
Secretul fericirii
Un copil l-a întrebat pe un înțelept: ”Domnule, la fel ca și tine, vreau și eu să fiu 
foarte fericit. De ce nu mă nveți și pe mine ce trebuie să fac pentru a reuși?” 
Înțeleptul, văzând simplitatea și puritatea copilului, i-a zis: ”Pe tine te voi învăța 
secretul pentru a fi fericit.Vino cu mine și fii foarte atent.” În realitate sunt două cufere 
în care păstrezi secretul pentru a fi fericit și acestea sunt : mintea mea și inima mea, iar 
marele secret nu este altceva decât o serie de pași pe care trebuie să-i faci de-a lungul 
vieții. 
Primul pas: este să știi că Dumnezeu există în toate lucrurile din viață și pentru 
aceasta trebuie să-L iubești și să-I fii recunoscător pentru toate lucrurile pe care le ai și 
pentru toate care ți se întâmplă.
Al doilea pas: când te trezești și înainte să adormi trebuie să spui: ”Sunt important  
pentru Dumnezeu, am valoare în ochii Lui, El mă poate face inteligent, mă poate 
ajuta să fiu iubitor și nu există obstacol pe care să nu-l pot învinge cu El”.
Al treilea pas: este să pui în practică tot ceea ce spui, cere-I înțelepciune și folosește-
o, exprimă-ți iubirea față de cei din jurul tău.
Al patrulea pas: este să nu invidiezi pe nimeni pentru ceea ce are sau pentru ceea ce 
este; ei vor obține partea lor, tu o vei dobândi pe  a ta.
Al cincilea pas: este să nu păstrezi în inima ta ranchiună împiotriva nimănui; acest 
sentiment nu te va lăsa să fii fericit; trebuie să-L lași pe Dumnezeu să facă dreptate și 
tu iartă și uită! Știu că e greu dar nu imposibil.
Al șaselea pas: este să nu iei lucrurile care nu-ți aparțin aminteșete-ți că, potrivit 
legilor nescrise ale naturii mâine vei pierde ceva de mai mare valoare.
Al șaptelea pas: este că nu trebui să faci pe nimeni să sufere; toate ființele pământului 
au dreptul să fie respectate și iubite.
Al optulea și ultimul pas: trezește-te întotdeauna cu un surâs pe buze  și observă 
împrejurul tău, căutând să descoperi în fiecare lucru partea lui bună și frumoasă; ajută-
i pe cei care au nevoie, fără să te gândești că vei primi ceva în schimb, vorbește cu 
Dumnezeu când te trezești! 

Orarul slujbelor Bisericii Cezareea, de sărbători, este următorul :
Miercuri, 31 Decembrie 2014, slujba începe mai târziu cu o oră, de la orele 19 – 24 ; 
Joi,  1 Ianuarie 2015, de la  9 – 12 iar după masă de la  18 – 20. Vineri  2 Ianuarie 
2015,  slujba începe la 9 (rugăciune),  iar  de la orele 10 este  Adunarea generală a  
Bisericii, la care participă numai membrii Bisericii. Slujba de seară este de la 18 – 20.
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Editorial. „ ... ţi s-a făcut mare har... !”, II (Luca 1: 28)

În viaţă, uneori ni se pare că Dumnezeu, ne pune o sarcină mult prea grea 
pentru noi, şi nu ne ajută nici măcar cu un deget ! (Matei 23 : 4) ! Aceste situaţii din 
viaţă sunt denumite de către Domnul ca fiind : „ceasul ... şi puterea întunericului” 
(Luca 22 : 53), şi nu trebuie să uităm că, în cazul Domnului Isus, au mai trebuit să 
treacă încă trei zile până la intervenţia Divină. 

De-abia după aceea a venit o nouă viaţă... după Înviere ! Aşa şi este fiecare 
izbăvire din încercare. Este ca un fel de înviere, la o viaţă mai bună, care constă şi în 
apropierea de EL, cum nu a mai fost înainte dar, este urmată de obicei şi de o creştere 
a nivelului veniturilor materiale ! 

