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Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.

pag. 3 Ai încredere...

„Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul
şi slava mea; în Dumnezeu este
stânca puterii mele, locul meu de
adăpost.”
(Psalmi 62:7)

Ajutați corbul să ducă mâncarea la Ilie

- „Părinte! Părinte! Calul lui Israel
şi călărimea lui!” Cine a rostit aceste cuvinte? lată o întrebare cu două răspunsuri: Elisei şi loas. Primul,
la înălţarea lui llie la cer, al doilea,
la moartea lui Elisei.
- Cine a lovit apele Iordanului cu
mantaua şi apele s-au despărţit, astfel încât a putut trece Iordanul pe
uscat? O altă întrebare cu două răspunsuri: llie şi Elisei. (Vezi 2 Împăraţi 2.8-14)

DIN CUPRINS:

RĂDĂCINI
„Sămânţa căzută în locuri stâncoase
este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte
îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină
în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum
vine un necaz…se leapădă îndată de
el.” (Matei 13:20-21)
Trăim cu toţii în acelaşi mediu, împărtăşim situaţii şi probleme asemă-nătoare, iar în mod aparent, nu ne caracterizează diferenţe prea mari. Această impresie este valabilă până în clipa în care
ajungem să ne confruntăm cu necazul.

În vreme ce unii, este adevărat, mai
puţini, reuşesc să facă faţă cu bine
necazului şi încercării, cei mai mulţi pălesc, slăbesc şi se ofilesc asemenea unor
plante cărora le lipseşte sursa de viaţă.
Dintr-o dată, ceea ce la prima vedere
părea asemănător, se dovedeşte a fi la fel
de diferit precum este ziua de noapte.
Un singur lucru face diferenţa: rădăcinile.
Viaţa celor mai mulţi dintre noi se poate desfăşura într-un fel oarecum asemănător cu a celorlalţi, până în clipa în
care suntem invadaţi de necaz. Confruntaţi cu realitatea suferinţei, nu ne mai
putem preface, nu ne permitem să o ignorăm şi nici nu este posibil să ne
hrănim cu iluzii, în speranţa că va
veni şi rezolvarea. Cine Continuare pag. 2

şi dacă suntem ancoraţi în Cuvântul
lui Dumnezeu, înseamnă că avem
rădăcini puternice, în stare să facă
faţă oricărui fel de încercare care near da târcoale pe pământul acesta.
Dezamăgitor este faptul că mulţi nesocotesc importanţa rădăcinilor puternice şi prin urmare nici nu îşi iau măsuri
de precauţie până în clipa când necazul
le-a pătruns în viaţă, dar atunci orice fel
de iniţiativă este tardivă şi inutilă.
Este târziu să aştepţi să vezi ce vei face abia în momentul în care necazul va
fi deja prezent în viaţa ta. Dacă te complaci în nepăsare, poţi şti de pe acum ce
se va întâmpla: te vei ofili, vei cădea, te
vei frânge.
Singura soluţie prin care se poate rezolva problema trecerii victorioase prin
necaz, suferinţă sau moarte, este să renunţi la orice susţinere fragilă, şubredă
şi trecătoare, devenind o persoană legată
de Cristos, cu rădăcini pe care nici un
lucru sau fiinţă din Univers nu le-ar
putea smulge.

Continuare din pag.1

are rădăcini rămâne în picioare, iar cine
nu, se chinuie sub dogoarea ucigătoare
a problemelor care au dat peste el.
Mulţi oameni trăiesc cu părerea greşită că sănătatea fizică, confortul material,
viaţa lipsită de griji, prietenii şi relaţiile
efemere sau chiar apartenenţa la o religie îi îndreptăţeşte să considere că acestea sunt rădăcini suficient de puternice pentru a putea face faţă oricăror
situaţii dificile.
Aceasta este o părere iluzorie, deoarece la confruntarea cu primul necaz o astfel de concepţie îşi va dezveli fragilitatea şi ineficienţa.
În schimb, oamenii care şi-au pus încrederea în Dumnezeu, cei transformaţi
prin crucea lui Cristos şi care au îngăduit ca puterea seminţei aruncate în ei
să germineze viaţă prin Duhul Sfânt,
vor rămâne la fel de tari, neclintiţi şi încrezători, chiar şi când necazul le va cuprinde, vremelnic, fiinţa. Secretul nu stă
în ceea ce pot face ei, ci în puterea de
susţinere a rădăcinii.
Dacă noi ne-am pus toată încrederea
în Cristos, dacă ne-am dăruit Lui cu întreaga noastră fiinţă, dacă am devenit
făpturi noi în care locuieşte Duhul Sfânt
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DE CE?
De ce râvnim după averi şi lucruri?
Când viaţa e făcută să te bucuri.
De ce ne facem planuri pentru mâine?
Când astăzi noi trăim doar pentru pâine.
De ce vrem apă de pe unele planete?
Când totul e aici dacă ne este sete.
De ce nu mai avem răbdare?
Când ne-ntâlnim cu orişicare.
De ce minţim pe cei din jur?
Când adevărul este cel mai pur.
De ce urâm surorile şi fraţii?
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Când toţi am fost creaţi s-avem relaţii.
De ce călătorim în lung şi-n lat?
Când la noi în suflet n-am umblat.
De ce ne chinuim ca să citim în stele?
Când vorba Domnului e mai presus de
ele.
De ce trăim în grabă şi-n zadar?
Când „mâine” poate nu-i în calendar!!!
Cules de Marius Pop

