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a vrut ca toată plinătatea să locuiască
în El, şi să împace totul cu Sine prin El,
atât ce este pe pământ cât şi ce este în
ceruri, făcând pace, prin sângele crucii
Lui. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin
faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin
moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi
înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără
vină; (Coloseni 1:13-14; 19-22)”
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”Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire,...”
(Romani 10:10)
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Când Îl respingi pe Dumnezeu nici nu
conștientizezi ce dragoste dai la o parte,
la ce pace renunți și că de fapt respingi
viața... viața veșnică pe care orice om șio dorește. Dar când alegi să crezi.. să-L
crezi pe El, să crezi în El, descoperi cu
adevărat ce minunată viață poți avea, ce
înseamnă să ai cu adevărat un scut tare
și puternic de partea ta și pace deplină.
Când necredința ia avânt, tu alege-L
pe Dumnezeu ca să ai parte de viața
veșnică pe care nimeni altcineva nu ți-o
poate da, alege-L pe Dumnezeu pentru
a fi împlinit cu adevărat!
Roxana Tentiș
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Amalia Bodea

CREDE!
„Acum e timpul cel din urmă
Când necredinţa ia avânt
Dar tu alege calea bună
Şi vei ajunge-n cerul sfânt.”
În zilele noastre oamenii sunt tot mai
respingători de Dumnezeu, cred tot mai
greu în El și în faptul că El va reveni, nu
sunt deloc interesați de sufletul lor. Ar
dori dovezi palpabile, sau să-L vadă cu
ochii fizici pe Dumnezeu pentru a crede
în El. O, dar cât de bine este să-L vezi
pe Dumnezeu cu ochii minții și să Îl
simți cu adevărat în sufletul tău, să simți
cum puterea Lui lucrează în tine, în viața
ta și cum te transformă cu fiecare experiență, cu fiecare circumstață tot mai
mult.

DIN CUPRINS:

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 Tineret. Repetiţie cântări pentru nuntă
Sâmbătă orele 13:00-16:00 Americanii. Consultaţii
oftalmologice (cu invitaţie)
Sâmbătă orele 15:00-16:00 Americanii. Program
cu copiii
Duminică ora10:00 Serviciu divin. Americanii și cununie religioasă
Duminică ora 17:00 Agapă

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi
credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă
în Mine.”
(Ioan 14:1)

CREDINŢA
CARE
SCHIMBĂ
„Tocmai de aceea, când a înviat din
morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte
că le spusese vorbele acestea şi au
crezut Scriptura şi cuvintele pe care le
spusese Isus.” (Ioan 2:22)
Felul de credinţă pe care pretindem
că îl avem este demonstrat cât se poate
de elocvent de puterea cu care aceasta

ne-a schimbat vieţile într-un mod ireversibil.
Dacă pentru o majoritate covârşitoare
credinţa a ajuns un fel de steag de paradă care este fluturat din când în când
în văzul tuturor dar fără nici un impact
asupra trăirii, pentru cei cunoscuţi de
Domnul, credinţa a însemnat piatra de
hotar care desparte cele două ipostaze
ale existenţei lor: viaţa de dinainte şi
viaţa nouă în Cristos.
Dacă felul de credinţă formal îşi are
rădăcina înfiptă în tradiţie şi în stimularea sentimentelor religioase, credinţa
adevărată stă pe fundamentul Cuvântului lui Dumnezeu şi este ancorată în
baza legăturii personale cu Isus
Cristos Cel înviat.
Continuare pag. 2

Credinţa adevărată a rămas aceeaşi,
fără să sufere nici cea mai mică modificare. Astfel că cine este binecuvântat cu darul credinţei în Cristos va
purta pecetea schimbării exact în
felul în care au fost schimbate şi vieţile apostolilor.
Efectele prezenţei credinţei se manifestă întotdeauna în aceeaşi direcţie, cu
o putere şi măsură care nu au cum să
treacă neobservate.
Este profund anacronic să întâlnim oameni care pretind că au credinţa dar viaţa lor nu a suportat nici cea mai mică
transformare. Au rămas cu aceleaşi patimi, frământări, pofte, temeri, idealuri
mărunte, pentru că de fapt în sufletul lor
nu s-a produs experienţa naşterii din
nou.
Alături de apostolii Domnului, cei ce
sunt ai Lui şi au căpătat o credinţă de
acelaşi fel, au murit faţă de viaţa veche
şi umblă pentru totdeauna în puterea
unei vieţi înnoite care urmăreşte dobândirea chipului Celui Viu în vecilor.

