SĂ-L IUBIM!
Destrăbălări, răzvrătire, neascultare,
egoism, sunt câteva din lucrurile care
sunt puse la „loc de cinste” în zilele
noastre. Ce amăgire... Zilele de pe urmă,
subiect care atrage tot mai mult curiozitatea oamenilor dar care, din păcate,
pentru mulți rămâne doar o curiozitate...
Într-o lume în care imaginea contează
mai mult decât trebuie, copiii Domnului
sunt chemați să trăiască în ascultare,
supunere și dragoste de Dumnezeu.
„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au
să se strice, ce fel de oameni ar trebui
să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi
evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile
aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se
vor topi de căldura focului?” (2 Petru
3:11-12)
E atât de trist să vezi cum mulți Îl țin
departe pe Dumnezeu de sufletul lor iar
când toate se vor sfârși vor dori să-L fi
primit dar va fi prea târziu. Este un
subiect care mi-a atras mult atenția în ultima perioadă și care m-a făcut din nou
să mă analizez în tot ceea ce sunt eu, dar
cel mai liniștitor este să știu că Dumnezeu îmi cunoaște sufletul, mă cunoaște întru totul și că este cu mine, Îl
simt. Aud tot mai des vești triste fie că e
vorba de cutreme, războaie, moartea
neașteptată a unor oameni la care nu teai fi gândit niciodată că ar putea „pleca”
așa devreme, mulți sunt cuprinși de
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frică, de multe ori instinctul pământesc
asta transmite, dar în toată lupta spirituală care se dă iată ce mă face să am
nădejde: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după îndurarea Sa cea
mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o
nădejde vie şi la o moştenire nestri-căcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate
veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.
Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea
gata să fie descoperită în vremurile de
apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar
că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi
pentru puţină vreme, prin felurite
încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă
decât aurul care piere, şi care totuşi
este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea
lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L
vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre,
mântuirea sufletelor voastre.” (1 Petru
1:3-9)
Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult
decât orice, căci nu știm ce aduce ziua
de mâine!
Roxana Tentiș

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 orele 10 și 17 Servicii de închinare
Duminică la încheierea serviciului divin de dimineaţă va avea loc un
sfat cu biserica în vederea propunerilor de candidaţi pentru comitet

An XVII, Nr. 832 din 06 noiembrie 2016

EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

DIN CUPRINS:
pag. 2 Sub greutatea munților
pag. 4

Să-L iubim!

„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie
răul prin bine.”
(Romani 12:21)

A SĂRBĂTORI ÎN
CHIP NEVREDNIC
„De aceea, oricine mănâncă pâinea
aceasta sau bea paharul Domnului în
chip nevrednic, va fi vinovat de trupul
şi sângele Domnului.”
(1 Corinteni 11:27)
Cea mai înaltă onoare pe care o avem
în calitate de copii ai lui Dumnezeu este
privilegiul de a participa la masa Domnului împreună cu ceilalţi răscumpăraţi
ai Săi.
În prezenţa spirituală a lui Cristos noi
celebrăm victoria Celui care ne-a adus

mântuirea aşezându-se El însuşi în locul
nostru pe altarul de jertfă şi în acelaşi
timp anticipăm cu nerăbdare momentele
nesfârşite ale sărbătorii din cer care îi aşteaptă pe toţi cei care sunt ai Domnului.
Între aceste două coordonate stă aşezată dimensiunea prezentă a celebrării
care presupune cercetarea minuţioasă a
propriei vieţi în aşa fel încât să nu existe
cumva posibilitatea de a ne face nevrednici de trupul şi sângele Domnului.
Contemplarea jertfei lui Cristos şi îmbrăcarea cu o atitudine de mulţumire şi
recunoştinţă faţă de Domnul sunt preocupările principale ale sărbătorii aşa că
participarea la sărbătoare într-un mod
formal, marcat de rutină, este nevrednicie.
De asemenea, ascunderea păcatelor,
nerecunoaşterea lor, mascarea lor şi absenţa mărturisirii duc la încărcarea cu
vinovăţie faţă de trupul şi sângele Domnului.
La masa Domnului nu putem veni cu
lumea în noi, ci este nevoie să ne dezbrăcăm de orice gând, faptă sau năzuinţă a firii, ca semn că Continuare pag. 2
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nezeu, ci se extinde şi la relaţia cu
ceilalţi credincioşi. În accepţiunea lui
Cristos dispreţuirea fraţilor de credinţă înseamnă dispreţuirea Domnului
însuşi.Tocmai de aceea, când suntem chemaţi să stăm la masa Domnului avem datoria să reparăm orice relaţie frântă, să ne corectăm atitudinea
faţă de orice frate de credinţă şi să ne
eliberăm cugetul de orice resentimente,
altfel cum am putea pretinde să beneficiem noi înşine de iertarea lui Cristos?
Vai de cel care nu este capabil să se
cerceteze pe sine însuşi, să nu îşi vadă
păcatele personale şi să nu fie în stare
să se judece, pentru că pe acela urmează
să-l judece Domnul.
Să nu transformăm sărbătoarea izbăvirii într-un ceas de osândă, ci să ascultăm
smeriţi ceea ce ne porunceşte Domnul
care ne-a câştigat vrednicia.
pastor Daniel Chereji
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noi am fost într-adevăr tranformaţi prin
puterea sângelui lui Cristos.
Este impertinenţă şi impietate să tratăm cu neglijenţă tocmai lucrarea şi Persoana prin care am fost scoşi din ghearele păcatului şi de sub condamnarea veşnică pentru a fi aşezaţi pe Stânca mântuirii.
Copleşiţi de acţiunea harului lui Dumnezeu desfăşurată în Cristos Isus un asemenea eveniment trebuie să ne umple
de teamă sfântă aşa încât sub cercetarea
Duhului Sfânt să detectăm orice urmă
de păcat cuibărită în vreun cotlon ascuns al fiinţei noastre, să plângem orice
nesăbuinţă şi cădere, să ne mărturisim
păcatele şi să-I cerem grabnic să ne ierte, curăţindu-ne.
Când stă la masa Domnului, copilul
Domnului ştie că vrednicia lui vine din
vrednicia lui Cristos, iar jertfa lui Cristos operează iertare acolo unde există
pocăinţă.
Cercetarea lăuntrică nu se opreşte numai la relaţia dintre credincios şi DumSUB GREUTATEA MUNȚILOR
Fiecare om are povestea sa de viață.
Fiecare își cunoaște gândurile, sentimentele, visele, posibilitățile. Unde alții
au dat greș, tu poți reuși, și reversul este
valabil. Nu putem să luăm decizii pe baza a ceea ce au făcut alții înaintea noastră, însă putem avea în vedere riscurile
la care suntem supuși, încercând astfel
să găsim soluții și să fim oarecum pregătiți.
Privind în jur, observăm tot mai des
încercarea tuturor tehnicilor de marketing pentru motivarea și găsirea unei
forțe care s-ar presupune să ne ajute să
găsim calea spre success. Ne trezim dimineața, ne obișnuim cu rutina zilnică și
cu obiceiurile ce s-au format de ani de
zile… și ne lipsește un impuls, „puterea

