care ne spun cum este INIMA
CELUI NEPRIHĂNIT:
IUBEȘTE
STRIGĂ
CREDE
TARE
CÂNTĂ
ÎNCREZĂTOARE
ÎNTĂRITĂ
LUMINATĂ
EPISTOLĂ
STRÂNGĂTOARE
NEÎMPĂRȚITĂ
MÂNGÂIATĂ
ASCULTĂTOARE
PĂZITĂ
SFINȚITĂ

Descoperiți în careul alăturat cuvintele

~ Fără Tine, Doamne, nu sunt nimic în
lumea aceasta; și fără Tine ce pot fi în
veșnicie?
Fericitul Augustin
~ Atât de mare putere are nădejdea, încât pe pământeni îi face cerești.
Teofilact
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
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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
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

pag. 3 Când a fost Isus bolnav?

„Domnul este îndurător şi
milostiv, îndelung răbdător şi
bogat în bunătate.”
(Psalmi 103:8)

Dan Matei
Răspuns în numărul următor

~ Cuvântul lui Dumnezeu spune că adevărata frumusețe nu este cea din afara
trupului, ci este cea sinceră a sufletului,
pentru că frumusețea cea sufletească este binefăcătoare.
Clement Alexandrinul

DIN CUPRINS:
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~ Rugăciunea domnească e scurtă, în
privința cuvintelor, dar plină de cugetări.
Tertulian

Dezlegare din numărul trecut
COPERTĂ LITERARĂ (4;10) :
Ioan, Apocalipsa
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MOTIVAŢIA
ALTRUISMULUI
”cum Dumnezeu a uns cu Duhul
Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret,
care umbla din loc în loc, făcea bine şi
vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El”
(Faptele apostolilor 10:38)
Urmele devastatoare produse de păcat
şi neascultare sunt peste tot în jurul nostru, iar copiii Domnului sunt chemaţi ca
pe lângă propovăduirea Evangheliei să
contribuie la asanarea efectelor răzvrătirii.

Ceea ce se întâmplă în fiecare zi în jurul nostru: suferinţă, necazuri, neînţelegeri, relaţii frânte, boli, disperare, dezamăgire, depresii, eşecuri şi orice formă
de imoralitate sunt cauzate de starea de
păcat în care omenirea a ales să se complacă.
Odată ce credincioşii au fost răscumpăraţi dintr-o astfel de stare, ei au în primul
rând datoria să-i ajute pe ceilalţi, spunându-le că în Isus Cristos există rezolvare la problema stării lor spirituale. Dar
ajutorul nu trebuie să se oprească aici.
În Domnul Isus noi avem exemplul
desăvârşit de viaţă pusă în slujba semenilor.
Scopul principal al întrupării Domnului
a fost să ne mântuiască de păcate, dar în
acelaşi timp El ne-a învăţat prin propria
viaţă că după ce am devenit ai Domnului
suntem chemaţi să imităm viaţa Lui.
Mânat de compasiune şi dragoste neţărmuită faţă de oameni, Isus Cristos
şi-a petrecut viaţa pămân- Continuare pag. 2
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Noi nu suntem chemaţi să judecăm
tească punându-se în slujba semenilor,
acţiunile lor, chiar dacă unii o fac cu
făcând bine, cercetându-i, alinându-le
motivaţie greşită, urmărind gloria
rănile fizice şi sufleteşti, vindecând şi
proprie, sau cu convingerea că aşa îşi
eliberând de sub puterea Satanei pe cei
câştigă un loc în cer.
robiţi de acesta cu tot felul de slăbiciuni.
Oamenii răscumpăraţi de Domnul
Dacă în calitatea de oameni cărora le
fac fapte bune pentru că aceasta este
lipsea naşterea din nou eram îndreptaţi
noua lor natură şi cu scopul de a aduce
exclusiv spre noi înşine, după ce am deglorie şi onoare numelui lui Dumnezeu.
venit ai Domnului, inima şi ochii noştri
Altfel degeaba trăim în lume dacă trăse îndreaptă spre cei de lângă noi, căim asemenea unor lumini aşezate sub outând modalităţi concrete prin care
broc. Tot degeaba este şi predicarea Eputem fi de ajutor.
vangheliei dacă nu ne învrednicim să o
„Adevărat este cuvântul acesta şi
însoţim de acţiuni concrete care să ilusvreau să spui apăsat aceste lucruri,
treze practic adevărurile pe care le propentru ca cei ce au crezut în Dumclamă.
nezeu să caute să fie cei dintâi în fapte
Pentru oamenii Domnului actele de
bune. Iată ce este bine şi de folos penbunătate şi facerea de bine nu sunt o potru oameni!„ (Tit 3:8)
vară, ci roada binecuvântată a pomului
Asemenea Domnului Isus, urmaşii Lui
altoit care se bucură că poate înveseli
vor căuta să fie cei dintâi în fapte bune,
inima Stăpânului.
nu cu gândul că în acest fel îşi pot câşti„Aşadar, cât avem prilej, să facem
ga mântuirea, ci siguri pe faptul că deja
bine la toţi, şi mai ales fraţilor în cresunt născuţi din nou şi tocmai starea de
dinţă.„ (Galateni 6:10)
copii ai Domnului îi determină să acţioneze astfel.
În amalgamul acestei lumi egoiste sunt
pastor Daniel Chereji
şi oameni care fac bine şi sunt gata să
sară în ajutorul celorlalţi.
BUN VENIT / WELCOME
În aceste zile biserica noastră este vizitată de o echipă de fraţi din USA. Aceştia vor
sluji în câteva localităţi din judeţ, făcând consultații medicale.
Echipa este formată din următorii fraţi şi surori:
Charles Murray, Dr. Elbert Franklin, stomatolog, Kathy Franklin, Eli Rezaeizadeh,
asistent stomatologie, Dr. Ron Estonio, medic, Dr. Brock Helms, medic, Glen Diacon,
medic, Danna Diacon, Andrew Prusack, medic rezident şi Jerry Pace, farmacist.
Le spunem bun venit, le mulţumim pentru slujirea lor şi le dorim un timp binecuvântat
în ţara noastră.
We welcome our brothers from America.
We wish them a blessed time în our country and thank them for their service.
We pray that the Lord protects and give them victory.

