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EDITORIAL

Socoteala zilelor noastre
Din când în când ne oprim să medităm la viaţa noastră
şi la vremelnicia ei. Încercăm să ne facem o socoteală, o
numărătoare, o evaluare a zilelor noastre. Iată câteva întrebări şi
câteva răspunsuri care ne vor ajuta în acest sens.
Unde s-au dus?
Zilele noastre s-au dus, una câte una. Unde s-au dus ele?
În marea uitării. Îţi mai aminteşti ce ai făcut în urmă cu un an?
Dar în urmă cu şase luni? Ce ai făcut exact cu o lună în urmă?
Aproape că am uitat totul. E şi normal să mai uităm pentru că
memoria noastră s-ar încărca prea tare altfel. Vor rămâne pentru
totdeauna zilele noastre în marea uitării? O, nu! Ele vor reapărea
în veşnicie ca martori pentru noi sau împotriva noastră. Te vei
întâlni cu ce-ai lucrat. În ziua judecăţii se vor deschide cronicile
faptelor noastre. Ne vor fi de ajutor sau ne vor osândi zilele
noastre, atunci?
Ce ne-au adus?
Zilele vieţii noastre ne-au adus, rând pe rând, şi bucurii şi
necazuri. Mai exact, ele ne-au adus puţine lucruri bune şi multe
necazuri. Este biblic să fie aşa. Ce atitudine vom avea însă faţă
de ceea ce ne-au adus zilele noastre? Una singură: de mulţumire.
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile
în Numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efeseni 5:20). De ce
aceasta? Pentru că „ştim că toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28).
Cum au fost?
Unele dintre zilele noastre au fost bune, pline de binecuvântări.
Altele, rele, pline de necazuri şi neîmpliniri; aşa zicem noi. De
fapt câştigul sau pierderea, plusul sau minusul depind de relaţia
noastră cu Dumnezeu. Zilele părtăşiei cu Domnul se numără cu
„plus”, iar zilele în care n-am avut nevoie de Domnul se numără
cu „minus”, ca la algebră.Orice zi fără Dumnezeu e o zi pierdută,
iar orice zi cu Dumnezeu e o zi câştigată. Câte zile a umblat
Enoh cu Dumnezeu? Toate zilele care au alcătuit cei 300 de ani
de credincioşie. De aceea, sfârşitul său a fost glorios. La fel au
umblat cu Dumnezeu şi alţi oameni neprihăniţi ai Vechiului şi
Noului Testament. Dar noi? Haideţi să ne rugăm ca şi psalmistul:
„învaţă-ne să ne numărăm bine zilele” (Psalmul 90:12).
[Pastor drd. Teodor Dronca]
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Pace pe pământ,

între oamenii plăcuţi Lui!
Forfota din Betleem cu prilejul recensământului
poruncit de Cezar August, se aseamănă probabil
cu forfota din zilele premergătoare Crăciunului.
Oameni grăbiţi, aglomeraţie pe străzi, coşuri pline
la casele de marcat din supermarketuri; sunt
doar câteva piese ce formează tabloul acestor
zile, la care dacă adăugăm şi tensiunea, nervii,
nerăbdarea, supărările, putem spune că avem un
tablou complet.
Acest tablou, nu pare deloc a potrivi cu
mesajul rostit în auzul pastorilor de oastea
cerească: „Slavă lui Dumnezeu în locurile
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi
Lui”
Pacea este aerul pe care ar trebui să-l respirăm în
aceste zile de sărbătoare.
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Nu mi-l pot imagina pe Iosif stresat că nu reuşeşte
să găsească o găzduire mai primitoare decât
grajdul. Nu mi-o pot imagina pe Maria cicălindu-l
pe Iosif pentru că n-a fost în stare să găsească
un loc mai primitor pentru marele eveniment al
naşterii Pruncului Isus. Şi nu mi-i pot imagina pe
amândoi supăraţi pe Dumnezeu pentru că nu a

asigurat Fiului Său, trimis să se
nască din fecioară, condiţii, cel
puţin omenşti, pentru a veni în
lume.
Noi astăzi însă ne tulburăm
adesea foarte uşor. Standardul
nostru, aşteptările înalte pe care
le avem de la alţii, ne fac să fim
iritaţi şi nemulţumiţi. Uităm de
pacea lui Dumnezeu care trebuie
sp stăpânească fiinţele noastre,
dincolo de orice context vitreg.
Pentru a fi om plăcut lui Dumnezeu
trebuie să am pace în inimă, în
ciuda presiunilor cotidiene.
Nu-i usor, nici simplu, dar e
dumnezeiesc. A iubi, a fi iertător,
a răspândi o mireasmă plăcută şi
caldă celor din preajmă, potriveşte
cu ambianţa din odaia în care se
găseşte un plăpând copilaş, abia
născut.
Doamne, ajută-ne să sărbătorim
întruparea Ta, cu pace în inimi, cu
bucurie şi curăţie sufletească!
[Miron Popan]

