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de putefrică, ci re, de dragoste și de
chibzuință" (2 Timotei 1:7)
Tu spui: ,,sunt singur"
El spune: ,,nicidecum n-am să te las, cu
niciun chip nu te voi părăsi." (Evrei
13:5)
Tu spui: ,,nu pot rezolva această pro-

blemă"
El spune: ,,încredințează-ți soarta în
mâna Domnului, și El te va sprijini"
(Psalmul 55: 22)
Tu spui: ,,nimeni nu mă iubește"
El spune: ,,te iubesc cu o iubire veșnică!" (Ieremia 31:3)

EDITORIAL

Ascultă-L doar pe El!

Pastor Daniel Chereji

EXERCIŢIUL MULŢUMIRII
În starea ta de om schimbat
Şi scos din umbra amăgirii,
Ce exerciţiu minunat
Să practici arta mulţumirii.
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În schimb, tu, copleşit de sus
Trăieşti divina fericire,
Dar spune, oare spre Isus
Te-ai îndreptat cu-adâncă mulţumire?

Să afli viaţă pentru veci
Prin darul nobil al credinţei,
Cristos S-a dus sub umbre reci
Gustând paharul suferinţei.

Un om ce e născut din nou
Stă în extaz cu-a lui fiinţă
Şi surd la vechiul fals ecou
E plin doar de recunoştinţă.

Când stai să numeri ce primeşti
Din mâna Lui de veşnic Tată,
Cum să nu vrei să-I mulţumeşti
De starea ta îmbelşugată?
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Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret. Agapă
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Sărbătoarea Coborârii Duhului Sfânt (Rusaliile)
Mărturiile candidaţilor pentru botez
Botez nou testamentar
Duminică ora 17.00Serviciu de închinare.
Cina Domnului

Ultimul sunet de clopoțel

„Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul
meu nădăjduieşte, şi aştept
făgăduinţa Lui.”
(Psalmi 130:5)

Străini ce pier sub lanţul greu
Şi atât de-amar al disperării,
Că nu sunt fii de Dumnezeu
Şi-au tot respins harul chemării.

Atâta dragoste cu jar
S-a revărsat din El spre tine,
Că zilnic eşti scăldat în har
Şi tot ce-aşteaptă-I mulţumire.
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Ştii foarte bine cine-ai fost,
Ce răni adânci croia păcatul,
Şi fără să plăteşti vreun cost
Cristos făcu din tine altul.
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PRIORITATEA
CREDINCIOŞIEI
Încolo, ce se cere de la ispravnici este
ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.
(1 Corinteni 4:2)
Când Dumnezeu Îi aduce pe oameni
de pe cărările păcatului şi Îi face parte a
familiei Sale ca urmare a iertării lor şi a
naşterii din nou, le încredinţează, apoi,

responsabilităţi care trebuie asumate.
Isprăvnicia sau calitatea de a administra
ceea ce Dumnezeu încredinţează copiilor Săi, nu este o datorie rezervată numai
pentru unii credincioşi care ocupă anumite slujbe, ci se adresează tuturor credincioşilor.
Desigur, unele responsabilităţi sunt mai
vizibile, mai mari, mai importante şi
care cer un efort intens, dar nu există nici
un copil al lui Dumnezeu căruia să nu-i
fi fost încredinţată o anumită isprăvnicie. Tocmai de aceea, fiecare credincios
trebuie să cunoască ceea ce i-a fost încredinţat să facă, să îşi asume slujirea
respectivă şi apoi să fie preocupat de îndeplinirea cu maximă credincişie a însărcinării respective.
Oamenii, în general, sunt obişnuiţi
să măsoare succesul în Continuare pag. 2

