Nimic nu este mai împlinitor
şi reconfortant în această lume
decât liniştea şi pacea pe care
le poţi experimenta atunci
când asculţi de El.

L

asă ca ascultarea de El să fie izvorâtă dintr-o temere sfântă dublată de o dragoste umilă, plină de
respect şi credincioşie, faţă de ceea ce este
El.
Atunci când asculţi de El eşti fericit,
satisfăcut, complet, împlinit. A fi în concordanţă cu voia Lui, îţi dă posibilitatea
să-ţi împlineşti visele, să realizezi lucruri
de neînchipuit.
Domnul Isus a ascultat de Tatăl şi a înfăptuit mari minuni. Matei 8:27, Marcu 1:27
Ascultarea de El te transfigurează, te
transformă, te umple de prezenţa Lui. Vei
tânji după plinătatea prezenţei Duhului
Său cel Sfânt.
Ascultarea de El naşte credinţă, viziune, scop, sens, pasiune, vede în întuneric,
crede în neputinţă, speră în suferinţă, iubeşte chiar şi atunci când nu primeşte
nimic în schimb.
Ascultarea presupune antrenament,
jertfă, depunerea unui efort fortuit, constant în atingerea unui ţel, vis, obiectiv.
Ascultarea implică cunoaşterea Lui,
admiterea, recunoaşterea eşecurilor personale, frângerea în faţa Lui. Isaia 10:28
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ineri, 5 august va avea loc la
Cluj Napoca nunta lui William şi Raluca.
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SAVA

Căutarea cu asiduitate a voii Lui, separarea de ceea ce nu-I aduce cinste Lui, te
va plasa într-o postură de învingător.
Răsplata ascultării de El este viaţa veşnică, iar când viaţa ta este înrădăcinată
puternic în Cuvântul Său, vei avea parte
de securitate psihică şi emoţională, o percepere clară a Voii Lui, cu privire la viaţa
ta.
Chiar dacă te vei simţi slab în anumite
circumstanţe, puterea Lui te va întări, te
va ridica, iar El se va folosi de tine pentru
a-i atinge, încuraja, îmbărbăta, forma pe
alţii, prin tine.
Când vei realiza că tot cerul este de
partea ta, nu vei mai rămâne acelaşi.
Chiar de vei mai şchiopăta uneori, El
te va sprijini, vei fi biruitor deşi vei experimenta istovire şi frângere, pentru că El te
va purta în braţele Sale.
El va fi temelia pe care tu vei zidi!
Suntem călători pe acest pământ, traversăm încă acestă „vale a plângerii”, de
aceea ne mai confruntăm încă cu zbateri,
lupte, probabil suspinuri după lucruri care
pot satisface doar în mod parţial fiinţele
noastre.
Suntem nedesăvârşiţi încă, o capodoperă în lucru, urmând a ne uimi de produsul final, doar în cer!
Atinge-Te Doamne de noi şi adu cât
mai curând acea zi!
Claudia Virginia Hosu
Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, dorindu-le şi noi o viaţă de căsnicie fericită împreună cu Domnul.
Felicitări familiei Radu şi Mia Oanţa.
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„Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul…”
(Proverbe 14:9)
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C

ontrar părerilor unora, credinţa creştină este o credinţă
optimistă ancorată în promisiunile veşnice ale lui Dumnezeu, producătoare de bucurie şi exuberanţă.
Ba chiar creştinul are unicul privilegiu de a cunoaşte adevărata bucurie care
izvorăşte din viaţa nouă căpătată prin
credinţa în Cristos şi cultivarea unei relaţii de părtăşie cu El.
Unii invocă necesitatea unei ultra sobrietăţi în creşti- Continuare pag. 2

Curaj
Ce este curajul pentru mine?...
Din punct de vedere al Dex-ului
CURAJ înseamnă forţa morală
de a înfrunta cu îndrăzneală
primejdiile şi neajunsurile de
orice fel, fermitate în acţiuni
sau în manifestarea
convingerilor; tărie de caracter,
temeritate, bărbăţie.

