarea antiteză: lumea este răstignită faţă de mine si eu fata de lume
(Galateni 6:14). Când ne aducem aminte
de cruce sau vedem cu ochii minţii Crucea, ne aducem aminte că
Isus este acum în noi şi
prin iubirea copleşitoare
a Domnului curge în noi
puterea de a spune NU ispitei.
Din învăţătura aceasta să facem baza gândirii noastre, a
trăirii noastre şi să rămânem în Cuvânt, să ne lăsăm
pătrunşi de Cuvânt să-L ascultăm şi să-L
împlinim.
Ioan 7:16-17
Zâna Meţac
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coatele lovindu-i pe alţii, să folosesc cuvinte jignitoare şi nechibzuite, să neglijez Scriptura, să nu merg la biserică
decât din când în când sau chiar dacă
merg să o fac din obişnuinţă, sau să-mi
ocup mintea cu lucruri neînsemnate
şi mizerabile?
Sau tot atât de uşor ne este să răspundem la întrebarea: cine mă învaţă să
iubesc, să iert, să fiu bun, să fiu blând, să
cred, să sper, să uit, să ajut, să rabd, să mă
smeresc, să mă jertfesc, să mă implic, să mă
sfinţesc, să-mi cer iertare, să-mi pese, să
laud, să când, să mă rog, să fiu mulţumit?
Dacă cel care te învaţă este Domnul,
continuă să te laşi învăţat de El. Dacă nu
Domnul este cel de la care primeşti educaţia, schimbă-ţi profesorul.

Continuare din pag. 1

priceput care i-a învăţat să iubească în
acest fel iar ei şi-au însuşit acel fel de dragoste.
Privind în acest fel lucrurile, nouă ne
este uşor să ştim în cazul fiecărui om
identitatea profesorului care stă în spatele
caracterului şi practicilor sale.
Ba chiar noi înşine putem şti fără prea
multă greutate de glasul cui ascultăm
când acţionăm într-un fel sau altul.
Astfel că în nenumărate împrejurări
putem descoperi singuri cine ne este învăţător întrebându-ne: cine m-a învăţat
să mă enervez, să urăsc, să fiu mândru, să
mă laud, să-i privesc pe alţii mai prejos
decât sunt eu, să fiu indolent, să fiu obraznic, să mint, să fur, să nu-mi recunosc greşelile, să-mi fac loc prin viaţă cu

Medicamente disponibile la farmacia bisricii
NOTĂ:
Metoclopramid 10 mg tablet - antivomitiv
-în limita stocuAfrin soluţie –ameliorează congestia nazală
lui disponibil
Milk of magneziu - antiulceros, antacid, laxativ
-solicitaţi mediAllergy relief indoor & outdoor allergies - împotriva alergiei
camente doar în
Fiber therapy- combate constipaţia
cazul în care aveţi
Pedia Care - sirop antihistaminic (antialergic) pentru copii
Pentoxifyline 400mg tablete - tulburări circulatorii periferice, nevoie
tulburări trofice în sindromul post-trombotic, ulcer de gambă,
gangrenă, degerături. Tulburări ale circulaţiei cerebrale.
Miralax - pudră pentru soluţie laxativă - în tratamentul constipaţiei
Tricor - fenofibrate tablete în tratamentul hipercolesterolemiei
Laxative tablete pentru femei
Nystatin suspensie orală - în infecţiile orofaringiene şi esofagiene fungice
Clean & Clear- cremă în tratamentul acneei
Desitin- zinc oxide în tratamentul erupţiilor cutanate datorită scutecelor la copii
Miconazole ovule şi cremă - un antifungic cu spectru larg, în tratamentul candidozelor
Premesis Rx –un supliment cu multivitamine şi minerale folosite în timpul sarcinii
Zinc 50 mg - supliment mineral
Rolaids - antacid caramele cu gust de vanilie
Multivitamine şi minerale de la A la Z
Mylanta - antacid în flacon
Umecta cremă - ureea 40% - Ureea este folosită pentru a înmuia pielea groasă, aspră
sau uscată cauzată de anumite probleme ale pielii: placă psoriazică, în tratamentul
mâinilor uscate şi crăpate.
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Marcu 8:36

„Şi ce foloseşte unui om
să câştige toată lumea,
dacă îşi pierde
sufletul?”

T

recem prin viaţă căutând mereu
să fim fericiţi, împliniţi, realizaţi, apreciaţi , dar prea puţin
căutăm în viaţă ceea ce este cu adevărat
important: pe Cel ce ne-a dat viaţă şi ţine
totul sub control.
Ne punem încrederea în oameni cu
putere şi influenţă care credem că ne-ar
putea ajuta, dar nu ne punem încrederea
în Domnul Cerului şi al Pământului care
poate totul.
Dar pentru cei ce se încred în Domnul, care şi-au recunoscut starea de păcat

„Aşa vorbeşte Domnul:
blestemat să fie omul care
se încrede în om, care se sprijineşte pe un muritor şi îşi abate
inima de la Domnul! Căci
este ca un nenorocit în pustie,
şi nu vede venind fericirea ;
locuieşte în locurile arse ale
pustiei, într-un pământ
sărat şi fără locuitori.”
(Ieremia 17:5,6)

şi L-au primit pe Domnul Isus în viaţa lor,
totul capătă un nou sens. O viaţă schimbată, cu priorităţi noi, pusă sub autoritatea Lui Dumnezeu, dar totodată plină
de bucurie, încredere, siguranţă.
Bogăţia şi faima pălesc în faţa credinţei
care îţi aduce mult mai mult „căci pentru
mine, fericirea este să mă apropii de
Dumnezeu” Ps. 73:28
Mia Lupu

“Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, ...”
2 Timotei 3:16

N

iciuna din cărţile care există pe
acest pământ nu este atât de
plină de învăţături şi de îndemnuri atât de înţelepte precum e Cuvântul lui Dumnezeu: Biblia.
Ne-am născut şi trăim într-o lume
plină de probleme, necazuri, grijuri şi stres
dar noi ca şi copii ai lui Dumnezeu putem
să facem un lucru deosebit şi anume să ne
încurajăm unii pe alţii să trăim după Cuvântul Domnului.El este singurul remediu în orice situaţie. În Biblie găsim în
orice moment lucruri minunate care să ne
facă să aducem slavă Domnului. Este un
lucru deosebit să experimentezi în fiecare
zi în viaţa ta realitatea cuvintelor lui
Dumnezeu.

