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 Editorial. Ana sau Nu dispreţui nevoia ! (III) 
  
 Nevoi au mulţi oameni şi multe dintre ele nu se vor îndeplini niciodată, 
fiindcă unii oameni nu cred ; nu-L cred pe Domnul Isus pe Cuvânt. În mintea lor EL 
este ca un simplu om ... care îţi poate promite, dar nu te poţi baza pe promisiunile lui ! 
Avem aceste promisiuni, dar nu le luăm ca fiind pentru noi ; să spună creştinul : 
 „Special pentru mine a fost scris în Cuvânt” ! Acest fel de credinţă este bună, 
fiindcă Noul Testament este pentru urmaşii Domnului Isus, iar cei care ÎL cred pot 
obţine ceea ce au nevoie !  
 O altă categorie de neîmpliniri din viaţă, sunt cele care ţin de dorinţele rele :  „De 
unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în 
mădularele voastre ? Voi poftiţi, şi nu aveţi ; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să 
căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, şi nu 
căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre” (Iacov 4 : 1 - 3). 
Aici intervine realitatea faptului că nu pot cere orice !  
 Mai bine zis, nu orice cerere, care se termină cu : „ ... Te rog, în Numele Domnului 
Isus”, va fi şi aprobată. Trebuie reamintit că : „ ... orice veţi cere de la Tatăl, în Numele 
Meu, vă va da” (Ioan 16 : 23), este o promisiune făcută ucenicilor Domnului, adică 
celor care merg după EL şi învaţă de la Isus !  
 Această promisiune nu este valabilă pentru oricine cere şi face o rugăciune 
frumoasă, ci este pentru ucenicii Domnului Isus de azi. De ce ? Ei nu cer orice ! Ei cer 
conform voiei lui Dumnezeu, deşi mai sunt şi excepţii :  „Fiii lui Zebedei, Iacov şi 
Ioan, au venit la Isus şi I-au zis : „Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.” 
El le-a zis : „Ce voiţi să vă fac ?” „Dă-ne”, I-au zis ei, „să şedem unul la dreapta Ta, 
şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” (Marcu 10 : 35 – 37). Ei nu au 
primit deşi au cerut cu îndrăzneală, cu gura largă cum este scris în Psalmul 81 : 10 : 
 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din ţara Egiptului ; 
deschide-ţi gura larg, şi ţi-o voi umple !”                  (Continuare în numărul următor) 

                        Anunturi :  
• Sâmbătă, 28 Martie 2015, de la 9,00 – 17,00 este 
Conferinţa Judeţeană de misiune externă. Invitaţii 
vor rămâne şi duminică 29 Martie 2015, dimineaţa 
şi seara. Cei care doresc să contribuie la misiunea  
externă o pot face, deoarece vom face o colectă  
sâmbătă dar vor fi puse şi cutii duminică. 
• 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.  

 

• A trecut la Domnul sora Lupu 
Floarea, înmormântarea a fost 
ieri. Să ne rugăm pentru Rodica 
şi pentru Liviu, cei doi copii ! 

ieri 



DOAR 8 MINUTE!  
O femeie  saraca cu un copil in brate, 
trecand pe langa o pestera a auzit o voce 
misterioasa care i-a spus: 
 
Intra si ia tot ceea ce iti doresti, dar sa nu 
uiti ceea ce-i mai important. Aminteste-ti 
ca dupa ce vei iesi poarta se va inchide 
pentru totdeauna. Asa ca profita de aceasta 

