Ajută-l pe băiat să ajungă la crucea lui Isus să-și ceară iertare pentru păcatele lui.
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
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pag. 3 Adevărata credință

„Ferice de cei ce n-au văzut,
şi au crezut.”
(Ioan 20:29)
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Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare
La Domnul este scăparea: binecuvântarea
Ta să fie peste poporul Tău.
(Psalmi 3:8)

CREDINŢA
CARE TREBUIE
MUSTRATĂ
Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul
încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi
adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea;
şi nu fi necredincios, ci credincios.”
(Ioan 20:27)

Foarte mulţi oameni îşi amăgesc conştiinţa, fiind siguri că poartă în sufletul
lor o credinţă puternică, vie şi adevărată.
Probabil şi Toma trăia cu aceeaşi impresie eronată despre credinţa lui. Cu certitudine, dacă cineva l-ar fi numit necredincios, Toma ar fi fost vizibil deranjat
de o asemenea caracterizare. Şi totuşi,
după înviere, Cristos nu a avut nicio
reţinere în a evalua credinţa lui Toma,
spunându-i în faţă că are nevoie să fie
un om credincios, nicidecum necredincios.
Continuare pag. 2

această credinţă trebuie mustrată.
Dacă ceea ce afirm că este credinţă,
nu s-a născut din întâlnirea mea personală cu Isus Cristos Cel înviat, aceasta este o credinţă falsă şi trebuie mustrată.
Dacă am un crez corect, dar totuşi nu
îmi trăiesc viaţa croită după tiparul acela, o astfel de credinţă trebuie mustrată.
Dacă posed o credinţă care îşi manifestă loialitatea, exuberanţa şi pasiunea
până în clipa în care apare necazul, sau
situaţiile dificile, pentru ca apoi să se
frângă, este limpede că acest tip de
credinţă are nevoie să fie mustrat.
Când sunt întâlnit de Cristos, cercetat
şi învăluit în imensitatea dragostei Sale,
accept mustrarea felului în care mi-am
dovedit ceea ce numeam pe nedrept credinţă şi îmi las fiinţa copleşită de puterea transformatoare a învierii Sale, ridicându-mă din eroare şi necredinţă, om
cu adevărat credincios, nu după cum am
considerat eu, ci după cum porunceşte
Domnul.

Continuare din pag.1

În acel moment, universul lui Toma s-a
prăbuşit şi felul lui strâmb în care a perceput până atunci credinţa a fost lepădat
asemenea unui obiect de care nu mai ai
trebuinţă.
Cazul lui este unul fericit, deoarece,
mustrat de Domnul, Toma a acceptat că,
într-adevăr, ceea ce considera că este
credinţă, s-a dovedit a fi o înşelare, ascunsă în spatele unor dogme seci şi a unui devotament care la un moment dat
s-a stins, fiind înlocuit cu incertitudini,
dezamăgire şi necredinţă.
Toma a primit mustrarea din partea lui
Isus Cristos Cel înviat, cu inima şi mintea deschise larg, gonind credinţa neadecvată şi făcând loc credinţei pe placul
Domnului.
Acelaşi lucru ar fi necesar să se întâmple cu fiecare dintre noi. Sub cercetarea
Duhului lui Cristos să ne examinăm dacă nu cumva şi credinţa noastră trebuie
mustrată.
Dacă felul în care cred nu este izvorât
pe deplin din apa curată a Cuvântului
Său, în mod sigur credinţa mea are nevoie de mustrare.
Dacă am impresia că moştenirea unei
tradiţii, chiar şi creştine, poate fi numită
credinţă adevărată, este nevoie să ştiu că

pastor Daniel Chereji

2

Mereu am crezut că am credință ori că
sunt credincioasă, loială, cu principii și
nu duceam o viață imorală. Credeam că
e îndeajuns să dovedesc că sunt credincioasă. Mereu lipsea ceva și aveam impresia că înaitea lui Dumnezeu nu eram
destul de bună.
Aproape în fiecare seară mă năpădeau
aceste gânduri, dar m-am obișnuit să trăiesc așa, totuși mi se părea că nu sunt așa
de păcătoasă. Până când, într-o zi, Dumnezeul Atotputernic, iubitor și plin de îndurare S-a uitat spre mine și m-a făcut
conștientă de mocirla în care eram, m-a
chemat la El și m-a făcut să înțeleg adevărata credință, în Domnul Isus.
Am ales să îmi pun viața, planurile, dorințele, problemele în mâna Lui și să-L
las pe El să conducă viața mea, dorind să

~ Comoara credinței este cea mai mare taină a creștinismului
Tertulian

Abia atunci poți spune că Isus este
Domnul tău și Dumnezeul tău.
Sandu Ștef

umblu curat pe căile Lui, condusă de mâna Sa. Alături de Dumnezeu am avut parte de multe binecuvântări și am descoperit că avându-L pe Domnul Isus am cea
mai mare bogăție și nimic nu se compară
cu El.
Credința în Cristos mi-a dat siguranța
că El va fi cu mine întotdeauna și mă va
călăuzi mereu. Te iubesc, Doamne Isuse!
"Căci Eu știu gândurile, pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace și nu de nenorocire, ca 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 inima."
Ieremia 29:11-13
Raluca Prună

TOMA
S-a arătat după-nviere
Isus, Mariei în grădină
Iar seara la toți ucenicii
Care erau la părtășie.
Dar Toma nu era de față
Și n-a crezut ce i s-a spus
Dar când veni a doua oară
Pe nume l-a chemat Isus
Să-I pună degetul pe rane
Iar Toma I s-a închinat.

TU CUM CREZI?
În zilele noastre ca și în vremea Domnului Isus, mulți oameni au nevoie de
semne pentru a crede în Dumnezeu. Așa
cum Toma a cerut să vadă semnul cuielor
și a coastei străpunse la fel cer și unii
credincioși, semne din partea Lui Dumnezeu: bunăstare, vindecări, sănătate, avuții...
Dar adevărata credință se primește nu
prin semne de acest fel ci prin întâlnirea
personală cu Însuși Dumnezeu, prezența
Lui fiind suficientă în viața creștinului.

ADEVĂRATA CREDINȚĂ

~ Prin credință primim toate darurile
spre mântuire. Fără de credință, nu
avem nici o îndrăzneală la Dumnezeu.
Sf. Maxim Mărturisitorul

Veniți, dragi frați la părtășie,
De la-nchinare nu lipsiți
Căci nu se știe ziua-n care
Isus pe nori va reveni.
Să-L așteptăm cu dor să vină
Și-n bucurie, și-n necaz
Și să-I strigăm și noi ca Toma
Mi-ești Domn și Dumnezeu în veac!
Amin.
Rodica Pașca
înalte și în văzduh fără aripi, așa nu se
poate ajunge la cele duhovnicești fără
o credință neîndoielnică.
Teognost
~ Toate sunt învinse de credință, pentru că nimic nu i se poate împotrivi ei.
Sf. Ioan Gură de Aur

~ Precum nu se poate zbura la cele
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