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Iar apoi, ajungem ca acest terorism să
nu îl aplicăm doar în cazul nostru, ci datorită lui, provocăm și alte victime.
Victime ale indiferenței noastre, victime ce le ucidem prin omiterea adevărului.
Victime ce le ucidem prin exemplul
nostru rău de viețuire, ce îndepărtează
de Dumnezeu.
Victime ce mor prin încurajarea unor
principii nesănătoase, prin transmiterea
unor opinii care deși sunt pe placul societății, acestea nu sunt în concordanță
cu adevărul Scripturii.
Iar exemplele pot continua…
Astfel, acest tip de terorism este un terorism cu efecte veșnice, în care comandantul suprem este diavolul.
Matei 10:28 “Nu vă temeți de cei ce
ucid trupul, dar care nu pot ucide suAMINTEȘTE-ȚI… Isaia 53:5
Când tânjești,
După viața trăită-n păcat
A celor fără Dumnezeu…
Amintește-ți: El a fost „străpuns pentru
păcatele noastre”…
Când înconjurat de fărădelege,
Ți se pare că-i simți mireasma
Dulceagă… și-ademenitoare…
Amintește-ți: El a fost „zdrobit pentru fărădelegile noastre”…
Când ești liniștit…
Și inima ți-e plină de pace…
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„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea
faţă de noi prin faptul că, pe când
eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.”
(Romani 5:8)

Anda Mețac

Și nici o clipă nu te gândești la pedeapsă…
Amintește-ți: “Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste EL”…
Când te simți plin de viață…
Viguros, sănătos și-mplinit…
Când nu te umbrește nici o rană, nici o
boală…
Amintește-ți: “Prin rănile Lui suntem tămăduiți”…
Camelia Sabău
01.07.2016
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fletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel
ce poate să piardă și sufletul, și trupul
în gheenă.”
Mă rog fierbinte lui Dumnezeu să ne
ferească și să ne întărească în credință,
să fim adevărați comandanți ai luminii
și apărători ai adevărului.
Astfel: Apocalipsa 22:11-13 „Cine
este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi
mai departe; cine este fără prihană să
trăiască şi mai departe fără prihană. Şi
cine este sfânt să se sfinţească şi mai
departe! „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi
Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
Începutul şi Sfârşitul.””

SPRE
POMENIREA TA
Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a
dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu
care se dă pentru voi; să faceţi lucrul
acesta spre pomenirea Mea.”
(Luca 22:19)
Doamne Isuse,
Ne amintim de dragostea Ta fără hotar
care te-a mânat să vii în lumea noastră
lipsită de har ca să torni peste ea belşugul harului ceresc.

Tu, Dumnezeul de necuprins Te-ai
smerit în aşa fel încât să poţi fi cuprins
de o iesle săracă numai ca să ne putem
apropia de Tine şi să îţi privim frumuseţea şi slava.
De la iesle la cruce ai strălucit peste
întunericul acestei lumi păcătoase, dezvelindu-Ţi Fiinţa desăvârşită chiar dacă
era ascunsă într-un trup omenesc.
Tu ne-ai arătat modelul dragostei perfecte, de la Tine am învăţat ce este bunătatea, mila, credincioşia, Tu ne-ai insuflat nobleţea unui caracter desăvârşit şi
ai stârnit în noi dorinţa după veşnicie.
La vremea sorocită în planul divin Te-ai
îndreptat spre cruce aşa cum se duce un
miel la tăiere.
Nu Te-ai dat înapoi de la suferinţă, ai
înfruntat batjocura şi nedreptatea cu bucuria că vei câştiga pentru veşnicie oameni care îţi vor purta cu cinste numele.
Ţi-ai asumat purtarea pedepsei
păcatelor noastre călcând

în teascul mâniei lui Dumnezeu indiferent cât de mare a fost preţul care trebuia
plătit.
Bătaia de joc, palmele, loviturile de
bici care sfâşiau bucăţi de carne din trupul Tău, străpungerea mânilor şi picioarelor cu piroane, înfingerea suliţei în
coasta Ta sfântă au fost suportate cu
gândul că în acest fel vom fi scoşi de
sub condamnare şi vom trăi împreună
cu Tine.
Ne amintim că ai fost încercat de asemenea groază şi durere încât lacrimile
s-au transformat în sânge. Ai fost părăsit
de toţi şi ai rămas singur, numai Tu şi
păcatele noastre.
Ne amintim că ai purtat crucea pentru
noi păcătoşii, ne amintim că ai căzut sub
povara acesteia frânt de chinul suferinţelor pe care a trebuit să le înduri.
În acelaşi timp ne amintim de strigătul
victoriei rostit de pe cruce. Acesta a fost

auzit pe pământ, în ceruri şi în infern.
Inima Tatălui a fost împăcată, pe pământ a încolţit speranţa iar în iad a
pătruns groaza.
Te-au pus în mormânt dar Te-ai
ridicat odată cu roua ca să domneşti
pentru totdeauna în ceruri.
Astăzi stai în cer ca Domn şi Mântuitor şi nimeni nu îţi poate sta împotrivă.
Nu poţi fi biruit şi nimeni nu este mai
presus de Tine.
Privim spre Fiinţa Ta cu mulţumire, recunoştinţă şi îmbrăcaţi cu smerenie pentru că fără să merităm ne-ai făcut parte
de o mântuire aşa de mare.
Ne amintim Doamne şi nu putem uita
niciodată că trăim datorită milei şi îndurării Tale de necuprins.
pastor Daniel Chereji