de a merge mai departe”. Auzim de la
vârste tinere despre depresie, surmenare, lipsă de concentrare și odată cu acestea, toate sfaturile împotriva celor enumerate. Poate te regăsești într-o astfel de
situație și nu știi cum să evadezi din această poveste. Cuvântul lui Dumnezeu
ne învață: „Căci Dumnezeu nu ne-a dat
un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuintă. ” (2 Timotei 1:7)
Preferăm calea ușoară și credem că
este cea bună, însă trebuie să realizăm
că peste toate greutățile vieții, rugăciunea potrivită este cea care se conformează planului lui Dumnezeu și îl lasă
e Acesta să își arate măreția în viața
noastră. Nu îmi doresc o viață cu provocontinuare in pagina 3
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cări mai puține, ci mă rog să primesc cea
mai puternică putere, care întrece orice
motivație și orice plan omenesc. Creatorul nostru ne-a făcut unici, și a rezervat pentru fiecare dintre noi, răspunsuri
unice la această provocare care este viața. Cât de fascinant este că Dumnezeu a
lăsat ambele proiecte - și Pământul, dar
și omul neterminate, într-o continuă schimbare spre un final care îl va glorifica pe
El. Și în Măreția Lui, are un plan pentru
fiecare: „Iar a Celui ce, prin puterea
care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim
noi” (Efeseni 3:20)
„Căci Eu știu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace, și nu de nenorocire, că să vă
dau un viitor și o nădejde. Voi Mă veți

chema, și veți pleca; Mă veți ruga, și vă
voi asculta. Mă veți căuta, și Mă veți
găsi dacă Mă veți căuta cu toată inimă. ” (Ieremia 29:11-13)
Iar când drumul pare anevoios și calea
întunecată să ne amintim ce spune Slova
care zilnic ne învață: „Dumnezeu este
adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor
care nu lipsește niciodată în nevoi. De
aceea nu ne temem chiar dacă s-ar
zgudui pămantul și s-ar clătina munții
în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și
ar spumega valurile mării și s-ar ridica
pană acolo de să se cutremure munții.”
(Psalmul 46:1-3)
Și să nu uităm niciodată că până și cele
mai frumoase diamante se formează sub
greutatea munților….
Anda Mețac

„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)
SĂ ȘTII...
De ești împlinit,
Cu sufletul liniștit și-mpăcat,…
Și de suferință
Nu ești prea greu apăsat,
Să știi:
“EL suferințele noastre le-a purtat”…
De stai tu drept acum
Fără dureri… și ești sănătos…
Și câștigi bogății
Cu braț vânjos,
Să știi:
„Durerile noastre le-a luat asupra Lui”
De-ți umple bucuria fața
Și ești neprihănit:…
De ți-e iertată nelegiuirea

Și cânți azi fericit,
Să știi:
“Domnul a făcut să cadă asupra
Lui, nelegiuirea noastră…”
Azi, tu ești „rodul muncii sufletului Lui”
Ești “într-o stare după voia lui Dumnezeu”
Faci parte din “sămânța de urmași”
Pentru că
“EL și-a dat viața ca jertfă pentru
păcat.”
Camelia Sabău
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