Ajutați-l pe Ilie să găsească drumul spre Sarepta
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

ATENŢIE: să nu uitaţi că în noaptea de sâmbătă spre duminică (24 spre 25 martie) are
loc trecerea la ora de vară, moment în care ceasurile sunt date înainte cu o oră. Astfel
ora 3 devine ora 4.
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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
orele 18 -20 Cursuri la Şcoala Biblică
Sâmbătă orele 9 -15 Cursuri la Şcoala Biblică
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 și 17.00 Servicii de închinare.
(ora 17.00-prezentare lucrare Nistru)

APROAPE, DAR
TOTUŞI AFARĂ
„Isus a văzut că a răspuns cu pricepere
şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de Împărăţia
lui Dumnezeu.”. (Marcu 12:34)
Planul măreţ al lui Dumnezeu, împlinit în
Fiul Său, Isus Cristos, este să-i mântuiască
pe cei păcătoşi şi să-i aşeze în Împărăţia Sa
binecuvântată, în calitate de oameni iertaţi,
cu noul statut de copii ai Lui, care se bucură
de părtăşia cu El, beneficiind de darul vieţii
veşnice.
Din perspectiva îndepărtării de El, nicidecum ca dimensiune spaţială, ci una morală,

unii dintre noi se află mai aproape de Dumnezeu, iar alţii mai departe. Însă indiferent
de locul în care suntem şi oricare ar fi performanţele noastre spirituale, avem nevoie în
aceaşi măsură de mila, îndurarea şi harul lui
Dumnezeu, deoarece în ochii Domnului
suntem păcătoşi şi lipsiţi de slava Lui. „Căci
toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu.” (Romani 3:23)
Este adevărat că unii ne-am afundat mai
adânc în mocirla păcatului, în timp ce alţii
au reuşit să îşi păstreze o imagine decentă
în ochii oamenilor, nepăcătuind atât de mult.
Dar ceea ce spune Scriptura este că indiferent de statura noastră morală, mântuirea şi
intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu, pot
avea loc, exclusiv prin jertfa lui Isus Cristos.
Evident că Dumnezeu apreciază încercările noastre de a trăi după voia Lui, însă în
privinţa mântuirii noi nu vom reuşi cu nici
un chip să atingem standardul perfecţiunii
Sale.
Cărturarului care a interacţionat cu
Cristos, i s-a spus că nu este departe de
Împărăţia lui Dumnezeu, de către Domnul
Însuşi, iar afirmaţia era pe deplin adevărată.
Din nefericire, a fi aproape, dar nu înăuntru, înseamnă tot afară. Aceasta este amăgirea pentru mulţi oameni care consideră că
statutul lor moral este diferit de cel al multora, care sunt mai păcătoşi decât ei. Greşeala
lor este că îşi măsoară neprihănirea personală cu alţii, în loc să se compare cu neprihănirea desăvârşită a lui Dumnezeu.
Tânărul bogat a fost şi el foarte aproape
de Împărăţia lui Dumnezeu,
Continuare pag. 2

DRUMUL CĂTRE ACASĂ
„Știți unde Mă duc și știți și calea întracolo.” (Ioan 14:4)
Chiar dacă pentru ucenicii Domnului cuvintele acestea au fost atunci de nepriceput,
astăzi, pentru noi, ele sunt cât se poate de
pline de înțeles și semnificație. Noi știm
astăzi unde S-a dus Domnul nostru după ce
a plecat de pe acest pământ și știm și calea
care duce acolo unde este El, adică calea
care duce Acasă.
Cunoașterea aceasta ne umple inima de
pace și de bucurie, ne transformă în oameni
binecuvântați și privilegiați, fiindcă nu oricărui om i-a fost dat să aibă o asemenea
cunoaștere a căii. În același timp însă, cunoașterea pe care am dobândit-o prin harul
lui Dumnezeu aduce cu sine și obligații
sfinte. Adică, altfel spus, să cunoști calea

2

iască pe oameni, oricât de aproape ai fi
de Împărăţia Lui, vei rămâne pe dinafară,
iar când va veni judecata, durerea ta o să
fie amplificată de realitatea că spre deosebire de alţii, tu nu ai fost departe de
Domnul, nu ai fost departe de iertare, dar
totuşi ai rămas de partea cealaltă, unde va
fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
Chiar astăzi, fie că eşti aproape, fie că eşti
departe, poţi primi iertare, viaţa veşnică şi
statutul de copil al lu Dumnezeu, cetăţean
cu sfinţii, părtaş la toate binecuvântările promise de Domnul celor care renunţă la neprihănirea personală şi la ideea că pot face ei
ceva în vederea mântuirii lor, acceptând cu
credinţă şi pocăinţă că drumul îngust al intrării în Împărăţia lui Dumnezeu, duce pe la
crucea lui Cristos, Domnul Isus fiind Singurul care ne poate câştiga o neprihănire perfectă, deschizându-ne astfel poarta şi accesul în Împărăţia Sa binecuvântată.

