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EDITORIAL

Pastor Daniel Chereji

DIN CUPRINS:
pag. 2 Psalmul 124
pag. 3

Nu mai plânge suflete

„Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu
sunt sfânt”. Şi dacă chemaţi ca Tată
pe Cel ce judecă fără părtinire pe
fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu
frică în timpul pribegiei voastre;”
(1 Petru 1:16-17)

Dezlegare din numărul trecut
~ Biserica se zămislește, se hrănește și se întărește din Cuvântul lui Dumnezeu.
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Pregătire
pentru sărbătoarea de mulțumire.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Sărbătoarea de mulțumire
Duminică ora 17.00 Agapă cu toată biserica.

SĂ NE PURTĂM
VREDNICI DE
DOMNUL
„..pentru ca, astfel, să vă purtaţi întrun chip vrednic de Domnul...”
(Coloseni 1:10)
Orice încercare venită din partea cuiva
de a se purta într-un chip vrednic de
Domnul este sortită eşecului.
Ca să te poţi purta într-un chip vrednic
de Domnul, mai întâi este nevoie să Îl
cunoşti pe Domnul şi să fi fost transfor-

mat de Domnul în structura ta spirituală, adică să fi fost născut din nou.
Deşi voinţa este importantă pentru a
umbla după voia Domnului, acesteia
este nevoie să-i fie alăturată o natură
înnoită prin puterea de regenerare a
Mântuitorului.
De fapt unul dintre semnele clare care
indică faptul că a avut loc o naştere din
nou este dorinţa irezistibilă de a împlini
voia Domnului şi a trăi orice aspect al
noii vieţi urmând plăcerea Domnului şi
nicidecum plăcerea proprie.
Un copil răscumpărat al lui Dumnezeu
nu se va purta niciodată cu atitudinea unui profitor, adiContinuare pag. 2

nevoie să ne întrebăm dacă ne purtăm
în chip vrednic de Domnul. În relaţiile pe care le stabilim cu ceilalţi, mai
apropiaţi sau mai departe de noi: oare
ne-am purtat cu ei într-un chip vrednic de Domnul? Când ne privesc
cunoscuţii sau necunoscuţii şi mai ales
când suntem priviţi de Domnul, se poate
vedea cu uşurinţă că ne purtăm într-un
chip vrednic de El?
Când ne purtăm într-un chip vrednic
de Domnul înseamnă că avem aceleaşi
gânduri pe care le are El, aceleaşi intenţii pe care le are El, aceleaşi vorbe şi
fapte care îL reprezintă pe El şi atunci
într-adevăr se poate spune că viaţa
noastră este trăită onorându-L pe Domnul.

Continuare din pag.1

că să fi beneficiat de iertare şi căpătarea
unui statut nobil pentru ca mai apoi să
îşi permită să trăiască în delăsare şi
neconcordanţă cu vrerea Domnului.
Prin Cristos Isus ne-a fost câştigată şi
dăruită o vrednicie de care nu eram
demni şi pe care nu aveam cum să o
dobândim. Odată ce am căpătat statutul
de copii ai lui Dumnezeu nu este de mirare că El aşteaptă de la noi să ne
purtăm în conformitate cu statutul acela.
Fiecare gând, acţiune, faptă sau gest
al celor câştigaţi de Domnul, trebuie să
fie în acord cu demnitatea calităţii de
copii ai lui Dumnezeu.
Orice credincios va fi preocupat ca
nu cumva prin felul în care gândeşte,
vor-beşte sau trăieşte să aducă prejudicii
imaginii lui Dumnezeu pe care el o
reprezintă în lume.
În fiecare clipă a vieţii noastre este
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Sunt în a treia săptămână de facultate
și parcă timpul trece foarte repede în
această perioadă. Încep să mă obișnuiesc cu un oraș nou, persoane noi, dar
am în jurul meu oameni minunați pe
care Domnul mi i-a dat ca ajutor, sprijin
și în special ca frați și surori.
Vreau să Îi mulțumesc Domnului pen-

tru toate binecuvântările care le primesc
în fiecare zi din mâna Sa. Îi mulțumesc
și pentru încercările prin care mă trece,
pentru că știu că toate lucrează spre binele meu.

Aș începe prin a avea recunoștință
față de Domnul și promisiunile Sale că
oriunde am fi, protecția și îndrumarea
Sa sunt prezente în viețile noastre. Mă
bucur că am găsit în Cluj un mediu
sănătos în care pot să mă dezvolt în continuare spre asemănarea cu Domnul.
Acest lucru îl consider primordial în
viața mea.
Am învățat să mă acomodez singur,
să îmi gestionez resursele, să îmi împart

timpul astfel încât să acopăr multe aspecte din viață. Vreau să știți că vă port
în rugăciune ca Domnul să continue să
binecuvânteze biserica Biruința și viziunea ei și să aibă impact în viețile oamenilor și spre slava Domnului.
Vă iubesc, vă prețuiesc și doresc să vă
revăd cât mai curând. Domnul să vă aibă
în paza Lui!

Nicoleta Zah

Paul Pop

ANUNȚ IMPORTANT!
Pentru joi, 27 octombrie, toate Bisericile din România şi din
Diaspora sunt chemate la o zi specială de post şi rugăciune.
Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea izbândă în demersurile
pe care le vom face pentru modificarea Articolului 48 din Constituţia României, astfel încât aceasta să specifice în mod clar
că familia are la bază căsătoria liber consimţită între un bărbat
şi o femeie, aşa cum a rânduit Dumnezeu.
1. De n-ar fi fost Domnul de partea
noastră – să spună Israel acum! –
2. de n-ar fi fost Domnul de partea
noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
3. ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a
aprins mânia împotriva noastră;
4. ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut
râurile peste sufletul nostru;
5. ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.
6. Binecuvântat să fie Domnul, care nu
ne-a dat pradă dinţilor lor!
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7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din
laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi
am scăpat.
8. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmi 124:1-8)

NU MAI PLÂNGE SUFLETE
Nu mai plânge suflete
Căci Domnul te iubeşte!
Te încrede în îndurarea Sa
Chiar dacă nu-ţi vorbeşte!

Tu, cheamă-I astăzi îndurarea
Şi-n zori de zi şi-n miez de noapte!
Nu îngădui ca întristarea
S-adoarmă ale tale pleoape!

Şi dacă flacăra azi arde
Să încingă jugul vieţii tale.
Tu mergi spre Domnul înainte!
Chiar dacă lacrimi curg pe cale.

Înalţă altarul rugăciunii
Chiar dacă-n suflet porţi durere!
El, va veni la ceasul Lui
Şi-ţi va aduce mângăiere.

Eşti necăjit şi-ţi vezi viaţa
Departe de a fi împlinită…
Dar când vei trece încercarea
El o va face fericită!

Alina Tropotei
Cules de Ramona Lăcătuș
Sursă: www.crestintotal.ro
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