În Biblie găsim câteva îndemnuri: să
căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
Matei 6:33, să ne apropiem de El Iacov
4:8, să ne smerim înaintea Domnului Iacov 4:10, să trăim pentru Cristos Galateni
5:24, să ne purtăm într-un chip vrednic
de Evanghelia lui Cristos Filipeni 1:27.
„Cuvântul lui Cristos să locuiască din
belşug în voi în totă înţelepciunea, învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu
psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti cântând lui Dumnezeu cu
mulţumire în inima voastră. Coloseni
3:16
A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie
slava în vecii vecilor! Amin
Sanda Ianoş
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Deşi îmi este greu să mă gândesc
din nou la încercarea prin care
Dumnezeu ne-a îngăduit să
trecem pe mine şi familia
mea în vara anului 2009,
o fac în speranţa că
poate, cineva va fi
încurajat de
aceste rânduri.

L

a vârsta de un an de zile Elisa,
fetiţa noastră, în urma unui vaccin a suferit o encefalită postvaccinală cu hemipareza pe partea dreaptă.
Cu toate că timpul a trecut şi se împlineşte un an de la această încercare, pentru
mine parcă a fost ieri şi lacrimile curg, din
nou, şiroaie pe obraji, neputându-le stăpâni.
Acum, după ce totul a trecut, mă tot
gândesc cum de am avut puterea de a trece cu aşa tărie peste acele momente, iar
gândul meu se îndreaptă la Domnul care
spune în Cuvântul Său in 1Corinteni
10:13 că nici o încercare nu este peste puterile noastre şi însuşi Domnul ne dă putere să o răbdăm. Iar în Evrei 13:5
Dumnezeu ne spune: “Nicidecum n-am
să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”.
Aceste versete m-au încurajat şi m-au ţinut tare în momentele de agonie, când în
mintea mea se ducea o luptă teribilă. Aveam de ales: să cad în disperare sau să mă
Biserica Creştină Baptistă
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încred în Dumnezeu. Atunci am decis sămi pun toată nădejdea şi speranţa mea în
Dumnezeu. Credeam în El orbeşte. Ştiam
că dacă El vrea o poate vindeca pe Elisa.
Dar un gând nu-mi dădea liniste:
“dacă Dumnezeu îngăduie ca Elisa să
rămână aşa pentru toată viaţa... “... NU...
Nu puteam accepta ideea aceasta de aceea
mă rugam cu disperare Doamne te rog,
VINDEC-O!!!. Dar Dumezeu mi-a adus
atunci aminte de rugăciunea Fiului Său,
Isus din grădina Ghetsimani:

DIN CUPRINS:
pag. 3

“Îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus
Cristos şi nu purtaţi grijă...”

pag. 5

„Şi ce foloseşte unui om să
câştige toată lumea, dacă îşi...”

An XI, nr. 490 din 18 aprilie 2010

“ Tată Ţie toate lucrurile îţi
sunt cu putinţă; depărtează de
la Mine paharul acesta! Totuşi,
facă-se nu ce voiesc Eu ,ci ce
voieşti Tu” .
Atunci am înţeles inima lui Dumnezeu şi agonia pe care Hristos a avut-o în
acea noapte şi am început să-I spun
Domnului:

„

“Tată te rog, vindec-o pe
Elisa... dar... totuşi... facă-se
nu ce voiesc eu ci ce voieşti Tu”.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că
a hotărât să o vindece complet pe Elisa şi
mulţumesc tuturor fraţilor si surorilor
care s-au rugat şi au fost alături de noi
în acele momente. Dumnezeu să vă
binecuvinteze!
Tabita Morar

ANUNŢURI

Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Studiu cu familiile
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 18 Întâlnirea de tineret
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare

CINE ESTE
PROFESORUL
TĂU?
pastor Daniel Chereji
„Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi
nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi
fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi
unii pe alţii,“

(1 Tesaloniceni 4:9)

Cine te-a învăţat să faci asta, părinţii?”, era una dintre palmele
cele mai usturătoare pe care le
primeam în copilărie fiind apostrofat de
cei mai în vârstă care în acest fel îmi cereau socoteală pentru comportamentul
sau vorbele nechibzuite.
Avem cu toţii în subconştientul nostru ideea că în spatele unui anumit tip
de comportament şi caracter al unei persoane, stă numele unui învăţător care a
format acele deprinderi şi trăsături.
Lucrul acesta este adevărat inclusiv în
privinţa lucrurilor spirituale.
Noi suntem învăţaţi fie de către
Dumnezeu, fie de Diavol.
Din comportamentul nostru, din felul în care gândim, vorbim şi acţionăm
se vede cine este învăţătorul sau profesorul nostru.
Pentru apostolul Pavel era evident
atunci când se uita la credincioşii din Tesalonic şi la modul în care aceştia îşi manifestau dragostea unii faţă de alţii, că au
fost învăţaţi de către Dumnezeu. Domnul însuşi era profesorul Continuare pag. 2

