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te decât cea care le-a fost încredinţată.
Ei Îl prezintă pe Cristos lumii aşa cum
este, adică drept autoritate supremă, care
pretinde ascultare, dar care iubeşte necondiţionat şi îşi manifestă dragostea
prin îndurare şi cu iertare. Cu alte cuvinte, împuterniciţii nu pot şi nu trebuie
să se arate nici mai îngăduitori faţă de
cei ce contestă autoritatea lui Cristos,
dar nici mai puţin iubitori şi plini de
milă faţă de cei ce se aleg să se supună
acestei autorităţi.
Suntem purtătorii unui mesaj al lui
Cristos.
Purtătorii mesajului nu au dreptul să-l
ascundă, să-l trunchieze sau să-l modifice. Purtătorii mesajului lui Cristos proUNITATE
Pavel apostolul spune:
“Am fost răstignit împreună cu Hristos
şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine.” (Galateni
2:20)
Siguranța aceasta trebuie să o aibă fiecare creștin autentic. Un om care nu se
vede mort în păcate nu se va întoarce niciodată din plăcerile fizice a cărnii la
voia Lui Dumnezeu. Nu poți să pricepi
ce înseamnă să rămâi în Hristos cel răstignit. Să înțelegem acest lucru ne-a făcut una cu El. Ce înseamna aceasta?
Cea mai frumoasă unire o putem găsi
în Ioan 15 Vița și mlădița - Vița este Domnul și eu sunt mlădița. El ne-a facut una
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clamă mesajul fără să facă vreo deosebire între cei destinaţi să-l audă şi să şi-l
însuşească. Purtătorii mesajului cred cu
toată fiinţa lor în puterea şi urgenţa acestui mesaj, fiindcă ei înşişi şi l-au însuşit
şi au fost astfel mântuiţi de păcate şi de
judecata lumii care stă să înceapă.
Suntem, aşadar, ambasadori ai lui Cristos, purtători ai unui mesaj trimis din
Ceruri către toţi cei ce vieţuiesc în această lume, dar mai ales pentru cei ce trăiesc în preajma noastră. Şi, deşi din partea celor trimişi împuterniciţi sună ca o
rugăminte, mesajul lui Cristos este, de
fapt, o poruncă: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
Claudiu Lupu

cu El prin o unire la Calvar, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Nu se face un
altoi fără o deschidere ca să se poată uni
trunchiul cu mlădița. La fel și noi, ne-am
unit cu Hristos prin jertfa Sa la cruce.
Acest mesaj este dat tuturor dar nu toți
îl aud căci nu au urechi de auzit. Prin
moartea Sa pe cruce s-a făcut posibil ca
noi să ne putem uni cu El. Prin rănile
Lui suntem tămăduiți, avem scăpare și
iertare. Numai atunci vom putea pricepe
dragostea Lui față de noi.
Eu rămân în Isus, privesc la Cruce nu
doar ca la o jertfă de ispășire, ci și ca la
o victorie a Domnului Isus asupra diavolului.
Leș Niculae
Anunţuri
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 orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Dimineaţă: Cina Domnului
După amiază: Sărbătoare aniversară:
15 ani de „Biruinţa”
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Umblare în lumină

„Eu am venit ca să fiu o lumină în
lume, pentru ca oricine crede în Mine
să nu rămână în întuneric.”
(Ioan 12:46)

ÎNLĂTURAREA
OBROCULUI
„Şi oamenii n-aprind lumina ca
s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic,
şi luminează tuturor celor din casă. Tot
aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele
voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru care este în ceruri.“
(Matei 5:15-16)
Obrocul era un coş mare de formă
cilindrică, confecţionat de obicei din
scoarţă de tei, care servea atât ca unitate

