CUTIUȚA ÎNGRIJORĂRILOR
"Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice
lucru aduceţi cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere vă
va păzi inimile şi gândurile în Hristos
Isus". Filipeni4:6,7
O prietenă de-a mea îmi spune într-o
zi că ea are o cutiuţă în care îşi ”aruncă”
toate îngrijorările acolo. Adică de fiecare dată când are un motiv de îngrijorare scrie acel motiv pe un bileţel, îl
aduce înaintea Domnului, îi mulţumeşte
Lui că El singur se îngrijeşte de acea
problemă după care pune acel bileţel într-o cutie, pe care ea a numit-o "cutia
îngrijorărilor". "Satana este foarte viclean şi vrea să-mi fure bucuria presărându-mi din nou în gând motive de îngrijorare, îmi spunea ea, dar eu mă rog
din nou Domnului până când pacea Lui
care întrece orice pricepere îmi inundă
mintea şi inima."
Este aşa de important să veghem... să
veghem asupra inimii noastre dar mai
ales asupra gândurilor noastre. "Vegheaţi dar pentru că potrivnicul nostru
diavolul răcneşte ca un leu şi caută pe
cine să înghită." Bătălia se dă la nivelul
minţii. Dacă diavolul câştigă mintea
noastră atunci "îngrijorările veacului
acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor
îneacă Cuvântul şi ajungem neroditori"
Matei 13:22. Observăm că bucuria ne-a
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fost furată, nu mai avem pace şi acţionăm ca nişte oameni fireşti.
Dar dacă veghem prin rugăciune şi punem Cuvântul lui Dumnezeu în mintea
noastră atunci Duhul Domnului ne va
aduce aminte la momentul potrivit promisiunile Lui cu care putem să ne împotrivim diavolului şi el v-a fugi de la
noi. "Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi." 1Petru5:7. "Nu te teme
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău; Eu
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare".
Isaia 41:10
Tabita Morar
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 Serviciu de închinare:
Sărbătoarea de Mulțumire
Duminică ora 17.00 Agapă
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Cutiuța îngrijorărilor

„Cartea aceasta a Legii să nu se
depărteze de gura ta; cugetă asupra ei
zi şi noapte, căutând să faci tot ce este
scris în ea; căci atunci vei izbândi în
toate lucrările tale şi atunci vei lucra
cu înţelepciune.”
(Iosua 1:8)

EVANGHELIA
ACOPERITĂ
„Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt
pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului
acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care este
chipul lui Dumnezeu.“
(2 Corinteni 4:3-4)
Evanghelia, adică vestea bună care vine
din partea lui Dumnezeu, anunţându-i pe
oameni că pot găsi iertare de păcate prin

credinţa în jertfa răscumpărătoare a lui
Isus Cristos este cea mai extraordinară
veste care a răsunat vreodată pe întreg
Pământul.
Cu toate acestea, există oameni pentru
care Evanghelia adevărată este acoperită.
Aceştia sunt oamenii aflaţi pe calea pierzării, a căror minte a fost orbită de Diavolul.
Odată ce Satan a reuşit să le întunece
gândirea, profitând şi mai mult de mintea
necredincioasă a acestora, starea de ignoranţă şi necunoaştere a voii lui Dumnezeu este maximă.
Omului necredincios îi este imposibil
să ajungă la cunoştinţa adevărului mântuirii fără intervenţia supranaturală a lui
Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt poate
alunga întunericul ce bânContinuare pag. 2

AȘTEPTAREA CREDINCIOȘILOR
„Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi
decât bucurie, dar nădejdea celor răi
va pieri.” (Proverbe 10:28)
Pe zi ce trece vedem tot mai mult cum
se împlinește Cuvântul lui Dumnezeu.
Văzând tot ce se întâmplă în jurul nostru
mă face să îmi doresc tot mai mult ca
Domnul Isus să vină mai repede și simt
că acest moment este tot mai aproape,
mai aproape decât cred.
Bineînțeles că nu e plăcut ce se întâmplă în lume astăzi, dar noi știm bine că
aceste lucruri trebuiau să se întâmple și
că sunt doar începutul. Dar trăind aceste
vremuri de pe urmă (nu mai putem vorbi
de o simplă posibilitate, ci aceasta este
realitatea) mă face să îmi analizez tot
mai mult viața și să caut tot mai mult să
fiu cu adevărat pregătită pentru venirea
Domnului.
Cei răi, cei necredincioși, în zadar cred
că vor scăpa chiar dacă L-au uitat pe
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adevărului Evangheliei.
Evanghelia mântuitoare îl are în vedere pe Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat.
Putem deveni fericiţii beneficiari ai
Evangheliei în clipa în care accep-tăm
identitatea şi lucrarea de la cruce a lui
Isus Cristos.
Odată ce inimile sunt luminate de
adevărul Evangheliei, mintea necredincioasă devine plină de credinţă, iar ceea
ce a orbit Diavolul capătă vindecare deplină prin atingerea înnoitoare a Duhului
Sfânt. Din momentul acela, Evanghelia
care cândva a fost acoperită devine cel
mai clar şi limpede adevăr din Univers,
iar viaţa începe să se scalde în binecuvântatul mesaj adus de aceasta.