FĂRĂ DUMNEZEU NIMIC NU ESTE POSIBIL..
Săptămâna care a trecut, am avut de
Versetul care pe mine m-a întărit în asusţinut examenele de final de clasa a
ceastă perioada a fost: „Încrede-te în
VIII-a. Am cerut ajutor şi putere de la
Domnul din toată inima ta şi nu te biDomnul şi m-am bucurat nespus de mult
zui pe înţelepciunea ta.” (Proverbe
când L-am simţit alături de mine în tim3:5), verset ce m-a ajutat să îmi dau seapul examenelor, lucru pentru care vreau
ma că prin propriile mele puteri nu pot
să Îi aduc multumire. În toată această
face nimic. Lăudat să fie Domnul pentru
perioadă, Dumnezeu voia să mă înveţe
că El ne ajuta în toate problemele cu cao lecţie mai mult decât importantă, şi
re ne confruntăm şi dă izbândă celor ce
anume, aceea că oricât de mult aş fi
se încred în El din toata inima.
învăţat, fără ajutorul Lui era imposibil
să reuşesc.
Amalia Blidar

„căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de
vieţuire pe care-l moşteniserăţi de

la părinţii voştri, ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fără
cusur şi fără prihană.”
(1 Petru 1:18-19)
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COD ROȘU: TERORISM CREȘTIN
Marcu 13:6-7 "Când veți auzi despre
războaie și vești de războaie, să nu vă
înspăimantati, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi
sfârșitul. Un neam se va scula împotriva
altui neam și o impărătie, împotriva altei
împărății; pe alocuri vor fi cutremure de
pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor."
''Moartea unui om e o tragedie, moartea
a milioane de oameni reprezintă doar o
statistică'' spunea Iosif Djugasvili (Stalin)
Acest Stalin nu este considerat un criminal, cel puțin nu unul mai mare decât Hitler deși în perioada 1920-1953, în URSS,
au murit circa 30 de milioane de oameni,
comparativ cu Hitler, care cu cifrele holocaustului, nu a reușit să atingă cifra mult
exagerată de 6 milioane. Totuși simbolurile naziste sunt interzise, comparativ cu
cele comuniste care nu sunt interzise iar
dacă vorbești cu ton pozitiv despre Hitler
în public, riști inclusiv să fii închis, pe
când mulți îl consideră pe Stalin un ''erou
internațional''. Aceasta însă nu este o pledoarie a unui regim, sau apărarea unui
criminal față de celălalt.
Însă este o realitate a unei situații în care
criminalii au fost de fapt teroriști ce au
purtat alte măști. Teroriști ce și-au salvat
acest renume prin faptul că strigătele victimelor lor erau mute.
Poate vă întrebați cum poți aduce un
terorist la rang de erou? Există un singur
răspuns: Istoria.
Istoria poate face un astfel de lucru căci
e scrisă întotdeauna de învingători și nu de
către învinși.
Și de cele mai multe ori, acești “învingători” au fost de fapt lupi cu măști de
miel.
Trăim într-o societate a lipsei de valori
morale, o societate în care lipsa de principii este glorificată, iar Dumnezeul este

crucificat.
Eclesisastul 1:14 spune: “Am văzut tot
ce se face sub soare; și iată că totul este
dețertăciune și goană după vânt!”
44 de morți și numărul acestora crește…
Aceasta e doar o situație. Doar pentru că
nu se întâmplă lângă noi, nu înseamnă că
nu se simte…
Dar ce înseamnă însă terorismul creștin?
Terorismul creștin este un foc în care
poate pica fiecare dintre noi… Iar această
formă de terorism nu trebuie aplicată neapărat asupra altui suflet, ci de cele mai multe ori o aplicăm asupra noastră.
Iar în acest caz, această suferință nu este
o odă în metru antic… nu se aplică versurile “Suferință tu, dureros de dulce...“
deoarece această suferință ne poate face să
picăm pentru totdeauna, și să ardem în
focurile infernului: Matei 25:41 “Apoi va
zice celor de la stânga Lui: ”Duceți-vă de
la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic,
care a fost pregătit Diavolului și îngerilor
lui!”
Dar cum putem noi să ne terorizăm sufletul?
De fiecare dată când suntem puși în fața
unei alegeri, în care alegem păcatul în loc
să fugim în brațele Lui atotputernice.
Ne împușcăm sufletul cu fiecare minciună, și îl pătăm cu sânge la fiecare gând
de necredință.
Ne conducem sufletul în lagăre de concentrare cu fiecare loc în care pășim, loc
nepotrivit și plin de păcat.
Ne decapităm sufletul prin cuvinte murdare ce ies de pe buzele noastre ca lama
unei săbii ascuțite.
De fiecare dată când alegem indiferența,
și ignorăm vocea Duhului Sfânt.
Astfel, creăm monștrii, adevărați teroriști
de suflete.
continuare în pagina 4
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