TRANSFORMAREA CONTINUĂ ÎN CRISTOS
“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 și în Hristos Isus, din neam in neam.” Efeseni
3:20-21
Ce așteptări am de la mine? Vreau să
experiimentez mai mult? Dacă realizez
că Dumnezeu poate să pună mai mult în
mine decât am în momentul acesta și
cred acest lucru, de aici nu am o limită.
De aici Dumnezeu poate să facă extraordinar mai mult decât îmi pot imagina
și asta e copleșitor. Pot fi mai mult decât
sunt pentru Dumnezeu, pentru alții, pentru propria persoană.
Care este scopul final al acestui
ansamblu proiectat de Dumnezeu pentru
spiritul credincioșilor? În Efeseni 4:13,
Pavel explică foarte clar intenția lui
Dumnezeu cu omul credincios: “până
vom ajunge toţi la unirea credinţei și a
cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la

starea de om mare, la înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos;”
Nu sunt singur implicat în tot acest
proces. Nu pot să înțeleg de unul singur
voia lui Dumnezeu cu privire la viața
mea. Cu siguranță că rugăciunea rezolvă
multe chestiuni, însă Cristos a îngăduit
ca împreună cu alți slujitori ai Săi să
ajung să Îl cunosc pe El atât cât îmi permite, în funcție de mărimea credinței și
a dragostei mele.
Biserica este acest organism atât de
complex, nu degeaba este asemănată cu
corpul uman care uimește neîncetat cu
descoperirile făcute. Doamne, fă din noi
ceea ce dorești Tu și toți împreună să
ajungem să Te cunoaștem așa cum nu
am mai făcut-o niciodată, pentru slava
Ta și întărirea omului nostru interior.
Amin!
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Paul Pop

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima
veselă, din pricina mântuirii Tale:
cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!
(Psalmi 13:5-6)
Biserica Creştină Baptistă
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Anunțuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Studiu biblic pe grupe de
vârstă. Tema: Administrarea banilor.

PĂCATUL
DISPREŢUIRII
„Cine dispreţuieşte pe aproapele său face
un păcat…” (Proverbe 14:21a)
Fără să lase urme de îndoială, Scriptura
afirmă categoric că atitudinea dispreţuitoare faţă de aproapele este un păcat.
Deşi, probabil, cei mai mulţi consideră că
atitudinea dispreţuitoare este determinată de
cel care ne este aproapele, adevărul este că
un astfel de comportament vorbeşte mai
mult despre cel care dispreţuieşte şi nicide-

cum despre cel dispreţuit.
Poziţia dispreţuitoare arată cine suntem
cu adevărat şi cât de departe trăim de voia
lui Dumnezeu. Dispreţuirea aproapelui este
specifică indivizilor care au o părere mult
prea bună despre ei înşişi în comparaţie cu
ceilalţi. Este atitudinea mândră şi arogantă
a egoistului care are ochi, urechi şi inimă,
exclusiv pentru nevoile şi problemele personale.
O persoană dispreţuitoare se uită spre semen într-un mod superficial, judecând după
aparenţe, fără să facă vreun efort în vederea
cunoaşterii sufletului acelui om.
Ne dispreţuim aproapele ori de câte ori
vorbim cu voluptate despre noi înşine, fără
să ne pese de nevoile celuilalt. Dispreţuim
atunci când ne uităm spre semeni cu un aer
de superioritate, ca şi cum în ochii lui Dumnezeu am fi mai importanţi decât ei. Comitem păcatul dispreţuirii când pierdem din
vedere că aproapele are nevoi şi aspiraţii asemănătoare cu ale noastre, are nevoia să
audă Evanghelia, are nevoie să experimenteze iertarea lui Dumnezeu prin Cristos şi are, de asemenea, visuri şi aspiraţii pe care
doreşte să le împărtăşească şi să le vadă împlinite.
Dispreţuim când considerăm că problemele
noastre sunt întotdeauna mai mari, iar ale
aproapelui sunt mereu mai mici şi prin urmare, nu suntem niciodată pregătiţi să-i sărim în ajutor.
Ne facem vinovaţi de dispreţuire dacă judecăm după aparenţe, statut social sau stare financiară, lipsiţi de înţeContinuare pag. 2

