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și a apostolilor Săi.
Fie ca Dumnezeu să se îndure de lumea
din jurul nostru, iar pe noi să ne
însuflețească cu dorința și puterea de a
împlini această nevoie a societății,
nevoia de a fi sarea pământului – mar-

tori vii ai harului și dragostei
nemărginite a unui Dumnezeu venit la
noi ca să ne izbăvească din moarte și
păcat!
Claudiu Lupu
An XVIII, Nr. 872 din 13 august 2017

DESPRE VARĂ ŞI DINCOLO DE EA
trebuie să fie influenţat de anotimpurile
Vară, soare, vacanţă, concediu sunt câanului. A fi creştin înseamnă a te odihni
teva dintre cuvintele ce ne atrag atenţia
mereu, în ciuda problemelor ce apar, în
zilele acestea. Ne place soarele, dar nu
braţul Domnului, înseamnă a trăi frumos
prea fierbinte, ne plac vacanţele şi conca-n timpul zilei, a trăi mereu în lumina
cediile lungi şi dacă s-ar putea fără sfârScripturii.
şit. E un moment din viaţa noastră ce ne
Vă doresc să aveţi o vară frumoasă, aîndreaptă atenţia spre relaxare. Dar nu
tât cât a mai rămas din ea, să o trăiţi din
trebui să uităm că viaţa de creştin treplin, conştienţi de importanţa trăirii unei
buie să fie o realitate şi o trăire permavieţi de creştin real şi profund.
nentă de la care nu ne putem lua vacanţă
sau concediu.
Aurelia Modoc
A fi creştin e un mod de viaţă care nu
„Când nu eram decât un plod fără
chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea
Ta erau scrise toate zilele care-mi erau
rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Psalmi 139:16)
Cu toții avem zile mai puțin bune, zile
în care ne simțim copleșiți de probleme,
zile în care ne simțim îngrijorați, zile
care abia așteptăm să treacă și să „răsară soarele și pe strada noastră”.
Dar ce lucru minunat și chiar neînțeles
pentru unii, să știm că El le rânduiește
pe toate și toate zilele noastre sunt scrise
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de El! Prin perioadele grele, când ne
simțim fără scăpare sau deznădăjduiți să
nu uităm că El, Dumnezeu, le rânduiește
pe toate. Să lăsăm totul în mână Lui iar
rugăciunea și privirea noastră să fie îndreptate spre El! Doar El știe cel bine și
doar El poate da cele mai bune soluții
pentru fiecare stare, problemă, îngrijorare.
Domnul să ne ajute să stăm alipiți de
El prin toate circumstanțele!
Roxana Tentiș

Anunțuri

Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Sâmbătă ora 13.00 Serviciu divin de cununie:
Darius şi Nicoleta
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Botez
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare

EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

DOCTRINA
CORECTĂ
„…învăţăturii sănătoase: – potrivit
cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu…”
(1 Timotei 1:10-11)
Învăţătura sănătoasă este esenţială pentru o trăire care să fie pe placul lui Dumnezeu. Dacă învăţătura pe care o urmăm
conţine erori, atunci crezul nostru ne va
aduce pieirea, deoarece am considerat
ca fiind adevărată o învăţătură care nu
este autentică şi nu este definită de ceea
ce a pretins că este.

