SĂ NU UIȚI CERUL
Să nu uiţi cerul, când prea lină
îţi pare clipa pe pământ,
căci clipa pe pământ e-o clipă,
s-a dus pe-un fulg luat de vânt.

căci slava lumii e-o părere
pe care-o pierzi când nici nu crezi.
Să nu uiţi că eşti om, când pare
că eşti un zeu – şi-aşa gândeşti,
o, secătură trecătoare,
în ce nimic te prăbuşeşti!

Să nu uiţi iadul, când prea dulce
îţi pare că ar fi-un păcat,
căci dulcele păcat e-o fiere
ce-o să te ardă necurmat.
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DIN CUPRINS:

O, nu uita ce ţi-e 'nainte,
nici tot ce-ţi poate fi 'napoi,
– să mergi spre rai, cu fapte sfinte,
şi nu spre iad, târând noroi!

Să nu uiţi noaptea, când prea albă
îţi pare ziua care-o duci,
căci ziua cea prea albă astăzi
poate sfârşi printre năluci.
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Traian Dorz
cules de Lia Toldaş

Să nu uiţi moartea, când prea tare
îţi pare tronul unde şezi,

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii;
iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Hristos.”
(Romani 10:17)

Descoperiți în careul alăturat cuvintele
care ne arată în ce ne este exemplu
Domnul Isus Cristos pentru fiecare dintre noi.
Dan Matei
Răspuns în numărul următor

,,Isus Cristos nu este apreciat deloc
până ce nu este apreciat mai presus
decât orice”.
Sfântul Augustin

LUMEA PUŢIN
CREDINCIOŞILOR
Când L-au văzut ucenicii umblând
pe mare, s-au înspăimântat şi au zis:
„Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu
sunt; nu vă temeţi!” „Doamne”, I-a
răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din
corabie şi a început să umble pe ape ca
să meargă la Isus. Dar, când a văzut că
vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă
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începea să se afunde, a strigat:
„Doamne, scapă-mă!” Îndată, Isus a
întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
(Matei 14:26-31)
În numele, prin puterea şi la porunca
lui Isus Cristos cei ce sunt ai Domnului
pot îndrăzni lucruri mari împreună cu
El.
A fost o vreme în care copiii Domnului
aveau curajul să întreprindă lucruri mari
doar pentru că ştiau cine este Domnul şi
ce poate face El. Treptat, credinţa aceea
fermă a început să se înmoaie sub asaltul
vânturilor şi valurilor de pe marea înfuriată a călătoriei noastre spre veşnicie.
Nu putem afirma că mulţimea credincioşilor nu crede în Domnul dar din nefericire tot mai mulţi dintre cei care
umblă cu Domnul au în-