IONA, AM FOST EU!
Mă simt închis într-un interior fără scăpare;
lumina nu poate trece prin pâcla neagră și
lipicioasă, îmi arde chiar și cel mai rece
gând…Simt doar un vid continuu, oboseala
pe care o simți când aștepți ceva…astepti, și
dacă cândva vine, vei fi prea obosit de atâta
așteptare. Îmi simt gura îmbâcsită de
plictiseală. Sunt bolnav, mi-a fost infectată
inima cu nemultumire…Uneori, aud oameni
care îmi spun că s-au tratat, că e posibil, că
există leac... Prefer să mă adâncesc în ura
mea, în boala mea. Lăsați-mă să îmi plâng
rănile, să mă răzvrătesc. Și dacă îi infectez pe
ceilalți? Nu e toată lumea această plină de
burți de pește?
Am renunțat să îmi doresc să construiesc
bănci în mijlocul mării. Sunt bolnav terminal,
mi s-a acoperit privirea. Boala perfidă, a început ușor, prima dată pătrunzându-mi auzul.
Apoi, mi-a amuțit vorba. A migrat și mi-a
blocat gesturile, atacându-mi mintea. După
ce s-a asigurat că mă conduce, m-a adus în
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aceeaşi poziţie, ba chiar aşezându-ne pe
noi înşine cu o treaptă mai jos decât sunt
ei.
Domnul Isus nu doar că ne-a spus să
procedăm aşa, ci El Însuşi S-a înarmat
cu o asemenea atitudine.
Ca urmare a acestui comportament Dumnezeiesc, a fost gata să se apropie de oricine,
să asculte pe oricine, să vadă valoarea celui
mai dispreţuit şi ignorat de alţii, să observe
şi să rezolve nevoile de orice natură şi să se
implice activ în viaţa celor cu care
interacţiona.
O asemenea atitudine i-a adus mai apoi,
răsplătire, înălţare şi tronul din cer, iar noi
trebuie să ştim că exact acelaşi fel de comportament dovedit faţă de aproapele, va
duce la aprecierea şi răsplătirea noastră de
către Dumnezeu Tatăl.
pastor Daniel Chereji
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legerea că dindărătul imaginii exterioare a
oricărui om, aşezat în străfundul fiinţei, se
află chipul lui Dumnezeu.
De fapt, când Fiul lui Dumnezeu a venit
în lumea noastră, contemporanii Săi l-au
tratat cu atitudine dispreţuitoare: „Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit,
că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am
băgat în seamă.” (Isaia 53:3)
Lumea din vremea Lui s-a uitat la starea
Sa smerită, la condiţia socială şi l-a asociat
mai degrabă cu imaginea rău famată a locului natal, sau a simplităţii familiei Sale naturale.
Oamenii în care locuieşte Duhul Sfânt se
vor lăsa cercetaţi în cugetul lor şi vor fi gata
să corecteze meteahna toxică şi ucigătoare
a dispreţuirii aproapelui.
Cristos Isus ne-a învăţat că semenii nu
trebuie priviţi „de sus”, ci întotdeauna de pe

