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„Cel pe care îl iubeşti este bolnav, trist,
înfometat, singur, înfricoşat, deprimat”.
Cuvintele rugăciunii variază, însă
răspunsul nu se schimbă niciodată. Mântuitorul aude rugăciunea. El face tăcere
în Cer pentru a nu pierde nici un cuvânt.
Învăţătorul a auzit rugămintea. Isus S-a
oprit din ceea ce făcea şi a luat aminte
la cuvintele acelui om. Acest curier anonim a fost auzit de Dumnezeu.
Mesajul lui Ioan este critic. Poţi să
vorbeşti cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu aude. Vocea ta contează în Ceruri.
El te ia foarte în serioas. Când intri în
prezenţa Sa, participanţii se întorc înspre
tine pentru a-ţi asculta vocea. Nu trebuie
să te temi că vei fi ignorat. Chiar dacă te
bâlbâi sau te împleticeşti, chiar dacă
ceea ce ai de zis nu impresionează pe nimeni, îl impresionează pe Dumnezeu –
şi El ascultă.
Atent. Cu grijă. Rugăciunile sunt onorate ca nişte bijuterii preţioase. Purificontinuare din pagina 2

mă de spiritualitate. Se strecoară în noi
ca manifestări mărunte, aparent neînsemnate, care se hrănesc cu timpul şi emoţiile noastre, ne întunecă raţiunea şi
din santinele falnice, ne transformă încet
în imagini şterse, vlăguite de putere.
Însă sufletul care-şi priveşte chipul
prin lumina Cuvântului, curăţându-se în
fiecare zi de orice umbră de inconsecvență cu natura lui, va creşte în asemănare cu chipul Celui ce l-a răscumpărat
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cate şi împuternicite, cuvintele se ridică
ca un miros plăcut către Domnul nostru.
„Fumul de tămâie, împreună cu rugăciunile sfinţilor, s-a ridicat din mâna
îngerului înaintea lui Dumnezeu”(Ap.
8:4). Incredibil. Cuvintele tale nu se opresc până nu ajung chiar la tronul lui
Dumnezeu.
Cineva apelează şi flota Cerului apare.
Rugăciunea ta pe pământ activează puterea lui Dumnezeu în Ceruri.
Tu eşti o persoană din împărăţia lui
Dumnezeu. Rugăciunile tale îl deter-mină pe Dumnezeu să transforme lumea.
Poate că nu vei înţelege misterul rugăciunii. Nu ai nevoie s-o faci. Însă acest
lucru este clar: Acţiunile în Cer încep
când cineva se roagă pe pământ.
Ce gând minunat!
Când tu vorbeşti, Isus aude.
Şi când Isus aude, lumea este
transformată.
Toate acestea pentru că cineva s-a rugat
Max Lucado
din tenebrele morţii. "dacă, cel puţin,
L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi, cu
privire la felul vostru de viaţă din trecut,
să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care
se strică după poftele înşelătoare; şi să
vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să
vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire
şi sfinţenie pe care o dă adevărul" Efeseni 4:21-14
Amalia Lupu
Anunţuri
Marți
ora 17.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Când tu vorbești...

„Să ştiţi că Domnul Şi-a ales
un om pe care-l iubeşte:
Domnul aude când strig
către El.”
Psalmi 4:3

OCHII
DOMNULUI
„Ochii Domnului sunt în orice loc,
ei văd pe cei răi şi pe cei buni. –“
Proverbe 15:3
Cel mai important lucru pe care trebuie să-l ştim despre ochii Domnului este că sunt pretutindeni.
Dacă atunci când vorbim despre ochii unui om, ne gândim probabil la cu-

loarea lor, cel mai semnificativ aspect
legat de ochii Domnului este legat de atotprezenţa acestora.
Desigur, folosindu-se de un antropomorfism, Scriptura scoate în evidenţă
atributul măreţ al atotprezenţei lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni în acelaşi timp, având astfel cunoştinţă de orice lucru.
Perspectiva atoprezenţei lui Dumnezeu este diferită pentru cei buni faţă
de cei răi.
Realitatea că Dumnezeu îi vede
pe cei răi, confirmă gaContinuare pag. 2

orice loc şi ştiind că în calitate de muritori nu ne putem substitui atotprezenţei Sale, să căutăm să trăim în
lumina atoprezenţei Domnului.
Cel rău, adică omul cu natură
ne-regenerată, este obligat să renunţe
la căile păcatului şi să vină la crucea lui
Cristos pentru a obţine iertare.
Cel bun, adică omul cu caracter înnoit prin jertfa Domnului Isus, poate trăi
cu liniştea că indiferent de lucrurile care
vin în viaţa lui, Dumnezeu îl vede.
Să umblăm prin viaţa de aici cu responsabilitate şi asigurarea că ochii
Domnului sunt în orice loc, prin urmare
sunt şi acolo unde mă aflu eu, indiferent
de circumstanţe.

