„CU NICI UN CHIP...!!!”

Adesea, drumul nostru pare un labirint... nu mai ştim cum să ieşim, avem
impresia că ne-am rătăcit. Nori negrii
vin să întunece cerul nostru. Stări de
zbucium, de tulburare și îndoială ne
slăbesc duhovnicește și suntem atât de
frământați și obosiţi din cauza îngrijorărilor. Și dacă pentru un timp, marele
vrăjmaș al sufletului nostru este biruitor,
ne vom ridica din abaterea noastră căci
avem o făgăduinţă: „Nicidecum n-am
să te las, cu niciun chip nu te voi pă-

răsi.” (Evrei 13:5b)
Acest verset de preţ nu făgăduieşte că
vom fi scăpați de necazuri, dar el ne asigură că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Aceasta făgăduinţă este spusă cu
o putere deosebită și este repetată de mai
multe ori în Sfânta Scriptură. Acest
lucru s-a făcut ca siguranţa noastră să fie
și mai întărită. Putem să fim chemaţi să
trecem prin încercări și drumuri care să
ne facă să ne mirăm, dar vom avea oriunde prezența, ajutorul și îngrijirea
Domnului!
Viața noastră nu trebuie să fie o viață
plină de griji și nelinişte, ci o viață de
credință fericită. Tatăl nostru ceresc cunoaşte nevoile copiilor Săi, deci ştie de
ce avem nevoie înainte de a-I cere ceva.
Doamne! dacă Tu spui: „nu te voi părăsi”, eu Îți voi răspunde: „și eu Te voi
lăuda“. Amin
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”Cu nici un chip...!!!”

„eu tot mă voi bucura în Domnul,
mă voi bucura în Dumnezeul
mântuirii mele! Domnul
Dumnezeu este tăria mea; El îmi
face picioarele ca ale
cerbilor şi mă face să merg
pe înălţimile mele.
Habacuc 3:18-19
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Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Psalmi 16:8

„Şi am auzit un glas tare care ieşea
din scaunul de domnie şi zicea: „Iată
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va
locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi
Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor.“
Apocalipsa 21:3
Ce necuprins e Dumnezeu
Când nici chiar timpul nu-L încape
Există doar din veşnicii
Fără-nceput şi fără moarte.

Cât de măreţ e Dumnezeu
Când universuri nepătrunse,
Planete, galaxii sau sori
Încremenesc naintea Lui, supuse.
Ce Suveran e Dumnezeu
Că-n lumea asta mare
Se-ntâmplă numai ce vrea El
Chiar ce-i născut din ne-ascultare.
Ce înţelept e Dumnezeu
Cum ştie să conducă-n toate
Destin şi timp, te naşti sau mori
Pe toate le socoate.
Continuare pag. 2

Şi-aşa de necuprins cum e
Strălucitor şi sfânt decât orice
lumină
Plecat spre pulbere şi lut
Din mine şi-a făcut colibă.

Sunt purtător de Dumnezeu
Prin pribegia lumii-amare
Şi rabd oricât ar fi de greu
Că-n rai coliba va fi El,
Iar eu închinător spre neuitare.

Continuare din pag.1

Cât de milos e Dumnezeu
Că numai din iubire
Fără-alt motiv, El a iertat
Un păcătos ca mine.

pastor Daniel Chereji

Câteodată ne simţim uscaţi, obosiţi,
plictisiţi, sau prea preocupaţi şi atraşi de
alte lucruri copleşitoare din jurul nostru,
dar cel mai important, din punct de vedere spiritual ne simţim goi. Parcă bucuria dispare, entuziasmul l-am pierdut
şi pare de neregăsit. Atunci avem nevoie
ca cineva să ne întrebe: Îţi mai aduci
aminte?
Bunătatea cu care s-a purtat Domnul
cu noi, este de neuitat şi de neînlocuit.
Peste tot în Biblie găsim cum Dumnezeu spune poporului său să-şi aducă
aminte de ce a făcut El pentru ei, şi acest
lucru să fie ţinut minte în primul rând ca
o încurajare.
El ne spune: „Adu-ţi, dar, aminte de
unde ai căzut;” (Apocalipsa 2:5a).
De asta avem nevoie, de amintirea momentului în care am început în viaţă

relaţia cu Dumnezeu, atunci înţelegem
de unde am căzut, şi aşa ajungem la pasul emoţional la nivelul inimii când regretăm din tot sufetul ceea ce am făcut,
şi acest lucru Pavel îl numeşte ”Întristare dupa voia lui Dumnezeu".
Câteodată e necesar să treci prin dureri
pentru a afla ce înseamnă bunătatea
Domnului și bucuria care ți-o dă El.
Dragostea lui Dumnezeu îți aduce
atâta putere și înviorare și poți face față
oricărei probleme; de aceea: „Curăţămă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi
voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să
aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care
le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.” (Psalmul 51:7-8)
Cu simpatie,
Zana Metac