E

ra frumoasă viaţa la palat. Aveai timp
de citit, de ascultat muzică, de o vorbp
cu prietenii şi o dată la câteva ore când
auzeai clopoţelul, intrai galant cu paharul în
mână să-l serveşti pe împărat. O slujbă
la care nu mergeai niciodată supărat
la lucru (Neemia 2.1). Să lucrezi o
oră din 8 şi să iei salar întreg, nu e
de-ajuns motivul acesta pentru o
bucurie deplină?
I s-a spus că zidurile sunt dărâmate şi porţile
sunt arse de foc. A plâns, s-a rugat şi a
postit. Cam atât face azi un pocăit. Ar fi fost
de-ajuns. Putea să spună: „Ştiţi, vă susţin în
rugăciune. Uite aici, din salarul meu, ceva
şi Domnul să vă ajute. Fiţi tari!”. L-ar fi putut
careva condamna pentru că a făcut doar atât?
Nu!
Însă Neemia pleacă. Putea să se scuze zicând
că e singurul paharnic cu experienţă. Nu a
făcut-o. Mă gândesc că după plecarea lui, s-au
adunat mii de CV-uri pentru postul vacant. Dar
ce contează?! Neemia alege drumul de la
pahar la mistrie, un drum al renunţării, un
drum unde înţelege că pocăinţa reală cere şi
implicare nu doar cuvinte rostite de pe buze.
Când a luat mistria într-o mână şi sabia în
cealaltă ştia că aici nu-l plăteşte nimeni. Că
salarul nu-ţi mai intră pe card în data de 15, că
nu mai ai asigurare de sănătate sau de viaţă,

că Sambalat şi Tobia te pândesc la fiecare
pas, deşi nu ţi-au avut treaba cât ai stat la
palat. Viaţa la mistrie aleasă de Neemia a fost
o viaţă de sacrificiu… Dar un sacrificiu lângă
ziduri, lângă fraţii săi şi lângă Dumnezeu…
Ar fi rămas un anonim Neemia toată viaţa dacă
s-ar fi oprit doar la post, rugă şi sfaturi. Dar a
mers mai departe. De 3 ori în ultimele capitole
spune: „Doamne, adu-ţi aminte de mine!”.
Doar cei care lasă paharul pentru mistrie pot fi
ascultaţi când spun aceasta.
Viaţa de pahar pentru noi e
automulţumirea cu o zi de joi şi o zi duminică
la biserică. Cu o zi de post pe luna şi o rugă
seara, de 2 minute, înainte de culcare. E
muncă până la epuizare să ne facem un trai
cât se poate de bun, uitând că, comfortul poate
dăuna grav pocăinţei. Viaţa la pahar poate fi
solo-ul din faţa, îmbrăcat la 4 ace în care tinzi
după aprecieri. Mulţumirea că vii la repetiţii la
famfară iar în rest poţi face ce doreşti.
(continuarea în pagina 13)
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ABC-ul
vieţii creştine
A

scultă întâi şi după aceea vorbeşte.
inecuvântă şi nu blestema.

B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ţ
U
Z

redinţa in Domnul să-ţi fie tăria.
ragostea acoperă o sumedenie de
păcate, iubeşte deci.
difică-te zilnic prin rugăciune.
ugi de poftele cărnii.
ăseşte totdeauna latura bună a
lucrurilor.

arul lui Dumnezeu este îndeajuns să fii
mereu bucuros.
gnorarea altora nicicând să nu fie
pomenită în viaţa ta.
udecă-te pe tine insuţi şi nu pe alţii, căci
judecata este a Domnului.
umina ta să-ţi fie Cuvântul sfânt.
unceşte cu drag, ca pentru Domnul,
oriunde vei fi.
u încerca să te dai drept altul, decât cel
ce eşti.
pune-te oricărui rău, oricărui păcat.
ărtăşia cu fraţii caut-o mereu.
abdă ispita şi vei fi biruitor.
acrifică-te pentru binele altora.

tiinţa şi înţelepciunea adevărată se
capătă prin frica de Domnul.
aci atunci când n-ai cuvinte de zidire.
inuta ta să fie modestă şi decentă.
rmăreşte pacea şi neprihănirea
eciuiala este datoria ta faţă de
Domnul.
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[sursa: nicuwagner.com]