Ca o primăvară ce învăluie pustiirile
iernii în freamăt de viaţă, care face să
răsară din moarte verdele crud al vieţii,
să umple văzduhul de coruri de gâze cu
zumzetul lor necurmat, biruinţa asupra
morţii se pecetluieşte odată pentru totdeauna. Restabilind armonia făpturii
frântă odată cu primul păcat, Mielul lui
Dumnezeu plăteşte preţul răscumpărării
de sub robia păcatului odată pentru totdeauna.
Într-o lume care-şi clădeşte zidurile
unei proprii neprihăniri, care-şi pune
temeliile pe ideologiile relativităţii,
Dumnezeu răstoarnă izvodirile minţii
omeneşti, declarând că prin prisma
dreptăţii Sale absolute suntem con-

damnaţi la moarte, că prin fiecare piatră
ce-o zidim, nu facem decât să ne pavăm
drumul spre o pierzare veşnică.
Dar prin harul Său răscumpărător, în
planul Său perfect cu privire la lume,
Dumnezeu a ales să ne justifice prin
credinţa în moartea şi învierea Domnului Isus Cristos, să ne elibereze de sub
stăpânirea păcatului, să ne reabiliteze şi
să sădească în noi un Duh nou, o viaţă
veşnică. „El ne-a izbăvit de sub puterea
întunericului şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care
avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor. (…) Căci Dumnezeu
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Fără interacţiunea cu Scriptura şi fără
experimentarea unei întâlniri reale cu Isus Cristos, nu poate fi vorba despre o credinţă mântuitoare.
Când ochii minţii sunt deschişi de Cuvântul lui Dumnezeu, vălul necredinţei
este înlăturat iar oamenii aceia sunt supuşi puterii înnoitoare pe care Duhul
Sfânt o exercită asupra lor.
Faptul că apostolii Domnului au căpătat o astfel de credinţă este ilustrat de
modul în care vieţile lor au luat o întorsătură dramatică după ce s-au întâlnit cu
Isus.
Nu a existat domeniu al vieţii lor în
care să nu fie vizibilă realitatea transformării pe care a adus-o credinţa.
După învierea Domnului, oricine putea să analizeze viaţa ucenicilor şi să vadă că aceştia au dobândit o natură nouă,
o gândire nouă, o perspectivă nouă, o
trăire nouă, o vorbire nouă, idealuri noi,
atitudini noi, ascultare nouă, nădejde
nouă, determinare nouă, voinţă nouă şi
o umblare în dependenţă de Cel care îşi
făcuse din inima lor locuinţă pentru veşnicie.

pastor Daniel Chereji
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PĂSTRÂND CREDINȚA VIE...
Păstrând credința vie și azi și-n viitor
Vom înălța făclia spre veșnicul Décor
Și-n carul biruinței vom intona cântări
Cu gândul la răsplata dincol’ de-albastre
zări.
Noianul de-ndoieli când vine să ne-atace
Este respins îndată, metoda-i eficace
Căci sufletu-i cuprins de-ncredințări profunde
Credința ne-nsoțește oricând și orișiunde.
E-un dar venit de Sus, dar și o hotârâre
Decis-am să-L urmăm, necontenit, pe
Mire
Pe aripile ei străbatem constelații
Și-avem cu cei chemați duhovnicești relații.
Al nostru gând ea-l poartă mai sus de căi
lactee
Să vadă străzi de aur, mirifica alee
Prin ea Avraam s-a dus departe de-a lui
ca-să
Știind c-al lui Stăpân în ceață nu îl lasă.
Formează caracter și dedicări pe cale
Ne-nflăcărează dorul de spațiile-astrale
~ Credința este înaintea cunoașterii,
după cuvântul prorocului: ”Dacă nu
credeți nu veți sta în picioare” (Isaia
7:9). Prin dreapta credință se clădește
cunoașterea și tot prin credință ne
ridicăm la ”statura plinătății” (Efeseni
4:13) în Hristos și la starea desăvârșită
și duhovnicească.
Sf. Chiril al Alexandriei
~ Credința este învoirea fermă și neclintită la adevăr.
Clement Alexandrinul

Ne modelează ființa să fie-n ton cu Cerul
Să poată să învingă năpasta și misterul.
De val nu-i este frică - să fie cât un munte
”Suntem biruitori!”- e scris pe a ei frunte
Furtuni de ar veni, să vină uragane
O răspândim prin vorbe, reviste, microfoane.
Chiar răni adânci să fie, le-aduce vindecare
Încurajări insuflă în stările precare
Pătrunde-n taine-adânci și-apoi le descifrează
De la principiul sfânt, nicicând, nu deviază.
Eroi nu pot apare ‘n afara sferei ei
(E o dovadă clară la Neamuri și Evrei)
Fără prezența ei suflarea-i fără viață
Dar când e vie-n noi lăuntru-i fortăreață.
S-o activăm, mereu, să n-o lăsăm pasivă!
Prin ea putem găsi o nouă perspectivă
Alături de iubire ea ne-ndumnezeiește
Cu stările divine, cu sfinții ne unește.
George Cornici
~ Comoara credinței este cea mai mare
taină a creștinismului.
Tertulian
~ Credința este un bun lăuntric. Ea naște în noi frica lui Dumnezeu.
Sf. Teodor
~ Precum nu se poate zbura la cele înalte și în văzduh fără aripi, așa nu se
poate ajunge la cele duhovnicești fără o
credință neîndoielnică.
Teognost
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