Un bãştinaş american şi
prietenul lui treceau, în centrul
oraşului New York, pe lângã Times
Square în Manhattan. Era în
timpul prânzului şi strãzile
erau pline de oameni.

M

aşinile claxonau, frânele taxiurilor scârţâiau pe la colţuri, sirenele zornãiau,
sunetele oraşului erau asurzitoare. Deodatã, bãştinaşul spune, “Aud un greiere!”
Prietenul său spune: “Ce? Eşti nebun?
Cum poţi să auzi un greiere în gãlãgia
asta!”
“Nu, sunt sigur!” a spus el, “Am auzit
un greiere!”.
„E o nebunie,” i-a rãspuns prietenul.
Însă el ascultă cu atenţie un moment şi
apoi se îndreptã, traversând strada, spre
un ghiveci de ciment, în care creşteau
nişte plante. S-a uitat în ele şi pe sub
crengile lor, a descoperit un mic greiere.
Amicul său a fost pur şi simplu uimit. “E
incredibil! Cred că ai urechi supraomeneşti!”
“Nu”, a spus bãştinaşul. “Urechile
mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale.
Depinde ce vrei să asculţi.”
“Dar nu se poate!” a spus prietenul.
“N-aş putea auzi un greiere, într-o aşa
mare gãlãgie.”
“Da, într-adevãr,” a venit replica.
„Depinde ce este cu adevãrat important pentru tine . Hai sã-ţi arãt!” A bãgat
mâna în buzunar şi a scos câteva monede, pe care în mod discret, le-a scãpat pe
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trotuar.
Atunci, în ciuda zgomotului şoselei
aglomerate, care le surzea urechile, au
putut observa pe o rază de 20 de picioare
distanţã, fiecare cap întorcându-se sã vadã dacã banii cãzuţi nu erau ai lor.
“Ai înţeles ce vreau sã spun?” a întrebat
bãştinaşul american.”
“Totul depinde de ce este important
pentru tine.”
Ce este important pentru tine? Ce asculţi? Unii oameni spun că nu există
Dumnezeu şi că El nu le-a vorbit niciodată. Dar poate ei nu-L pot vedea sau
auzi deoarece nu îl ascultă. Ei trăiesc pentru ei înşişi, nu pentru Dumnezeu.
Dacă eşti acordat pe aceeaşi lungime de
undă cu Dumnezeu, vei fi în stare să Îl identifici la lucru în viaţa ta şi în lume. Şi
vei fi în stare să Îl auzi când vorbeşte.
Isus a spus: “Căci inima acestui popor sa împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au
închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu
inima să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i
vindec. Dar ferice de ochii voştri că văd
şi de urechile voastre că aud!” (Matei
13:15-16)
Nu există forţă mai mare decât forţa
gândului. Un lucru gândit este pe jumătate realizat. Gândurile negre vor crea situaţii întunecate... gândurile luminoase, vor
crea situaţii şi circumstanţe luminoase.
Eşti ceea ce gândeşti! Iar ceea ce gandeşti este suma a ce preţuieşti tu cel mai
mult.
Mioara Dumitru

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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ÎMBUNĂTĂŢIRI
RECENTE
„Cel rău ia o înfăţişare neruşinată,
dar omul fără prihană îşi
îmbunătăţeşte calea.”

(Proverbe 21:29)
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Î

n mod surprinzător produselor de
top le sunt aduse mereu îmbunătăţiri. Aproape fiecare sezon aduce cu el apariţia unei mărci de maşini
îmbunătăţite faţă de ediţia precedentă, o
nouă versiune de telefon, un nou program de calculator, de regulă mai reuşite,
DIN CUPRINS:
capabile de o mai mare performanţă, îmAscultare de Domnul
bunătăţite cu scopul de a împlini
Ce fel de Om este Acesta, de-L ascultă... mai bine nevoile consu- Continuare pag. 2

“Căci, după cum prin
neascultarea unui singur
om, cei mulţi au fost făcuţi
păcătoşi, tot aşa, prin
ascultarea unui singur om,
cei mulţi vot fi făcuţi
neprihăniţi.”