În  timpul  încercărilor,  problemele  însă  sunt  de  două  feluri  :  interioare  şi 
exterioare. Şi nu ne dărâmă poate atât ceea ce se petrece în exterior, (neînţelegerile şi 
respingerile celor mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi), cât faptul că ceva s-a schimbat 
între noi şi Domnul, fără ca să-L fi  supărat cu ceva. Iar mintea vrea să primească 
repede nişte explicaţii ... care nu mai vin ! 

Despre  întunericul spiritual, vorbeşte şi Iov : „Ce ! mi s-au dus zilele, mi s-au  
nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea ... Şi ei mai  
spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a şi venit !” (Iov 17 : 
11, 12).

Cel mai bun sfat, pentru vremurile de „ceas al întunericului", este cel pe care 
l-a şi scris de multă vreme Domnul, prin Isaia : „Cine umblă în întuneric şi  n-are  
lumină,  să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui !” 
(Isaia 50 : 10). 

Cu alte cuvinte să aştepte intervenţia Lui şi să ştie că pe Domnul poţi să te 
sprijini, chiar şi atunci când nu-I mai simţi prezenţa ! Iar Habacuc scria : „Căci este o  
proorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi ; dacă 
zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.” (2 : 3) !

                   Anunturi : 
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D,
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot .

LA MULŢI ANI ÎN DOMNUL!



Filipine: taxiuri care afișează 
versete  biblice  în  mod 
obligatoriu

George  Thomas, Breaking  Christian  News: 
Un oraş din Filipine cere să fie afişate ver-
sete biblice pe mijlocul de transport public: 

motocicletele cu trei roţi. Orice motociclist care e prins fără verset biblic este amendat 
sau îşi pierde permisul. Oraşul doreşte ca lumea să ştie cât de mult iubeşte Cuvântul 
lui Dumnezeu.

În urmă cu douăzeci şi doi de ani, autorităţile din capitala provincială Tagbilaran, Bo-
hol,  a  emis o ordonanţă care cere afişarea versetelor  biblice pe spatele tuturor tri-
cicletelor. “Cu un mesaj biblic la partea din spate a unităţilor, navetiştii ajung să vadă 
mesajul zilnic, iar acest lucru ajută la păstrarea liniştei în oraşul nostru”, a declarat 
Lucille Lagunay, consilier local.

Lagunay a menţionat că ideea Bibliei roţilor a dus la diminuarea ratei infracţionale, fa-
milii  mai  puternice  şi  un oraş  relativ  paşnic  în  comparaţie  cu alte  oraşe  mari  din 
Filipine. “Navetiştii ajung să vadă zilnic mesajele de pe triciclete, şi cine s-ar gândi la 
infracţiune când vede pasaje biblice peste tot?” a spus Lagunay.

La primăria oraşului Tagbilaran, Samuel Belderol înmânează  de aproape douăzeci de 
ani permise de triciclete împreună cu versete biblice celor care doresc să devină şoferi 
de taxi pe trei roţi. “Acesta este singurul oraş din Filipine care are o asemenea ordon-
anţă. Dorim ca lumea să ştie că noi suntem un oraş temător de Dumnezeu şi că aceste  
versete biblice ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu”, a spus Belderol.

Citeşte mai mult pe www.stiricrestine.ro 

La modă sau demodat

Evoluţia modei din zilele noastre are procente destul de mari în ceea ce priveşte at-
racţia lumii şi mai mult decât atât, viteza cu care se răspândeşte este destul de mare.
Portul vechi, obiceiurile străbune, lucrurile vechi devin la un moment dat, modă de 

cele mai multe ori. Alte lucruri, care de nenumărate 
ori  depăşesc  limita  morală,  la  fel  devin  modă  în 
zilele noastre.
Din păcate, lucrurile bune şi chiar obiceiurile bune 
întemeiate cândva în urmă, au rămas acolo şi au de-
venit lucruri demodate pentru unele categorii de oa-
meni.  Bineînţeles,  sunt  lucruri  pe  care  înaintaşii 