Dumnezeu este mai aproape decât
crezi.Una dintre dimensiunile extraordinare ale acestui adevăr este aceea că
Dumnezeu vrea să aibă o relație cu noi,
o relație care nu seamănă cu relația Sa
cu vreo altă făptură din creație. În cartea Apocalipsa, Ioan scrie că într-o zi
fiecare va primi un nume care rămâne
un secret între Dumnezeu și noi pentru
toată eternitatea. C.S.Lewis
Ce înseamnă acest secret ? Cu siguranță că fiecare dintre cei răscumpărați
va cunoaște și va lăuda pentru totdeauna

un aspect al frumuseții Divine mai bine
decât o poate face orice altă făptură. Astfel de ce ar fi fost creați indivizii, dacă
nu pentru ca Dumnezeu, iubindu-i pe
toți infinit de mult, să-l iubeasca în mod
diferit pe fiecare în parte?... Dacă toți ar
trăi experiența prezenței lui Dumnezeu
în același fel și I s-ar închina în mod
identic, cântecul Bisericii triumfătoare
nu ar mai fi o simfonie; ar fi ca o orchestră în care toate instrumentele cântă
aceeași notă.
Rodica Tincu

Cărarea de munte şerpuia anevoios printre brazii ce-şi întindeau săgeţile veşnic
înverzite spre bolta celestă. Printre santinelele acelea falnice însă, cu braţele dezgolite şi uscate, ici colo zăreai brazi a căror viaţă se stingea sub otrava unor fiinţe
parazitare. Îşi pierduseră vlaga şi frumuseţea aceea a celui veşnic verde, vibrând
a viaţă şi culoare, pentru că nu fuseseră

curăţaţi la timp de paraziţii ce-şi întindeau
otrava, pentru că în trunchiul lor îşi făcuse
sălaş ceva ce nu era în conformitate cu natura lor.
Adeseori prin mintea noastră se perindă
gânduri, atitudini pe care le lăsăm să-şi facă sălaş în noi, dezvoltăm obiceiuri inutile
sau chiar păcătoase, secătuindu-ne mai
apoi de dragoste și avânt pentru orice for-
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ranţia judecăţii Sale asupra faptelor lor.
Într-adevăr, Dumnezeu vede orice
nedreptate, orice nelegiuire, chiar şi cel
mai secret păcat care este ascuns cu dibăcie. Dumnezeu vede faptele oricui,
vede minciunile, răutăţile înfăptuite,
chiar şi gândurile murdare din minţile
oamenilor.
În schimb, atotprezenţa lui Dumnezeu înseamnă o binecuvântare nepreţuită pentru cei buni, adică pentru cei
care sunt gata să împlinească voia lui
Dumnezeu.
Ochii Domnului văd necazurile
noastre, văd suferinţele, văd problemele
cele mai dificile, văd singurătatea, văd
frământările sufletului, văd zbaterile şi
orice faptă sau act de bunătate făcute în
ascuns.
Conştienţi că ochii Domnului sunt în
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SFINȚIREA
”Ci, după cum Cel ce v-a chemat este
sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea
voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi,
căci Eu sunt sfânt”.
1 Petru 1:15-16
La începutul vieții noastre de creștini,
fiecare dintre noi a trebuit să asculte de
chemarea Evangheliei, apoi să accepte
că este păcătos și că are nevoie de eliberare din păcat, pe urma să aibă loc
nașterea din nou și în final, să fie inclus
în familia lui Dumnezeu. Toate acestea
s-au petrecut la începutul vieții noastre
de creștini. Dar ce urmează după aceea?
După cum în viața fizică a unui om este
procesul de dezvoltare al corpului, de la
bebeluș la adult, tot așa și în viața spirituală există procesul de maturitate spirituală, și anume sfințirea. Sfințirea este

procesul prin care viața noastră se aseamănă tot mai mult cu Cristos și se desfășoară pe tot parcursul vieții de creștin,
până la moarte. Evident, sfințirea trebuie
să crească în viața fiecărui creștin și se
realizează citind și meditând la Cuvântul
lui Dumnezeu și având părtășie cu Dumnezeu.
În final, scopul pentru care trebuie să
ne sfințim este, pe lângă creșterea în asemănare cu Cristos, viața veșnică pe care
doar cei care L-au slujit prin viața lor o
pot dobândi, ca astfel saă ajungem desăvârșiți în slavă. Domnul să ne ajute să
ne sfințim mereu viețile pentru El.
Amin!
Paul Pop

CÂND TU VORBEȘTI, DUMNEZEU AUDE

Cei care se roagă ţin în viaţă flăcările
veghetoare ale credinţei. De cele mai
multe ori nici nu le cunoaştem numele.
Acesta este cazul unuia care s-a rugat
întro zi, cu mult timp în urma. Numele
său nu este important. El este important,
nu pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce
a făcut.
El s-a dus la Isus în numele unui prieten. Prietenul său era bolnav, şi Isus putea să-l ajute şi cineva trebuia să se ducă
la Isus, aşa că cineva s-a dus. Alţii s-au
îngrijit de omul bolnav în alte moduri.
Unii au adus mâncare; alţii au asigurat
tratamentul; iar alţii au mângâiat familia. Fiecare rol a fost crucial. Fiecare
persoană a fost de ajutor, însă nici unul
nu a fost mai vital decât cel care s-a dus
la Isus.
Ioan scrie: „Surorile au trimis pe cineva la Isus să-I spună: „Doamne, iată că

cel pe care-l iubeşti este bolnav!” (Ioan
11:3, sublinierea îmi aparţine).
Cineva a purtat rugămintea. Cineva a
bătătorit poteca. Cineva s-a dus la Isus
în numele lui Lazăr. Şi pentru că cineva
s-a dus, Isus a răspuns. În economia cerului, rugăciunile sfinţilor sunt un bun
de mare preţ. Ioan, apostolul, ar fi de acord. El a scris întâmplarea lui Lazar şi
a fost atent să arate această secvenţă:
Vindecarea a început când rugămintea a
fost făcută.
Fraza pe care prietenul lui Lazăr a folosit-o nu a valorat nimic. Când i-a spus
lui Isus despre boală, El a zis, „cel pe
care-l iubeşti este bolnav”. Puterea rugăciunii, cu alte cuvinte, nu depinde de cel
care face rugăciunea, ci de Cel care aude
rugăciunea.
Putem şi trebuie să repetam această
frază în multe feluri. continuare pagina 4
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