IUBEȘTE
STRIGĂ
CREDE
TARE
CÂNTĂ
ÎNCREZĂTOARE
ÎNTĂRITĂ
LUMINATĂ
EPISTOLĂ
STRÂNGĂTOARE
NEÎMPĂRȚITĂ
MÂNGÂIATĂ
ASCULTĂTOARE
PĂZITĂ
SFINȚITĂ

An XVII, Nr. 827 din 02 octombrie 2016

EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.”
(Ioan 3:16)

~ Credința este ochiul sufletului și cel
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ce nu are ochiul acesta deschis nu poate
vedea adevărul.
Teofilact
~ Cele ascunse de cei înțelepți și pricepuți din veacul acesta au fost descoperite pruncilor. Căci prunci sunt,
fără îndoială, fiii lui Dumnezeu care au
înlăturat pe omul cel vechi.
Clement Alexandrinul

Anunțuri
Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Sâmbătă ora 10.00 Sighet: Întâlnirea cu slujitorii bisericilor din Maramureş („Betania”)
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
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Iertare

Dezlegare din numărul trecut
~ De neînțeles și de neuitat este dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă nu după
ce au fost împăcați cu El prin sângele
Fiului Său a început să ne iubească, ci
ne-a iubit înainte de întemeierea lumii,
ca, împreună cu Fiul Său Unul-născut,
să putem fi și noi fii ai lui Dumnezeu
Fericitul Augustin

DIN CUPRINS:

RUGĂCIUNE
LA CINA
DOMNULUI
Şi dragostea stă nu în faptul că noi
am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că
El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul
Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
(1 Ioan 4:10)
Doamne, cât de copleşitoare este invitaţia Ta de a şedea la masă cu Tine. Întreaga fiinţă îmi este răscolită la gândul

că îţi pasă de mine, că doreşti să mă ai
alături, că sunt preţuit deşi în ochii altora
nu am nicio valoare.
Tu, Stăpânul întregului Univers, Logosul etern, Alfa şi Omega, Susţinătorul
tuturor lucrurilor, ai privit cu îndurare
spre mine păcătosul. Mânat exclusiv de
o iubire neţărmuită, fără să merit, fără să
îţi pot plăti în vreeun fel şi lipsit de orice
calităţi morale care să împlinească standardele Tale, ai ales să faci din mine copilul Tău, om vrednic să stea la masă cu
Dumnezeu însuşi.
Ştiu că pentru a face posibil acest lucru Te-ai dezbrăcat de gloria cerului, ai
părăsit tronul slavei, îmbrăcându-Te în
forma de lut asemănătoare chipului nostru vremelnic.
Tu, Dumnezeul neprihănit, Te-ai lăsat
omorât de noi, ticăloşii pământului, ca
să poţi lua pe umerii Tăi nelegiuirile noastre.
În dreptatea Ta ai ştiut dintotdeauna că păcatele cer ispăContinuare pag. 2

îmbrăcat cu hainele mântuirii, ne-ai
scris numele în Cartea vieţii şi ne-ai
chemat să stăm în părtăşie eternă cu
Tine.
Luăm îmbucătura cu frică şi sorbim din pahar cu adâncă sfială, deplin
conştienţi de felul prin care ne-au fost
înlăturate lanţurile robiei, ne-a fost câştigată libertatea şi am devenit cetăţeni ai
Împărăţiei veşnice.
Stăm cu fiinţele transfigurate privindu-Te pe Tine, cântând izbăvirea trecutului, încântaţi de binecuvântările prezentului şi entuziasmaţi de splendorile
viitorului
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şire iar în dragostea-Ţi desăvârşită ai
ales să ne salvezi pe noi, plătind Tu însuţi cu moartea pe cruce.
Pentru Tine suferinţa nu a fost obstacol
şi chinurile morţii nu Te-au umplut de
spaimă ca să dai înapoi. Ai rămas pe
cruce pentru că aşa ai vrut Tu până când
întreaga mânie a Tatălui a fost potolită
de jertfa-Ţi sublimă.
Pe când duşmanii jubilau neştiutori,
Te-ai ridicat din mormânt prin înviere,
dovedindu-Ţi atotputernicia şi în acelaşi
timp, neprihănirea.
Astfel că odată cu Tine ai făcut posibil
ca morţii în păcate să poată trăi privind
cu pocăinţă spre cruce şi crezând în lucrarea Ta minunată.
Spălaţi în sângele Tău neprihănit, ne-ai

pastor Daniel Chereji

TEMA PENTRU STUDENŢII DE LA
ŞCOALA BIBLICĂ:
Explicaţi de ce este important pentru creştini să fie convinşi
că Biblia este Cuvântul lui Dumezeu. (o coală A4).
Lucrările vor fi predate fratelui păstor până la termenul
limită de 14 octombrie 2016.
Rugaţi-vă :

