AŞA STRIGAU ÎN GURA MARE
Că Evanghelia-i poveste;
Că nu e cer, numai pământ.

Aşa strigau în gura mare,
Că nu există Dumnezeu.
Dar am văzut prin spini o floare,
Care credea că sus e-un soare;
Şi am crezut ca ea, şi eu.

Aşa mi-au spus, că-i rătăcire,
Credinţa într-un Creator...
Dar Cine-a pus într-o rotire
Luceferii cu strălucire,
Într-un şirag fulgerător?

Aşa mi-au spus, că la-ntâmplare,
S-au făcut toate, fără rost.
Dar păsările călătoare,
Mai spun şi azi că-ntre răzoare,
Pe-aicea, Dumnezeu a fost.

Şi cine-a întocmit culoarea,
Şi ochiul s-o poată vedea?
Cine-a pus în măsură marea
Şi-a-ntins în necuprinsuri zarea,
Şi soarele pe cer să stea?

Mi-au spus că nu e veşnicie,
Ci numai clipa de acum;
Dar am văzut o păpădie
Care credea în ce-o să fie,
Şi-şi vântura sămânţa-n drum.

M-au pus să-nghit un pumn de pleavă,
Mi-au umplut mintea cu noroi,
Mi-au dat minciunile pe tavă,
Pateurile cu otravă,
Fursecurile cu gunoi.
Mi-au spus c-aici e tot ce este
Şi se termină la mormânt.
Că nu mai este altă veste,
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Mi-au spus că moartea e stăpână,
Şi-i drept, că toţi oamenii mor;
Dar inima mea de ţărână
Aşa de rea şi de păgână,
Tânjea după un Salvator.
Mi-au spus numai lucruri năuce,
Că şi Hristos ar fi doar mit.
Dar L-am văzut la o răscruce
Întins şi răstignit pe cruce...
Şi inima I-am dăruit.
Valentin Popovici
Anunţuri
Luni
ora 18:00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17:00 Întâlnire de tineret. Studiu
Sâmbătă orele 12-14 Misiune la Nistru.
Duminică ora 0930 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10:00 Grupele de copii
Duminică ora 10:00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17:00 Rugăciune cu Biserica.
Mijlocire pentru ţară.
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Înțelepciunea lui Dumnezeu

„Un nume bun este mai de dorit
decât o bogăţie mare, şi a fi iubit
preţuieşte mai mult decât argintul şi
aurul.”
(Proverbe 22:1)

Cine-a creat o lume-ntreagă
Şi timpul într-un calendar?
Cine-a strâns norii în desagă,
Şi fulgerele-ntr-o uiagă,
Şi munţii i-a pus în cântar?

Mi-au spus că Biblia e bună
...Dar pentru lada de gunoi.
Dar am văzut că ea adună
Mulţimi de oameni împreună,
Şi le dă viaţa de apoi.
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PENTRU CE ÎŢI
FOLOSEŞTI
RESURSELE?
„Cel neprihănit îşi întrebuinţează
câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi
întrebuinţează venitul pentru păcat.” –
(Proverbe 10:16)
Indiferent de natura şi caracterul
acţiunilor întreprinse de oameni, fie că
sunt bune sau rele, ceea e au în comun
este că, în general, au nevoie de resurse
materiale pentru a fi realizate.

Nelegiuirea şi păcatul nu s-ar fi extins
în asemenea măsură dacă nu ar fi existat
persoane care să îşi folosească veniturile
materiale pentru susţinerea acestora.
Lumea a fost nevoită să suporte
războaie şi confruntări sângeroase şi
pentru că au fost oameni care au considerat că trebuie să îşi investească averea
în astfel de proiecte distructive. Au fost
vremuri în care veniturile obţinute
reuşeau cu greu să asigure un trai aflat
la limita supravieţuirii. Însă, când resursele materiale au început să crească,
imediat oamenii le-au destinat satisfacerii unor vicii şi plăceri păcătoase.
Această realitate este vizibilă pretutindeni, atât în viaţa personală cât şi în
cazul unei societăţi decadente, lipsită de
o moralitate sănătoasă, ancorată în principiile Scripturii.
Din cauză că natura omului este
rea şi coruptă de păcat,
Continuare pag. 2

posibilitatea înlesnirii accesului la
cunoaşterea Scripturii şi a împăcării
cu Dumnezeu.
Felul în care ne folosim de resursele
materiale rămâne o provocare
majoră pentru fiecare dintre noi. Fie
le îndreptăm într-un mod voit şi iresponsabil spre păcat, alimentând tot
felul de plăceri egoiste care nu lasă în
urma lor nimic în afară de satisfacţia
efemeră a unei firi răzvrătire şi neascultătoare de Dumnezeu, fie, sub călăuzirea divină şi aşezarea în voia lui
Dumnezeu, înţelegem că suntem responsabili înaintea Domnului de modul
în care administrăm câştigul material de
care dispunem şi cu inima plină de generozitate hotărâm să îl întrebuinţăm
pentru viaţă, indiferent că este vorba despre cauza Evangheliei, lărgirea Împărăţiei Sale, sprijinirea nevoiaşilor sau alte
proiecte care urmăresc susţinerea vieţii.
Tu cum te foloseşti de resursele cu care
ai fost binecuvântat de Dumnezeu?

