„Mândria este un cancer al sufletului:
distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simţ.”
C. S. Lewis
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„Dacă Isus nu este Domn al tuturor lucrurilor, nu suntem ucenici adevăraţi.”
A. W. Tozer
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„Dumnezeu nu ne poate oferi fericire
şi pace în afara Lui, pentru că ele nu se
află acolo. Nu există aşa ceva.”
C. S. Lewis

FELURITE INIMI ÎN BIBLIE
Inimă largă: „Cine îmbărbătează pe
alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să
dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să
cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.” (Romani 12:8)
Inimă smerită:„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci
Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi
găsi odihnă pentru sufletele voastre.”
(Matei 11:29)
Inimă întărită: „Doamne Dumnezeul
părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Israel!
Ţine întotdeauna în inima poporului Tău
aceste porniri şi aceste gânduri şi întăreşte-i inima în Tine.” (1 Cronici 29:18)
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Inimă încrezătoare: „El nu se teme de
veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.” (Psalmi 112:7)
Inimă pricepută: „Dă, dar, robului
Tău o inimă pricepută, ca să judece pe
poporul Tău, să deosebească binele de
rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de
mare la număr!?”” (1 Împăraţi 3:9)
Inimă stricată: „Inima stricată se va
depărta de mine; nu vreau să cunosc pe
cel rău.” (Psalmi 101:4)
Inimă înviorată: „Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi
inima în Hristos!” (Filimon 1:20)
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„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul
şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă
cu toată armura lui Dumnezeu, ca să
puteţi ţine piept împotriva uneltirilor
diavolului.”
(Efeseni 6:10-11)

LUCRURI DE
NIMIC
”... cine umblă după lucruri de nimic
este fără minte.”
(Proverbe 12:11b)
Vai ce concluzie usturătoare spusă fără
ocolişuri dar plină de adevăr, nicidecum
cu gândul de a jigni, dimpotrivă, rostită
cu încredinţarea că omul înţelept va lua
aminte şi va avea voinţa să îndrepte ceea
ce trebuie îndreptat.
Se pare că pe zi ce trece se înmulţeşte
numărul celor seduşi de lumea efemeru-

lui care îşi pierd viaţa umblând după lucruri de nimic.
Degeaba aruncăm ironii fine în dreptul
celor care frizează ridicolul prin felul în
care îşi irosesc zilele căpătate în dar de
la Dumnezeu, pentru că umblarea după
lucrurile de nimic acoperă o arie mult
mai largă de cum ne-am închipui la
prima vedere.
Din acest motiv, cel mai potrivit lucru
este să privim în noi înşine înainte de a
ne uita pieziş spre umbletele altora şi cu
siguranţă că spre uimirea noastră vom
descoperi niscai sămânţă stricată de lucruri de nimic care au reuşit să ne cuprindă în oarecare măsură viaţa.
Cumva, pe nesimţite, Diavolul a reuşit
să arunce în jurul nostru bănuţii sclipitori ai lucrurilor de nimic, iar noi ne-am
lăsat păcăliţi, aplecându-ne cu aviditate să-i culegem, când de

fapt ei sunt lipsiţi de valoare.
Din nefericire, umblarea după lucrurile de nimic a ajuns obsesie şi datorită
fenomenului atât de larg răspândit este
catalogată drept normalitate. Fiindcă cei
mai mulţi oameni umblă după lucruri de
nimic, anomalia abia dacă mai este
sesizată.
Umblarea după lucrurile de nimic nu
înseamnă nicidecum umblarea după lucrurile care nu aduc un câştig imediat
sau căutarea lucrurilor care nu au valoare pentru lume. Lucrurile de nimic
sunt lucrurile care nu au valoare din perspectiva eternităţii. Lucrurile de nimic
sunt toate acţiunile şi faptele întreprinse
de noi aici pe pământ care atunci când
ajungem în faţa lui Dumnezeu nu vor
merita să fie amintite. Lucrurile de nimic reprezintă orice iniţiativă şi efort
care nu este pe placul Domnului. Lucrurile de nimic sunt lucrurile din care lui
Cristos nu îi este adusă nicio onoare.
Este tragic dacă ne trăim viaţa fără să
ne întrebăm în fiecare zi dacă lucrurile
după care umblăm contează sau nu pentru veşnicie.
Învăţătura lui Cristos a inclus tot timpul îndemnul de a umbla după lucrurile
eterne, după lucrurile a căror valoare nu
trece, după lucrurile de sus, opozabile
lucrurilor trecătoare, superficiale şi neînsemnate ale pământului.
Omul modern a dus până la nivel de
artă capacitatea distructivă de a umbla
după lucruri de nimic, indiferent că este
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vorba de scormonirea la nesfârşit a ţărânii, de goana nesătulă după îmbogăţire, de preocuparea excesivă faţă de
imaginea de sine, foamea după distracţie şi amuzament, scăldatul în
mocirla idealurilor mărunte, transpunerea în lumea virtuală în vederea vânatului de pokemoni fantomatici, sau de
afundarea în cloaca imoralităţii, indiferent de nuanţă.
Concluzia Scripturii este justă, normală, logică şi tristă atunci când spune că
omul care umblă după lucruri de nimic
este fără minte. Un astfel de om este
fără minte pentru că şi-a căutat pierzarea cu lumânarea. Umblând după lucruri
de nimic se va trezi la vremea socotelii
că nu are absolut nimic. La urma urmei
nu putem avea la final decât ceea ce neam strâns şi după ce am umblat.
Cine a înţeles în schimb că lucrul cel
mai preţios este propria viaţă şi că aceasta are nevoie să fie umplută cu veşnicia, va umbla după căpătarea veşniciei, iar căutarea va fi scurtă deoarece
Isus Cristos a venit în lumea noastră
tocmai pentru a aduce veşnicia în noi.
Odată înnobilaţi de Cristos la cruce,
asemenea oameni pun capăt umblării
după lucrurile de nimic şi suprema lor
preocupare este Împărăţia cerurilor şi
Împăratul.
pastor Daniel Chereji