„El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;”
(Psalmi 103:3)
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CÂND A FOST ISUS BOLNAV?
„…am fost bolnav și ați venit să Mă
vedeți” (Matei 25:36)
Fragmentul de text de mai sus face parte dintr-un pasaj mai amplu, care are ca
temă principală a doua venire a Domnului Isus Cristos, la finele istoriei omenirii, respectiv judecata neamurilor (v.
32-33). Foarte interesant este că sentința
pe care Domnul o rostește asupra oamenilor pare să aibă drept criteriu determinant felul în care aceștia s-au comportat
față de semenii lor aflați în situații dintre
cele mai dificile – cei mai defavorizați
dintre oameni. Între toți aceștia, Domnul
îi menționează și pe cei bolnavi. Mai
mult decât atât, Mântuitorul pune un atât
de mare preț pe această relaționare, încât
Se identifică pe Sine cu fiecare dintre ei:
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați
făcut aceste lucruri unuia din acești
foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi
le-ați făcut.” (v. 40)
Ceea ce devine foarte important de reținut și învățat pentru noi, copiii lui Dumnezeu, este acest adevăr descoperit de
Cristos: a arăta compasiune și grijă față
de semenii noștri aflați în dificultate ar
trebui să fie o atitudine normală, neforțată, chiar instinctivă am putea spune,
dar conformă cu natura cea nouă, datorată schimbării produse în ființa omului mântuit, prin lucrarea de regenerare
a Duhului Sfânt.
Doar așa se explică faptul - pentru
unii, cu totul ieșit din comun - că o echi-

Rugăciune pentru bolnavi:
Îi purtăm în rugăciunile noastre pe:
Naghi Rafila, Toma Maria, Berchi
Mihai, Rus Rozica, Rus Vasilică, Alexandrescu Camelia, Matei Rodica, Chiș
Elvira, Ghiman Elena, Vas Erika, Irina
Olar.

pă de medici, credincioși creștini, inimoși și plini de râvnă sfântă, din dragoste pentru Cel care le-a iertat păcatul
și le-a mântuit sufletele, aleg să-și arate
recunoștința îndreptându-se spre unii
dintre cei cu care Domnul lor se
identifică - spre cei bolnavi -, fără să aștepte în schimb nicio răsplată, ba chiar
cheltuind de la ei cu bucurie. Dragostea
cu care Domnul Isus i-a copleșit și pe
care a revărsat-o din plin în inima lor se
îndreaptă acum spre semenii lor, cei care
au nevoie să fie slujiți. Darurile și abilitățile cu care au fost înzestrați de Dumnezeu sunt puse în slujba semenilor
fiindcă ei trăiesc cu convingerea de nestrămutat că, slujindu-și semenii, ei Îl
slujesc pe Mântuitorul și Domnul lor.
Este o lecție, pe cât de frumoasă, pe atât
de importantă pentru fiecare dintre noi,
copiii lui Dumnezeu și frații lor de
credință.
Fiecare dintre cei iertați de Cristos,
conștienți de adevărul că Domnul a fost
dispus să Se ofere pe Sine pentru noi,
plătind un preț pe care niciunul dintre
noi n-am fi fost vreodată capabili să-l
plătim, putem să ne arătăm recunoștința
într-un singur mod - cel poruncit de El:
slujindu-ne semenii, dar mai ales pe cei
aflați în dificultăți și în nevoi. Domnul
să ne ajute!
Claudiu Lupu

Unii dintre aceştia sunt imobilizaţi
acasă sau pe patul de spital.
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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