De la izgonirea lui Adam din grădina
Edenului și până astăzi, omul aleargă pe
pământ în căutarea fericirii. Își irosește
viața încercând rând pe rând lucrurile pe
care lumea i le propune pentru a-l împlini și ferici, lucruri la care se face reclamă și care sunt ambalate frumos tocmai
pentru că sunt nefolositoare, nevaloroase și altfel nu s-ar vinde. Iar dacă un
lucru nu l-a mulțumit, nu-i nimic, lumea
i-a pregătit un altul, apoi un altul,etc.
Apoi omul constată ca și Iov că „Zilele
mele aleargă mai iuți decât un alergător, fug fără să fi văzut fericirea.”
(Iov 9:25)
Doar acei oameni înțelepți, care se a-

propie de Dumnezeu cu teamă și umblă
pe căile Lui sunt cu adevărat fericiți
(ceilalți doar par fericiți).
Psalmul 73:28 „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Il fac
locul meu de adăpost ca să povestesc
toate lucrările Tale.”
Psalmul 128:1,2 „Ferice de oricine se
teme de Domnul și umblă pe căile Lui!
Căci atunci te bucuri de lucrul
mâinilortale, ești fericit și-ți merge
bine.”
Doamne ajută-ne să fim astfel de oameni! Amin
Beniamin Mureșan

Al ÎNCREDERE IN CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU
„Cel ce v-a chemat este credincios și
va face lucrul acesta” (1Tesaloniceni
5:24)
Ai impresia că Dumnezeu te călăuzește să faci un anumit lucru sau să o iei
într-o oarecare direcție, iar ție îți este
teamă pentru că ai o grămadă de
întrebări fără răspuns? Atunci citește
următoarele: „Prin credință Avraam,
când a fost chemat să plece într-un loc
pe care avea sa-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se
duce” (Evrei 11:8). Asta trebuie să faci
și tu! Nu numai că nu vei avea răspunsuri la toate întrebările, dar nici nu vei
putea explica totdeauna ce provoci în
aceia pe care îi iubești. Cuvântul lui
Dumnezeu spune: „Cel ce v-a chemat
este credincios și va face lucrul acesta”. Ai putea deci să spui: „Nu știu toate
amănuntele și nici cum se vor rezolva
lucrurile, dar știu că Dumnezeu a
promis că va fi credincios și asta este tot
ce-mi trebuie”. Cu alte cuvinte, îți zidește credința pe credincioșia lui Dumnezeu. Mai bine de așa nu se poate!

„Binecuvântat să fie Domnul, care a
dat odihnă poporului Său Israel, după
toate făgăduințele Lui.” (1 Împărați
8:56)
Chiar dacă te împiedici pe drumul tău,
Biblia spune: „Dacă suntem necre-dincioși, totuși El rămâne credincios” (2
Timotei 2:13). Vei avea atacuri din partea celui rău? Da! „Credincios este
Dom-nul: El vă va întări și vă va păzi
de cel rău.” (2 Tesaloniceni 3:3)
Știind lucrul acesta, atitudinea ta ar trebui să fie aceea de a ține „fără șovăire
la mărturisirea nădejdii noastre, căci
credincios este Cel ce a făcut făgăduința.” (Evrei 10:23)
Astăzi, încrede-te în credincioșia lui
Dumnezeu!
Cules de Cristina Goron
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