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Braþele lui Dumnezeu sunt
mereu deschise; noi suntem cei
care îi întoarcem spatele.
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Harul nu izvorãºte din ceea ce
facem noi pentru Dumnezeu, ci din
ceea ce a fãcut El pentru noi.

Sãrbãtoriþi

Trãim într-o lume a lui „care pe
care“, nicidecum a lui „care pe
care... iartã“.
Motivul pentru care Dumnezeu
ne cere sã iertãm este cã stã în firea
Lui.
Dumnezeu îmi iartã datoria
precum ºi eu iert datornicilor mei.
Îl iubesc cu adevãrat pe
Dumnezeu doar atât cât îl iubesc pe
omul pe care îl iubesc cel mai puþin.
Cristos ne acceptã aºa cum
suntem, însã o datã ce ne acceptã,
nu mai putem rãmâne aºa cum
suntem.
(Citate oferite de Adrian S. Cãlãcean; din
Tulburãtoarele descoperiri ale harului de Philip
Yancey, Editura Aquaforte, Cluj-Napoca, 2004.)
Cartea o gãsiþi în biblioteca bisericii.
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Tel.: 0257-280961; 0357-404114
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Domnul sã te binecuvânteze!

Isus a inversat rolurile: pentru
greºelile slujitorilor plãteºte Regele.

nu poþi sã nu observi cã mulþimile
se înghesuie în preajma Domnului
Isus. Ucenicilor le e drag sã fie cu
El. Pânã þi duþmanii Sãi remarcã
faptul cã este un prieten chiar þi al
vameþilor þi al pãcãtoþilor (Matei
11:19). De foarte multe ori suntem
surprinþi de raportarea Sa la cei din
jur, fiindcã ea contrasteazã cu ceea
ce noi suntem obiþnuiþi. Prin
exemplul þi învãþãtura Sa, Domnul
Isus ne prezintã un mod nou de a
ne relaþiona la oameni. Când le
spunea celor ce-L ascultau sã-þi
întoarcã þi celãlalt obraz (Matei
5:39) sau, când plin de o indignare
sfântã, n-a ezitat sã-i numeascã pe
farisei pui de nãpârci (Matei 23:33),
Domnul a demonstrat implicit un cu
totul alt set de principii pentru
trãirea în relaþii. De aceea cred cã
este cel mai potrivit sã învãþãm de
la El cum sã trãim în relaþiile
noastre. Invitaþia sa de a-L lua drept
model, pentru cã El este “blând þi
smerit cu inima,”este valabilã þi în
privinþa aceasta. Autorul cãrþii ne
sugereazã þase principii desprinse
din relatãrile Evangheliei.
Vã propun sã ne uitãm la ele ca întro oglindã, ca sã vedem cât de
diferiþi sau asemãnãtori suntem
faþã de El în raportarea noastrã la
alþii.

Cu toþii am experimentat deopotrivã
delectarea þi dezamãgirea în relaþii.
Ne-am bucurat sã þtim cã avem pe
cineva aproape, pe care sã ne
putem bizui, dar am suferit când am
fost dezamãgiþi tocmai de acea
persoanã. Deþi suntem creaþi sã
tânjim dupã relaþii, totuþi, ne este
teamã de ele. De ce oare? Sigur,
cel mai simplu rãspuns poate fi
gãsit în realitatea cãderii, prin care
omul þi-a fracturat atât relaþia cu
Dumnezeu, cât þi relaþia cu
semenii. Poate exista însã un
remediu? sau suntem condamnaþi
sã pendulãm între delectare þi
dezamãgire în relaþii? la cine sã
apelãm? existã vreun specialist în
relaþii care ar putea sã ne ajute în
aceastã situaþie?
Sãptãmâna aceasta mi-a cãzut în
mânã o carte care ne oferã un
rãspuns la frãmântarea noastrã.
Rãspunsul este cât se poate de
simplu: vino þi învaþã de la Isus,
specialistul numãrul unu în relaþii.
Cartea la care fac referire este
scrisã de Tom Holladay, se
numeþte The Relationship
Principles of Jesus (Principiile relaþionale ale lui Isus) þi din pãcate
încã nu este disponibilã în limba
românã. Când citeþti Evangheliile,
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1. Priveþte relaþiile ca o
prioritate!
Toatã Legea þi prorocii sunt
cuprinse în doar douã porunci care
vizeazã relaþiile: “…Sã iubeþti pe
Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu, cu tot
cugetul tãu, þi cu toatã puterea ta”;
iatã porunca dintâi. Iar a doua este
urmãtoarea: „Sã iubeþti pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi.”
(Marcu 12:30-31). Sã nu credeþi cã
Domnul Isus, când era pe pãmânt,
n-a înþeles deopotrivã frumuseþea
þi frustrarea care provin din relaþii.
El a venit totuþi sã ne arate cum sã
ne putem bucura în relaþie cu
Dumnezeu þi cu semenii deopotrivã. În vreme ce citim în aceste
zile Evangheliile, sã încercãm sã
ne alãturãm imaginar mulþimii carel înconjura pe Domnul Isus, ca sã
vedem cum în orice împrejurare, El
a cãutat intenþionat relaþiile cu cei
din prejma Sa, chiar þi atunci când
întrebãrile sau intenþia lor nu erau
deloc potrivite.

