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Editorial. Cine m-a pus pe mine judecător ?

„ ...  cine m-a pus pe mine judecător ... ?” este o întrebare pe care mi-o pot 
pune şi  eu ; este o întrebare, care trebuie să fie păstrată la persoana întâi ; fiecare 
creştin poate să o folosească, aşa cum a fost făcută ! Nu trebuie modificată ...

Dacă este să ne amintim o întâmplare din Vechiul Testament, putem spune că 
Domnul a dat acest răspuns, readucându-i pe ascultători la Cuvântul scris în Exod 2 : 
14 : „Şi omul acela a răspuns : „Cine te-a pus pe tine mai mare şi judecător peste 
noi ?” 

Este izbitoare asemănarea dintre cele două texte ! De aici putem învăţa de la 
Domnul Isus că trebuie să vorbim folosind cuvintele lui Dumnezeu, altfel spus Biblia, 
aşa cum scria şi apostolul Petru : „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui  
Dumnezeu” (I Petru 4 : 11). 

Ioan scria ceva asemănător,  dspre Domnul  Isus :  „Căci Acela pe care L-a 
trimis  Dumnezeu  vorbeşte  cuvintele  lui  Dumnezeu,  pentru  că  Dumnezeu  nu-I  dă  
Duhul cu măsură” (Ioan 3 : 34). Prin aceste cuvinte, Ioan face clar legătura dintre 
Cuvânt şi Duhul Sfânt, fiindcă despre EL, Domnul Isus ne-a spus : 

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele  
Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 
14 : 26). Şi să ne amintim şi Ioan 8 : 47, unde scrie clar : „Cine este din Dumnezeu 
ascultă cuvintele lui Dumnezeu ...”.

Se merită  să  notăm,  cum redă Ştefan întâmplarea din Exod :  „Dar cel  ce  
nedreptăţea  pe  aproapele  său,  l-a  îmbrâncit  şi  i-a  zis  :  „Cine  te-a  pus  pe  tine  
stăpânitor şi judecător peste noi ?” (Fapte 7 : 27) ... Este clar că îl subestima pe Moise 
!  Dar oare cum a reacţionat, peste ani, când Moise chiar era şef ? 

Cum vom reacţiona în Cer, când vom realiza că unele îmbrânceli, (care au fost 
poate  doar  cu  vorba),  nu  le-am  făcut  unui  oarecare  ...  care  ne  stătea  în  calea 
manifestărilor noastre fireşti, ci chiar Domnului Isus ? 

                   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 litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce 
pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din februarie).
• Rugăciunea pentru familii, va începe cu ajutorul lui
Dumnezeu, de luni 23.02.2015 şi se va ţine pe un timp
de două săptămâni, după care de luni 9 martie 2015, 
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt !

• Duminica aceasta, vom face o 
strângere pentru Colegiul 
Biblic Veritas, iar duminică, în 15 
Feb. 2015, pentru familia Pinte !



CARE  ESTE  SCOPUL  MEU  ÎN  VIAŢĂ?
Gândeşte-te la un ciocan. El a fost făcut să bată cuie. 
Acum,  imaginează-ţi  că  ciocanul  nu  este  folosit 
niciodată.  Nu  face  altceva  decât  să  stea  în  lada  de 
unelte.  Ciocanului  nu  îi  pasă.
Dar acum imaginează-ţi că acest ciocan are suflet şi o 
conştiinţă. Zilele trec, iar ciocanul rămâne în ladă. Are 
un  sentiment  ciudat,  dar  nu  ştie  exact  de  ce.  Ceva 
lipseşte,  dar  nu  ştie  ce  anume.
Apoi,  într-o zi  cineva îl  ia  din cutia  cu unelte şi  se 
foloseşte de el ca să rupă nişte crengi pentru focul din 

