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Ce spune Pavel că face Dumnezeu
cu asemenea oameni? Îi lasă să-şi vadă
de drumul lor, să alerge pe calea pierzării, mânaţi de voia minţii lor blestemate. Consecinţa încăpăţânării omului de
a-L nesocoti în mod sistematic pe Dum-

„Căci eu știu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace și nu de nenorocire, ca să vă
dau un viitor și o nădejde.” Ieremia
29:11
Domnul întotdeauna știe gândurile
noastre, chiar și următorul pas pe care
urmează să îl facem. El știe de ce avem
nevoie dinainte ca noi să ne fi gândit
măcar la acel lucru. Domnul Dumnezeu
ne arată în fiecare secundă din viața
noastră că ne iubește și că ne-a crescut
ca și copii ai Lui și ca orice părinte care
încearcă să pregătească toate cele necesare pentru viitorul copilului lui chiar dinainte să se fi născut măcar, așa și
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nezeu este abandonarea în propria-i ignoranţă. Şi asta este cea mai groaznică
pedeapsă. Fiindcă va avea urmări veşnice!
Claudiu Lupu
An XVI, Nr. 770 din 30 august 2015

itorul nostru alături de El.
Mulți încercăm să ne clădim propriul
viitor, dar cu ce folos dacă nici măcar nu
știm ce ne așteaptă sau dacă ceea ce am
reușit să construim nu se va dărâma, dar
dacă te lași pe mâna bună a Domnului,
El va avea grijă de viitorul tău așa cum
numai El știe și noi nu va mai trebui să
ne îngrijorăm pentru ziua de mâine sau
de ce vom deveni peste ani.
El are un plan cu fiecare din noi pe
care îl va duce la bun sfârșit daca Îl lăsăm să preia comanda, deoarece El ne
scrie povestea vieții noastre. Amin!
Silvia Zah
Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă
sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta
iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este
bună la nimic decât să fie lepădată afară şi
călcată în picioare de oameni.”
(Matei 5:13)
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Consecințele neascultării
de Dumnezeu

„[...]„Mare este secerişul, dar
puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar,
pe Domnul secerişului să scoată
lucrători la secerişul Lui.””
(Matei 9:37-38)

OPORTUNITATE
„Nu ziceţi voi că mai sunt patru
luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun:
ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care
sunt albe acum, gata pentru seceriş.“
(Ioan 4:35)
Se spune că un mare producător
de încălţăminte i-a trimis pe doi dintre
agenţii săi de vânzări pe o insulă, cu scopul de a sonda piaţa şi nevoia de desfacere.
Primul, s-a întors a doua zi acasă,
convins că nu avea nici un rost să piardă
vremea acolo din moment ce toată lumea umbla desculţă.

Cel de-al doilea vânzător, de îndată
ce a văzut situaţia, s-a grăbit să telegrafieze acasă, cu mesajul: „trimite-ţi urgent 30.000 de perechi de încălţăminte,
aici toată lumea are nevoie”. Acest om
a înţeles cu adevărat ce înseamnă o oportunitate.
În aceste zile, Europa întreagă este
frământată şi priveşte cu îngrijorare spre
valul uriaş de emigranţi din ţările musulmane, care caută adăpost şi salvare în
ţările democrate şi prospere ale bătrânului nostru continent.
Temerile sunt alimentate atât de numărul mare al refugiaţilor, cât şi de gândul că printre ei s-ar putea strecura
terorişti, că aceştia vor seca resursele
bugetelor sociale din ţările care îi vor
găzdui, că le vor fura locurile de muncă
şi multe alte fobii asemănătoare, din
care unele sustenabile altele nu.
Oare câţi dintre europenii occidentali ştiu să vadă în acest exod o
imensă oportunitate?
Continuare pag. 2

Mântuitor care îi poate scăpa nu doar
de mânia extremiştilor, ci şi de mânia
judecăţii eterne.
Înainte de a ne grăbi să arun-căm
cu piatra, oare nu cumva la rândul
nostru, suntem irositori de oportunităţi?
Nu cumva, suntem asemenea ucenicilor, care în timp ce Cristos vedea oportunitatea de a împărtăşi Evanghelia
samaritenilor, ei erau lipsiţi de orice înţelegere a momentului?
Oare câte oportunităţi de a ne mărturisi credinţa, de a vorbi despre Cristos,
de a arăta practic cum trăieşte un creştin, sunt lăsate să treacă pe lângă noi, fără să ne dăm seama că acestea ar fi putut
schimba vieţile celor cu care am interacţionat?
Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, este nevoie să umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, să avem mintea lui
Cristos şi să ne uităm înspre lume cu ochii Domnului.
Atunci, la porunca Lui, am ridica ochii şi am vedea ceea ce trebuie văzut şi
am face ceea ce trebuie să facem.