„Da, cei neprihăniţi vor lăuda
Numele Tău, oamenii fără
prihană vor locui înaintea Ta.”
(Psalmi 140:13)
Problema stă în convingerea oamenilor care consideră că posedă învăţătura
sănătoasă. Nici un interlocutor nu îţi va
mărturisi că el urmează o învăţătură nesănătoasă. Toţi susţin că deţin şi pro-povăduiesc o învăţătură corectă. Adevărul este că de la a afirma că posezi o învăţătură sănătoasă şi până la confirmarea că este într-adevăr aşa, există o cale
foarte lungă.
Din fericire, orice om cu mintea deschisă şi sinceră, poate afla ce fel de
învăţătură urmează şi dacă ceea ce conţine crezul său este autentic sau nu în raport cu Dumnezeu.
Învăţătura sănătoasă nu se defineşte
nicidecum în funcţie de afirmaţiile noastre, ci se defineşte într-un mod fără echivoc, de afirmaţiile lui Dumnezeu prezentate în Scriptură.
Apostolul Pavel ne informează că doctrina sănătoasă este potrivită, adică în
acord sau în conformitate cu Evanghelia
slavei fericitului Dumnezeu.
Deci, este simplu. Învăţătura, în sensul de doctrină, poate fi măsurată cu
Evanghelia. Dacă învăţătura nu corespunde cu Evanghelia, orice ar spune,
oricine o propagă şi inContinuare pag. 2

NEVOIA DE SMERENIE
„Voi sunteţi sarea pământului. Dar
dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi
va căpăta iarăşi puterea de a săra?
Atunci nu mai este bună la nimic decât
să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.” (Matei 5:13)
Într-o lume care și-a pierdut demult
gustul și măsura destinului pentru care
a fost creată de Dumnezeu, credinciosul
creștin este chemat să împlinească această nevoie de a fi o mărturie a harului
și dragostei pe care Dumnezeu o poartă
ființei omenești.
A fi sare, în general, presupune a îndeplini un rol esențial, o nevoie deosebit
de importantă într-un domeniu cât se
poate de specific. Noi ne gândim în mod
automat la rolul extrem de important pe
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viaţa, să ne analizăm crezul şi să verificăm ce fel de învăţătură avem, apare
în faţa noastră provocarea de a decide
să îmbrăţişăm învăţătura potrivită cu
Evanghelia lui Dumnezeu.
Este adevărat că această confruntare ne va obliga să dărâmăm fundaţiile clădite greşit, care oricum urmau să
se surpe, ne va chema să renunţăm la
idei şi practici nesănătoase şi ne va provoca să ne însuşim pe deplin şi pentru
totdeauna, adevărul Evangheliei.
Dar pentru cei care vor fi gata să facă
acest lucru, câştigul este mult prea mare
ca să poată fi cuantificat, deoarece nu
are în vedere numai viaţa de aici, ci inclusiv perspectiva eternităţii.
Aşadar, să întreprindem demersurile
necesare, pentru ca învăţătura care are
în vedere filozofia de viaţă a umblării
prin lumea de aici către cea de dincolo,
să fie potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu.
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diferent de câţi susţinători are, aceea nu
este o învăţătură adevărată, cu privire la
care să pretinzi că vine de la Dumnezeu.
Învăţătura sănătoasă cuprinde nu doar
părţi din Evanghelie, ci este alcătuită
din întreaga Evanghelie şi nimic alt-ceva, nimic mai puţin şi nimic mai mult.
Primul efect al unei învăţături care nu
este în conformitate cu Evanghelia se
produce în trăirea oamenilor care o susţin şi promovează. Nu este deloc greu să
ne dăm seama că regresul moral şi spiritual din zilele noastre, are ca principală
cauză ancorarea într-o învăţătură falsă,
care, într-adevăr, conţine părţi din Evanghelie, dar nu pune preţ pe respectarea
şi însuşirea adevărului Evangheliei ca
întreg.
Celelalte consecinţe sunt una mai catastrofală decât alta. Când învăţătura nu
este sănătoasă, trăirea este contaminată, iar ideile susţinute şi propagate duc
inevitabil înspre prăpastia eşecului ireversibil.
Când suntem dispuşi să ne cercetăm