generaţiilor noastre le foloseau şi nu erau bune, astăzi unele s-au îmbunătăţit, altele s-
au înlocuit, şi cele mai multe au dispărut şi au apărut lucrurile anti-morale.
“La modă” auzim deseori când vezi pe cineva îmbrăcat mai diferit sau în cazul publicităţii 
care promovează sexul feminin, vorbim despre “moda” cât mai dezbrăcată posibil.
Lucrurile şi obiectele vechi, sunt ratificate ca obiecte de artă, obiecte rare, obiecte care nu 
se mai fabrică, etc. Şi aceasta este o modă de a atrage câţi mai mulţi vizitatori în muzee, 
cât mai mulţi bani în afaceri cu obiecte de colecţie, etc…
De(moda)t, se pare că sunt lucrurile care contează cel mai mult, şi un bun exemplu este că 
oamenii lasă lucrurile spirituale pentru partea demodată. E demodat în zilele noastre să 
spui  că  mai  citeşti  Biblia,  e  chiar  demodat  să  te  rogi  ca  să  te  vadă  cineva din afară, 
deoarece îţi poate spune că eşti naiv, nebun; e demodat să spui că mai crezi în minuni pe 
care Dumnezeu le face pe pământ. Da e demodat să mai crezi cu adevărat în Cuvântul lui 
Dumnezeu. E chiar la modă printre creştini să intre “lumea modată” în biserică. Spun unii 
că e ok să te îmbraci cum vrei dacă inima crede în Isus. Dar oare în ce mai credem când 
lumea e în noi şi noi tot în lume zăcem?! Ce mai credem noi şi unde mai locuieşte Isus în 
inimile noastre când El nu mai are loc de modă, deoarece îl laşi în “baraca demodată” de 
afară?!
În paralel cu aceste exemple, raportându-ne la timp, credem că el trece pe lângă noi foarte 
rapid şi pentru lucrurile sufleteşti nu mai avem timp. Este adevărat, timpul trece, dar un 
proverb românesc spune “Timpul tace şi trece”, nu stă în loc după noi, nu ne aşteaptă un-
deva la jumătatea zilei să ne terminăm noi lucrurile noastre pământeşti, care ne ocupă cel 
mai mult din timpul nostru preţios, şi să ne amintească încă odată că mai avem nevoie şi 
de o altă hrană, o hrană spirituală care trebuie să o consumăm zilnic.
Timpul preţios care de multe ori îl pierdem devine nociv sufletelor noastre şi poate dăuna 
grav sănătăţii noastre spirituale şi cel mai greu de crezut este faptul că purtarea noastră, 
faptele în care trăim şi relaţia noastră cu celelalte persoane, îi influenţează pe cei de lângă 
noi, fie direct, fie indirect. Nu ne dăm seama de faptul că unele dintre faptele noastre, pot 
să apară în viaţa multora din jurul nostru.
Rămânând la tema principală a modei, putem să realizăm că într-adevăr acest lucru este 
adevărat şi chiar nociv în majoritatea cazurilor. Să presupunem că în grupul de familie, pri-
eteni, grup şcolar, una dintre persoane vine cu un nou model de îmbrăcăminte care va at-
rage privirile celor din jurul ei. Cu siguranţă, peste puţin timp, vom vedea efectul care l-a 
avut acea persoană prin faptul că vom vedea mai multe persoane după un timp cu acelaşi 
model de îmbrăcăminte. Sunt multe alte exemple de acest tip, şi putem vedea cum suntem 
noi buni influenţatori în toate domeniile vieţii noastre. Moda continuă, designerii de haine 
sunt în concurenţă şi lucrurile spirituale treptat devin demodate şi amestecate cu moda. 
Totuşi, dacă nu accepţi compromisul vei reuşi să foloseşti acele lucruri “demodate” în fa-
voarea ta, şi spre binele tău sufletesc. Ce alegem în fiecare zi?

http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=15162

