BINECUVÂNTAT E-ACELA
Binecuvântat e-acela care-ascultă de
chemare
Ce-nţelege când e vremea şi prilejul deascultare.
Binecuvântat e-acela care nu se ruşinează
Ci-ngenunche şi se roagă orişicine ar fi
să-l vadă.
Binecuvântat e-acela ce are-o inimă umilă
Care pentru cei ce sufăr, simte dragoste,
nu silă.
Binecuvântat e-acela ce dă-n veci şi-n
veac nu cere
Care pentru-a lumii slavă simte scârbă,
nu plăcere.

Binecuvântat e-acela care ştie să aline
În tăcere şi-n răbdare nestrigatele suspine
Binecuvântat e-acela care umblă-n părtăşie
Şi e fraţilor lumină, dragoste şi bucurie.
Binecuvântat e-acela care zilnic face bine
Şi-n răbdare îşi adună cel de mâine pentru sine.
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Binecuvântat e-acela

Binecuvântat e-acela care ştie a-L pătrunde
Pe Hristos, sub orice feţe şi cuvinte
S-ar ascunde.

„Şi noi, dar, fiindcă suntem
înconjuraţi cu un nor aşa de mare de
martori, să dăm la o parte orice
piedică şi păcatul care ne înfăşoară
aşa de lesne şi să alergăm cu
stăruinţă în alergarea care ne stă
înainte.”
(Evrei 12:1)

Traian Dorz
Cules de Rodica Tincu
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în
necaz. Stăruiţi în rugăciune.”
(Romani 12:12)

„De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi,
fie că rămânem acasă, fie că suntem
departe de casă.“
(2 Corinteni 5:9)
Credincioşii pătrunşi de adevărul şi
realitatea de nezdruncinat că urmează să
se întâlnească în glorie cu Isus Cristos,
îşi vor croi viaţa în aşa fel încât fiecare
aspect al vieţii lor să fie pe placul lui

Dumnezeu.
În vreme ce lumea pierdută îşi trăieşte
înstrăinarea de Dumnezeu într-o agonie
continuă dar fără să se sinchisească de
faptul că în acest fel adună comori de
mânie pentru ziua judecăţii, cei ce sunt
ai Domnului caută sfinţirea şi apropierea
de El.
Cu siguranţă că cei mai mulţi credincioşi ştiu că au responsabilitatea să îşi
trăiască viaţa pe placul lui Dumnezeu,
chiar dacă suntem nevoiţi să admitem că
sunt şi din aceia care neglijează acest aspect al umblării cu Domnul.
O astfel de atitudine este jenantă, cu
atât mai mult cu cât ne îndreptăm cu
toţii spre momentul în care va trebui să
stăm în faţa Domnului şi să dăm socoteală de felul în care am
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doar încearcă să trăiască după plăcerea Domnului, ci se sileşte din toate
puterile să ducă o viaţă pe placul lui
Dumnezeu.
Când privim lucrurile în acest fel,
ne ruşinăm involuntar deoarece ştim
foarte bine că nu ne-am silit din toate
puterile să îi producem plăcere Domnului prin trăirea unei vieţi de credinţă impecabile.
Adevărul este că ne puteam strădui
mai mult, ne putea sfinţi mai mult, puteam fi mult mai pasionaţi de viaţa sfântă, de maturizarea caracterului, de dobândirea unor virtuţi mai înalte şi de o
preocupare mai intensă în vederea asemănării cu chipul lui Cristos.
Când pricepem cât de scurtă este călătoria prin lumea de jos şi că aceasta se
încheie în faţa Domnului, se trezeşte în
toţi cei sfinţi dorinţa de a se lua la întrecere în privinţa trăirii unei vieţi cât mai
plăcute Celui care la capătul drumului
ne va ura bun venit acasă.

Standardele lui Dumnezeu „Ţi s-a
arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci
dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli
smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8)
Dumnezeu ne porunceşte a învăţa
să facem bine (Isaia 1:17) şi stabileşte
standardele: a face dreptate, a iubi mila
şi a umbla smeriţi cu El, aceasta însemnând să dăm fiecăruia ce I se cuvine şi
să-i respectăm drepturile, să fim buni la
suflet, să manifestăm compasiune faţă
de cei săraci şi asupriţi. Regula de aur
este principiul milei faţă de alţii. Nu este
suficient să rostim cuvinte, trebuie să
facem fapte de milă (Matei 25,31-46).
Cuvintele amabile, expresii de apre-