de măsură pentru cereale cât şi pentru
păstrarea acestora.
Imaginaţi-vă cât de ridicolă ar fi situaţia în care cineva care ar dori să facă
lumină într-o încăpere, în loc să aşeze
lumina respectivă într-un loc cât mai vizibil ar ascunde-o sub un astfel de obroc.
Isus Cristos a atras atenţia că la fel
de ridicolă este starea oricărui credincios care odată ce a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu şi este locuit de Lumina lumii, totuşi stă ascuns fără ca viaţa
lui să răspândească razele minunate ale
stării sale înnoite de Cristos.
Aduşi la viaţă împreună cu El, destinul nostru în lumea de aici este să fim lumini pentru oamenii din jur.
Suntem lumină atunci când în această
lume a întunericului trăim o viaţă sfântă
şi curată peste care străluceşte ca-racterul lui Cristos. Suntem lumină atunci
când răspândim în toate părţile vestea
bună a mântuirii prin harul şi lucrarea lui Cristos aşa cum
Continuare pag. 2

AMBASADORI AI LUI CRISTOS
„Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm
fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!“ (2 Corinteni
5:20)
Suntem trimişi de Cristos.
Cei trimişi nu umblă prin lume fără
rost şi fără ţel. Cei trimişi ştiu de unde
vin şi încotro trebuie să ajungă. Trimişii
lui Cristos vin din această lume, luaţi
fiind de El din mijlocul lumii, puşi deoparte pentru slava Sa şi trimişi apoi să
spună lumii despre Cel care, trimis fiind
la rându-I de către Tatăl, a venit odinioară să ne arate calea care duce înapoi la
El.
Trimişii lui Cristos nu se vor abate din
drumul lor, nu se vor preocupa cu lucruri ce i-ar putea împiedica să-şi urmeze calea şi nu vor căuta motive şi scuze
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pocăinţă, fiecare va şti sub ce fel de
obroc stă ascunsă lumina. Poate unii
au aşezat lumina sub obrocul fricii de
a mărturisi credinţa în Cristos. Poate
sunt şi din aceia care au aşezat lumina sub obrocul unor patimi păcătoase, a unor păcate sau vicii cu care se
luptă şi se lasă biruiţi de ele. Alţii lasă
lumina ascunsă sub haina indiferenţei
sau sub povara activităţilor istovitoare
dar efemere.
Sunt şi din aceia a căror lumină stă ascunsă din cauza unui caracter acru,
şters, lipsit de frumuseţea şi sclipirea unei stări în care domneşte Cristos.
Indiferent de cauzele care opresc răspândirea luminii, avem datoria să înlăturăm obrocul pentru a ne îndeplini menirea pe pământul pe care am fost lăsaţi
pentru o vreme.

Continuare din pag.1

este prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu.
Suntem lumină când dovedim un zel
neobişnuit şi permanent pentru fapte bune, revărsate din abundenţă peste cei care ne înconjoară, pe deplin lipsiţi de ostentaţie, mândrie, dorinţă de apreciere
sau exhibiţionism spiritual.
Suntem lumină când din cauza principiilor, faptelor şi felului nostru de viaţă, oamenii dau slavă Tatălui din ceruri.
Suntem lumină când avem jar sub tălpile noastre, care ne arde şi ne mână grabnic spre păcătoşii pe a căror faţă nu străluceşte încă lumina cunoştinţei slavei
lui Cristos.
Dar câtă vreme nu se întâmplă nimic
din toate acestea, înseamnă că am pus
lumina sub obroc.
Sub cercetarea Duhului Sfânt, toţi cei
care au ascuns lumina trebuie să dea
obrocul la o parte. Convinşi de duhul de

pastor Daniel Chereji
ca să-şi justifice întârzierea sau părăsirea căii ce le-a fost arătată.
Trimişii lui Cristos trăiesc în permanenţă cu neclintita încredinţare a Cuvântului că nu există o altă cale pe care să
poţi ajunge la Tatăl şi că umblarea lor pe
aceasta este o necurmată binecuvântare, dar şi o lumină pentru cei rătăciţi şi
îndepărtaţi de Dumnezeu.
Suntem împuterniciţi de Cristos.
Cei împuterniciţi nu lucrează pentru ei
şi pentru foloasele lor. Împuterniciţii lui
Cristos fac o lucrare ce le-a fost încredinţată, pe care au obligaţia s-o ducă la bun
sfârşit şi s-o împlinească în aşa fel încât
să onoreze Numele Celui ce le-a încredinţat-o.
Împuterniciţii lui Cristos nu au dreptul
să se substituie Celui ce i-a împuternicit,
să pretindă şi să proclame o altă autoritacontinuare în pagina 4