C

urajul pentru mine înseamnă
mai mult decât o simplă definiţie... să spun NU atunci

2

Atunci când repetăm acelaşi păcat
mereu şi mereu fără să-l părăsim înseamnă că glumim cu el deoarece nu
realizăm gravitatea lui. Când există cochetare cu păcatul, când nu este luat
în serios, când amânăm împăcarea cu
Dumnezeu, când te scalzi cu dezinvoltură în păcat, când îţi permiţi să-l tratezi
cu superficialitate, când nu-ţi produce
durere şi scârbă, când îl foloseşti ca divertisment sau când rostim cuvinte păcătoase fără să ne gândim la consecinţe,
înseamnă că am glumit cu păcatul, deşi
ar trebui să ştim că acest lucru este mai
grav decât joaca cu focul.
Cu păcatul nu-ţi poţi permite să glumeşti fără să o păţeşti. Cine crede că poate glumi cu păcatul se va arde iar acest
lucru îl va costa scump.
Nu glumi cu păcatul. Doar cei nesocotiţi glumesc cu păcatul pentru ca apoi
să plângă amarnic nebunia de a crede că
pot glumi cu astfel de lucruri.
Bucură-te de mântuire, fii vesel, umblă cu exuberanţă prin această lume, plânge când trebuie să plângi şi râde ori de câte
ori ai prilejul, fii plin de umor înţelept
dar fereşte-te să glumeşti cu păcatul.

Continuare din pag. 1

nism motivând că nici Isus Cristos nu a
râs niciodată. Deşi mult mai corect ar fi
să spunem că nu avem consemnat în Evanghelii că Isus ar fi râs, fapt care nu exclude ca Isus să fi râs.
Ba chiar evangheliştii descriu suficiente momente în care Isus a dovedit un
umor subtil faţă de interlocutorii Săi.
Desigur că privind în ansamblu scopul
venirii Domnului Isus pe pământ şi starea
păcătoasă a omenirii este evident că El nu
s-a gândit să fie cunoscut drept unul care
râde şi se veseleşte în timp ce lumea se îndrepta spre moarte. Dar indiferent de părerile pe care le avem în această privinţă,
că adoptăm o atitudine plină de sobrietate, intransigenţă şi seriozitate sau că ne
caracterizează jovialitatea, umorul şi spiritul vesel, cu siguranţă există o categorie
de glume periculoase pe care n-ar trebui
să ne permitem să le facem niciodată.
În special aceste glume sunt legate de
păcat. Nu avem voie să glumim niciodată
cu păcatul. Cine face acest lucru înseamnă că nu a înţeles cât de grav este păcatul şi că tocmai de aceea nu ne putem
permite să glumim cu el.
Cum poate glumi cineva cu păcatul?

când cel rău încearcă să mă răpună... să
spun şi celorlalţi, prietenilor mei despre
Mântuitorul meu şi ce a facut El în viaţa
mea.
Atunci când ţi se pare că nu mai ai
nicio soluţie, când toate lucrurile merg
prost, atunci când eşti bolnav, când ţi se
pare că încercările par a fi mai grele decât
poţi duce, este nevoie de curaj să crezi în
soluţia care o dă Dumnezeu la problemele tale... într-o lume de păcat şi
amăgită de puterea celui rău e nevoie de
curaj pentru a fii diferit...
Îmi place să cred că sunteţi o persoană
Curajoasă... Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Buruian Marius

Judecători 13-16
A fi copil al lui Dumnezeu şi a fi
născut din divinitate probabil că este
un har nemărginit la care, cu siguranţă
nu am putea aspira prin deciziile
noastre sau conduita noastra morală.