Continuare din pag.1

implicit şi deciziile omului rău în
privinţa folosirii resurselor materiale
vor viza domeniile din sfera păcatului,
indiferent de nuanţă.
În schimb, omul neprihănit, cel care
a căpătat o viaţă nouă şi un statut nou
prin credinţa în Cristos, înzestrat cu
înţelepciunea care vine de Sus, îşi va şti
întrebuinţa câştigul material pentru
viaţă.
De-a lungul istoriei s-au întâmplat
lucruri extraordinare atunci când au existat oameni care au decis să îşi pună
câştigul, sau măcar o parte din el,în slujba vieţii.
Desigur, multe dintre aceste fapte
rămân deocamdată necunoscute, dar
cele cunoscute ne descoperă că aşa au
luat fiinţă şcoli, spitale, orfelinate,
cămine pentru vârstnici, adăposturi pentru femeile abuzate, neajutorate sau
văduve. Pentru că inima unor oameni a
fost născută din Dumnezeu, aceştia şiau întrebuinţat câştigul material pentru
răspândirea mesajului Evangheliei, în
tipărirea de Biblii, în susţinerea slujitorilor Cuvântului şi în multe alte proiecte
menite să susţină atât viaţa fizică, cât şi
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„Deci fiindcă suntem socotiţi
neprihăniţi, prin credinţă, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul
nostru Isus Hristos.”
(Romani 5:1)
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ÎNȚELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU
Cum poți dobândi înțelepciunea lui
Dumnezeu?
Iacov 1:5-8
1. Prin lepădarea de sine
- să înțelegi că înțelepciunea pe care o
ceri este pentru lucrarea Domnului
- nu este pentru foloasele proprii, nu ni
se cere să înfruntăm problemele vieții în
puterea propriei înțelepciuni
Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă totuși
principiile generale pe care noi trebuie
să le aplicăm în problemele concrete ce
se ivesc zi de zi, de aceea avem nevoie
de înțelepciune.
- Solomon a cerut înțelepciune să poată
conduce poporul
- trebuie să renunți la ceea ce ai învățat
rău înainte, nu bine. Moise a renunțat la
toată învățătura Egiptului

- Dumnezeu este izvorul înțelepciunii
- condiția esențială pentru primirea ei
este ca noi să cerem cu credință fără să
ne îndoim

2. Prin rugăciune însoțită de credință
În Iacov 1:5,6 ni se spune : „Cui îi
lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, dar s-o ceară cu credință.”

Lăsați-vă schimbați de Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, iar apoi veți dobândi
înțelepciunea lui Dumnezeu! Amin!

De câte ori apar în viața noastră probleme, greutăți parcă privind în jur nu
găsim nici o rezolvare și atunci ne întrebăm de unde va veni ajutorul. Răspunsul
îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu în
Psalmul 121:1-2 care spune așa: „Îmi
ridic ochii spre munți… De unde-mi va
veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la
Domnul, care a făcut cerurile și pământul.”
Dumnezeu are anumite intenții cu
încercările pe care le îngăduie în viața
noastră. Mai întâi vrea să ne arate că
avem nevoie de ajutor, apoi vrea să

recunoaștem incapacitatea de a ne descurca singuri și vrea să fim conștienți că
nimeni nu ne poate ajuta așa cum o face
El.
Trebuie să ne încredem totdeauna în
Dumnezeu și să îi încredințăm Lui toate
grijile, frământările, problemele pentru
că El știe cum să le rezolve și știe să lucreze în chip minunat în viețile noastre
și numai El poate alunga din inimă orice
teamă și orice îngrijorare! Slavă Lui!
Amin!

3. Prin frica de Domnul
În Proverbe ni se zice: „Frica de
Domnul este începutul înțelepciunii”
- Dumnezeu nu are nevoie de oameni
care să-L urmeze doar de frică
- să ne apropiem de Domnul în dragoste
și adevăr
4. Prin Sfânta Scriptură
- Biblia este cartea cărților, deoarece a
avut cel mai mare rol în viața de zi cu zi
a omenirii
- Biblia este singura carte care schimbă
viața, gândirea și trăirea

Ioan Cirțiu

Olga Berchi
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