„Roada Duhului, dimpotrivă, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este
lege. ” (Galateni 5:22-23) Meditând la
acest verset am înţeles că la fel cum
fructul nu poate creşte în orice climat şi
condiţii, tot aşa roada Duhului nu poate
creşte în viaţa oricărui om. Roada creşte
într-un climat binecuvântat cu belşug de
Cuvânt şi de Duh. Să ”umblăm prin

Duhul” (Galateni 5:25b). Pentru aceasta e nevoie de Cuvânt, rugăciune, părtășie și închinare împreună cu oamenii lui
Dumnezeu. Dar aceasta mai înseamnă și
”smulgerea buruienilor” încât sămânța
Cuvântului să poată prinde rădăcină și
să aducă roadă. Trebuie să ne amintim
că roada este produsă să fie consumată
nu să fie expusă şi admirată. Cei de
lângă noi mor de foame după dragoste,
bucurie, pace şi toate celelalte.
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BARIERA DE POTENŢIAL

Eram o adolescentă exaltată când am
asociat noţiunea fizică şi cuvintele cheie care o descriu (electron, atom liber,
cristal, distribuţie, orbite permise, nivele, salt, tranziţie, energie de activare,
cuantă de acţiune, mişcare liberă, etc.)
cu organizarea societăţii umane, cu aspiraţia omului spre libertate, spre lumină
şi cu tot ce i se putea cere sau întâmpla
în legătură cu aceasta. Valenţele simbolice ale sintagmei barieră de potenţial mi
s-au redeşteptat şi consolidat în urmă cu
o săptămână prin predica fratelui pastor
"Invitaţie la aventură".
”Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am
voinţa să fac binele, dar n-am puterea
să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l
fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau
să-l fac, iată ce fac!” (Romani 7:1819)
Sunt convinsă că toţi am trecut prin perioade mai lungi ori mai scurte, din viaţa
noastră de ucenici ai Domnului Isus,
când n-am trecut bariera de potenţial.
Poate am întîrziat o clipă gestul aşteptat,
care după aceea nu-şi mai avea rostul;
poate am greşit frecvenţa sunetului ori
intensitatea lui; poate faptele nu ne-au
susţinut pe deplin şi convingător cuvintele. E atât de uşor să te laşi cuprins de
indiferenţă, rutină şi formalism, alunecând în neveghere!
Suntem răscumpăraţi din moarte cu
continuare din pagina 2

Când oamenii le găsesc în viețile noastre, ei știu că noi avem ceva ce lor le lipsește. Nu avem roadă pentru consumul
propriu; roada este pentru ca alții să
poată fi hrăniți și ajutați, iar în acest fel
Cristos să poată fi slăvit și onorat în

sângele sfânt al Domnului Isus Hristos
"trimişi să dăm vestea cea bună până
la marginile pământului, ca să aducem
roadă pentru Dumnezeu." Dar cum s-ar
putea acest lucru fără să fi adus întâi
roadă dintre cei apropiaţi, din familie?!
Şi cum ar putea rodi o plantă, chiar în
sol fertil, dacă nu-şi poate trage seva,
nefiind udată corespunzător? Mă gândesc desigur la mine şi la cei opt ani de
când prin harul Domnului, am primit o
cuantă de lumină şi am fost ridicată din
groapa mea de potenţial; trăiesc altfel,
dar încă n-am acumulat cantitatea de energie suficientă pentru a radia eu însămi
o cuantă de acţiune. Nu-i mai puţin adevărat că dacă faci de mai multe ori un
lucru, pe care altcineva nu îl face defel,
datele problemei se schimbă, însă rezolvarea se află în acelaşi loc: BIBLIA
- fiind în totalitate „...insuflată de
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.”
(2 Timotei 3:16-17)
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru îndelunga răbdare şi bunătate şi mă rog
ca Duhul Sfânt să lucreze în noi roada
Sa desăvârşită , ca să fim plăcuţi înaintea Lui prin faptele izvorâte din dragoste
frăţească neprefăcută!
Irina Gherghel
toate.
Fie ca Duhul Sfânt să lucreze cu putere în viețile noastre, să ne lăsăm umpluți
și călăuziți, să ne supunem Lui pentru a
putea învinge firea pământească și a fi
plini de roadă.
Dan Matei
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