Romani:5:19

P

e parcusul vieţii noastre avem
deosebit de multe ocazii de a-i
asculta pe alţii şi de a fi ascultaţi.
Avem însă o deosebită plăcere atunci când
suntem ascultaţi, mai ales atunci când ai
rolul de părinte şi eşti ascultat de către
copiii tăi.

2

îmbunătăţirea vieţii ci căpătarea unei
vieţi noi, a fi o zidire nouă. Însă odată
mântuit, în mod obligatoriu viaţa nouă
trebuie îmbunătăţită continuu.
Este dezolant să vezi atât de mulţi
creştini care s-au oprit la un anumit
nivel de creştere spirituală. Au lăsat să
treacă ani mulţi din viaţa lor de credinţă
dar din nefericire în ei nu s-a produs nici
o îmbunătăţire demnă de luat în considerare.
Dacă am umbla în mod serios cu Domnul atunci am înţelege necesitatea îmbunătăţirii continue. Preocuparea noastră ar
fi mult mai intensă în vederea îmbunătăţirii calităţii legăturii cu Dumnezeu, a limbajului, a gândirii, a comportamentului,
a folosirii eficiente a timpului, a relaţiilor
şi al oricărui aspect din viaţa noastră.
Dacă eşti rău nu în sensul că eşti lipsit
de bunătate ci rău prin natura ta, adică
neîmpăcat cu Dumnezeu te vei împotrivi
oricărui apel de schimbare. Dacă eşti un
copil adevărat al lui Dumnezeu însemnă
că ai înţeles cât de important este ca viaţa
ta să fie cuprinsă într-un proces de îmbunătăţire continuă şi conştient de acest lucru te comporţi ca atare.

Continuare din pag. 1

matorului.
Ce ai îmbunătăţit tu în viata ta în ultimul timp? Ai îmbunătăţit ceva sau eşti
cumva versiunea arhaică, ruginită, plină
de defecte necorectate care ar fi trebuit să
fi ieşit demult din uz?
Biblia ne spune că doar omul rău se
opune transformării în bine. Atunci când
este provocat să-şi îmbunătăţească viaţa
el ia o înfăţişare neruşinată împotrivinduse acestei şanse.
În schimb omul neprihănit este gata
să accepte provocarea îmbunătăţirii vieţii.
În acest verset ca şi în alte locuri din
Scriptură sensul expresiei fără prihană nu
este cel de fără păcat, pentru că atunci omul
acela nu ar avea ce să îmbunătăţească.
Omul neprihănit este cel care trăieşte
în părtăşie cu Dumnezeu şi îşi lasă viaţa
condusă de către Dumnezeu. Un astfel
de om are credinţa ancorată exclusiv în
Domnul şi se bazează pe El în vederea
iertării păcatelor.
Această chemare de îmbunătăţire a
vieţii nu-i este adresată oricui şi nici nu
este accesibilă pentru oricine. Doar omul
născut din nou îşi poate îmbunătăţi viaţa.
Mântuirea nu înseamnă nicidecum

Eu am copii şi am experimentat acest
sentiment de-a lungul anilor şi am realizat
că atunci când copilul meu mă ascultă îl
iubesc mai mult si orice mi-ar cere nu l-aş
refuza.
Tot la fel este şi cu Tatăl nostru ceresc
care ne-a creat, ne-a dat un nume, ne-a
dat viaţă, sănătate şi multe alte binecuvântări.
El doreşte un singur lucru, cu orice
preţ, ca noi care ne considerăm a fi copiii
Lui să ascultăm de cuvântul Lui, şi să-L
împlinim.
Doar atunci vom avea pace cu El şi
orice Îi vom cere, El nu ne va refuza, dacă
va fi pentru binele nostru.
Eva Silaghi

ASCULTARE DE DOMNUL
O parte din lucrurile care reprezintă
voia lui Dumnezeu pentru om, sunt
lucruri uşor de înţeles şi acceptat; dar
mai există o parte a voii lui Dumnezeu
cu privire la vieţile noastre care
cuprinde lucrări secrete, neştiute de om
şi Dumnezeu ni le face cunoscute în
măsura în care omul alege să umble în
ascultare. Deuteronom 29:29.

