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mă un verset a unor tineri care începeau viața de căsnicie, și ei l-au avut ca povață de început; „Mulți zic: Cine ne va arăta fericirea? Eu zic:Fă să răsară peste noi lumina
Feței Tale Doamne! Paslmul 4:6
De aceea să nu uităm, „Căci El a potolit
setea sufletului însetat și a umplut de
bunătăți sufletul flămând.” Psalmul 107:9
Reușitele pământești sunt îndurările Domnului fațî de noi, dar noi știm că bucuria su-

premă stă în faptul că numele noastre sunt
scrise în cartea Vieții. Și fericirea unui om
care e bazată și a găsit-o la Dumnezeu va
atinge nivelul maxim când vom ajunge în
fața Aceluia care a făcut posibil ca noi să găsim fericirea deplină și viața împlinită. Este
sufletul tău unul dintre acelea care a găsit
fericirea în Domnul Isus?
Zâna Mețac

Cu două duminici în urmă, în biserica
„Biruința” a avut loc o seară de rugăciune.
S-au înălțat rugăciuni de pocăință dar și rugăciuni pentru biserică, pentru țară. Această
perioadă ar trebui să fie una de pocăință pentru țara noastră, pentru noi toți. S-au încercat
multe soluții, dar nimic nu merge fără Dumnezeu!
Ca și copii ai Domnului, obosim și abandonăm lupta mult prea ușor. Ne deconectăm de la sursa puterii noastre: Dumnezeu!
Degeaba așteptăm să se întâmple vreo
schimbare când noi nu ne schimbăm. Dacă
fiecare ar sta conectat în permanență la
Această sursă, cu siguranță viața, biserica,
țara noastră ar fi cu totul alta.
Când noi suntem amorțiți din punct de
vedere spiritual și biserica va fi la fel. Nu
știu ce ar mai trebui să se întâmple ca să
înțelegem că nu e timp de pierdut, că fiecare
trebuie să se îndrepte în primul rând în sufletul lui, că biserica este locul în care ar trebui să ne bucurăm unii de/cu alții, că relația
cu Dumnezeu, relațiile între frați, biserica

trebuie însuflețite, că trebuie să-L așteptăm
pe Domnul așa cum se cuvine. Domnul să
ne ajute pe fiecare să rămânem conectați în
permanență la El, să ne facem partea și atunci vom vedea și rezultatele binecuvântate
din mâna Lui! „Luaţi seama ca nimeni să
nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât
între voi, cât şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos
Isus, cu privire la voi. Nu stingeţi Duhul.
Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate
lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă
de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să
vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul
vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a
chemat este credincios şi va face lucrul
acesta.” (1 Tesaloniceni 5:15-24)
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședinţă 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 ora 10.00 Serviciu de închinare.
Întâlnire cu fraţii din bisericile filiale.Agapă.
Duminică după amiază(29.11) nu avem întâlnire.
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Gânduri la apus...

„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! De aceea,
preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari,
neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul
Domnului, căci ştiţi că osteneala
voastră în Domnul nu este
zadarnică.”
(1 Corinteni 15:57-58)

RÂVNĂ
CONSTANTĂ
„Căci Dumnezeu nu este nedrept
ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele
Lui, voi, care aţi ajutorat şi ajutoraţi pe
sfinţi. Dorim însă ca fiecare din voi să
arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde,“ (Evrei
6:10-11)
Dumnezeu nu poate să uite nici cel
mai mic efort venit din partea unui cre-

dincios cu gândul să onoreze numele
Domnului. De aceea, la vremea potrivită
El va şti să răsplătească cu măsura adecvată pe toţi cei care l-au slujit cu devotament.
Dar dorinţa Lui pentru noi este să
manifestăm o râvnă constantă în ceea ce
priveşte viaţa de credinţă şi implicit osteneala pentru El.
Credincioşii Domnului sunt acei oameni care ştiu dovedi o râvnă permanentă şi nu se lasă conduşi nicidecum de
puseuri sporadice când conştiinţa lor se
trezeşte pentru scurtă vreme cu gândul
de a face ceva pentru Numele Lui.
De fapt, între râvna constantă şi
nădejdea deplină există o strânsă legătură, acestea fiind interdependente.
Atunci când râvna se stinge sau se
diminuează, nici nădejdea nu mai
Continuare pag. 2