Continuare din pag.1

având în vedere că Domnul Isus i-a spus că
îi lipseşte un singur lucru ca să intre în ea.
Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis:
„Îţi lipseşte un lucru… (Marcu 10:21) Dar
degeaba a fost aproape, pentru că acest
lucru nu i-a folosit la nimic, din moment ce
a rămas tot pe dinafară.
Probabil eşti o persoană morală, care s-a
ferit de-a lungul vieţii de multe păcate şi nu
îţi lipsesc multe lucruri ca să ajungi în Împărăţia lui Dumnezeu, unde să te poţi bucura de iertare şi de viaţa veşnică.
Poate ai cunoştinţe vaste despre ce înseamnă împăcarea cu Dumnezeu şi acest
lucru te aduce mai aproape decât sunt alţii
de acceptarea adevărului divin. Chiar faptul
că te afli într-un loc în care se vesteşte
Evan-ghelia, te plasează foarte aproape de
Împă-răţia lui Dumnezeu, de care ai putea
avea parte imediat.
Ceea ce este nevoie să cunoşti din Cuvântul lui Dumnezeu, este că indiferent unde te
afli: departe sau aproape, afară înseamnă
afară. Dacă nu accepţi planul şi metoda lui
Dumnezeu prin care El a ales să-i mântu-
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care duce Acasă, la Domnul, te face responsabil înaintea Domnului de a răspândi vestea
aceasta și altora, adică de a spune și altora
despre felul în care oamenii își pot găsi drumul spre Acasă, ca să nu mai umble rătăcind
prin această lume, depărtați de Dumnezeu.
Este adevărat că mulți dintre cei ce ne aud
vorbind despre adevărul că noi cunoaștem
calea spre Domnul nu vor să ia seama la vorbele noastre, ba chiar unii și batjocoresc
adevărul, dar s-ar putea găsi printre ei și alții
care își vor dori să se întoarcă Acasă, și de
dragul acelora suntem datori să nu tăcem, să
spunem tuturor ceea ce noi cunoaștem.
Calea cunoașterii însă nu trebuie cu nici un
chip să ne poarte pe drumurile mândriei și al
disprețului față de cei care nu cunosc ceea
continuare în pagina 3
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ce noi știm că este adevărat. Unii nu cunosc
fiindcă nu le-a spus și nu le-a arătat nimeni
niciodată cu adevărat pe Cristos - calea către
Dumnezeu. Alții nu cunosc fiindcă s-au rătăcit pe alte căi, strâmbe și întunecate, mințiți
poate de alții, aflați și ei la rândul lor pe căile
rătăcirii și al minciunii. Să nu ne purtăm nici
aspru și nici cu dispreț cu niciunul dintre ei,
fiindcă și noi am fost odată dintre cei care
rătăceam departe de adevăr și de cunoașterea
lui Cristos. „Cine are pe Fiul, are viața; cine
n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața.
V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi,
care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.” (1 Ioan 5:12-13)
Umblarea cu Domnul este un proces de lungă durată. Noi suntem condiționați de timp,
dar Dumnezeu este atemporal. Numai El poate să pătrundă în circumstanțele noastre.
Dumnezeu este Ființa, iar dacă vreau să cunosc caracteristicile Lui, cu siguranță nu o sămi ajungă câteva săptămâni sau luni. Dacă
mă gândesc la dragostea Lui, nu-mi ajunge
viața aceasta să Îi înțeleg motivația în totalitate. E copleșitor lucrul acesta, nu? Însă pot
să-L cunosc îndeajuns aici pe Pământ cât să
îmi doresc să fiu în prezența Lui și să-L percep așa cum este! Iar umblarea cu El,
rugăciunea, revelația Scripturii, viața altora
mă ajută să perseverez în direcția cerului.
Umblarea cu Domnul ne modelează caracterul. Ne amintim că nu am fost întotdeauna
la un standard moral bun. Păcatul ne-a influențat în mare măsură viața și ne-o poate influența chiar și acum. Lumea spirituală duce
o luptă constantă pentru sufletele noastre.
Orice moment decizional are două opțiuni care pot afecta situația negativ sau pozitiv. Diavolul nu suportă omul! El este așa subtil în
încercările de convingere încât, în funcție de
starea noastră, abordează mereu alte metode
de acaparare a atenției de la drumul pe care-l
urmăm. Umblarea cu Domnul nu reprezintă

Calea cunoașterii Adevărului este calea prin
care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl,
prin mijlocirea lui Dumnezeu Fiul, și prin
înțelepciunea pe care ne-o dă Duhul Sfânt.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze cât mai
multe suflete cu această atât de prețioasă
cunoaștere!
Iar cei ce umblă deja pe Cale, însoțiți de prezența nelipsită a Domnului, să fie întotdeauna
și oriunde îi vor purta pașii în această lume
luminițe strălucitoare care să îndrepte privirile celor pe care-i întâlnesc spre Cel ce este
Lumina lumii, Calea, Adevărul și Viața.
Claudiu Lupu
altceva decât observarea pericolului care
pândește și capacitatea de a ne opune lui, un
antrenament permanent care ne aduce bucurie deplină, conștiință împăcată, liniște în
interiorul sufletului.
Umblarea cu Domnul nu o facem singuri,
ci o facem împreună cu alți creștini. Dacă ne
uităm în jurul nostru pe drumul credinței,
vom observa că nu suntem singuri. Ne întâlnim la biserică. Învățăm împreună cum să
parcurgem drumul până la destinația finală.
Bineînțeles, Dumnezeu are o altă sarcină pentru mine față de dumneata, însă scopul este
același: glorificarea lui Cristos între oameni.
De aceea e foarte important să împărtășim
bucuriile, binecuvântările, fricile, încercările,
durerile unii cu alții. Lui Dumnezeu Îi pasă
ca fiecare din noi să fim sănătoși și apți pentru sarcina dată.
Acestea sunt câteva din multele binecuvântări pe care Dumnezeu e pregătit să le implementeze vizibil și pregnant în viețile noastre
ca și creștini. Bucurați-vă mereu pentru imensul har pe care-l aveți! Și nu uitați să împărtășiți experiențele de pe acest drum!
Fiți binecuvântați!
Paul Pop
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