- pentru servicii divine înălţătoare în care
să fie onorat numele
Domnului
- pentru o închinare
centrată pe Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt
- pentru rugăciuni sincere, de pocăinţă
- pentru ca biserica noastră să fie o lumină pentru ceilalţi
- pentru musafirii Casei Domnului:
> să fie primiţi bine
> să înţeleagă Cuvântul
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> să fie cercetaţi de Duhul Sfânt
> să se pocăiască
> să revină cu plăcere
- pentru zădărnicirea planurilor Diavolului
- cei ce vor veni la închinare:
> să vină cu credinţă
> să fie atenţi la Cuvânt
> să plece de aici schimbaţi
- pentru fratele păstor: putere, călăuzire,
sănătate
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

CERCETEAZĂ-TE
Să nu uităm că ne este dat prin Duhul
Sfânt darul judecăți de sine și putem astfel să ne judecăm singuri păcatul din viața noastră, și dacă facem aceasta, Dumnezeu nu va mai fi nevoit să inițieze
asupra noastră o acțiune de disciplinare.
Pentru că, dacă ne-am judecă noi înșine, n-am fi judecați. Dar când suntem
judecați, suntem disciplinați de Domnul,
ca să nu fim condamnați împreună cu
lumea. (1Cor.11:31,32).
Trebuie așadar sa fim încrezători că
Domnul este plin de duioșie îndelungată
și ne iubește prea mult ca să ne lase în
necunoștință, așa încât în procesul de
formare și educare prin care ne trece ca
și copii ai Săi, nu ne poate scuti de disciplinare.
„Dar disciplina lui Dumnezeu este întodeauna perfectă. Dragostea Lui este
nemărginităiar înțelepciunea Sa infaiIERTARE
„şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;”
(Matei 6:12)
IERTARE! Un cuvânt cu mare greutate
ce ocupă un loc central în cuprinsul
Sfintelor Scripturi. Aceasta deoarece
toată Scriptura este centrată în jurul persoanei Domnului Isus Cristos, cel venit
din cer, să fie la Golgota pentru noi - întreaga omenire - jertfa de ispășire a păcatelor. Astfel, oricine crede în Domnul
Isus și jertfa Sa poate primi iertarea.
Alături de iertarea lui Dumnezeu care
înseamnă viață veșnică pentru noi cei
muritori, în Biblie găsim și iertarea pe
care creștinul trebuie să o acorde celor
din jurul lui.
Trebuie să iertăm pentru că așa ne
poruncește Dumnezeu. Să ne amintim ce
spune Domnul Isus lui Petru: nu-i suficient să ierți de şapte ori pe cel ce a gre-

libilă. El nu ne disciplinează niciodată
din vreo pornire sau capriciu, ci întotdeauna o face spre folosul nostru.
Obiectivul Său este ca să ne facă părtași
ai sfințeniei Sale...” (CBC-Wiliam Mac
Donald).
Așadar, până la revenirea Domnului,
participând la cina Domnului, să luăm
bine seama ca: „Fiecare să se cerceteze,
dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce
din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea
îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi,
dacă nu deosebeşte trupul Domnului.”
(1 Corinteni 11:28-29)
Să avem încredere totală și deplină în
faptul că viața noastră cde credință va
triunfa în harul Domnului nostru Isus
Hristos „Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui nume”.
Gheorghe Magdaș
şit, ci de şaptezeci de ori câte şapte, adică oridecâte ori cineva cere iertare.
Deasemenea îndemnul apostolului Pavel este: „iertaţi-vă unul pe altul, cum
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”
(Efeseni 4:32).
Suntem chemați să iertăm pentru că la
rândul nostru și noi am fost iertați și astfel să ne asemănăm cu Domnul Isus.
Mai mult, să iertăm pentru a putea fi la
închinare și a lua parte la lucrarea lui
Dumnezeu. Nu ești primit înaintea lui
Dumnezeu să te rogi, să cânți, să predici
dacă nu ierți din toată inima pe aproapele tău.
Să lăudăm pe Domnul pentru iertarea
acordată și să ne iertăm unul pe altul din
toată inima. AMIN
Dan Matei
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