stadiu terminal, s-a încoronat regină în
inima…iar acum? Acum sunt aproape fără
șansă…Scăpare? Cine ar mai crede că în
starea în care sunt mai poate fi făcut ceva?
Poate pentru ceilalți…ceilalți care nu s-au
mânjit atât de tare…dar eu? Cine mai crede
în asemenea lucruri…un deal, o cruce, un
om, o jertfă, sânge… Dar, cine eram eu? Stai,
eu eram Iona! Da, Iona eram eu. Eram fiu de
rege. În împărăție, Tatăl meu avea un loc pentru fiecare. Mi-a spus că am de așteptat puțină
vreme și ea va fi a mea. Dar într-o lume
înconjurată de mare cum să nu îți dorești să
fi pescar? Mi-am dorit să fiu pescar și să
prind peștele cel mare. Nu poți fi pescar și
rege. Mirosul de pește a început să îmi impregneze hainele...și din straiele de împărat,
am ajuns în zdrențe.
Credeam eu că mă voi îmbolnăvi! Până
când mirosul m-a cuprins atât de tare, încât
continuare în pagina 3
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am ajuns fără scăpare. Am nesocotit Voia
Tatălui meu. Am fost trimis să împărățesc cetatea de aici, să fiu pregătit pentru lucrurile
viitoare… sa rămân curat, oricât de frumoasă
și sclipitoare părea marea. M-am lăsat amăgit
de blândețea ei în zilele cu soare, că să înțeleg
cât de tulburătoare poate fi în furtuni. Marea
e o moară… în ea intră destine și se macină
ajungând praf.
Marea sclipește, dar sclipirea sa e doar ca o
sticluța de otravă gata să strivească suflarea
ta. Marea pătrunde timid, prima dată un mal,
apoi altul… a pătruns prima dată prin faptul
că am uitat să îi mai mulțumesc Tatălui pentru
cetate...am început să mă simt singur, dar nu
pentru că El mă părăsise, ci pentru că eu eram
bolnav. Am renunțat să îi mai vorbesc.
Cuvântul Tatălui meu? Cine avea vreme
pentru asta când marea își aruncă talazurile?
Frații mei care îi slujesc în împărăție? Îi vedeam niște oameni lipsiți de curaj, sigur de
asta se fereau ei de mare… Încet păcatul m-a
cuprins întreg. Am plecat de acasă, în nebunia
mea am spus că voi fi pescar și voi fugi după
peștele meu mare. M-am aruncat în apa și am
lăsat-o să mă cuprindă. Cu puterea ei, valurile
m-au înghițit și mi-au împresurat respirațiile.
Simțeam că nu mai e scapare…
L-am strigat pe Tata și mi-am amintit de
leac. Mi-am amintit că există un sânge care
îți poate da salvare. Mi-am curățit hainele,
mi-am vărsat otrava din suflet, mi-am îndreptat privirea. În smerenie, am învățat să mă
închin Tatălui, să îi vorbesc de acolo din
adâncuri. Și iată… sunt înghițit. Nu era suficientă marea, acum sunt captiv fără vreo
ieșire? Unde e promisiunea Lui că nu mă va
părăsi? Măcar de era să mor, acum o burtă de
pește?! De ce acest amarnic chin, această agonie, acest întuneric care mă înconjoară? De
ce nu mă putea lua chiar în împărăția Lui
înapoi la loc de cinste?
Îmi sunt cuprinse toate gândurile, între-

barea care răsuna cu ecou prin cele 4 camere
ale inimii mele era “de ce eu, tata?”. Eram orb
să înțeleg că burta de peste e doar un loc unde
eu pot supraviețui valurilor de afară, că din
negura aceea, eu pot scăpa doar făcând Voia
Lui. Că în mare eu m-am aruncat, iar în mare… nu poți trăi decât în burți de pești. Că nu
poți birui marea și nici să o conduci dacă o
lași să te cuprindă. Dar iată, aud un ecou…e
Tata… Am fost găsit bolnav, orb și murdar,
acum El mi-a promis, încă puțină vreme și
mă va duce acasă… Iona 2:1-7: „Iona s-a
rugat Domnului, Dumnezeului său, din
pântecele peştelui şi a zis: „În strâmtorarea
mea, am chemat pe Domnul şi m-a ascultat;
din mijlocul Locuinţei morţilor am strigat şi
mi-ai auzit glasul. Şi totuşi mă aruncaseşi
în adânc, în inima mării, şi râurile de apă
mă înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine. Ziceam:
‘Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar
iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt’. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia
viaţa, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât
până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai
scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul
meu! Când îmi tânjea sufletul în mine, miam adus aminte de Domnul, și rugăciunea
mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău
cel sfânt.”
Anda Nicole Mețac
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