“,,Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim
plăcuti Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că
răsplăteste pe cei ce-L caută"
Romani 11:6
Citind acest verset am înţeles că trebuie
să ne cercetăm de fiecare dată când venim
înaintea Lui şi mereu să ne punem întrebarea dacă suntem plăcuţi Lui în orice

lucru.
Îi mulţumesc Domnului pentru că ni
s-a descoperit şi acum trăim prin credinţă
în fiecare zi alături de El!
,,Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste
cei ce Te cunosc şi dreptatea peste cei cu
inima neprihănită." Psalmul 36:10

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare pe placul
Domnului
- pentru Vlad si
Loredana să aibă o
căsnicie binecuvântată
- pentru cântarea
corului şi pentru corişti: pentru ca
inima lor să fie curată, vocile bune iar
cântarea înălţătoare
- pentru cei care vor face diferite slujbe
în ziua de astăzi
- pentru prezenţa lui Dumnezeu în mij-

locul adunării
- pentru musafirii Casei Domnului
- pentru ocrotirea pe drum la venirea
şi la plecarea de la Casa Domnului
- pentru cei care vin astăzi aici să plece
schimbaţi
- pentru fratele Marian Seraz şi ceilalţi
bolnavi din biserica noastră
- pentru putere în predicarea Cuvântului
- pentru fratele pastor şi familia lui
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“Rugaţi-vă neîncetat.”
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Despre credinţă...
• Credinţa te face să crezi că Dumnezeu
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• Credinţa în Dumnezeu ne ajută să trecem prin toate încercările care vin în viaţa
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• Credinţa în Cristos ne ajută să înţelegem
că singurul mijlocitor între om şi Dumnezeu este fiul Său, Isus Cristos.
Zah Silvia
An XIII, nr. 622 din 28 octombrie 2012
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Despre credinţă...

„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi-le şi voi la fel;…”
Matei 7:12
De când există oameni, aceştia
şi-au dorit cu maximă pasiune să îşi
găsească jumătatea de vis. Nu este
nimic neobişnuit să întâlneşti
tineri: băieţi şi fete, care visează cu
nostalgie să îşi găsească perechea
perfectă hărăzită de către Dumnezeu pentru fiecare din ei.
Este o încântare să vezi la lucru
mintea acestora, care trudeşte plină
de imaginaţie, zugrăvind în culorile
cele mai diverse portretul persoanei
pe care şi-o doresc alături.
Nu este nimic de condamnat în
această dorinţă firească aşezată
temeinic de însuşi Dumnezeu Creatorul nostru, care a rostit cu
chibzuinţă adâncă şi profundă
înţelepciune: „Nu este bine ca
omul să fie singur; am
Continuare pag. 2

privit cu exigenţă spre celălalt,
uitând să se întrebe dacă ei înşişi
sunt partenerii de vis pentru
cealaltă persoană.
Trebuie să ştii că dacă îţi
cauţi perechea de vis, fără să te
angajezi solemn înaintea lui Dumnezeu şi a propriei conştiinţe să fii
tu însuţi un partener de vis,
căsătoria pe care vrei să o întemeiezi
se află sub semnul eşecului.
Trăind mereu cu gândul la cum
trebuie să fie celălalt, nu vei face
decât să hrăneşti un ego nesăţios şi
hain care te va amăgi cu iluzia că ai
fost nedreptăţit.
În schimb, dacă îţi propui în
primul rând ca tu însuţi să fii
partenerul ideal, atunci vei face tot
ceea ce îţi stă în putinţă să fii
jumătatea de vis pentru persoana
iubită.
Dorind să fii jumătatea de vis,
vei cere ajutorul Domnului, vei trăi
prin Duhul Sfânt, vei privi la chipul
Domnului Isus cu intenţia de a
copia caracterul Său, vei vrea să ierţi
ca şi
El, să iubeşti ca şi El, să ai
bunătatea Lui, răbdarea Lui,
credincioşia Lui, loialitatea Lui,
compasiunea Lui, pacea Lui, smerenia Lui, pasiunea Lui şi preocuparea
Lui.
Poartă-te aşa şi vei vedea cu surprindere că tovarăşul de viaţă va descoperi în tine jumătatea de vis. Aşa
că înainte de a te gândi la cum ai
vrea să fie jumătatea de vis, fii tu
însuţi partenerul de vis.