Continuare din pag.1

tuia minţile necredincioase.
Printr-o lucrare a harului lui Dumnezeu, în acea beznă a necredinţei, va răsuna cu fermitate şi dragoste în acelaşi timp,
vocea Domnului care porunceşte să fie
lumină.
Atunci, vălul necredinţei este dat la o
parte şi dintr-o dată în faţa ochilor noştri
apare slava lui Isus Cristos.
Atinşi de harul lui Dumnezeu şi binecuvântaţi cu darul credinţei, descoperim
cu uimire ceea ce înainte era ascuns de
ochii noştri.
Din nefericire, pentru cei mai mulţi oameni Evanghelia continuă să fie acoperită. Necredinţa, influenţa Diavolului,
ignoranţa, starea de păcătoşenie, dezinteresul spiritual, auto mulţumirea şi formalismul religios sunt doar câteva aspecte care contribuie la starea de orbire
spirituală care face imposibilă aflarea

pastor Daniel Chereji

Dumnezeu, dar El îi cunoaște pe ai Săi!
„Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu
stă nezguduită, având pecetea aceasta:
„Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai
Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!””
(2 Timotei 2:19)
Viața aici pe pământ va deveni tot mai
grea, dar știu că nădejdea care El ne-a
dat-o, așteptarea și crendincioșia vor fi
răsplătite de Dumnezeul meu MINUNAT și bucuria întâlnirii cu El va fi neprețuită!
Roxana Tentiș

“AȘ VREA SĂ DEPUN O PLÂNGERE LA CURTEA SUPREMĂ!”
să îi judecăm planurile? Iov 33:13-14
Înconjurată fiind de tot mai mulți oa“Vrei dar să te cerţi cu El pentru că nu
meni care se încadrează în acest subiect
dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
sau comit această greșeală, am ales să
Dumnezeu vorbeşte însă când într-un
scriu aceste cuvinte, ca un îndemn la
fel, când într-altul, dar omul nu ia seaveghere. De la mic la mare fiecare are
ma.”
din nefericire, nemulțumirea proprie. NeÎnsă nu avem noi un Dumnezeu în care
mulțumire față de părinți, nemulțumire
ne putem pune încrederea? Căci: Iov
față de ceea ce are, nemulțumire față de
5:17-19 "Ferice de omul pe care-l cearconducători sau sistem, deși tot aceștia
tă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea
au puterea de a aduce o schimbare, sunt
Celui Atotputernic. El face rana şi tot El
personajele care preferă să tacă și să puo leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămănă o notă de negativism la fiecare pas al
duieşte. De şase ori te va izbăvi din nelor. Din nefericire, se aud din ce în ce
caz şi de şapte ori nu te va atinge răul."
mai multe voci care îmbrăcate într-o
Nu putem fii biruitori decât prin El…
smerenie falsă își plâng de milă și îl acuCăci fără El am fi un abur... Astfel că
ză pe Dumnezeu de o pedeapsă incorezolvarea tuturor problemelor noastre
rectă. ”Ei„ care au fost mereu corecți și
se află în Cuvânt: Iov 22:21-29 “Îmnu au făcut rău de ce trebuie să asiste
prieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei
cum celui rău îi merge bine?
avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de
Biblia spune despre acest lucru:
fericire. Primeşte învăţătură din gura
Iov 22:2-4 “„Poate un om să-i fie de foLui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui. Vei
los lui Dumnezeu? Chiar cel mai înţefi aşezat iarăşi la locul tău dacă te vei
lept Îi poate sluji la ceva? Ce bucurie aîntoarce la Cel Atotputernic, dacă dere Cel Atotputernic dacă trăieşti drept?
părtezi fărădelegea din cortul tău. ACe câştigă El dacă sunt curate căile taruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul
le? Pentru evlavia ta te mustră El şi indin Ofir în prundul pâraielor! Şi atunci,
tră la judecată cu tine?” Iar în capitolul
Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul
20:4 aceasta continuă: “Nu ştii că încă
tău, bogăţia ta. Atunci, Cel Atotputernic
din vechime, de când a fost pus omul pe
va fi desfătarea ta, şi îţi vei ridica faţa
pământ, veselia celui rău este scurtă şi
spre Dumnezeu. Îl vei ruga, şi te va asbucuria celui lipsit de evlavie ţine penculta şi îţi vei putea împlini juruinţele.
tru o clipă? Chiar dacă trufia lui se îPe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cănalţă până la cer şi capul lui atinge norările tale va străluci lumina.”
rii, va pieri pentru totdeauna, la fel ca
Ajută-ne Doamne să ne smerim Căci
murdăria lui; iar cei ce l-au văzut vor
ziua venirii Tale este aproape! Luca
întreba: «Unde este?» Va fugi ca un vis,
12:40 “Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul
nu va mai putea fi găsit,va pieri ca o veomului va veni în ceasul în care nu vă
denie de noapte.”
gândiţi".
Este oare corect să îl corectăm pe Cel
Anda Mețac
ce e atât de mare? Avem noi tăria să luptăm cu Cel ce este neprihănit? Putem noi

„La Domnul este scăparea...” (Psalmi 3:8)
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