ISUS TE
IUBEŞTE!
Iată, Uşa mântuirii e deschisă pentru tine,
Sus, pe dealul de durere, s-a deschis pentru
oricine…
Una-i Calea, numai una şi-Adevărul e Isus
Singur El îţi dă Viaţa, te iubeşte mult,
nespus…
Tu alegi, ia bine seama, azi destinu-ţi
hotărăşti,
Este unica ta şansă: şansa să te pocăieşti!
Isus încă mai aşteaptă, însă haru-i pe
sfârşite,
Uşa se va-nchide-ndată, pentru veci, pe
negândite.
Bate-vei atunci zadarnic şi vei plânge-amar,
zdrobit…
Este-o vreme pentru toate, este, însă, şi-un
sfârşit
Şi-apoi vine judecata, milă nu va exista…
Te gândeşte bine astăzi, Uşa-i înaintea ta:
Este ultima ta şansă: intră azi, nu amâna!
[Lidia Duciuc]

Dor de Efrata
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea
mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda,
totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni
peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în
vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”
(Mica 5:2)
Văzduhu’i plin de strune de argint
Din care curg neîncetat colinde
Pe raza lunii prinsă-n hiacint
Şi, din al veşniciei labirint,
Istoria ascultă şi se-aprinde.
Simte venind din zorii ei fiori
Pe memoriale portative,
Cântări de îngeri, glasuri de păstori
Vibrând sub cerul nopţii până-n zori
Prin ale terebinţilor ogive.
Era-nceput de ev în Betleem,
Venea Dumnezeirea la Efrata
Într-un demers dramatic şi suprem,
Iar pământenii, într-un gest extrem,
Ca primitori, I-au oferit… poiata.
A fost smerirea până la pământ,
Când ieslea a îmbrăţişat Divinul
Şi când, luând teluricul veşmânt,
Pruncul păşea în Noul Legământ
Ca să-i croiască omului destinul.
O noapte sfântă, noapte de cântări
Din stele scânteind în constelaţii,
O noapte ce transcende timp şi zări
Trecând prin inimi, sentimente, stări
A mii şi mii de alte generaţii.
Şi cântul de atunci, astăzi colind,
Îmi reaprinde dorul de Efrata
Şi, către ieslea de atunci privind,
Vreau acest dor fierbinte-n stih să-l prind,
Din care să vibreze: Maranata!
[Simion Felix Marţian]

Mai este,
la sfârşit, o judecată
Mai este, la sfârşit, o judecată, o
cumplită judecată de apoi,
Când trebuie, pe drept, să-şi ia
răsplata
Cum a lucrat, oricare dintre noi...
Noi nu murim, când inima-ncetează:
Lăsăm în urmă tot ce-am scris şi-am
spus
/:Dar tot ce dăm la cei ce ne urmează
Mereu dă rod când noi de mult ne-am
dus.:/
Avem copii, şi-i creştem după vrere;
Avem elevi, şi-i învăţăm ce vrem;
Avem o turmă-n grijă şi-n veghere
Şi-ntreaga lor răspundere avem!
Căci ei vor fi, în lume şi-n viaţă,
Aşa cum noi le-am spus şi arătat...
/:Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă
Şi-un lung popor de-acum de noi
format...:/
Îi creştem buni, la fel şi ei vor face;
Îi creştem rău aşa vor îndruma.
Noi îi îndreptăm înspre război sau pace,
Rând după rând, pe câţi ne vor urma
Şi-abia atunci, la marea judecată,
Vedea-vom toţi uimiţi, cu-adevărat,
/:Cât a salvat o creştere frumoasă,
Cât a ucis un suflet blestemat...:/
O, voi cei mari, răspunzători de gloate:
Părinţi şi-ndrumători pentru urmaşi,
Voi, veţi purta răspunderile toate!
Voi creşteţi sfinţi sau creşteţi ucigaşi!
De-aceea, pentru toţi ce ne urmează,
La marea judecată de apoi,
/:Cu ochi uimiţi, oricare o să vadă
Cât rău sau bine a-nceput cu noi...:/
[Nicolae Moldoveanu]

7

parte, ei una vor: să vadă puterea
lui Dumnezeu şi azi aşa cum era
odinioară.
Le-aş spune tuturor că au dreptate,
că Dumnezeu este acelaşi „ieri,
azi şi în veci” (Evrei 13:5). Şi
că da, Mântuitorul Îşi arată
aceeaşi panoramă a puterilor
Sale ca întotdeauna. Numai că
nu pe circuitul furnizorilor de
ocazie. În fiecare secundă a
zilei, Mântuitorul Îşi arată puterea
cu aceeaşi intensitate, rămâne
doar ca noi s-o remarcăm.
Apostolul Pavel ne spune să-L
propovaduim pe Hristos cel
răstignit, care pentru iudei este
o pricină de poticnire şi pentru
neamuri o nebunie, dar pentru
cei chemaţi este puterea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu
(1Corinteni 1:23-24). Prin urmare,
când intrebăm obosiţi, unde este
puterea lui Dumnezeu, răspunsul
va fi: în Hristos cel răstignit!
Fiecare clipă în care răstignirea lui
Hristos este valabilă constitue o
clipă în care puterea lui Dumnezeu
este vizibilă. Puterea divina nu
trebuie căutată în tunete şi fulgere,
ci în Hristos cel răstignit.