şansa ca râvna să fie menţinută şi extinsă este indubitabilă.
Dacă Duhul Sfânt ne va mustra
vreodată în legătură cu râvna pentru
Domnul, nu o va face pentru că nu
am avut râvnă deloc, ci din cauză că
am lăsat râvna iniţială să fie stinsă.
Atunci când râvna noastră pentru El
scade, acesta este semnul că relaţia suferă iar credinţa şi nădejdea ne sunt şubrezite.
Chiar dacă efortul şi osteneala nu
sunt observate aşa cum ne-am dori noi
şi chiar dacă răsplătirea nu soseşte imediat, asta nu înseamnă că Domnul nu le
cunoaşte şi că la vremea potrivită va şti
răsplăti orice s-a făcut spre cinstea şi onoarea Numelui Său.
Continuare din pag.1

este aceeaşi şi implicit calitatea vieţii de
credinţă are de suferit.
Asemenea unui foc, râvna se întreţine
cu pasiune şi acţiune. Oamenii care sunt
ai Domnului caută permanent felurile
potrivite în care îşi pot arăta dragostea
atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semenii lor.
Pentru aceştia, slujirea înseamnă plăcere iar osteneala nu înseamnă altceva
decât bucuria şi binecuvântarea de a fi
la dispoziţia Domnului. Tocmai din acest motiv slujirea unor astfel de oameni
este făcută cu inima cuprinsă de entuziasm şi nicidecum cu murmur şi frustrare.
Râvna pentru Domnul nu poate fi
aprinsă de cei care nu fac nimic pentru
Domnul, în schimb, focul aţâţă focul,
adică acolo unde există râvnă dovedită,

pastor Daniel Chereji

GÂNDURI LA APUS...
Mingea de foc se ascundea după linia
orizontului, lăsând în urmă, o minunăție!...
Nici nu știai unde să te uiți… pentru că tot
cerul era invadat de lumini care parcă veneau din altă lume… de la nuanțe de foc,
roșii, galbene, portocalii, în degradeuri și
cromatici combinate până la nuanțele oceanice… de parcă oceanul planetar s-ar fii
revărsat pe întinderea boltei…
Și priveam uimiți minunăția… câteva
crengi de copaci dezbrăcați de frunze, de
mângâierea rece a toamnei, parcă se arătau
să ne trezească la realitatea telurică,… îngânând: „sunteți tot pe pământ… e doar un apus de soare…”
Dar mintea, gândurile nu pot fi oprite…
și în mintea mea se-nșireau liniștite cuvinte
din Scripturi: „uitați-vă cu băgare de seamă
la sfârșitul felului lor de viețuire și urmațile credința!” (Evrei 13:7)
O viață întreagă am aplicat versetul
acesta „mai marilor” care „au vestit Cuvân-
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tul lui Dumnezeu”… și-i priveam cu admirație și-I mulțumeam Domnului pentru bunici… pentru „felul lor de viețuire”... M-am
uitat de atâtea ori cu băgare de seamă… și
am înțeles…
Azi, în cadrul superb al apusului minunat, un alt accent simțeam în acest verset…
și mintea, formula tot mai clar întrebarea:
„sfârșitul felului de viețuire”... deci și eu voi
avea un sfârșit al felului meu de viețuire…
unde e sfâșitul?... Când va fi sfârșitul felului
meu de viețuire… Doamne… Ce fel de viețuire am eu? Cine se uită la mine? Ce văd în
viețuirea mea urmașii mei? Ce transmit
eu?... Ce căi trasez? Cum fac… Ce fac, ca
să arăt direcția corectă?...
Ooo, creierul meu lucra intens, analizând, așezând, gândind toate aceste lucruri.
I-am cunoscut, i-am studiat, i-am urmărit pe
„mai marii” ce ne-au vestit Cuvântul… Dar
acum e rândul meu… Nu știu când și unde
e sfârșitul… Fiecare clipă poate face parte
continuare în pagina 3
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din „sfârșitul felului” meu de viețuire…
Pot cei de după mine să-mi urmeze
credința?...
Liniște… nu o liniște apăsătoare m-a
cuprins… ci o liniște care mă provoca… mă