Trăim într-o lume plină de păcat, iar
diavolul se străduiește ca la orice pas să
ne ispitească prin tot felul de metode, în
încercarea de a ne face să ne abatem de
la calea lui Dumnezeu. După cum spune
versetul: „Ferice de cel ce rabdă ispita.
Căci, după ce a fost găsit bun, va primi
cununa vieții pe care a făgăduit-o
Dumnezeu celor ce-L iubesc. " (Iacov
1:12), tot așa trebuie să răbdam și noi
orice ispită și cum altcumva putem face
aceasta decât rugându-ne Domnului să
ne întărească pentru a învinge ispitele

din viața noastră, știind că Domnul este
mereu acolo când îi cerem ajutorul și
este totdeauna pregătit să ne sprijine. Și
spun acest lucru cu convingerea că
Domnul îi ajută pe cei care Îl iubesc și
pe cei care fac în totul voia Lui.
Vreau să Îi mulțumesc Domnului că
m-a ajutat să trec peste orice ispita din
viața mea, m-a scos din mocirla păcatului la lumină și m-a așezat pe o stânca
tare. Amin!
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Dacă Europa ar fi într-adevăr creştină, atunci ar şti să se bucure de această
ocazie uriaşă oferită pe neaşteptate, în
care milioane de oameni din afara creştinismului caută adăpost sub aripile sale.
Bisericile, precum şi organizaţiile
de misiune, cheltuiesc anual zeci, poate
sute de milioane de dolari pentru a trimite şi susţine misionari în ţările din
care provin aceşti oameni. Iată că acum,
ei vin singuri, pe cheltuiala proprie, acasă la cei care le-ar putea împărtăşi credinţa.
Vor fi oare occidentalii pregătiţi
să-i întâmpine nu doar cu pâine şi apă,
ci cu dorinţa aprinsă de a le face cunoscut numele Domnului Isus Cristos?
Din nefericire, acei nefericiţi ai
sorţii nu vor avea ocazia să vadă un Occident creştin, ci mai degrabă unul care
a întors spatele valorile creştine, un Occident plin de sine, infatuat, lacom, depravat şi decadent.
Europenii nici nu vor visa că poate în planurile Sale ascunse şi desăvârşite, Dumnezeu le-a oferit această oportunitate prin care să poată exercita influenţă asupra unor oropsiţi ai sorţii, dar
mai ales să le dezvăluie măreţia unui
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Nicoleta Zah

CONSECINŢELE NEASCULTĂRII DE DUMNEZEU
„Fiindcă n-au căutat să păstreze pe
Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.”
(Romani 1:28)
Apostolul Pavel spune cât se poate
de clar şi concis că lumea nu a ajuns în
halul în care se găseşte din prea multă
sărăcie sau din lipsă de educaţie sau cine
ştie din ce alte motive ce nu ţin de responsabilitatea noastră. Dimpotrivă, el
subliniază foarte apăsat că situaţia dezastruoasă în care se găseşte omenirea
este cauzată de neascultarea omului de
Dumnezeu.
Dar de ce oare nu mai ascultă omul
de Dumnezeu? Nu are posibilitatea omul de astăzi să afle, dacă ar dori, care
este voia lui Dumnezeu? Oare nu are posibilitatea omenirea de astăzi să înţeleagă cât se poate de clar că Dumnezeu
urăşte păcatul? Cu siguranţă că are.
Nicicând în istorie n-a mai existat o
situaţie mai propice pentru omenire de
a cunoaşte voia lui Dumnezeu din Cuvântul Său. Nicicând în istoria omenirii
n-a mai existat o asemenea explozie de
informaţie şi un asemenea prilej de a
avea acces la cunoaşterea adevărului
Evangheliei precum în această perioadă
de timp.
Să ne gândim puţin la cuvintele apostolului Pavel, scrise în urmă cu două
mii de ani. Dacă Pavel spunea atunci că
omul n-are nicio scuză înaintea lui
Dumnezeu pentru a-şi motiva ignoranţa
şi nepăsarea, cum am putea noi, cei de
astăzi, să avem vreuna? Dacă omenirea
din urmă cu două mii de ani n-avea nicio
scuză ca să-L nesocotească pe Dumnezeu, ce-am putea spune oare de generaţia din zilele noastre? Sigur că există

şi excepţii, adică oameni care trăiesc atât
de izolaţi de restul lumii încât pur şi
simplu să nu fi avut până acum niciodată
posibilitatea de a auzi adevărul despre
Dumnezeu. Dar şi despre aceia, spune
Pavel, că şi lor Dumnezeu li se descoperă, cu ajutorul revelaţiei generale, prin
creaţia din jurul lor.
Acum, lăsând la o parte excepţiile,
ar putea oare, spre exemplu, majoritatea
semenilor ce ne înconjoară, cu acces la
radio, la televiziune, la presa scrisă, la
internet să motiveze că adevărul despre
Dumnezeu şi despre Evanghelie le-a
fost complet străin, că n-au auzit niciodată despre Cristos şi despre mântuire?
Cuvântul lui Dumnezeu spune răspicat
că vina de a se fi ajuns în situaţia aceasta
le aparţine în exclusivitate oamenilor.
Dezinteresul aproape total faţă de
Cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe
iluzia că oamenii pot să trăiască foarte
bine şi fără credinţa în Dumnezeu şi că,
dacă nepăsarea aceasta nu are consecinţe acum, asta e dovada că nu vor da
socoteală niciodată pentru nepăsarea lor.
Oamenii s-au obişnuit într-atât de
mult cu îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi cu nepedepsirea lor imediată
pentru păcat, încât au ajuns să-L scoată
pe Dumnezeu din preocupările lor, din
mintea lor, din viaţa lor. Căci, dacă poți
să faci tot ce doreşti fără să te pedepsească Dumnezeu, de ce să te mai temi
de un asemenea Dumnezeu? La urma
urmei, cine ştie dacă un asemenea Dumnezeu chiar există? Iar când ai ajuns în
această stare, ai trecut deja un prag, o linie roşie, una ce nu trebuia niciodată trecută. Ai întrecut măsura, cu alte cuvinte.
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