Î

n general, cei mai mulţi oameni tânjesc după putere…
Pare să fie ceva în ei ce vibrează atunci când au loc
diverse manifestări ale puterii. Mai ales când este vorba
despre conceptul de putere nelimitată, muritorii de rând
veghează continuu că poate-poate vor surprinde o fărâmă de
demonstraţie a omnipotenţei divine.
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Nu de puţine ori ţi se dă să auzi în multe medii creştine,
printre suspine şi oftaturi prelungi, expresii de genul: „As vrea
să văd puterea lui Dumnezeu şi astăzi aşa cum o întâlnim
în Scripturi.” Şi, normal, ca întotdeauna când se speculează
cele mai arzătoare dorinţe umane, intră în scenă şi pleiada de
şarlatani flămânzi după o bucată de pâine caştigată „cinstit”
prin furnizarea de manifestări ale puterilor divine. Mulţi oameni
sinceri refuză să creadă că Dumnezeu s-a schimbat şi,
indiferent de ce aş spune eu în acest articol sau alţii în altă

Câtă vreme sacrificiul Sau este
valabil, puterea lui Dumnezeu
rămâne în picioare şi cum jertfa
Domnului Isus este validă o dată
pentru totdeauna (Evrei 10:10),
înseamnă că fiecare moment din
existenţa celui credincios este
încărcat cu puterea lui Dumnezeu.
În concluzie, dragă cititorule,
indiferent de situaţiile prin care
treci, păstrează-ţi credinţa,
ştiind că în jertfa Mântuitorului,
Dumnezeu îţi arată la fiecare pas
imensitatea puterii Sale.
[Costel Ghioanca]

S

e apropie sfârşitul lui 2012. Toată lumea
recunoaşte că timpul nu mai aleargă ci
zboară foarte repede. Am avut activităţi
diverse fiecare în domeniul lui. Niciodată nu vom mai
avea parte de acest an decât în amintirile noastre.
Acest adevăr m-a învăţat să fac tot ce pot să trăiesc
frumos, pozitiv, altruist. Astfel mi se crează amintiri
pe care le pot retrăii oricând îmi doresc.
Ce trist şi deprimant trebuie să fie pentru persoana
care trăieşte negativ, fără scop, fără un ţel, fără
iubire, iar spre sfârşitul vieţii să nu poată să se
bucure nici măcar de amintiri. Memoria noastră este
binecuvântarea sau blestemul de care avem parte.
Am un articol nefinalizat în această legătură. Sper
să îl finalizez luna aceasta. Ştiu că am ignorat blogul
în ultimul timp, dar asta pentru că pregătesc ceva
deosebit ce are legătură cu visul meu. Lucrez astfel
pentru un timp în spatele scenei acestui blog. Fac paşi
importanţi înspre ceea ce îmi doresc cu adevărat.
Zilele trecute m-am gândit la notele pe care mi le-aş
da vis a vis de ceea ce am realizat în acest an.
Mi-am făcut timp să analizez astfel că mi-am făcut
o listă mentală pe care am transcris-o în mare parte
aici fără să intru în multe detalii.
Când tu citeşti lista asta gândeşte-te la tine însuţi,
la ce notă îţi dai, în ce domeniu ai crescut, unde ai
scăzut, ce mai ai de lucrat, ce îţi propui pe viitor.
Apoi, roagă pe cineva apropiat ţie să îţi dea note de
la 1 la 10. Roagă-l să fie obiectiv. Compară notele şi
vezi cât de apropiate sunt între ele. Acest exerciţiu
te va ajuta să îţi formezi o părere echilibrată despre
tine şi o evaluare bună a situaţiei tale.
Eu pentru anul 2012 stau cam aşa dar am încă timp
să îmi ridic media până la 31 decembrie:

