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DIN CUPRINS:

NU POȚI SCHIMBA
Sunt lucruri pe care orice-ai face nu le
poţi schimba, şi cu atât mai mult, nu poţi
schimba nimic spre bine când te îngrijorezi şi te tulburi. Tulburarea şi îngrijorarea sunt întruchiparea slăbiciunii. Nici
un fir de iarbă nu îl poţi mişca spre bine,
fiind tulburat. Dar liniştit şi cu credinţă,
poţi muta munţi de greutăţi.
Oricât de multă trudă ai depune, nu
poţi face să treacă noaptea mai repede
decât ii este rânduit ei, oricât de mult teai frământa şi îngrijora, nu poţi face să
crească copilul mai repede; oricât te-ai
zdrobi ca să-ţi schimbi înălțimea ta
fizică, totul îţi va fi zadarnic.
Pentru ajungerea adevăratului scop, a
veşnicului şi fericitului scop: unitatea cu
Cristos, nimic nu te poate împiedica.
Dimpotrivă, dacă Îl iubeşti cu adevărat
pe Cristos, toate lucrurile lucrează împreună pentru atingerea scopului.
Bunyan, îngrădit de zidurile temniţei,
a transformat energiile sale fizice în e-
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nergii duhovnicesti şi astfel a ieşit:
„Călătoria creştinului”, cea mai răspândită carte din lume, după Biblie. El
a trăit împrejurări potrivnice, dar, prin
harul lui Dumnezeu au fost transformate
în trepte de înălţare duhovnicească şi
pătrundere mai adâncă în adevărata
viaţă cu Cristos, care, dacă ar fi fost altfel, nu era cu putinţă.
Să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu şi El va schimba spre fericirea
noastră veşnică toate împrejurările
potrivnice.
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„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce vam poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.”
(Matei 28:19-20)

Darius și Ema Pop

PRĂPĂDIM SAU
PROPOVĂDUIM?
„Saul, de partea lui, făcea prăpăd în
biserică; intra prin case, lua cu sila pe
bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în
temniţă. Cei ce se împrăştiaseră
mergeau din loc în loc şi propovăduiau
Cuvântul.” (Faptele apostolilor 8:3-4)
Doctorul Luca prezintă evenimentele
din viaţa apostolilor exact aşa cum au
fost, fără să trunchieze, fără să cosmetizeze, fără să ascundă, ci cu obiectivi-

tate, sinceritate şi acurateţe.
Aflăm în acest fel amănunte care ne
prezintă o imagine de ansamblu obiectivă cu privire la viaţa şi problemele cu
care se confrunta biserica la începuturile
ei, dar de asemenea în timp ce privim la
greşelile lor avem posibilitatea să ne
corectăm propriile noastre căderi şi neajunsuri.
Imediat după uciderea lui Ştefan,
avem descris cum ucenicii nevoiţi să se
împrăştie din pricina persecuţiei folosesc acest eveniment în favoarea lor,
propovăduind Cuvântul în cât mai multe
locuri cu putinţă.
Pe de altă parte este prezentat Saul
în perioada de dinainte de conver-