când sunt lovit sau jignit. Gestul
acesta nu þine de condiþia mea
fizicã, ci de condiþia mea spiritualã.
De aceea trebuie sã recunosc
mereu cã despãrþit de El nu pot face
nimic.
3. Comunicã din inimã!
Exact aþa cum o maþinã are nevoie
de combustibilul potrivit pentru a
funcþiona, relaþiile au nevoie de o
comunicare adecvatã. Am
experimentat cu toþii impactul
devastator al alegerii nepotrivite a
unui cuvânt care a perturbat
complet comunicarea, declanþând
emoþii ce nu au mai putut fi
controlate. Domnul Isus ne ajutã nu
doar sã ne alegem corect cuvintele,
ci sã învãþãm sã ne þinem inima
curatã, fiindcã din inimã ies la
suprafaþã vorbele noastre. Cãci din
prisosul inimii vorbeþte gura (Matei
12:34).
4. Cum judeci, aþa vei fi judecat!
Domnul Isus nu ne-a interzis
evaluarea criticã, ce are de a face
cu discernerea corectã a lucrurilor,
ci ne-a avertizat cu privire la duhul
þi motivaþia cu care ne grãbim sã
emitem judecãþi cu privire la alþii. Nu
judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi. Cãci
cu ce judecatã judecaþi, veþi fi
judecaþi; þi cu ce mãsurã mãsuraþi,
vi se va mãsura (Matei 7:1-2).
Adevãratul secret pe care Domnul
vrea sã-l învãþãm este cum sã
comunicãm deopotrivã adevãr þi
dragoste, fãrã sã cãdem în tentaþia
de a judeca motivaþiile semenilor
noþtri.

2. Iubeþte cum iubeþte El!
Unul dintre adevãrurile centrale ale
Scripturii este faptul cã dragostea
lui Dumnezeu este întotdeauna la
timpul prezent. Ca unii care suntem
beneficiari ai dragostei Sale, nu
trebuie sã uitãm cã ea ne-a fost
datã pentru a curge, în acelaþi fel,
înspre alþii. Vã dau o poruncã nouã:
Sã vã iubiþi unii pe alþii; cum v-am
iubit Eu, aþa sã vã iubiþi þi voi unii
pe alþii (Ioan 13:34). Ca sã
împlinesc porunca Lui am nevoie
de o putere ca a Lui. Cel mai greu
exerciþiu este întoarcerea obrazului
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5. Cel mai mare sã fie slujitorul þi se facã. Cel mai mare obstacol în
vostru.
calea relaþiilor corecte nu va fi
Cel mai mare dintre voi sã fie reacþia celuilalt, ci egoismul propriu.
slujitorul vostru (Matei 23:11). Dacã Nu vom putea sã ne bucurãm de
vrem sã ne bucurãm de relaþiile relaþii decât în mãsura în care ne
noastre, trebuie sã învãþãm cum sã vom rãstigni eul nostru.
trãim permanent cu tensiunea între
dorinþa noastrã de mãrire sau de a fi Gândiþi-vã ce ar putea sã însemne
centrul atenþiei þi decizia de a-i sluji relaþiile noastre, dacã fiecare dintre
pe cei din jurul nostru. Cea mai noi ne-am pune pe inimã sã trãim
mare împlinire le este promisã celor aceste principii ale Domnului Isus!
care slujesc,
nueste
celor
care
sunt
Câte
nu ar
cunoaþte
un
Grupul
etnic Jat nu
un grup
etnic
omogen,
carefamilii
sã locuiascã
într-o
anumitã zonã
slujiþi.
adevãrat
reviriment
sau
câte
þi sã vorbeascã aceeaþi limbã, ci îþi pãstreazã identitatea chiar dacã sunt o populaþie
prietenii
nu ar þiputea
fi reînviate,
nomadã împrãþtiatã prin: India, Pakistan þi Rusia,
prin origine
ocupaþie.
6. Localizare:
Trateazã-i Nord-Vestul
pe alþii aþa
cum ai dacã ne-am înrola în þcoala Sa!
Indiei
Limba:
vrea
sã fiiHindi-Panjabi
tratat tu!
Cum ar arãta relaþiile din biserica
Numãr: de
15.354.000
membricum o noastrã, dacã fiecare am fi dispuþi
Regula
aur, aþa
Religie: 99,91
% hinduþi
cunoaþtem
în mod
obiþnuit, nu este sã exersãm trãirea acestor principii
Evanghelici: 0,00 %
„cel ce are aurul face regula,”ci “ce în viaþa de zi cu zi? Întrebarea
Biblia: a fost tradusã în întregime în 2000
voiþi sã vã facã vouã oamenii, decisivã este însã: Vrem noi lucrul
faceþi-le þi
voi la fel (Luca 6:31). acesta?
Rugaþi-vã
pentru:
Dacã
vrei sãcreþtini
afli cecare
ar vrea
celãlalt
Domnul cu siguranþã vrea!
- misionari
sã lucreze
printre jatieni;
câþtigarea
Cristos
a celor
de -la
tine, nupentru
trebuie
decât
sã ce
telocuiesc în þãri creþtine;
- pocãinþã
ce aud
pe internet;
gândeþti
ce celor
anume
þi-arEvanghelia
place þie sã
Onisim Mladin
- ocrotirea celor ce hotãrãsc sã-L urmeze pe Domnul Isus.
Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!

Nou-nãscut

Binecuvântare

Perioada:
16-21 August
2010
Locaþia: CHISINDIA
(jud. Arad)
Dumnezeu
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familia
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Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile! (1 Tes. 5.18)
În data de 14.11.2010, în serviciul
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În desfãºurarea serviciului dorim sã avem o participare a tuturor
Vino alãturi
de noi!
membrilor
din bisericã.
Vom încheia serviciul divin cu o agapã.
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