pastor Daniel Chereji
care îl îndeplinește sarea în domeniul
alimentației. Pe lângă faptul că sarea dă
gust unei mâncări, tot ea îndeplinește și
acest rol de conservant, de factor care
împiedică să se instaleze stricăciunea și
descompunerea.
Când Domnul Isus vorbea ucenicilor
și-i compara cu sarea pământului, imaginea pe care aceștia o aveau imediat în
mintea lor era aceea de lucru indispensabil, de neconceput să-ți poți face treaba
în orice gospodărie, în lipsa acesteia. Sarea se folosea în bucătărie, se folosea
pentru animale, uneori se folosea în amestec cu apă de var pentru dezinfectarea fântânilor. Vechiul Testament vorbește în Legea lui Moise despre jertfele
continuare în pagina 3
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ce trebuiau aduse pe altar, sărate cu sare.
Cu alte cuvinte, sarea îndeplinea o nevoie foarte importantă în viața omului și
această nevoie s-a păstrat până în zilele
noastre.
Este simplu de înțeles de ce Domnul Isus își compara ucenicii cu sarea pământului. El știa foarte bine în ce vremuri trăia, în ce societate își duceau
existența și cât de mare nevoie era de
oameni care să poată restabili echilibrul
normalității.
Putem să fim convinși astăzi, la două
mii de ani distanță de atunci, că dacă Biserica și creștinismul n-ar fi apărut atunci în societate și n-ar fi avut impactul
extraordinar de benefic și de însănătoșire a societății din punct de vedere
moral și etic, lumea aceasta ar fi dispărut
de mult, fiindcă, în cele din urmă, oamenii lipsiți de orice urmă de teamă de
Dumnezeu s-ar fi măcelărit unii pe alții
până la exterminare. Sau, în cel mai fericit caz, astăzi am fi avut o societate
sălbăticită și sluțită complet de păcat și
de diavol.
Biserica și credința creștină, așa cum
au fost ele, cu bune și cu rele, de-a lungul celor douăzeci de veacuri, au ținut
societatea în limitele normalității și ale
suportabilității. Nu există domeniu al
culturii, al științei și al sociologiei care
să nu fi fost influențat și modelat după
principiile și valorile inspirate din credința și învățătura creștină, iar avansul
pe care lumea creștină l-a avut întotdeauna față de lumea necreștină în ce privește educația, cultura și dezvoltarea economică este evident și nu poate fi
tăgăduit de nimeni.
Altfel cum ne explicăm că, în zilele
noastre, în ciuda faptului că în lumea
musulmană există câteva țări extrem de
bogate (Arabia Saudită, Qatar, Emira-

tele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Bahrein), care ar putea cu mare ușurință să
își ajute frații de credință musulmani, refugiați din Siria și alte țări distruse de
război, totuși aceștia aleg să vină în civilizația europeană, clădită pe valorile
creștine? Simplu: în ciuda faptului că ne
nesocotesc și chiar ne batjocoresc credința noastră, ei nu pot nega evidența
faptului că această credință creștină, prin
valorile și principiile pe care le-a promovat și le promovează (drepturile omului, libertatea de conștiință, democrația, etica și morala creștină) au produs și continuă să producă prosperitate,
liniște, pace socială și respect pentru ființa umană și demnitatea acesteia, lucruri de care lumea musulmană sau cea
hindusă nu au parte, tocmai fiindcă principiile societăților lor sunt inspirate din
credința lor religioasă, care neagă toate
acestea.
Pe de altă parte, este suficient să ne uităm cu atenție la ceea ce promovează
astăzi societatea seculară, care vrea să
se lepede complet de influența creștinismului asupra ei și de orice referire la
teama și supunerea față de Dumnezeu și
legile Sale și putem intui cam ce se va
alege de lumea aceasta, dacă Dumnezeu
îi va lăsa să-și urmeze întru totul gândirea și căile lor blestemate.
De aceea, Domnul insistă asupra acestui aspect al nevoii de mărturie a credinciosului creștin în lumea din jurul său.
Nevoia societății de a avea în mijlocul
ei oameni care să trăiască după principiile și valorile Bibliei creștine este astăzi
cel puțin la fel de mare ca pe vremea
Domnului Isus fiindcă și astăzi, precum
în vremea aceea, societatea și oamenii
care fac parte din ea sunt într-o stare de
ignoranță și de întuneric spiritual cel puțin la fel de mari ca pe vremea Domnului
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