„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. Să ne uităm ţintă la
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit
crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la
dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă
de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în
sufletele voastre. Voi nu v-aţi împotrivit
încă până la sânge, în lupta împotriva
păcatului.” (Evrei 12:1-4)
Ce minunate versete! Ce încurajări
extraordinare găsim în Cuvânt dar noi
de multe ori ne lăsăm biruiți de firea pământească… fie ne complacem într-o
stare păcătoasă, fie ne supărăm pentru
modul urât în care ne tratează de multe
ori cei din lume, fie devenim monotoni
și nerăbdători în relația cu Dumnezeu.
Așa de ușor ne poticnim în cei din jur și
suntem așa de preocupați cu ce fac alții
încât uităm să ne mai analizăm viața
noastră și credem că suntem bine dar
totuși nu se produce nicio îmbunătățire
în starea noastră spirituală. Mereu credem ca problemele noastre sunt cele mai
grele și nu ne mai uităm la ISUS, ISUS,
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care a suferit pentru noi toți tocmai pentru că știa că această jertfă va fi o bucurie și o salvare inegalabilă. Noi am vrea
ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu
într-o secundă, sau am vrea să nu mai
fim așa disprețuiti, dar dacă Isus a fost
disprețuit noi cum nu vom fi când suntem copiii Lui? Știm din Cuvânt că tocmai aceasta este o parte a bucuriei primite prin/de la El. De ce să ne lăsăm biruiți de păcat când putem să ne împotrivim lui și să avem biruință în Hristos?
Ce altă biruință poate fi mai plăcută și
mai liniștitoare decât aceasta? De ce să
fim slabi când putem fi tari, de ce să ne
târâm când putem sta „în picioare”, de
ce să ne tot uităm în „ograda vecinului”
pentru a judeca în loc să-l încurajăm sau
să ne uităm la nevoile lui, de ce să nu
răscumpărăm vremea acum când ea e pe
sfârșit?
Să ne uităm în adâncul nostru, să
căutăm să placem tot mai mult Domnului nu doar teoretic ci și practic, să ne
ajute Dumnezeu să fim preocupați în a
deveni mai sfinți pentru El. „Lepădaţi,
dar, orice răutate, orice vicleşug, orice
fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi
curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că
bun este Domnul.” (1 Petru 2:1-3)
Roxana Tentiș
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„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubeşte cineva lumea,
dragostea Tatălui nu este în el. Căci
tot ce este în lume: pofta firii
pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl,
ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec;
dar cine face voia lui Dumnezeu
rămâne în veac.”
(1 Ioan 2:15-17)

CREDINCIOŞI
CU OPINIE
„şi nu luaţi deloc parte la lucrările
neroditoare ale întunericului, ba încă
mai degrabă osândiţi-le.“
(Efeseni 5:11)
Trăitori în această lume a deşertăciunii
avem obligaţia să nu uităm că prin naştere din nou noi am fost scoşi din ea şi
chiar dacă pentru o vreme trebuie să locuim aici, în realitate aparţinem Împărăţiei lui Dumnezeu.

Implicit şi felul în care gândim şi acţionăm se călăuzeşte după voia Celui
care ne-a răscumpărat. Prin urmare, chemarea fiecărui copil al lui Dumnezeu
este să se păstreze în totalitate necompromis cu felul de viaţă păcătos al celor
din întuneric.
Odată ce am căpătat lumina cunoştinţei adevărului şi umblăm cu Cristos,
nu se mai poate să fim părtaşi la lucrările celor care îşi duc soarta prinşi în
mrejele triste ale păcatului.
Mărturia credincioşilor în lume este
asigurată de capacitatea acestora de a fi
adevărate lumini, fără cea mai mică intenţie de compromis cu cei ce fac faptele
întunericului.
Desigur, prin prezenţa Duhului Sfânt
în noi avem puterea să ne