• Sănătate, întreţinere, sport, slăbire, vitamine etc
– Nota 8
• Dezvoltare personală, profesională, spirituală,
financiară – Nota 7 până la 9
• Autocunoaştere, meditaţie, regăsire, corectare,
ajustări, împăcare – Nota 8
• Rezolvarea problemelor mai vechi de un an (juridic,
familial, relaţional, financiar, emoţional etc) – Nota
7 până la 8
• Relaţii noi, prieteni noi, oameni de calitate – Nota
7 până 9
• Alegeri corecte (de la prieteni, afaceri, la închiderea
TV/net pentru a citi o carte, meditaţie, rugă etc)
– Nota 7 până la 9
• Îndeplinirea obiectivelor stabilite anul trecut în
decembrie – Nota 5 până la 8
• Activităţi de voluntariat, donaţii, consultanţă,
consiliere – Nota 7 până la 10
• Depăşirea stărilor emoţionale negative, răspunsul
la situaţii foarte dificile – Nota 6 până la 10
• Clarificarea, înţelegerea scopului pe care trebuie
să îl am în viaţă – Nota 7 până la 9
• Hotărâre, motivaţie, credinţă, energie, viziune pentru
anul viitor vis a vis de visul meu – Nota 8 la 10
Aceste lucruri sunt de fapt lucrarea divină în noi. Cât
am permis Olarului să ne modeleze. Sunt lucruri pentru
care mă felicit şi mulţumesc Domnului pentru ele, dar
sunt şi lucruri care mi le reproşez. Nu mă laud şi nu mă
autocritic excesiv dar îmi semnalez faptul că aveam
posibilitatea să îmi stabilesc şi alte priorităţi, concentrare
şi este foarte probabil că acum mi-aş fi dat note mai
mari. Scrie-mi ce notă îţi dai pentru anul acesta.
[Lică Nemeş]
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S

aul era în căutarea
măgăriţelor tatălui
său. Căutarea
se desfăşura contra
timp. Cu toate acestea
a avut parte de multe
stopuri. S-a oprit la casa
văzătorului, apoi a stat
de vorbă ceva vreme
cu el, iar în dimineaţa
în care trebuie să se
întoarcă acasă a avut parte pe
drumtul său de multe opriri.
Aceste opriri aveau să fie
unele speciale deoarece
ele constituiau semnele
faptului că el este ales.
Aşadar să privim la
câteva stopuri pe drumul
aleşilor:

1. Stopul singurătăţii

Aici înţelegi: STOP! Cuvântul
are prioritate! (1 Samuel 9:27)
El era cu gândul la măgăriţe,
la probleme materiale, la
sursa de existenţă a familiei
lui şi Dumnezeu i-a pus un
“STOP” în viaţă pentru a-l
avertiza că al Său Cuvânt e
prioritar celor materiale!
Poate şi peste tine a venit o criză… poate
ai pierdut ceva valoros din punct de vedere
material… oare nu realizezi că Dumnezeu în
mijlocul singurătăţii tale lasă să se audă vocea
Sa, care spune: „Citeşti-mi mai des Cartea,
Cuvântul Meu are prioritate!”
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2. Stopul siguranţei

Aici înţelegi:
STOP! Creatorul te
are în planurile Sale (1
Samuel 10:2)
Nu măgăriţele trebuiau
găsite. Nu ele erau
subiectul central! Ele au
constituit doar un mijloc prin
care Dumnezeu a vrut să-ţi
comunice că tu eşti în planurile
Lui! Eu ştiu tot despre tine! Şi îţi
spun chiar şi ce tu doar intuieşti:
„Măgăriţele s-au găsit şi acum
tatăl tău te caută pe tine!”

3. Stopul sprijinului

Aici înţelegi:
STOP! Conducătorul
Universului îţi poartă de
grijă! (1 Samuel 10:3,4)
La stejarul din Tabor avea
să se întâlnească cu trei
oameni, nu patru, nici doi.
Cuvântul lui Dumnezeu e clar!
Şi unul din cei trei îi va da
două pâini. De ce pâini?
Pentru că pe drumul lung
avea nevoie de pâini. Acel
călător i-a dat exact ce a avut
nevoie, pentru că Dumnezeu ştie să poarte de
grijă!

4. Stopul schimbării

Aici înţelegi: STOP! Călăuzitorul (Duhul
Sfânt) vrea să te „prefacă” într-un alt om.
(1 Samuel 10:5,6)
Te-ai oprit oare pe la acest STOP? Dacă nu
opreşte-te chiar acum!
[Caleb Nechifor]

O

ilustrată semnificativă vorbeşte multora,
dar puţini sunt receptivi şi păstrează ceea
ce este bun şi de mare valoare:
Un om înainte de a merge dimineaţa la
câmp, a fost întrebat de un copil: auzi ceva?
Omul înţelept i-a răspuns: aud foşnetul unei
frunze. Copilul l-a întrebat din nou: acum auzi
ceva? Omul i-a răspuns: aud glasul unei păsări
care cântă. Copilul l-a întrebat a treia oară pe
omul acesta: dar acum ce auzi? Omul înţelept
i-a răspuns copilului: acum aud o căruţă goală
care merge pe drum. Copilul ager la minte l-a
întrebat pe om: ai auzit căruţa goală care merge
pe drum, dar nu ai văzut că este goală. De unde
poţi să ştii şi să cunoşti că această căruţă este
goală? Omul înţelept i-a răspuns copilului: am
auzit căruţa care mergea pe drum pentru că
face zgomot mare şi ea este goală.