şemineu. Cicanul se simte însufleţit. Ciocanului îi place să fie ţinut în mână, să fie 
mânuit şi să lovească crengile. Dar la sfărşitul zilei tot se simte neîmplinit. Ceva tot 
lipseşte. În zilele următoare el este folosit mai des. Îndreaptă un capac de roată, sparge 
o placă de beton,  fixează la loc piciorul  unei  mese.  Cu toate acestea,  nu se simte 
împlinit. Prin urmare doreşte să aibă şi mai multă activitate. Vrea să fie folosit cât mai 
mult cu putinţă la bătut, crestat şi spart lucruri. Se gândeşte că nu a făcut suficient de 
multe lucruri ca acestea pentru a fi împlinit. El crede că soluţia pentru lipsa lui de 
împlinire  este  să  petreacă  mai  mult  timp  în  aceste  lucrări.
Într-o  zi  cineva  se  foleseşte  de  el  să  bată  un  cui.  Deodată  sufletul  ciocanului  se 
luminează. Acum înţelege pentru ce a fost creat. El a fost creat să bată cuie. Toate 
lucrurile la care a fost folosit înainte pălesc în comparaţie cu acesta. Acum ştie ce 
căuta sufletul lui de ciocan de aşa multă vreme.
Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu pentru a avea o relaţie cu El. Singurul 
lucru care ne va satisface deplin sufletele este să fim în relaţie cu Dumnezeu. Până 
când nu ajungem să-L cunoaştem pe Dumnezeu, putem avea multe experienţe 
frumoase, dar nu ne vom găsi niciodată adevărata menire. Poate că am fost folosiţi 
pentru nişte scopuri nobile, dar nu am fost folosiţi pentru acel scop pentru care am fost 
creaţi, pentru acel scop prin care vom găsi cea mai mare împlinire.
O relaţie cu Dumnezeu este singurul lucru care ne va potoli dorul sufletului. Iisus 
Cristos a spus: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va mai flămânzi niciodată 
şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată”. Până când nu ajungem să Îl cunoaştem 
pe Dumnezeu, suntem flămânzi şi însetaţi. Încercăm să „mâncăm” şi să „bem” tot 
felul de lucruri pentru a ne satisface foamea şi setea, numai că acestea rămân 
nepotolite. Suntem ca acel ciocan. Nu ne dăm seama ce va pune capăt sentimentului 
de goliciune, lipsei de împlinire din vieţile noastre. Corri Ten Boom a descoperit că 
Dumnezeu ne poate satisface deplin chiar şi în mijlocul unui lagăr nazist: 
„Fundamentul fericirii noastre era că ne ştiam ascunşi cu Cristos în Dumnezeu. 
Puteam avea credinţa în dragostea lui Dumnezeu. Stânca noastră este mai puternică 
decât cel mai adânc întuneric”. De obicei, când Îl ţinem pe Dumnezeu la distanţă, 
încercăm să ne găsim împlinirea în alte lucruri, dar ele nu ne satură niciodată. 
Cea mai mare dorinţă a noastră este să Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi să avem o relaţie 
cu El. De ce? Pentru că aşa am fost creaţi. Ai bătut vreun cui până acum?
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ÎNTÂMPLARE
           La Mulţi Ani, Agnes !
„Pentru ca Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut”. 
(Luca 19 : 10)

Călătorind într-o noapte într-un oraş necunoscut, Tony Campolo a intrat într-o 
cafenea în care singurele cliente erau un grup de prostituate. 
A auzit-o pe una dintre ele spunând că mâine va fi ziua ei. Aşa ca, seara 
următoare s-a întors cu un tort pe care scria : "La mulţi ani, Agnes. 
Campolo spune : 

„Uşa s-a dechis şi Agnes a intrat în local... N-am mai văzut niciodată o 
persoană atât de uluită. 

Ochii i s-au umezit... şi a început să plângă. Neştiind ce să mai fac, am spus 
"Ce zici de o rugăciune?" Privind înapoi... mi se pare mai mult decât ciudat 
ca un sociolog să conducă o întâlnire de rugăciune cu un grup de prostituate, 
într-o cafenea. 

Însă părea lucrul cel mai potrivit de făcut. M-am rugat pentru Agnes, pentru 
mântuirea ei, pentru schimbarea vieţii ei L-am ruga ca Dumnezeu sa fie bun 
cu ea. 

Când am terminat rugăciunea, bărbatul de dincolo de tejghea m-a întrebat: 
"Dumneata la ce biserica mergi" Am răspuns: "La una dintre acelea care 
oferă petreceri de ziua prostituatelor. 
A rămas tăcut un moment, după care a spus: "Nu te cred ! Nu Există o 
asemenea biserica. Daca ar exista şi eu aş fi membru acolo!”

Însă Isus a venit să pună bazele unui asemenea tip de biserica. 
Harul este unul dintre lucrurile pe care le oferă şi, care nu mai pot fi găsite 
nicăieri altundeva. 
A venit să caute oameni, pierduţi, şi, să-i, mântuiască, pentru că îi place foarte 
mult să salveze şi să recicleze oamenii suferizi, proscrişi, lăsaţi pe dinafară 
folosiţi şi abandonaţi, şi aceste veşti doresc să le audă cei de dincolo de uşile 
bisericii!

Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net/forum/viewtopic.php?id=609&p=2)

http://www.tanarcrestin.net/forum/viewtopic.php?id=609&p=2