D

umnezeu este singurul care dă
potenţial pentru a trăii cu adevărat, pentru a fi diferiţi. Aleşi
înaintea genezelor, înainte sa ştim că vom
exista El deja a pus în noi, la fel ca şi în
Samson Duhul Sfânt şi darurile acestuia.
O viaţă de credinţă este manifestată
atunci când întregile noastre carenţe duc
la îndeplinire planul şi voia Lui. Oare puterea noastră de rugăciune duce la câştigarea mai multor suflete pentru El, oare
posibilitatea de a oferi o mână de ajutor
începe să redea zâmbete în jur ? Uneori ne
place să ne aşezăm în fotoliul nostru călduţ şi să ne bucurăm de acest Dumnezeu
care ne-a dat o viaţă de comfort. Poate că
am ajuns un soi de Samson care îşi cere
drepturile, care foloseşte darurile Duhului
Sfânt pentru satisfacerea propriilor intere-

„Şi credinţa este o încredere neclintiă în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd ”
Evrei 11: 1

O

istorioară spune că o batrânică
se ruga odată Domnului pentru dealul care se afla între casa ei şi biserică,pentru că a citit în biblie
că: „dacă aţi avea credinţă cât un grăunte
de muştar aţi zice: ... Luca 17:6. Stând pe
genunchi uitându-se pe geam se ruga să
dispară dealul dar nu a terminat bine
rugăciunea şi uitându-se pe geam a zis:
„ştiam eu că nu va dispărea”.
Ce înseamnă pentru mine credinţa: Să
te laşi în mâna Domnului cu tot ceea ce
ai şi eşti şi să ştii că El este singura soluţie
a problemelor. Când nu mai este nicio va-

se. O largă inimă, largeşte cerul şi oferă un
desluşit ţel existenţei noastre. Uneori
avem impresia că binecuvântăriile pe care
le primim sunt pentru că am facut puţin
mai mult decât alţii şi ajungem să le consumăm ca pe nişte fapte demne de laudă.
Pentru Samson binecuvântariile primite au ajuns a fi un blestem din cauză că
au fost pervertite. Am ajuns să Îl folosim
pe Dumnezeu ca o ustensilă pentru a ne
atinge scopurile, mai cerem cu ardoare
voia Lui asupra vieţii noastre? Poate că
uneori El devine doar un sfătuitor pentru
noi dar deciziile capitale ne aparţin. Ceea
ce primim din mâna Lui ar trebui să revendicăm cu certitudine fără şovăială.
„Din El, prin El şi pentru El, sunt toate
lucrurile” a exclude ultima parte înseamă
a ne rededica viaţa poftelor contrare dorinţei Lui.
Dar fiindcă suntem luminaţi nu de o
înţelepciune lumească, putem mulţumi
lui Dumnezeu pentru talanţii pe care i-am
primit nu pentru a fi puşi în pământ sau
agonisiţi în propriile plăceri, ci pentru a fi
adunaţi la o comoară veşnică ce ne aşteptă
în curând.
riantă, când omeneşte nu se mai poate face nimic este o singură soluţie: CREDINŢA
Credinţa este ca şi o cădere în gol şi totuşi o siguranţă deplină a unei protecţii
divine. Ceea ce este imposibil omeneşte şi
ceea ce mintea noastră finită nu poate
înţelege este CREDINŢA.
Dispariţia dealului din faţa casei noastre nu este neaparat o dovadă a credinţei.
A ajunge în vărful muntelui chiar dacă
trebuie să urci în genunchi, acesta este
CREDINŢA .
„Numai pe vârf de munte poţi pricepe
Că nu eşti doar un bulgăr de tărână
Ci strop de cer, farâmă de divin
De veşnicie”
Elvira Sava
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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
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Curaj
Judecători 13-16

C

ontrar părerilor unora, credinţa creştină este o credinţă
optimistă ancorată în promisiunile veşnice ale lui Dumnezeu, producătoare de bucurie şi exuberanţă.
Ba chiar creştinul are unicul privilegiu de a cunoaşte adevărata bucurie care
izvorăşte din viaţa nouă căpătată prin
credinţa în Cristos şi cultivarea unei relaţii de părtăşie cu El.
Unii invocă necesitatea unei ultra sobrietăţi în creşti- Continuare pag. 2

