continuare din pagina 3

Fiecare dintre ei a fost atras mai aproape de Dumnezeu şi au avut un impact asupra oamenilor din jurul lor. Problemele tale te obligă să priveşti la
Dumnezeu şi să depinzi de El în loc de
persoana ta.
Nu vei ştii niciodată ce poate face
”Nu stingeţi Duhul!” 1Tesaloniceni 5:19
Prezenţa Duhul Sfânt în viaţa credinciosului este una din cele mai mari
binecuvântări, El fiind Cel care vine să
controleze viaţa noastră pentru a maximiza potenţialul nostru spiritual atât în
privinţa trăirii unei vieţi curate cât şi în
prinvinţa rodirii, a slujirii, a călăzirii.
Duhului Sfânt funcţionează ca un sensor
care indică starea “tehnică”- starea
noastră spirituală. Când un bec indică o
defecţiune, stingând becul nu rezolvi
defecţiunea.
Ca şi copii ai lui Dumnezeu trecem zi
de zi prin diferite situaţii în care Duhul
Sfânt ne este un nemăsurat ajutor. El se
apropie de inima noastră atunci când
greşim şi ne mustră. El ne îndrumă în
deciziile vieţii, ne ajută să înţelegem
Scripturile, pune în inima noastră im-
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Dumnezeu până când Dumnezeu nu este
tot ce ţi-a rămas. Aşa că, puneţi-vă nevoile în mâinile Lui puternice şi iubitoare şi priveşte ce se întâmplă.
Mihai, Mioara şi Elisei Dumitru
An XV, Nr. 707 din 15 iunie 2014

EDITORIAL
bold pentru a sluji şi rodeşte în noi
ajutându-ne să devenim tot mai mult o
binecuvântare pentru cei din jur.
Apostolul Pavel face un apel ferm şi
plin de putere înţelegând cât de multe şi
mari ar fi pierderile dacă în Biserica
Domnului ar fi oameni care sting Duhul.
Dar ştie, de asemenea, cât de mari sunt
binecuvântările într-o comunitate în care
cei locuiţi de Duhul Sfânt Îi şi permit să
se manifeste fără a-L stinge prin persistenţă în păcat, prin indiferenţă faţă de
Cuvântul Scripturii, sau orice altă atitudine împotrivitoare lucrării Sale depline.
Doamne ajută-ne să fim mereu aprinşi
de Duhul!

pastor Daniel Chereji

Luni
ora 18.00 Întâlnire învățătorii de copii
Luni
ora 19.30 Întâlnire cu personalul din sistemul de sănătate(asistente, infirmiere, farmaciste)
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Țara de sus
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”Nu stingeți Duhul !”

„Temeţi-vă de Domnul, voi,
sfinţii Lui, căci de nimic nu duc
lipsă cei ce se tem de El!”
Psalmi 34:9

pastor Nicu Lăcătuş

Anunţuri

DIN CUPRINS:

DUMNEZEU
MERITĂ PREMIUL ÎNTÂI
„Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci
Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!“
(Psalmi 115:1)
Soseşte vacanţa. După efort intens,
lecţii complicate, muncă asiduă, teste şi

examene, urmează un timp de relaxare
şi odihnă binemeritat.
Negreşit, efortul conjugat al părinţilor şi copiilor trebuie apreciat, mai ales
acolo unde există rezultate semnificative. La urma urmelor, cu toţii trebuie
felicitaţi pentru că timp de un an au depus eforturi şi sacrificii pentru a duce lucrurile la bun sfârşit.
Însă, dincolo de aplauzele şi aprecierile îndreptate spre oameni, fie ei părinţi sau copii, indiscutabil, meritele
sunt ale Domnului.
Dumnezeului nostru măreţ şi suveran
I se cuvin toate laudele şi aprecierile.
Fără El, fără prezenţa Sa permanentă, fără purtarea de grijă providenţială, fără ocrotirea Sa, fără înţelepciunea pe care a ştiut să o reverse
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vrăjmaşului şi de şiretlicurile sale ascunse.
Este meritul exclusiv al Domnului
că a revărsat peste noi harul şi îndurarea Sa, pentru că gândurile Sale
au fost de propăşire şi înaintare,
vrând să ne fericească şi să ne bucure
inima.
Dumnezeu are toate meritele deoarece S-a comportat asemenea unui tată,
astfel încât copiii Lui să nu ducă lipsă
de nimic.
Tocmai din aceste motive, oamenii
cu inimi înnoite şi recunoscătoare vor
şti să privească dincolo de eforturile lor,
spre meritele minunate ale Domnului,
ştiind foarte bine că nu noi merităm aprecierile şi laudele, ci Domnul.
Mai presus de oricine şi orice, Domnul merită premiul întâi.
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peste copiii Lui, fără călăuzirea clară
din momentele dificile şi fără bunătatea
şi dragostea pe care le-a turnat peste noi
cu generozitate, nimeni nu ar fi ajuns
până aici.
Dumnezeu are toate meritele pentru
felul în care s-a îngrijit de resursele materiale, dându-ne pâinea de care am avut
nevoie, îmbrăcămintea şi tot ceea ce era
nevoie pentru subzistenţă.
Dumnezeu are toate meritele pentru
felul în care a ştiut să ne protejeze integritatea fizică, dând părinţilor putere
de muncă şi sănătate, iar pe copii ferindu-i de atâtea pericole potenţiale care se
găsesc la tot pasul.
Dumnezeu are toate meritele pentru
că a oferit sprijin şi încurajare în momentele de dificultate şi a ştiut să spună:
„mergi înainte” celui căzut în genunchi
din cauza poverilor.
Dumnezeu are toate meritele pentru
felul în care a ştiut să fie scut şi pavăză,
ţinându-şi copiii departe de uneltirile