UMBLARE ÎN LUMINĂ
Trăim vremurile din urmă. Auzim în
fiecare zi veşti de războaie sau calamităţi. Cuvintele Scripturii se împlinesc pe
zi ce trece tot mai mult. Cunoscând prerogativele majore ale vieţii de creştin,
aşa cum le găsim pe paginile Bibliei,
suntem chemaţi mai mult ca oricând să
fim mărturii vii pentru semenii noştri.
Îndemnul din Luca 11:35: „Ia seama
dar ca lumina care este în tine să nu fie
întuneric.”, este un punct central al mărturiei noastre de zi cu zi. Dumnezeu să
ne ajute să luminăm cu adevărat în această lume păcătoasă, să fim cei care
răspândesc lumina şi împrăştie întunerecul. Să perseverăm mereu chiar dacă
suntem asemenea unei mici licăriri de
lumânare, Dumnezeu e cel care: „Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care
PUTEREA EXEMPLULUI
Apostolul Pavel ne arată care este responsabilitatea credinciosului care a avut
parte de harul lui Dumnezeu în Romani
12:1-2:
1. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie (v. 1) Accentul cade pe trupul nostru. Până nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, şi am trăit în lume, după mersul lumii, am făcut ce am vrut cu trupurile noastre, le-am folosit pentru plăcerea păcatului. Dar acum după ce ne-am întors la
Dumnezeu şi am fost născuţi din nou şi
suntem mântuiţi vom folosi trupurile noastre pentru slava lui Dumnezeu (1Corinteni 6:19-20). Trupurile noastre acum sunt
temple ale Duhului Sfânt, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în ele. Oricine s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus şi îşi duce crucea în fiecare zi,
este o jertfă vie.
2. Să nu ne potrivim chipului veacului
în care trăim (v. 2) Să nu trăim modul
de viaţă pe care îl trăieşte lumea care nu
cunoaşte pe Dumnezeu. Să nu urmăm mersul lumii acesteia. Este o mare ispită să

mai arde încă nu-l va stinge.” Isaia
42:3.
Dumnezeu să ne dea tuturor putere să
mărturisim credinţa noastră în fiecare zi
prin vorbire, purtare, trăire în ascultare
şi dependenţă de El pentru ca cei din jurul nostru să cunoască adevărata Lumină.
„Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm
în lumina Domnului!” Isaia 2:5
Aurelia Modoc
vrei să fi ca lumea care te înconjoară.
Lumea cere conformism, adică să fim toţi
la fel... Dar Dumnezeu vrea şi ne cere să
fim deosebiţi de lume şi diferiţi de ea.
Lumea fără Dumnezeu zace în cel rău (1
Ioan 5:9). Dumnezeul lumii acesteia este diavolul. „Să nu vă potriviţi” - Să nu-i
luaţi exemple pe oamenii fără Dumnezeu, să nu imitaţi modul lor de viaţă. Să
imităm pe sfinţii lui Dumnezeu, şi nu pe
cei răi.
3. Să ne prefacem prin înnoirea minţii (v. 2) Singura modalitate de a schimba
viaţa noastră este să transformăm modul
nostru de gândire. Fiecare faptă este la început un gând. Gândim corect, vom trăi
corect. Diavolul vrea să influenţeze modul nostru de gândire, şi el are putere să
lucreze la nivelul minţii noastre. Dumnezeu vrea însă să transforme gândirea
noastră şi să ne facă să gândim aşa cum
gândeşte El, să înţelegem voia Lui cea
bună, plăcută şi desăvârşită.
Să trăim exemplar pentru gloria și slava Domnului!
Dan Matei
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