UCENICI PENTRU HRISTOS!
„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei
şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 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 v-am poruncit. Şi iată că
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”” (Matei 28:1820)
După ce Isus a fost crucificat, ucenicii
au fost dezorientaţi, pierzându-şi nădejdea, în faţa unui eveniment de necontestat. Momentul marii trimiteri şi arătării
lui Isus a produs pe de-o parte bucurie,
dar a ridicat şi îndoieli în inimile unor
apostoli.
Versetul 18 începe cu următoarele cuvinte: „Isus S-a apropiat de ei”, fapt care arată că între El şi ucenici era o relaţie
strânsă. Isus îi trimite pe apostoli să facă
ucenici din toate neamurile, astfel putân„Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe
caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele
Domnului Dumnezeului nostru. Ei se
îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi
rămânem în picioare.” (Psalmi 20:7-8)
În zilele noastre tot mai mulți oameni
se bazează pe puterea lor, pe banii și averile lor, pe relații, nebăgându-l în seamă pe Dumnezeu și crezând că ei pot
rezolva mai bine problemele din viața
lor decât Dumnezeu. De multe ori, chiar
și noi, copiii Domnului suntem ispitiți
să facem acest lucru și chiar falimentăm
în acest sens. Dar când sufletul nostru
este ancorat cu adevărat în Dumnezeu,
nu avem cum să ne mai bizuim pe puterile noastre. Știm că Dumnezeu care este
Atotputernic, Suveran, care a făcut atât
de multe pentru noi, care a creat cerul,
pămâtul și tot ce există, care S-a jertfit
pentru noi, ne cere să ne bizuim pe El și
să ne lăsăm pe noi deoparte și să Îl

du-se observa faptul că Isus accepta pe
oricine vrea să I se predea Lui. Această
misiune nu este încredinţată doar apostolilor, ci ea ajunge până la noi, Dumnezeu chemându-ne şi pe noi la acelaşi lucru. Isus ne prezintă etapele formării
unui creştin matur, astfel nefiind de ajuns ca un om să fie doar botezat, acesta
având nevoie să fie ghidat pe urmele lui
Hristos: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce
v-am poruncit”. În final, Isus îşi declară
atotputernicia, asigurându-i pe ucenici
că nu îi va părăsi niciodată, ci va fi alături de ei, ajutându-i să biruiască orice
încercare.
Prin aceste versete, Isus ne cheamă şi
pe noi să lucrăm împreună cu El în formarea noilor ucenici, promisiunea fiind
încă valabilă, aceea că El ne va însoţi în
toate zilele vieţii noastre.
Familia Blidar
lăsăm pe El să aranjeze toate lucrurile
pentru noi. Noi, copiii Lui răscumpărați
nu mai avem voie să ne bazăm pe puterile noastre sau pe ceea ce avem noi crezând că noi știm mai bine decât Dumnezeu. Nimeni, niciodată nu va întrece
puterea lui Dumnezeu, nimeni nu are un
nume mai mare și mai sfânt ca al Lui.
De aceea, prin El, noi trebuie să rămânem tari în orice circumstanță.
Chiar dacă ne gândim că „e ușor să vorbești, teoria e mai grea”, pentru noi nu
ar trebui să fie. Noi, copiii lui Dumnezeu, avem cel mai minunat Tată care
există și care poate exista vreodată,
Dumnezeul Adevărat și Atotputernic,
deci să rămânem tari și neclintiți lângă
El, bizuindu-ne doar pe Numele Domnului Dumnezeului nostru!
Roxana Tentiș
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