pastor Daniel Chereji

ȚARA DE SUS
Dragii mei, m-am bucurat tare mult că
am putut, cu ajutorul Domnului, să ne
reîntâlnim, chiar dacă pentru scurt timp.
Când am sosit, trei săptămâni îmi păreau
destul de mult, și aveam în minte atâtea
lucruri pe care aș fi vrut să le fac și locuri în care să merg. Dar timpul a zburat
mult prea repede... parcă a fost un vis.
Probabil așa ne va părea în veșnicie
viața noastră pământească, cu toate bucuriile, durerile și zbuciumul ei. Diferența va fi că acolo ne vom bucura, și iar
ne vom bucura, și-l vom lăuda pe Domnul, și bucuria nu se va mai sfârși. Acolo
nu va mai fi nici despărțire, iar trupurile
noastre de slavă, nesupuse putrezirii, nu
vom mai cunoaște boala și alte atâtea
limitări pământești.
Deocamdată trăim pe pământ, și viața
pe pământ nu e ușoară, oriunde ai fi. Una dintre problemele mele, ca româncăamericană, este că nu mă mai simt chiar
la locul meu nici în România, nici în
America. Când sunt aici mi-e dor de

România, iar când sunt în România mi-e
dor de America. Românii zic că-s "americancă", iar americanii zic că sunt româncă.
Dar până la urmă, problema asta cred
că-mi face bine. Dacă m-aș simți prea
comfortabil și la locul meu aici pe pământ, nu aș mai avea dorința sa merg în
cer. Așa e foarte clar pentru mine ca sunt
doar un călător pe acest pământ și cetățenia mea este în ceruri. Iar când îmi
voi sfârși alergarea și Domnul mă va chema acasă, voi merge în țara mea eternă,
în locul extraordinar pe care Domnul mi
l-a pregătit în ceruri.
Până atunci, cu dor și drag, vă salut de
pe meleagurile însorite ale Californiei.
Domnul să va ajute și să vă întărească în
tot ce aveți de făcut, și să ne revedem cu
toții cu bine, în România, în America,
sau în țara de sus. N-am uitat de "prima
pe dreapta"
Claudia Păduraru

PE CINE TE BAZEZI?

„Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă
şi pace.” (Romani 8:6)
Vă salutăm cu multă pace din Danemarca. Dorim în primul rând să vă anunţăm că familia noastră se măreşte!!!
Dumnezeu a hotărât să ne binecuvânteze cu un copilaş şi acest lucru ne-a bucurat enorm de mult şi abia aşteptăm
momentul în care o să îl putem ţine în
braţe.
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Umblarea noastră cu Dumnezeu aici
în Danemarca este un proces important
pentru noi şi aici între străini pe zi ce
trece ne călim din punct de vedere spiritual. Ne dorim ca în fiecare zi să fim
plăcuţi Lui. Dumnezeu să ne dea putere
tuturor să fim vestitori ai Evangheliei
oriunde în lumea asta. Dumnezeu să fie
Slăvit în veci de veci, Amin.
Andi şi Ioana Zaneni

“Să ne punem încrederea nu în noi
înşine, ci în Dumnezeu” (2 Corinteni
1:9)
Domnul Isus a spus: ”În lume veţi
avea necazuri” (Ioan 16:33). Rezolvi o
problemă şi apare alta în locul ei. Nu
toate sunt mari, dar toate sunt necesare
pentru creşterea noastră spirituală. Cum
se poate evalua puterea unui lucru?
Testându-l! Biblia spune: ”…nu vă
mirați de încercarea de foc din mijlocul
vostru, care a venit peste voi ca să vă
încerce” (1Petru 4:12-13).
Una din experienţele care te îmbogăţesc cel mai mult în viaţă va veni din
cele mai grele clipe - când ai inima

frântă, când te simţi abandonat, când nu
mai ai alte opţiuni, când nivelurile de
durere au ajuns la maxim şi te întorci
spre Dumnezeu. Atunci înveţi să rosteşti
rugăciuni sincere, din inimă înaintea lui
Dumnezeu.
Când suferi nu ai energie pentru rugăciuni spirituale, şi atunci descoperi că
“Domnul este aproape de cei cu inima
înfrântă” (Psalmul 34:18). Dumnezeu
l-ar fi putut ţine pe Iosif departe de închisoare, pe Daniel l-ar fi putut feri de
groapa cu lei, pe Pavel l-ar fi putut scuti
de naufragiu, dar n-a făcut-o.
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