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 Editorial. „ ... puterea ... pe care o ai ... ?” 
  
 „Domnul S-a uitat la el şi a zis : „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi 
izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian ; oare nu te trimit Eu ?” Ghedeon I-a zis: 
„Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel ? Iată că  

1. familia mea este cea mai săracă din Manase, şi  
2. eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” Domnul i-a zis : „Eu voi fi cu tine, 

şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.” (Judecători 6 : 14 – 16).  
 Prima lui reacţie, când aude ce are de făcut este să privească la resursele lui, 
(la câţi bani are) şi la vârsta pe care o are ! În cazul lui Moise, vârsta de optzeci de ani 
părea prea mult, în cazul lui Ghedeon, părea prea puţin !  
 Dar, nu trebuie să uităm că, atunci când DOMNUL cheamă pe cineva, el nu va 
fi în niciun caz primul venit ... „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, 
ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.”  (II Cronici 16 : 9). Se face 
o verificare pe întregul pământ, o radiografiere a inimilor, aceasta contează, ca inima 
omului să fie cu totul a LUI, sau cum spunem noi, la ora actuală : să-I fie dedicat lui 
Dumnezeu total ! 
 Era sărac şi tânăr şi totuşi DOMNUL l-a chemat şi l-a folosit cu putere ! Ceea 
ce el considera că erau dezavantaje, din punctul de vedere a Lui Dumnezeu, erau 
tocmai uneltele prin  care DOMNUL l-a pregătit pentru a îi conduce pe ceilalţi la 
victorie ! Înseamnă că Dumnezeu  pregăteşte şi astăzi mulţi Ghedeoni ! Ambele 
condiţii sunt îndeplinite cu succes şi în privinţa  lipsurilor şi a vârstei !  
 Dacă ar fi trăit pe  vremea Domnului Isus, ar fi fost mirat să audă, că exact 
aceasta era una din condiţiile impuse pentru a fi mare ! Pe ucenici, Domnul : „Isus i-a 
chemat şi le-a zis : „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii 
lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare 
între voi să fie slujitorul vostru ; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie 
rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi 
dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20 : 25 – 28). Oricare poate ajunge 
să fie mare, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de Dumnezeu.  
  

                   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 martie a.c.). 

• Rugăciunea pentru familii, va continua cu ajutorul lui 
Dumnezeu, de mâine luni 2 Martie 2015 şi se va ţine şi  
săptămâna viitoare, după care de luni 9 martie 2015,  
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt ! 

 

• Duminica viitoare, (dimineaţa  
şi seara), vom face o strângere 
pentru copii. Este programată o  
deplasare la casa de corecţie din Buziaş. 

 



Încrederea în Dumnezeu și 
nădejdea așteptării 

Ȋncrederea, ca de altfel a fi credul sunt 

lucruri asemănătoare, şi totuşi în lumea noastră 

prea greu îţi câştigi acest titlu de om credul sau 

un om de încredere. Ȋntr-adevăr, prin firea 

pământească şi faptul că suntem creaţi din 

ţărână, rezultă acest fapt că nu putem fi 

perfecti, şi totuşi, trebuie să mergem spre 

sfinţire şi să căutăm să fim cât mai mult asemănători divinităţii. A crede cu adevărat 

un lucru necesită credinţă, şi credinţa aceasta nu vine decât prin auzirea lucrurilor 

adevărate. Sunt mulţi oameni care nu au încredere în Dumnezeu, nu cred absolut deloc 

făgăduinţa veşnică, şi totuşi cred că merg bine. Avem de multe ori o credinţă eronată, 

credem lucruri care nu îşi au rostul în mintea noastră şi înlăturăm lucrurile care sunt 

vrednice de crezare pentru a putea benificia de o veşnicie minunată. A te încrede în 

Dumnezeu este ceva ceea ce cu adevărat îţi dă putere să mergi înainte, îţi dă acea 

putere şi credinţă care te face să ai nadejdea că la finalul călătoriei tale Ȋl vei putea 

întâlni faţă în faţă pe acela care cu adevărat Ţi-a pus această încredere în inimă. 