Continuare din pag. 1

să-i fac un ajutor potrivit pentru
el.”“ (Geneza 2:18).
Cu toate acestea, se pare că în
această dorinţă puternică scrisă în
codul nostru genetic de a ne dori şi
visa jumătatea, s-a strecurat cu subtilitate o mentalitate beteagă, care
ştirbeşte frumuseţea acestui vis, infectându-l cu o doză masivă de egoism.
Deşi în principiu nu este nimic
denaturat să visezi un partener de
viaţă
cât
mai
aproape
de
perfecţiune, mai ales dacă ai
înţelepciunea să defineşti această
perfecţiune în raport cu asemănarea
acelei persoane cu Cristos, totuşi se
comite o greşeală fundamentală şi
impardonabilă. Greşeala cu pricina
se referă la felul în care este
exprimată dorinţa găsirii unei
jumătăţi de vis. Atunci când este
formulată această dorinţă, cei mai
mulţi îşi fixează în minte cum
anume ar trebui să fie partenerul de
vis. Ori tocmai aici se îneacă cele
mai multe corăbii pornite în
căutarea „lânii de aur”.
Pentru că în loc să punem accentul prioritar pe cum ar trebui să fie
partenerul de vis, ar trebui să ne
stăruie în minte întrebarea: cum pot
să fiu eu însumi partenerul de vis.
Am întâlnit destui oameni care
şi-au căutat multă vreme jumătatea,
iar după ce au găsit-o, la un moment
dat s-au declarat dezamăgiţi,
părăsindu-şi cu laşitate căminul
conjugal pe motiv că n-au găsit în
celălalt ceea ce au visat. Problema
acestor oameni stă în faptul că au
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“O căsnicie reuşită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul, femeia şi
Dumnezeu. – Cecil Myers
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CREDINŢA
“Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
Ioan 7:38
Credinţă avem cu toţii, însă nu toţi
avem siguranţa unei credinţe reale. Indiferent în ce credem, această sămânţă a
credinţei este sadită în noi, uneori, chiar
fără să ne dăm seama.
Mă bucur în Domnul pentru că El a
deschis ochii mei şi nu m-a lăsat să alerg
spre o credinţă care mă duce la pierzare,
ci m-a pus într-una care duce sus, chiar
la ISUS. Dragostea Lui nemărginită pentru noi m-a făcut să cred în unicul meu
Mântuitor, care suferind pentru mine,
mi-a acoperit toate nelegiuirile şi mi-a dat
o nadejde vie, a unei vieţi veşnice împreună
cu El în slavă.
Această sămânţă a credinţei pe care
Dumnezeu a sădit-o în inima mea
continuă să fie udată şi îngrijită de Duhul
Sfant, ceea ce îmi oferă în fiecare zi o mare

Ascultă-mi ruga, Doamne,
Tată Sfânt, ajută-ne să ne ridicăm
privirea asupra lui Isus Cristos, Mântuitorul nostru. Să trăim asa cum a trăit El,
cum s-a supus El să ne supunem şi noi.
Aşa cum a fost plăcut Tatălui să fim şi noi
plăcuti Lui. Dacă vrem să fim plăcuţi Lui
să ne gândim mai puţin la noi, să ne
bizuim mai puţin pe Eu-l nostru, să ne
cunoaştem dependenţa totală de Isus
Cristos, Mântuitorul nostru. Să ne
străduim să nu mai fim egoişti. Ajută-ne
să călcăm pe urmele Tale, dragă Isuse, ca
să ne putem apropia tot mai mult de Tine,
Tată din ceruri.
Mai dorim dragă Isuse să binecuvintezi

pace şi bucurie deoarece ştiu că sunt în
mâinile sigure ale Tatălui. Mai mult decât
atât El mă şlefuieşte, înfrumuseţându-mă
pentru marea nuntă şi mă poartă
biruitoare prin această lume obscură a
păcatului.
Pot să spun că dorinţa mea pentru
fiecare este ca El să inunde inima tuturor
cu râuri de apă vie.
Camelia Blidar

grupul nostru de rugăciune, biserica în
care ne-ai aşezat şi pe fiecare.
Lucrează Tu, Doamne, la inimile celor
care încă nu te cunosc şi apropie-i de
Tine, de Cuvântul Tău, iar nouă ne dă o
inimă curată să putem sta in faţa Ta, ca
adevaraţi copii de Dumnezeu.
Amin
„Tu întotdeauna, Doamne eşti cu mine
Şi nici o clipă singur nu mă laşi.
Puterea Ta e taina ce mă ţine
Din cei dintâi la cei din urmă paşi.”
În numele grupului de rugăciune „Harul”
Simion Mercea
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