oportunitate, dar nu uita ce-i mai important. Femeia a intrat in pestera si a gasit 
multe bogatii. Fascinata de aur si bijuterii, a asezat copilul pe o stanca si a 
inceput sa stranga de zor tot ce putea duce. Vocea misterioasa i-a vorbit din 
nou: “ Ai doar 8 minute!” Cand au trecut cele 8 minute, femeia, incarcata cu 
aur si pietre pretioase, a fugit afara din pestera si poarta s-a inchis. Atunci si-a 
amintit ca a uitat copilul inauntru, iar poarta s-a inchis pentru totdeauna. 
Bogatia a durat putin, iar disperarea pentru totdeauna. 
La fel se intampla de multe ori si cu noi. Avem aproximativ 80 de ani pentru a 
trai in aceasta lume si o voce ne aminteste mereu:” Nu uita ce e cel mai 
important!” Si cele mai importante sunt valorile spirituale, familia si copii, 
viata, educatia, bunul simt, reputatia, dragostea, adevarul . In schimb 
castigurile, bogatia, placerile materiale ne fascineaza intr-atat incat uitam de 
ceea ce e mai important. 
 
Asa ne risipim timpul si dam la o parte esentialul: “ Bogatia sufletului.” 
Sa nu uitam niciodata ca viata in aceasta lume trece repede si ca moartea vine 
cand ne asteptam mai putin. Iar cand poarta vietii se inchide pentru noi, nu ne 
mai folosesc la nimic regretele. 
 
Traim intr-o lume de probleme, nelinistiti, si toate numai pentru ca am uitat ce 
e cel mai important: “Bogatia sufletului!” 
 
  

LEGEA ȘI HARUL 
Trăim vremuri grele, păcatu-i la culme,                                                               
Iar chipul, gândirea și traiul din lume 
Pătruns-au de mult în biserici de care 
  Spuneai înainte că-s conservatoare. 
Cândva nu-ndrăzneau credincioșii să vină 
Oricum în prezența cea sfântă divină 
A  Domnului viu, care cere sfințire, 

  Smerenie, teamă și neprihănire. 
Dar astăzi, e totul lumesc.. o grămadă 
Sunt prinși în păcate, sunt gata să cadă 
Făr’ s-aibe puterea să se mai ridice.. 
  Au fost sfinți odată? Privindu-i, n-ai zice. 
Și culmea, deși-s într-o jalnică stare, 
Sunt foarte aprinși și nervoși pe cei care 
    Au frică de Domnul și țin la Scriptură, 
    Având Legea-i sfântă în inimi și-n gură. 
Lumeștii spun: “suntem ok, avem Harul, 
Nu e important ambalajul, ci darul; 
Isus nu se uită la partea de-afară.. 
     Nu vrem s-auzim de porunci și legi iară!” 
Dar Haru-i mai aspru, să știți, voi toți care 
Trăind ca și lumea, veniți l-adunare 
Cântați, recitați, predicați (poate bine).. 
      Mai grea fi-va osânda când Domnul revine! 
Căci Legea a zis: dacă vreunul lovește 
Pe-un altul și moartea îi pricinuiește, 
Să moară și el, c-a lovit din voință; 
Să fie iertat nu va fi cu putință. 
Dar Harul a zis: dacă vreunul urăște 
Pe fratele său, și cu-ochi răi îl privește, 
E un ucigaș, criminal; îl așteaptă 
    Osânda Stăpânului, cruntă dar dreaptă! 
Legea a mai zis: dacă vreunul curvește, 
Și trupu-n păcat astfel și-l pângărește, 
Să fie ucis, este vrednic de moarte; 
Așa a lăsat Dumnezeu scris în Carte. 
  Dar Harul, el spune: de vreunul privește 
           Mai mult o femeie și-apoi o dorește, 
            A și preacurvit înlăuntrul său; iată, 
            N-ajunge în Rai, merge la Judecată! 
Vedeți? Luați aminte voi toți acei care 
Râdeți de trăirea mai conservatoare 
Și vă lăudați că cu voi este Harul, 
Aveți grijă numai, că vine amarul. 
             Treziți-vă azi, cât e timp, cât se poate, 
              Cât Domnul Isus încă iartă păcate, 
              Cât Duhul cel Sfânt încă ne mai vorbește; 
              Trezește-te-acuma și te pocăiește! 
Amin. 