făcea să mă analizez mai profound… mai
exigent… Oglinda în care mă privesc îmi
este în mâini… e Cuvântul… și-mi este adunat în inimă...
Întotdeauna analiza propriei vieți în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, te duce la
pocăință… Că noi, copiii de Dumnezeu
vrem să avem o viețuire demnă de urmat…
și un sfârșit al felului de viețuire, frumos…
ca un apus de soare care-ți taie respirația…
Oare voi știi să apun… ca soarele?
Camelia Sabău

„Viața unui om este o permanentă luptă
pentru existență cu certitudinea că va fi învins! ”Arthur Shopenhauer
Viața este un drum, un drum ca să obținem ceea ce ne dorim... la o vârstă a bătrâneții.... Până atunci, doar ne luptăm, zâmbim și suferim, dar e frumos. Obținem ce
dorim, sau cel puțin o parte, și ne plictisim,
sau nu am obținut nimic, din toată această
luptă. Un drum pe care îl parcurgem, cu sentimentul căutării a ceva, ce nici măcar nu
știm și nu înțelegem ce ar putea fi...
Și anii au fost mulți cei care au trecut,
pentru unii chiar mulți, și au trecut în grabă,
să nu-i mai numeri, chiar dacă anii întreabă.... și oricum nu vârsta, nu ea e timpul ce
a trecut, e ce-ai făcut în viață, sau ce ai de
făcut?
Noi astăzi suntem cei pentru care viața
nu înseamnă o alergare spre necunoscut, ci
noi, suntem cei care am învins, cei care nu
am fost poduri sau luntri, ci suntem râuri
pentru a câștiga nevoia construirii podurilor
, luntrii între oameni și Dumnezeu. El ne dă
foame și sete, Domnul Isus a numit-o sete și
foame dupa neprihănire. Tatăl îmbrăca fiecare suflet de om risipitor care vine la El ,,cu
credință; Și prin El sunteți în neprihănire,

sfințire, și răscumpărare (1 Corinteni
1:30)
Poate cei mai mulți, și viața mi-a demonstrat-o că așa este, sufletele oamenilor sunt
flămânde după fericire, dar o fericire care să
nu treacă niciodata! Această fericire nimic
nu ți-o poate da și nimeni!!
Secretul este foamea spirituală și căutarea
neprihănirii, să începi să cauți mai mult ca
orice și mai mult ca pe oricine. Matei 6:33
Dumnezeu este singurul care dă fericirea
perfectă. „Gustați și vedeți ce bun este
Domnul! Ferice de omul care se încrede in
Domnul! Temeți-vă de Domnul! Sfinții
Lui, căci de nimic nu duc lipsa cei ce se
tem de El!” Psalmul 34:8,9
Noi am căutat fericirea în satisfacțiile ce
ți le dau lucrurile materiale, poziții sociale,
relațiile unii cu alții, dar aceste lucruri sunt
un produs secundar al faptului că mânați de
foamea grozavă L-am căutat, și L-am găsit
pe Domnul Isus, care a promis că se lasă găsit de cei care-L caută cu toată inima. De
aceea lucrurile pământești, viața prosperă,
nu pot da adevărata fericire, pentru că omul
simte cum i se scurge viața ca nisipul cel fin
printre degete, și nu poate fi cu adevărat fericit. Mi-a rămas în minte o amintire și în inicontinuare în pagina 4

3