ceput să privească mai mult la valuri, la
probleme, la lume, la greutăţi şi tot mai
puţin la Cristos.
Am ajuns atât de preocupaţi de ceea ce
este în jurul nostru că privim din ce în
ce mai puţin spre Domnul. Nu este de
mirare că într-o astfel de stare valurile ne
cuprind mult prea repede şi ne năpădeşte teama.
De fapt înainte de a deveni puţin credincioşi suntem puţin privitori la Cristos. Faptul că Petru a privit spre marea
înfuriată şi nu spre Domnul l-a făcut să
aibă credinţă mică.
De aceea se pare că trăim în lumea puţin credincioşilor, a oamenilor care privesc mult prea mult la problemele din
jurul lor şi prea puţin la Cristos.
Să nu ne mirăm dacă această mentalitate ne duce spre cufundare în valurile
năpraznice ale mării, lipsiţi de sorţii de
izbândă care se află atât de aproape de
noi.
Chemarea pentru cei ce sunt ai Domnului este ca într-o lume a puţin credincioşilor să învăţăm să privim în exclusivitate spre Domnul.
BUCURAȚI-VĂ
“Bucuraţi-vă întotdeauna.”
1Tesaloniceni5:16
Noi putem fi credincioşi lipsiți de bucurie,sau putem fi credincioși plini de
bucurie.
Putem trece prin viață plictisiţi, mohorâţi şi cârtitori sau ne putem bucura în
Domnul, în faptul că numele noastre
sunt scrise în cer, în speranța unei moșteniri veşnice.
Este atât privilegiul cât și datoria noastră să ne bucurăm.
A fi lipsit de bucurie înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu şi a nega dragostea Lui asupra vieților noastre.
Este ateism practic.
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Victoriile se împuţinează, credinţa
scade, frica pune stăpânire pe sufletele credincioşilor pentru că aceştia
nu umblă prin viaţă cu faţa aţintită
numai şi numai spre Domnul.
Când avem privirea îndreptată numai
spre El în ciuda a ceea ce se întâmplă în
jurul nostru, vom rămâne în picioare cu
garanţia fermă că nu există valuri care
să-l poată scufunda pe acel credincios
care şi-a pus încrederea deplină în Cristos Domnul.
În timp ce scriu aceste rânduri, mâinile
îmi tremură şi trupul este slăbit de boală
dar socotesc că este mai bine să îmi fie
slăbit trupul în loc să îmi tremure credinţa.
Este posibil să experimentăm victorii
măreţe dacă pricepem că privirea îndreptată spre lume va duce la scăderea
credinţei şi că tocmai de aceea trebuie
să umblăm prin viaţă uitându-ne ţintă la
Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre.
pastor Daniel Chereji

A fi plin de bucurie înseamnă a cunoaște puterea Duhului Sfânt care lucrează în noi și a spune unei lumi care
ne privește: "Dumnezeul nostru domnește!"
Tabita Morar

CÂND NU ÎNCAPI ÎN PROPRII TĂI PAPUCI
Când erai mic în ochii tăi” (1 Samuel
vântat poporul Israel, psalmistul
15:17)
notează: „Atunci ei au crezut în cuvinCând împăratul Saul nu a ascultat de
tele Lui şi au cântat laudele Lui. Dar
Dumnezeu, proorocul Samuel i-a spus:
au uitat curând lucrările Lui, şi n-au
„Când erai mic în ochii tăi … nu te-a
aşteptat împlinirea planurilor Lui”
uns Domnul ca să fii împărat peste Is(Psalmul 106:12-13).
rael? … Pentru ce n-ai ascultat glasul
Capacitatea noastră de a uita este uluiDomnului?” (v. 17-19).
toare. Pe vremuri, oamenii aveau obiPutem învăţa o lecţie foarte valoroasă
ceiul de a-şi lega o aţă de deget ca să le
de-aici. Cea mai periculoasă clipă din
aducă aminte un lucru pe care l-ar putea
viaţa ta e atunci când crezi că poţi avea
uita cu uşurinţă.
succes fără Dumnezeu. Când ai câteva
Frustrat de cât de mult trebuia să aşvictorii la activ, e uşor să uiţi Cine e retepte la rând pentru a-şi reînnoi permisul
sponsabil de succesul tău. Acolo unde
de conducere, preşedintele unei mari
odinioară L-ai fi consultat pe Dumcompanii de instalaţii şi-a întrebat soţia:
nezeu, acum te lansezi de unul singur şi
„Ei nu ştiu cine sunt eu?” Ea a răspuns:
adaugi binecuvântările Lui la deciziile
„Ba da, eşti fiul instalatorului care a
tale.
avut succes”.
Poate spui: „Dar îmi merge destul de
Cuvântul pentru tine astăzi este acesta:
bine în ultima vreme”. Atunci adu-ţi amfii smerit şi nu te crede mai mare decât
inte cine a făcut să fie posibil succesul
eşti!
tău şi trăieşte fiind mulţumitor şi depinzând de Dumnezeu. Privind în urmă
Cules de Cristina Goron
la modul în care Dumnezeu a binecuPSALMUL 23
1. Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă
duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea
umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău,
căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua
Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi
paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui
în Casa Domnului până la sfârşitul
zilelor mele.

ESTE DOMNUL ISUS ȘI
PĂSTORUL
TĂU?
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