ciere vor fi pentru mulţi dintre cei frământaţi şi singuri asemenea unui pahar
cu apă rece pentru sufletul însetat. Un
cuvânt de simpatie, o faptă de amabilitate vor ridica povara care apasă greu pe
umerii obosiţi. Şi fiecare cuvânt sau faptă de bunătate neegoistă reprezintă o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea căzută. Să căutăm îndrumarea şi
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
Aţi auzit de filozoful grec Diogene?
El obişnuia să umble pe stradă ziua în
amiaza mare cu un felinar aprins. Lucrul
acesta a produs o mare curiozitate la
contemporanii săi. Întrebat de ce umblă
ziua cu felinarul aprins el răspundea:
„caut un om cinstit”! Chipul unui om
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înţeles să ne trăim viaţa aici pe pământ.
Cum vom putea privi în ochii Domnului ştiind că în viaţa de aici am manifestat prea puţin interes pentru un trai
sfânt care să onoreze numele Său?
Cum vom sta în picioare înaintea
tronului Său de glorie dacă nu am fost
preocupaţi până în cele mai mici detalii
de urmărirea şi împlinirea voii lui Dumnezeu?
Totuşi se pare că înţelegem destul de
puţin felul în care ar trebui să căutăm să
fim pe placul Domnului.
Deseori auzim credincioşi care mărturisesc că încearcă să trăiască pe placul
lui Dumnezeu, dar din păcate nu le reuşeşte întotdeauna. Asemenea oameni au
mereu la îndemână o scuză pe care să o
poată invoca faţă de neputinţa de a împlini voia Domnului.
Pavel ne oferă o cu totul altă perspectivă a trăirii unui credincios pe placul lui
Dumnezeu.
Conştient că urmează negreşit să stea
în faţa Domnului şi având pe Duhul
Sfânt în el, credinciosul adevărat nu
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cinstit poartă chipul lui Dumnezeu. În
zilele noastre toţi suntem în căutarea unui astfel de om, însă acel om cinstit,
drept, trebuie să-l regăsim în noi înşine.
Mica s-a uitat la căpeteniile poporului şi
nu a văzut pe nimeni „ca Domnul”. S-a
uitat la oamenii de rând şi din nou, nu a
văzut pe nimeni „ca Domnul”. S-a uitat
apoi la profeţii şi preoţii poporului şi nu
a găsit printre ei pe nimeni„ca Domnul”
şi atunci a exclamat „cine-i ca Dom-

nul?” În acelaşi timp, Mica a ştiut la
cine să se uite. A avut priorităţile bine
stabilite. S-a uitat la Cel ce este ca Domnul. La El.
„Cu cât Îl cunoaştem mai mult pe
Dumnezeu, cu atât mai înalt va fi idealul nostru în ceea ce priveşte caracterul şi cu atât vom tânji mai mult după
asemănarea cu El.”
Daniel Zaharie

ORICÂT DE MARE AR FI FURTUNA...
facă mai puternici şi mai întăriţi spiritual.
Când sufletul şi trupul ne sunt oboCredinţa ne va fi testată şi încercată. Ea
site de lupta de zi cu zi, când speranţa pare
creşte în trăinicie, siguranţă şi intensitate,
că nu se întrevede, când ,,duşmanii văzuţi
aduce experienţă şi este cu atât mai preşi nevăzuţi” ne atacă, când panica, neliţioasă cu cât trăieşte şi triumfă în necazuri.
niştea şi tulburarea pun stăpânire pe ti„În lume, spune Domnul nostru, veţi avea
ne neştiind ce să faci... când asemeni
necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit
ucenicilor lui Isus, ai impresia că „barlumea,” ( Ioan 16:33).
ca” se va scufunda (Luca 8:22-25), când
Orice ar fi, El ne iubeşte, Îi pasă de
toate lucrurile par să ne stea împotrivă,
noi, ne-a spus că fiecare fir de păr de pe
,,să ne conducă spre deznădejde”, când
cap ne este numărat! Duşmanul va veni şi
eşti confuz şi nu înţelegi ce se întâmplă,
ne va ataca, apa va părea că îţi intră în
să ştii un lucru: „Dumnezeu te iubeşte
corabie, dar... trebuie să mergem înainte
atât de mult încât L-a trimis în lume pe
cu fermitate, fără să ne temem de nimic,
Singurul său Fiu, să moară la cruce pentrăind în prezent, pregătit pentru viitor,
tru tine şi cu preţul sângelui Său eşti
având o singură dorinţă şi preocupare „să
copilul lui Dumnezeu, moştenitor al ferifim întodeauna plăcuţi înaintea Lui - să
cirii veşnice.”
Îl glorificăm pe Cel care şi-a dat totul
Vei ştii apoi că El nu permite să
pentru noi, să spunem ca şi David: ,,nu
ţi se întâmple nimic rău. „Toate lucrumă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu
rile lucrează împreună spre binele
mine”(Psalmul 23:4)”
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.” (Romani 8:28).
Când Dumnezeu vrea să te facă
Cules de un ucenic... dintr-o barcă...
să urci munţii şi să cucerești imposibilităţile, El o face prin încercări. Chiar
dacă se înalţă valurile, ştii că El este acolo. Acela care a făcut cel mai măreţ
lucru pentru tine, este preocupat de tot
ceea ce te priveşte. Încercările sunt îngăduite de Dumnezeu, au menirea să ne
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