Mulţi oameni care fac zgomot sunt goi pe
dinăuntru. Vorbesc mult şi zgomotos, dar faptele
lor sunt zero, sună în gol, aramă sunătoare,
chimval zângănitor. Credinţa fără faptă este
moartă. Darul fără roadă este zero, nul, nimic.
(1 Corinteni 13.1-13). Pomul fără roadă bună
este tăiat şi aruncat în focul veşnic. „Orice pom
care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în
foc.” (Matei 7.19). „Aşa că după roadele lor îi
veţi cunoaşte.” (Matei 7.20).
[Prof. Dr. Ştefan Doncea]
Teolog şi Scriitor
Timişoara, 26.05.2012
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„Atunci ucenicii
Lui s-au apropiat
şi I-au zis: „Ştii
că fariseii au
găsit pricină
de poticnire
în cuvintele
pe care le-au
auzit?”
(Matei 15:12)
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Fariseul se poticneşte. Des. Cât mai des.
În orice. În oricine. Poticnitul, este stilul lui de
viaţă. Fire sensibilă şi fragilă se poticneşte uşor.
Ce este poticnitul? A te împiedica de
ceva. Mergeai bine – mersi, şi când colo ai dat
cu piciorul în ceva care îţi tăie calea. Era să
cazi. Cât pe-aci. Figurativ, fariseul se împiedică
în ideile altuia. În ale lui Isus. Era cât pe-aci să
cadă de la credinţă. Săracul!... Norocul lui că
n-a căzut. A rămas în rătăcirile lui, vechi, de
când lumea.
În ce se poticniseră aceste feţe
bisericeşti? În cuvintele Domnului, care-i
avertizau pe ascultători că „nu ceea ce intră în
gură, spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură,
aceea spurcă pe om” (Matei 15:11).
Poticnitul se împiedică de adevăr, pentru
că el crede în minciuna sa. El crede pe dos.
De fiecare dată. De fapt, fariseul este uitat pe
invers. El crede că ceea ce mănâncă el poate
să-i spurce trupul. De aceea are o listă cu o dietă
strictă. Ştie ceea ce este curat şi ceea ce este
spurcat. A mâncat toată viaţa kosher. De aceea,
îi dispreţuieşte pe aceia care mănâncă orice şi
oricum. Ei sunt spurcaţi. Nu trebuie să ai nici o
legătură cu ei. Nu poţi sta la masă cu ei.
În timp ce Poticnitul îşi păzeşte gura
să nu guste din nimic ce este spurcat, nu dă
nici o ceapă degerată pe ceea ce-i iese din
gură. Şi vomită cu nemiluita peste toată lumea

invectivele, acuzaţiile false, bârfele şi hulele lui.
Nu scapă nimeni.
Poticnitul este cu ochii pe tine şi pe
religia ta. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina
bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când
mănâncă” (Matei 15:2). El nu se îngrijeşte doar
de curăţenia bucatelor pe care le mănâncă
el, ci se uită în farfuria ta. Nu se îngrijeşte
doar de curăţenia mânilor sale ci se uită dacă
te‑ai spălat tu. Se poartă ca un poliţai religios.
Talibanul. Să nu cumva să diluiezi religia sa
concentrată. Concentrată în eul său.
Pentru că el „Ţine credinţa aşa cum a
primit-o”, Poticnitul îşi ţine libertatea credinţei
tale sub colimatorul pretenţiilor lui. Pare cu
atât mai pe calea cea îngustă, cu cât îşi
îngreunează ţie mersul. Când nu te conformezi
are cuvinte grele de acuzare la adresa ta.
Poticnitul se spurcă pe sine nu doar cu
acuzaţii la adresa religie tale, dar îşi ocărăşte
părinţii şi familia, tot la fel. Strigă la fel de tare
şi la soţie ca la adunările generale din biserică.
Este la fel de caustic cu copiii săi ca şi cu
membri comitetului bisericii. Datina sa este
mai importantă ca oamenii. Indiferent cine sunt
aceştia. Chiar părinţii lui. Dar el mănâncă kosher.
Poticnitul se împiedică în cuvintele care
desconspiră duplicitatea vieţii sale. Găseşte
pricină de poticnire în adevărul care îl poate
elibera. Se ciocneşte periculos de esenţe în
alergarea sa după forme. Dar, el se ţine tare. Nu
va cădea de la credinţa sa! N-o va schimba-o
nici pe adevăr. Va rămâne infelxibil. Beton.