împotrivim oricărei tentaţii, fie că vine
dinăuntru sau dinafara noastră.
Dar se impune o vigilenţă maximă şi
o veghere permanentă, deoarece dacă
mărturia este alterată, va fi foarte greu,
uneori imposibil de recăpătat în ochii
oamenilor.
Este un prilej de laudă şi mulţumire
către Domnul pentru toţi acei credincioşi care se păzesc şi caută să facă tot
ce le stă în putinţă ca nu cumva să fie
părtaşi la lucrările neroditoare ale întunericului.
Cu toate că o astfel de atitudine este
bună, Cuvântul ne spune că nu este
suficientă.
Nici un credincios nu ar trebui să se
mulţumească doar să stea deoparte faţă
de lucrările întunericului ca nu cumva
să se contamineze cu ele. Chiar dacă separarea de orice rău moral şi spiritual
este binevenită, aşteptarea lui Dumnezeu de la copiii Săi este ca aceştia să
facă un pas mai departe şi anume să
condamne cu vehemenţă orice faptă
care nu este compatibilă cu voia lui
Dumnezeu.

Se pare că în zilele noastre biserica se confruntă cu o oarecare timiditate atunci când vine vorba despre
articularea unei opinii ferme faţă de
nelegiuirile care se înfăptuiesc în
lumea din jur.
Noi avem nevoie să depăşim această
stare de politeţe deloc necesară şi nicidecum demnă de aplaudat, osân-dind
ceea ce este de osândit, indiferent care
ar fi implicaţiile şi costul.
Ascultarea de Dumnezeu este întotdeauna mai importantă oricât de mare
ar fi preţul care trebuie plătit, având în
vedere că neascultarea de El are consecinţe dezastruoase.
Tocmai de aceea, vocea creştinilor
trebuie să se facă auzită tot mai des,
acuzând orice lucrare a întunericului.
Aceasta va fi atât dovada limpede că
suntem de partea Adevărului, cât şi şansa ca cei ce fac astfel de lucruri să aibă
posibilitatea să renunţe la ele şi să se îndrepte iar dacă nu, să le fie de mărturie
în ziua judecăţii.

ÎNCURAJARE
Ce faci atunci când în viaţa ta se
apropie negura, când stai înaintea unei
încercări şi nu ştii cum vei putea rămâne
în picioare?
Începi poate să îţi numeri prietenii
şi constaţi cu surprindere că numărul
acestora s-a împuţinat considerabil, au
fost prieteni de vreme bună, care vin şi
pleacă din viaţa ta odată cu soarele.
Poate cauţi să îţi faci/refaci diverse
relaţii în speranţa că îţi vor fi de ajutor.
Un creştin adevărat îşi îndreaptă
privirile spre Creatorul său. Deşi e plin
de teamă, ştie că necazul e îngăduit în
viaţa lui de Dumnezeu, El esta acela care aduce norul, dar aduce şi soarele biruinţei în viaţa noastră.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să
ne îndreptăm privirea spre El, încredinţaţi fiind că va aduce zile senine în

viaţa noastră în ciuda furtunilor prin care El îngăduie să trecem.
„Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” Psalmul 55:22
Aurelia Modoc

Dacă I-am mulțumi lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi,
n-am mai avea timp să ne plângem!

pastor Daniel Chereji

Richard Wurmbrand
OCTOMBRIE
În lacrimi dese și mărunte
al toamnei cer jeleşte iar,
plâng codrii galbeni de durere
sub biciul crudului Brumar...
Pe-o cruce cu Isus în cuie
doi stropi de ploaie s-au oprit
ca două boabe mari de lacrimi
în ochi la Sfântul Răstignit.
Privesc... și-un gând mă înfioară:
în lumea de "creștini" și az'
Tu tot pe Cruce ești, Isuse,
și tot cu lacrimi pe obraz.
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O, Doamne, când să vin-o toamnă
să nu mai plângă ceru-amar,
să nu mai plângă ochii Crucii,
să cânte numai
și Brumar?! ...
Traian Dorz
Cules de Rodica Tincu

Domnul e bun și iubitor cu toți
copiii Lui, de aceea sunt mulțumitoare

că și eu sunt unul dintre ei. El lucrează
așa de minunat în viața mea și știu că tot
ce se întâmplă în mine, în viața mea,
este cu voia Lui și nimic nu trece neobservat. El vede și știe tot.
Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut
pentru mine în anul acesta până în
prezent. Am simțit din plin dragostea Sa
care a fost în permanență cu mine și
prezența Lui o simt zi de zi.
Viața mea este în mâna Domnului și
doar El o conduce!
Silvia Zah

3