tire, care desfăşura o înverşunată campanie de persecutare a creştinilor cu
privire la care naratorul menţionează că
acesta făcea prăpăd în biserică.
Prăpădul amintit era cu referire la
persecuţiile crunte, întemniţarea multor
credincioşi şi uciderea unui număr semnificativ dintre aceştia.
Paradigmatic vorbind, lucrurile nu sau schimbat aproape deloc în cei două
mii de ani care s-au scurs: adică în timp
ce unii propovăduiesc, alţii continuă să
prăpădească. Ceva s-a schimbat totuşi,
dar din nefericire nu în bine, ci în rău.
Măcar apostolul Pavel aşa după cum el
însuşi avea să mărturisească mai târziu,
lucra din neştiinţă, mânat de râvna
firească după respectarea datinilor străbune.
Biserica de astăzi a ajuns mai degrabă
împânzită de oameni care prăpădesc(a
prăpădi: a distruge, a strica, a risipi) şi
mai puţin formată din oameni care să
propovăduiască.
Indiferent că suntem în afara bisericii
sau înlăuntrul acesteia, nu putem ocoli
răspunsul la întrebarea legată de faptele
şi acţiunile noastre.
Cazul lui Saul din Tars alias Pavel
este unul fericit pentru că el a încheiat
DOMNU-I BUN!
Nu am cuvinte suficiente ca să exprim
cât îi sunt de mulțumitoare Domnului
pentru tot ce face în viața mea, pentru
modul în care Își arată bunătatea față de
mine deși nu merit. Când mă gândesc la
ceea ce sunt și știindu-mi lupta continuă
cu firea pământească, nu pot decât să
exclam CE MARE DUMNEZEU AM!
Știu că împreună cu El și prin El am
totul, dar zi de zi mă uimește dragostea
Lui. Mă uimește modul Lui de a lucra și
modul în care răspunde la rugăciuni. Ce
bun e Domnul!
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cu acel fel de viaţă. Cercetat de Duhul
lui Dumnezeu, el a fost întâlnit de
Cristos şi s-a convertit. Din acel moment în mod categoric el a încetat să
mai prăpădească şi a început să
propovăduiască.
Cercetarea este cu atât mai necesară
pentru noi, cei care ne aflăm înlăuntrul
bisericii. Oare ce se menţionează cu
privire la viaţa şi acţiunile noastre în
catastifele cerului? Nu cumva prăpădim
har, resurse de tot felul, talentele şi
darurile cu care am fost înzestraţi, timp,
vremuri prielnice şi alte lucruri sau
oportunităţi în care am fi putut propovădui într-un fel sau altul Cuvântul lui
Dumnezeu?
Abia atunci când ne lăsăm viaţa
condusă pe deplin de Duhul Sfânt până
şi cei care au făcut prăpăd în viaţa lor
sau în vieţile altora pot trăi după placul
lui Dumnezeu, pocăindu-se, apoi împlinindu-i dorinţa şi voia de a fi atât cu
caracterul cât şi cu gura oameni ai
propovăduirii.

pastor Daniel Chereji

Versurile unei cântări care îmi place
foarte mult spun așa:
„Nimic nu sunt, doar Tu eşti totul
Şi Tu te-ai dat ca preţ al meu
Făcând din pieptul meu, chivotul
Ce-l poartă în el, pe Dumnezeu.”
El e totul, și îmi doresc ca sufletul
meu să fie pe deplin al Lui, și viața mea
să fie „ca un dar pe-al Lui altar”.
Roxana Tentiș

Dumnezeu are totul sub control, noi trebuie să-I dăm Lui toate îngrijorările noastre (1 Petru 5:7 „Și aruncați asupra Lui
toate îngrijorările voastre, căci El însuș
îngrijește de voi.”)
Matei 6:31-33 spune astfel: „Nu vă
îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau:„Cu ce ne
vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel
ceresc ştie că aveți trebuință de ele.
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.” Aici
Dumnezeu ne spune că El ne va da tot ce
avem nevoie, noi trebuie să ne încredem
CÂND SLAVA LUI A RĂSĂRIT
Când Slava Lui a răsărit
Peste-ale noastre ființe,
În noi, speranța a-nflorit
Iubirea Lui ne-a copleșit,
Gustăm din biruințe.
Un ideal a fost plantat
În inimi transformate
De bucurie am cântat
Și mâini spre Rai am înălțat,
I-am dat întâietate.
El, Fiul jertfelor și-a pus
Pecetea peste-a noastră soartă
Și-apoi cu glas duios ne-a spus:
”Priviți, mereu, priviți în sus
Nu către Marea Moartă!”...

total în El şi să Îl punem pe El pe primul
loc în viaţa noastră.
Un alt lucru important este rugăciunea,
să-I spunem Domnului toate îngrijorările
noastre, dar să nu uităm să-I mulţumim
pentru răspunsurile Sale, iar atunci vom
avea linişte şi pace, aşa ne vorbeşte Domnul în Filipeni 4:6-7 „Nu vă îngrijorați de
nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile
voastre la cunoştința lui Dumnezeu, prin
rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile și gândurile
în Hristos Isus.”
Iulia Pop
De Adevăr n-am mai fugit,
L-am promovat, l-am îndrăgit
Și-am aruncat neghina.
Prin har urmându-L zi de zi,
Prin foc și prin furtună
Ce-a fost uscat va înverzi,
Cel veșnic treaz ne va păzi
C-a Lui iubire n-o s-apună.
În glorii toți vom fi-mbrăcați
Când vom primi cununa
Vom fi, o clipă, consternați
Atunci când fi-vom invitați
Să Îi slujim întruna.
Cules de Amalia Matei

L-am ascultat; ce har trăim!
Cum n-am trăit vreodată
Spre Paradis, cu drag, suim
Îl adorăm, Îl prețuim
Din dragoste curată.
Că orizontul s-a lărgit
E c-am primit Lumina
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