SĂ RĂSCUMPĂRĂM VREMEA
Simt cum timpul trece tot mai repede
și de multe ori ne pierdem în rutina zilnică uitând să stăm cu fața spre El. Dar
ce mare Dumnezeu avem, El nu ne uită
niciodată, mereu revarsă asupra noastră
atâtea binecuvântări! O, dacă am știi
cum să umblăm corect pe calea credinței
împreună cu El... greșim pentru că este
cu neputință să nu greșim, dar oare ne
pocăim cu adevărat și sincer înaintea
Domnului? Trece timpul pe lângă noi
mai repede ca niciodată și totuși, preferăm de multe ori să ne ocupăm cu alte
lucruri, să ne uităm la alții mai repede
decât la noi. Știm bine cu toții ce avem
de făcut dar oare cât din tot ce știm și
practicăm?
Simt o mare nevoie de a împlini Cuvântul care spune „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni
5:16), simt că nu e timp de pierdut cu lucruri de nimic, simt un dor și o nevoie
Rugaţi-vă pentru:
- fratele păstor: putere, călăuzire, sănătate
- o închinare pe placul
Domnului
- cercetarea, pocăinţa
şi reabilitarea celor că-

zuţi
- puterea de a lua decizii sfinte
- o închinare în duh şi în adevăr
- cei ce vor veni la închinare:
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Anunțuri

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!
Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”
(Filipeni 4:4)

pag. 3 Așteptând și grăbind

„„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria
mea! Doamne, Tu eşti stânca mea,
cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care
mă ascund, scutul meu, tăria care mă
scapă şi întăritura mea!”
(Psalmi 18:1-2)

- să vină cu credinţă
- să îşi arunce îngrijorările asupra
Domnului
- să fie atenţi la Cuvânt
- să găsească răspuns la întrebările şi
frământările lor
- să plece de aici schimbaţi

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 15.00 Picnic cu toată biserica
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pag. 4 Să răscumpărăm vremea

Roxana Tentiș

„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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de a accentua dragostea lui Isus în mine,
îmi doresc acest lucru și pentru biserică,
ca împreună să-L putem aștepta cum se
cuvine. Zilele sunt rele, vremurile sunt
grele și... vor veni și mai grele, iar singurul lucru prin care noi putem rezista
este Domnul nostru, Isus Hristos! Cu cât
fiecare are o relație personală mai sănătoasă cu Domnul, cu atât familia va fi
mai sănătoasă dar si biserica. Îmi doresc
ca noi toți, ca biserică să știm să răscumpărăm vremea, să ne umplem de
dragostea lui Dumnezeu și să fim biruitori prin toate ca să ne putem bucura
în ceruri împreună știind că am făcut ce
a trebuit aici jos.
Fie ca Dumnezeu să Își reverse peste
noi îndurarea Sa și binecuvântarea Sa
după voia Lui!

EL FACE
NESPUS
MAI MULT

Iar a Celui ce, prin puterea care
lucrează în noi, poate să facă nespus
mai mult decât cerem sau gândim noi,
a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.
(Efeseni 3:20-21)

Câtă vreme stăm departe de Dumnezeu, indiferent că facem acest lucru din
frică, necredinţă, răzvrătire sau ignoranţă, suntem lipsiţi de manifestarea prezenţei şi puterii Sale în noi.
Impresia falsă a celor mai mulţi este
că dacă îşi vor dărui viaţa lui Dumnezeu, aceasta va avea un parcurs fad, restrictiv, văduvit de fericirea după care
aspiră orice om, cu convingerea că întro zi va ajunge să o experimenteze.
De fapt, lucrurile stau exact invers.
Rămânem nefericiţi, neîmpliniţi şi lipsiţi
de gustul biruinţei, tocmai pentru că nu
avem curajul şi determinarea să facem
saltul credinţei, aruncându-ne în braţele
Domnului. Când suntem născuţi din nou
şi devenim copiii lui Dumnezeu, El lucrează în noi cu puterea
Continuare pag. 2