(continuarea din pagina 5)
Este uşor de recunoscut. Poticnitul te
vorbeşte de rău, dar te spală pe picioare la
Cina Domnului. Te denigrează dar ţine zile
de post. Te batjocoreşte, dar se spală de
dinţi după aceea. Îţi scrie scrisori anonime
pline de venin, dar vine la rugăciune
împreună cu tine. Te urăşte de moarte dar te
salută cu „Pacea Domnului!”
Cei ce se poticnesc, se poticnessc
pentru că umblă în întuneric.
Sfatul Domnului, este simplu: „Lăsaţi-i!”
Trebuie să fugi din calea lor. Să n-ai de-a face
cu ei. Să nu te laşi călăuzit de ei. Călăuzele
acestea oarbe te vor duce cu ei în groapă.
De la fereastra mea de sus, l-am urmărit
ani buni pe Poticnit. Se poticneşte mereu. În
orice şi în oricine. În tot ce nu este după placul
şi datina sa. Ceea ce mă miră că după atâta
poticneală este mereu în picioare. Uneori
am impresia că este un fel de pisică sau un
Hopa Mitică. Se tot poticneşte şi nu cade de
fel. Datinile şi religia sa strâmbă îi slujesc de
cârje. Rămâne mereu în picioare cu toate că se
poticneşte la tot pasul. M-am tot căznit să aflu
misterul acestui echilibru de circusist. Bănuiesc
acum că Poticnitul n-are unde să mai cadă. E
un căzut pe dinăuntru. E la pământ. Echilibrul
cel mai sigur este la sol. Sau în pământ. Morţii
nu-şi pierd echilibrul niciodată.
[Petru Lascău]

  Se caută zidari şi războinici cu trecut
de paharnic. Nu ai vrea să te înrolezi? Să
schimbi statul pe messenger cu o zi de spălat
vase la o soră cu mai mulţi copii, din biserică
sau mersul la sală cu săpatul grădinii unei
văduve.
Avem programe plictisitoare în biserici nu
din cauza păstorilor, nici a comitetului, nici
a famfarei, nici a orchestrei, ci din cauza că
toată săptămâna suntem în goană după mai
mult şi încercăm să luam mistria în mână
doar duminica. Îmi este greu să înţeleg cum
de erau bunicii noştrii la rugăciune aproape
în fiecare seară prin familii sau în adunare
deşi nu aveau maşină de spălat automată
nici cuptor cu microunde, poate nici măcar
maşină şi totuşi erau la adunare cu o ora mai
devreme, în mijlocire.
Nu uitaţi: oamenii care au făcut ceva în
istoria Bisericii sunt cei care au sacrificat totul
(Evrei 11): catacombele, arenele romane, ca
Livingstone, Muller, Hudson Taylor...
Când vom înţelege ce înseamnă pocăinţa
practică, zidurile dărâmate din viaţa ta, din
familia ta şi din adunarea ta vor fi refăcute.
Slujirea însoţită de sacrificiu te cheamă! Îi
înţelegi glasul?
“Hristos cel Sfânt te va cunoaşte
În sărăcie, nu-n belşug,
Căci mulţi au stat cu El la mese,
Dar prea puţini au tras la jug…”
[Cristian Boariu]
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Lumea gândurilor – Putem să ne controlăm
lumea

gândurilor?

Întrebarea

aceasta

mi‑am pus-o de multe ori. Ce te preocupă
în mintea ta? Nu cumva preocupările din
mintea noastră sunt în contradicţie cu
Dumnezeu? Lumea gândurilor e domeniu
cel mai atacat de Cel Rău! Păcatele prima

Unde te uiţi tu? – Biblia ne vorbeste despre un om
care a făcut legământ cu ochii lui. Tu ce permiţi ochilor
tăi să vadă? Tu ce urmăreşti pe internet? La ce te uiţi
la TV? Ce citeşti? Cu ce îţi încarci mintea?

gândeşti? Gânduri în care noi suntem eroii
principali, tot felul de fantezii despre cine
suntem noi sau ceea ce am vrea să fim.
Dumnezeu vrea să fim atenţi la ce ne stă

Ce vorbeşti? – Ceea ce spunem are un efect

gândul. Puneţi gândurile tale în căutarea

puternic. Limba are o putere extraordinară şi ceea

cunoşterii lui Dumnezeu!

ce mă face să fiu foarte responsabil pentru cuvintele

Cum ne cheltuim banii? – Modul în

care le vorbesc e că vom fi judecaţi pe baza fiecărui
cuvânt pe care l-am spus, da, fiecare cuvânt pe care
l-am spus! Vă pune pe gânduri asta? Pe mine da!
Care este motivaţia din spatele vorbelor noastre?
Cuvintele pot să rănească, cuvintele pot să dărâme!
Folosiţi cuvintele pentru a încuraja, pentru a ridica,
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dată încep în mintea noastră. Tu la ce te

folosiţi cuvintele pentru a binecuvânta!

care ne cheltuim banii spune foarte
mult despre credincioşia noastră faţă de
Dumnezeu! Dumnezeu e interesat de modul
în care ne cheltuim noi banii. Cumpăram
lucruri numai pentru noi? Ne focalizăm doar
pentru binele nostru propriu? Păcatele cele

mai puţin mărturisite sunt lăcomia şi
poftele. Ne-am obişnuit cu lăcomia?
De multe ori ni se pare ceva normal.
Nivelul materialismului şi a lăcomiei
sunt

în

creştere

în

Romania.