pare că oamenii sunt exigenţi cu responsabilităţile altora şi neglijenţi sau
permisivi cu propriile îndatoriri.
Oamenii Domnului se vor corecta
imediat când sunt ispitiţi să aibă o
asemenea atitudine, dovedind îngăduinţă în privinţa isprăvniciei altora şi rigurozitate în ceea ce îi priveşte.
Întrebarea care trebuie să stăruie în
mintea înnoită a copiilor lui Dumnezeu,
este: suntem suficient de credincioşi în
ceea ce priveşte sarcinile care ne-au fost
încredinţate de Domnul?
Oare ne străduim din toate puterile să
lucrăm neobosiţi în vederea îndeplinirii
cu dragoste şi sacrificiu a isprăvniciei
căpătate?
Înarmaţi cu o asemenea atitudine,
Dumnezeu promite că indiferent de rezultate, va aprecia măsura credincioşiei
noastre.
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funcţie de poziţia pe care o ocupă, ţinând cont de importanţa a ceea ce le-a
fost încredinţat sau în funcţie de rezultatele obţinute.
În economia lui Dumnezeu, însă, evaluarea nu se face ţinând cont de niciunul
dintre aceste criterii, ci în funcţie de credincioşia cu care îndeplinim sarcinile
încredinţate de Domnul, indiferent care
este amploarea acestora.
Datorită circumstanţelor, unii vor obţine rezultate uluitoare, cu un efort minim
şi cu resurse puţine, în schimb, alţii vor
lucra istovitor, vor cheltui resurse imense şi totuşi rezultatele nu îşi vor face
simţită prezenţa. Acesta nu trebuie să fie
un motiv de îngrijorare, deoarece Dumnezeu ne judecă şi ne evaluează în funcţie de credincioşia cu care abordăm problema isprăvniciei.
Există totodată şi tendinţa nepotrivită
de a privi mereu cu ochi critici felul în
care îşi îndeplinesc alţii responsabilităţile primite. Într-o astfel de situaţie, se
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ASCULTĂ CE SPUNE DUMNEZEU
tale și El îți va netezi cărările" (ProTu spui: ,,este imposibil!”
El spune: ,,ce este cu neputință la oa- verbe 3:6)
meni, este cu putință la Dumnezeu”
Tu spui: ,,nu pot"
(Luca 18:27)
El spune: ,,Poți totul în Hristos, care
mă întărește." (Filipeni 4:13)
Tu spui: ,,sunt extenuat"
El spune: ,,dar cei ce se încred în DomTu spui: ,,Nu merită"
nul, își înoiesc puterea, ei zboară ca
El spune: ,,să nu obosim în facerea
vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă
binelui, căci la vremea potrivită, vom
și nu ostenesc.” (Isaia 40:31)
secera" (Galateni 6:9)
Tu spui: ,,nu pot merge mai departe"
Tu spui: ,,nu mă pot ierta"
El spune: ,,Harul meu îți este îndeaEl spune: ,,poți, pentru că și Eu te-am
juns, căci puterea Mea în slăbiciune
este facută desăvârșită” (2 Corinteni iertat" (Efeseni 4:32)
12: 9)
Tu spui: ,,mi-e frică"
El spune: ,,Eu nu ți-am dat un duh de
Tu spui: ,,nu știu ce să fac"
El spune: ,,recunoaște-L în toate căile
continuare în pagina 4
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ULTIMUL SUNET DE CLOPOȚEL…
A sunat îndelung,… și mai ales din ochii părinților, a stors lacrimi… Clinchetul clopoțelului, al ultimului clopoțel
pentru cei din clasa a 12-a, parcă ne
spunea: ,,La revedere… noi, plecăm mai
departe…’’
Profesori dragi, părinți, bunici, prieteni, rămân în urmă… într-o dulce și
copilărească amintire, pentru că, de acum adultul de 18 ani și un pic, are viitorul înainte… Vesel, optimist, cu tot
bagajul de învățături adunate în prima
parte a vieții, face pași îndrăzneți, încre- Și voi, chiar veți pleca… la facultăți în
zător într-un destin fericit pe care Dum- alte orașe… noi, suntem cei ce vă vom
nezeu i L-a rezervat, încă înainte de în- simți lipsa…
Și, când mă gândesc la asta, îmi vine
temeierea lumii…
să
mă mut într-un oraș universitar…
Și așa trebuie să fie! Așa trebuie să porAcolo
unde veți merge… tot Mâna
nească în această nouă etapă a vieții…
Domnului
vă va fi Cel mai aproape…
plini de curaj, veseli, gata să înfrunte cu
Tot
El
Minunatul
Salvator vă va sări
credință în Dumnezeu, tot ce le va aduce
primul
în
ajutor…
tot
El vă poate călăuzi
viitorul.
pașii
și
vă
netezește
cărarea…
Și-acolo,
Amalia, Iulia, Mirciulică și Andrei…
e
tot
El…
același
Domn
pe
care-L
cuaceștia sunt absolvenții noștri din anul
noașteți
din
copilărie…
E
Domnul
iubit
acesta… și parcă ne năpădesc amintirile
din copilăria lor… de când erau mici și de marea familie a voastră Biruința… e
drăgălași… și până azi… când parcă-i Domnul pe care părinții voștrii îl slujesc.
Luați ,,steagul” (Ps 60:4) înălțați-L
vedem cu bagajele făcute, gata pregătiți
,,spre
biruința adevărului” și oriunde vă
pentru o lungă călătorie…
vor
purta
pașii prin lumea aceasta, nu
Cu clopoțelul din curtea școlii, nu vă
uitați,
că-I
aparțineți Lui… Nu uitați, că
veți mai întâlni de-acum… Dar, la școli,
mâini
muncite
de părinți iubitori, se îveți umbla mult… aproape… că-mi vine
nalță
în
rugă
spre
Tronul Divin pentru
să spun: ,,timp de-o viață”…
voi…
Și
transmiteți
mai departe, la ,,oriȘi bacalaureatul, va trece în curând…
ce
făptură”
că
Isus
Cristos este Domdar în mod sigur va fi urmat de multe,
nul…
că
biruința-i
în
El… și că nu mai
multe alte examene… Multe, le veți treeste
mult
până
El
va
reveni…
ce, ușor, cu brio… dar, la fel ca noi, cei
Așa că : ,,Orice faceți, să faceți din toace-am bătătorit drumul înaintea voastră,
tă
inima, ca pentru Domnul…”
unele, le veți ,,pica”…
Așa trăiesc oamenii pe pământ… dar,
peste toate succesele sau înfrângerile
Cu multe amintiri în gând și o rugă
voastre, noi cei ce vă iubim, implorăm
pentru voi din inimă,
Mâna ocrotitoare a Minunatului nostru
Camelia Sabău
Domn…
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