Nădejdea creştinului este întotdeauna arzatoare şi dorinţa de a ajunge la finalul 

călătoriei, ar trebui să ne facă conştienţi de faptul că suntem într-o lume care este 

împotriva lui Dumnezeu. Ne minunăm de faptul că Dumnezeu a creat atâtea lucruri 

minunate, dar uităm să Ȋi mulţumim pentru acest lucru. Avem lucruri care cu adevărat 

ar trebui să fie motive de mulţumire în fiecare zi. Un simplu motiv dar cu adevărat 

măreţ pentru noi este aerul care îl putem respira în fiecare zi. Tindem să credem că 

lucrurile vin de la sine şi sunt lucrui normale, dar în realitatea cuvântului sunt diferite. 

Multe din aceste minunate daruri ni se par banalitaţi, dar în fond sunt lucruri măreţe 

care sunt venite de la Dumnezeu. Mulţumitori de fiecare lucru în parte venit de la 

Dumnezeu, atât pentru binele pământesc cât şi pentru încercările care ne lovesc poate 

mereu, se cade să venim cu mulţumiri înaintea lui Dumnezeu pentru că toate lucrurile 

lucrează spre binele nostru. Haideţi să mergem cu toţi cu mulţumire înaintea lui 

Dumnezeu şi să-I fim recunoscători pentru toate lucrurile care le primim zilnic în dar, 

şi mulţumirea noastră să se vadă mai mult în încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, iar 

ca drept rezultat să venim înaintea lumii cu roadele Duhului Sfânt!(totalschimbat.ro) 
SIRIA: STATUL ISLAMIC A RĂPIT 90 DE CREȘTINI 
Minoritatea creştină asiriană a fost ţinta lor, spune grupul sirian 
pentru drepturile omului bazat în Londra. Cel puţin 90 de asirieni 
au fost luaţi captivi, relatează Evanghelical Focus.com 
Majoritatea victimelor sunt din satul Tal Shamran, la aproximativ 
45 km de Hassakeh. Informaţia a fost confirmată de conducerea 
grupului A Demand For Action ( Un Apel La Acţiune), care studiază 

minorităţile religioase din 
Orientul Mijlociu, şi care a 
raportat că bărbaţi, femei 
şi copii au fost răpiţi într-o 
serie de raiduri lângă oraşul 
Tal Tamr. Unii asirieni au 
reuşit să scape şi să fugă în 
est, înspre oraşul controlat 
de kurzi, Hassakeh. 
Activiştii raportează că 
luptătorii ISIS s-au strecurat printr-un şir de sate de-a lungul 
malurilor râului Khabur luni, în zori. 

MĂRTURII 
„Sunt fără speranţă. Nu pot să fac nimic altceva decât să mă rog 
pentru ei”, spun rudele. Staţia de radio online a Statului Islamic, 
al-Bayan, a difuzat marţi că membrii lor au răpit „zeci de cruciaţi”. 
Osama Edward de la Reţeaua Asiriană pentru Drepturile Omului 
bazată în Suedia, care are rude în zonă, a declarat pentru BBC că 
mătuşa soţiei sale şi verişoara sa au fost printre ostatici. „Soţia 
mea a încercat să sune la casa verişoare ei şi cineva a răspuns la 
telefon şi a spus: Nu este casa lui Akram. Aceasta este casa 
Statului Islamic”. O femeie asiriană din Tal Shamran care trăieşte 
în Beirut a spus că nu a reuşit să facă contact cu cu membrii 
familiei sale. „Reţelele de telefonie au fost tăiate, telefoanele 
mobile le-au fost închise. Au fost măcelăriţi? Sunt încă în viaţă? 
Căutăm veşti. Familia mea m-a vizitat luna trecută şi s-a întors în 
Siria. Erau conflicte, dar era normal, nimic excepţional. Mă simt 
fără speranţă. Nu pot să fac nimic decât să mă rog pentru ei”, a 
declarat aceasta. 

LUPTE LÂNGĂ GRANIŢA CU TURCIA 
Creştinii au constituit aproximativ 10% din populaţia Siriei de 22 
milioane, înainte de răscoala împotriva preşedintelui Bashar al-
Assad, care a început cu aproape patru ani în urmă. Asirienii, care 
erau în jur de 40 000 în Siria, sunt creştini nestorieni şi vorbesc 
siriacă, o formă de aramaică, limba Lui Cristos. Mulţi asirieni au 
fugit în Siria nu doar să scape de conflictul din ţară, dar şi de 
atacurile violente din partea grupurilor extremiste ca ISIS, care a 
forţat creştinii care trăiesc pe terotoriile controlate de ei fie să 
se convertească la islam, fie să plătească o taxă religioasă, fie să 
înfrunte moartea.(www.știricreștine.ro) 