Suntem noi dedicaţi lui Dumnezeu
cu banii noştrii?

Angela Merkel:

“Crestinismul
este cea mai
persecutata
religie a lumii”

Cum ne petrecem timpul? – Exita
atâta timp în viaţa noastră care nu e
direcţionat pentru nimic. Avem 168
ore avem în fiecare săptămană.
Câte ore dai tu pentru creşterea
spirituală şi cât timp îl pierzi în
fiecare săptămână fără să faci ceva
semificativ.

Cum te raportezi în relaţiile tale?
– Alt factor la care trebuie să lucrăm
foarte mult în viaţa noastră. Aplici tu
principiile din Scriptură la modul în
care te raportezi la relaţiile tale?
Cum răspunzi atunci când nu
eşti tratat drept? – Modul în care
creştem în umilinţă e atunci când nu
suntem trataţi bine. Cum răspundem
noi în faţa nedreptăţii? Isus spune
despre El în Matei 11 – „Sunt blând şi
smerit cu inima”. Vrei să te asemeni
tot mai mult cu Isus?
Sper că aceste lucruri să vă provoce
la o trăire şi apropiere de Hristos!
[Viorel Pop]

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat într-o
întrunire a protestanţilor germani (EKD) că religia creştină
este cel mai persecutat grup religios din lume.
Declaraţia cancelarului a stârnit furie şi ură în grupările
de opoziţie, dar mai ales în rândul instituţiilor ateiste sau
militant seculariste din occident.
Deşi cifrele arată fără putinţă de tăgadă că creştinismul
este religia unde la fiecare câteva secunde un om moare
pentru credinţa sa în Hristos, reacţiile violente arată cât
de puternică este atitudinea anti-creştină care guvernează
mare parte din Uniunea Europeană.
Organizaţiile care militează pentru drepturile omului,
finanţate de miliardari ateişti şi virulent anti-creştini au
criticat de asemenea afirmaţiile cancelarului.
De asemenea „verzii” adică partidul care ascunde în
spatele ecologiei atitudinea sa agresiv anti-creştină au spus
că este o greşeală gravă a doamnei Merkel. Ceea ce ar
trebui să facă aceste grupări a căror ţintă este distrugerea
creştinismului, fiind anexe ale porţilor iadului despre care
vorbea Mântuitorul, este să analizeze toate rapoartele
internaţionale, sondajele şi analizele sociologice, pentru
a vedea că sute de milioane de creştini nu ştiu dacă mai
apucă ziua de mâine din cauza credinţei lor.
Reacţiile anti-creştine care sfidează logica, realitatea
şi bunul simţ, sunt o crimă la adresa celor care suferă
cumplit în ţările musulmane, în China şi în tări asiatice
unde numele de creştin echivalează cu persecuţia,
marginalizarea, suferinţa şi uneori, deseori, moartea.
Occidentul ia cunoştintă numai de un procent infim din
crimele comise împotriva creştinilor pe mapamond.
Doamna Merkel a afirmat că în viitor politica externa a
Germaniei va avea o componentă activa şi importantă de
protejare a creştinilor minoritari persecutaţi în lume.
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Contact:
•
•
•
•
•

Mobil: 0744/531721
Tel/Fax: 0257/311056
E-mail: flacararusaliilor@yahoo.com
315700, Arad, Sebiş, str. Măgurei nr. 3
CP15, Sebiş, judeţul Arad, cod: 315700
Donaţii pentru susţinerea lucrării lui Dumnezeu în conturile bancare:

RO68 BTRL 0020 1205 S735 57XX (LEI) RO43 BTRL 0020 4205 S735 57XX (EURO)
RO92 BTRL 0020 2205 S735 57XX (USD)

Ianuarie
D L M M J V S

Februarie
D L M M J V S

Martie
D L M M J V S

Aprilie
D L M M J V S

Mai
D L M M J V S

Iunie
D L M M J V S

Iulie
D L M M J V S

August
D L M M J V S

Septembrie
D L M M J V S

Octombrie
D L M M J V S

Noiembrie
D L M M J V S

Decembrie
D L M M J V S

Dumnezeu să ne rânduie un an binecuvântat!