De aceea, noi nu acceptăm să ne dăruim lui Dumnezeu cu resemnare,
dimpotrivă, ne încredinţăm viaţa şi
planurile în mâna Domnului, având
convingerea deplină că El face nespus mai mult decât cerem sau gândim
noi.
Niciunul dintre noi nu ne-am imaginat
că viaţa de credinţă poate arăta aşa, nu
ne-am închipuit că Dumnezeu va revărsa atât de multe binecuvântări, nu ne-am
gândit că fericirea poate fi o experienţă
şi o stare atât de reală şi n-am fi crezut
că ne vom pierde în număratul şirului
prea lung de binecuvântări de care avem
parte.
Într-adevăr, Dumnezeu face nespus
mai mult decât cerem sau gândim noi.
Această realitate se acceptă cu smerenie, cu o bucurie care ne înfiorează şi ne
aruncă pe genunchi, plini de recunoştinţă, laudă şi adorare în cinstea Dumnezeului nostru care merită slava şi lauda
în Biserică, în Isus Cristos, din neam în
neam, în vecii vecilor.
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Sa nemărginită, transformându-ne după
voia Lui şi împlinind în noi ceea ce de
unii singuri nu am fi reuşit niciodată.
Numai cei ce sunt ai Domnului au capacitatea de a privi retrospectiv în viaţa
lor pentru a recunoaşte că înstrăinaţi de
Dumnezeu nu ar fi fost capabili cu nici
un chip să fie ce sunt în prezent şi nici
să aibă parte de binecuvântările care le
scaldă viaţa din abudenţă.
Abia în starea de oameni regeneraţi
putem înţelege că oricare ar fi planurile
noastre de viitor, dorinţele, aspiraţiile şi
visurile de fericire cu privire la noi înşine, Dumnezeu poate face nespus mai
mult.
Omul se încăpăţânează să îşi croiască
un drum aşa cum consideră el, fără să
ştie că dacă s-ar încrede în Dumnezeu,
Domnul poate face nespus mai mult.
Omul se crede capabil şi în stare să îşi
atingă idealurile dar vine o vreme în care se va alege cu gustul amar al frustrării
şi eşecului. Încercările de a ne binecuvânta viaţa după mintea, gândurile şi
puterea noastră, sunt realizări şi imagini
palide, care nu pot fi alăturate cu minunatele lucruri pe care le împlineşte
Dumnezeu în viaţa celor ce sunt ai Lui.

pastor Daniel Chereji

La împlinirea frumoasei vârste de

de ani

vă dorim,
La mulți ani frate Daniel! Vă prețuim și mulțumim
Domnului pentru dumneavoastră! Dorim ca binecuvântarea
și îndurarea Lui să vă însoțească în permanență!
A Domnului să fie toată slava și gloria pentru toate!
Cu drag, biserica Biruința!
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AȘTEPTÂND ȘI GRĂBIND
„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? Dar noi,
după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri
noi şi un pământ nou, în care va locui
neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor,
fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă
să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană,
fără vină şi în pace.”
(2 Petru 3:11-14)
Cuvântul lui Dumnezeu spune în repetate rânduri că toate lucrurile materiale
ale acestei lumi poartă în ele pecetea
distrugerii lor. Însăși faptul că lumea se
degradează pe măsura trecerii timpului
și că resursele pământului se epuizează
și vor începe să apară crize de toate
felurile, tot mai des și tot mai adânci,
dovedește faptul că Biblia are dreptate.
Tot ce este materie în acest univers va
avea un sfârșit. Toate se vor strica, spune
apostolul Petru, tot ce există sub formă
de materie se va descompune și va
dispărea, lăsând locul unei alte lumi noi,
unui cer nou și unui pământ nou.
Așa că, toate lucrurile cu care se fălesc
astăzi oamenii, tot ceea ce ei numesc bogăție și prețuiesc ca fiind scopul existenței lor, nu este decât o iluzie, ceva care
va trece și va dispărea ca și cum n-ar fi
fost niciodată. Și atunci, merită să-ți riști
viața veșnică și fericirea eternă legândute cu toată ființa de aceste lucruri care
vor pieri? Cu siguranță că, dacă ai minte
și înțelegi lucrurile așa cum le prezintă
Scriptura, nu vei face o asemenea greșeală. Pentru credinciosul treaz, cel a cărui minte este păstrată trează și sănătoasă (v.1) scopul existenței sale pămân-

tești este sfințirea sa, silirea, după cum
se exprimă apostolul, sau străduința de
a trăi cât mai aproape de Domnul, cât
mai lipit de Cuvântul Său și cât mai dependent de harul lui Dumnezeu.
Adevărul acesta privitor la noile ceruri
și noul pământ, în care vom locui pentru
vecie cu Domnul, ar trebui să trezească
în noi, spune Petru, o dorință mai profundă de a trăi o viață sfântă „ca pentru
Domnul”. Când știm și credem cu toată
tăria că urmează să stăm în curând înaintea Domnului, în fața lui Celui Preasfânt, ar trebui să fim pătrunși de dorința
de a fi fără pată și fără vină, adică curați
în toate privințele. Pacea ar trebui să ne
umple inima și purtarea noastră să fie
una ireproșabilă în relație cu toți ceilalți.
De aceea, singurii oameni care pot
aștepta și pot grăbi venirea zilei pe care
o așteaptă sunt copiii lui Dumnezeu. Ei
trăiesc zilnic cu dorul în suflet după
Tatăl, iar așteptarea le va fi în curând
răsplătită pe măsură!
Claudiu Lupu
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