Î

nainte ca Israel să intre în Canaan
i s-a spus că intrând în ţara promisă se va bucura de rodul unor vii pe
care nu le-a plantat şi de cetăţi pe care nu
le-a zidit; de aceea i s-a atras atenţia:” SĂ
NU UITE PE DOMNUL!” Deuteronom
6:10-13
Când iscoadele au fost trimise în
Canaan, 10 dintre ele au spus că locuitorii
acelor ţinuturi sunt uriaşi şi puternici, iar
inimile acelora care i-au ascultat s-au
umplut de frică şi deznădejde.
Pe când celelalte 2 iscoade au spus că
ei sunt mai tari, împreună cu Dumnezeu.
„Ce fel de Om este Acesta, de-L
ascultă până şi vânturile şi marea?“
(Matei 8:27)

Isus Hristos nu a filozofat asupra ispitei, ci
El a întâmpinat-o şi a învins-o după o
luptă de 40 de zile în pustie.

N

u-L găsim ţinând discursuri asupra necesităţii de a fi lumină, ci El a fost Lumina lumii.
Domnul nu a învăţat într-o formă didactică despre valoarea copiilor, ci El şi-a pus
mâinile peste ei şi i-a binecuvântat.
Isus nu a argumentat asupra faptului
că Dumnezeu răspunde la rugăciune; El
Se ruga.
Nu a zugrăvit în culori luminoase frumuseţile prieteniei, ci a plâns la mormântul lui Lazăr.

Când cele 10 iscoade au spus că nu există
nici o cale prin care uriasii să fie învinşi,
celelalte 2 iscoade au susţinut că atunci
când asculţi de Domnul întotdeauna se
iveşte o cale.
Ei ştiau că dacă este nevoie, Dumnezeu opreşte şi soarele în loc şi face sa plouă
cu bolovani peste vrăjmaşi.
Când cele 10 iscoade au spus că este
imposibil să cucerească Canaanul, Iosua şi
Caleb le-au răspuns că nu există ceva ce să
fie imposibil cu Dumnezeu.
Cum suntem noi? Ne lăsăm cuprinşi
de amărăciune şi deznădejde atunci când
avem probleme şi nu avem “timp” să ascultăm de voia Domnului, sau ne încredinţăm viaţa în Mâna Celui care nu dă
greş şi nu a pierdut nici o luptă?
Să ascultăm de Domnul, să facem voia
Lui, prioritatea vieţii noastre, astfel vom
simţi mereu pacea şi bucuria pe care o
simte acela care este păzit de Dumnezeu.
DOAMNE AJUTĂ!
Zâna Meţac
Isus învăţa, nu făcea speculaţii asupra
cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul Isus
Hristos n-a scris cărţi – o singură dată ni
se spune că a scris pe nisip –, dar El a scris
pe inimile oamenilor, iar scrisul acesta a
devenit cel mai preţios din lume.
Isus n-a vorbit despre frumuseţea dragostei, El a iubit. Domnul a simţit puternic realitatea nevoilor materiale ale
poporului care Îl înconjura, dar nu S-a
mărginit să vorbească doar în folosul acelor oameni. El a hrănit 5000 de oameni
cu cinci pâini şi doi peşti. Mulţi fac speculaţii ca Pilat întrebând: „Ce este adevărul?“
Domnul şi Mântuitorul Se înfăţişează pe
Sine ca fiind Adevărul.
Iată un Domn care merită toată ascultarea!
Elena Neluţescu
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Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ÎMBUNĂTĂŢIRI
RECENTE
„Cel rău ia o înfăţişare neruşinată,
dar omul fără prihană îşi
îmbunătăţeşte calea.”

(Proverbe 21:29)

An XII, nr. 556 din 24 iulie 2011

Î

n mod surprinzător produselor de
top le sunt aduse mereu îmbunătăţiri. Aproape fiecare sezon aduce cu el apariţia unei mărci de maşini
îmbunătăţite faţă de ediţia precedentă, o
nouă versiune de telefon, un nou program de calculator, de regulă mai reuşite,
DIN CUPRINS:
capabile de o mai mare performanţă, îmAscultare de Domnul
bunătăţite cu scopul de a împlini
Ce fel de Om este Acesta, de-L ascultă... mai bine nevoile consu- Continuare pag. 2

