Ne apropiem de ziua când vom sta la
Cina Domnului. Participând la Cina
Domnului, toți frații, copii ai lui Dumnezeu, conștientizăm fiecare că ne amintim de lucrarea ispășitoare a lui Isus
Hristos, care prin Duhul cel veșnic S-a
adus pe sine însuși jertfă fără pată a lui
Dumnezeu, după cum scrie în Evrei
9:14, iar în versetul 28: „S-a adus jertfă
o singră dată ca să poarte păcatele multora.”
Când ne apropiem de Cina Domnului
fiind în părtășie cu El și trebuie ca mai
înainte să ne fi judecat pe noi înșine cum
ni se spune în 1 Corinteni 11:28
„Fiecare să se cerceteze pe sine însuși...”, mărturisindu-I Domnului toate
păcatele noastre și asigurându-ne că suntem unul din aceia care sunt curățiți de
Domnul în conștiința lui.
Fiecare trebuie să fim ca unul care
crede și mărturisește adevărul fundamental al unității Trupului lui Isus Hristos, ca
expresie distinctă a unității tuturor
credincioșilor în Domnului, că adică „noi
care suntem mulți, suntem o singură

pâine, un singur trup, căci toți luăm
parte la aceeași singură pâine”, după
cum scrie în 1 Corinteni 10:17.
Să fim apoi ca unul care ia parte la
Masa Domnului unde se exprimă nu
numai adevărul morții Domnului Isus
Hristod, ci și al învierii Sale, Dumnezeu
fiind satisfăcut total de lucrarea săvârșită
de Fiul Său, pentru mântuirea noastră „în
temeiul sângelui legământului celui
veșnic”, conform cu Evrei 13:20.
Luând parte la sfânta solemnitate a
Cinei Domnului, unde pâinea frântă și
rodul viței băut în amintirea unei jertfe
adusă odată pentru totdeauna (Romani
4:10), care are o eficacitate veșnică, trebuie să pună în sufletul și inima noastră
plinătatea dragostei lui Isus Hristos și
puterea curățitoare a sângelui Său, iar
sărbătoarea aceasta să fie un timp al bucuriei, timp plin cu Isus Hristos Mântuitorul și Domnul nostru, preamărit să fie
Numele Său cel sfânt, acum și în veci de
veci. Amin.
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Există Dumnezeu...

„Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu; născuţi nu din
sânge, nici din voia firii lor, nici
din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12-13)

Gheorghe Magdaș

TU NU VII?
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„Cercetaţi Scripturile, pentru că
socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi
nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi
viaţa!” (Ioan 5:39-40)
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”
(Matei 11:28)
Este extraordinar să asculţi povestirile adevărate ale oamenilor care mărturi-
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sesc despre felul în care s-au întâlnit cu
Dumnezeu şi despre cum le-au fost
schimbate vieţile în urma acestei experienţe supranaturale.
Oameni în puterea vârstei, alţii care
au adunat o sumedenie de zile sau unii
foarte tineri, au cunoscut deopotrivă
cercetarea Duhului Sfânt şi sătui să mai
poarte zdrenţele propriei neprihăniri, au
ascultat vocea blândă a Mântuitorului,
care îi chema la iertare, eliberare de patimi, la fericire şi odihnă sufletească.
Cu mintea înnoită şi plini de credinţă
în Cel care Îi chema, niciunul nu s-a
gândit să privească înapoi, tocmai pentru că ceea ce se afla înaintea lor era incomparabil mai bun cu ceea ce lăsau în
urmă. Într-adevăr, când ai gustat din
dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu
revărsate prin Fiul Său, Isus Cristos, eşti
atras de El într-un mod irezistibil, astfel
încât poţi privi spre trecut cu detaşare şi
fără urme de regret, poate doar regretul că nu ai părăsit mai Continuare pag. 2

nu eşti mai puţin iubit de Dumnezeu,
nici desconsiderat şi nici nebăgat în
seamă.
Preţul sângelui vărsat ca să te poţi
bucura de iertare, este valabil şi
pentru tine în măsura în care a fost
valabil pentru toţi cei mântuiţi. Evident,
în cazul în care răspunzi chemării Sale.
Tocmai de aceea, întrebarea aceasta trebuie să răsune cu putere în mintea ta: tu
nu vii?
În timp ce alţii se înfruptă deja din
comorile harului lui Dumnezeu, numai
tu eşti cel care rămâne cu urechile astupate de duhul de necredinţă, cu inima
împietrită, stăpânit de teamă, cu gura
pecetluită şi mâinile de plumb. La ce
vrei să rămâi în urmă: la uscăciune
spirituală, la purtarea amară de patimi,
la cufundarea în plăceri efemere, la
împovărarea cu păcate, la trudă nesfârşită din care lipseşte orice dram de bucurie, la condamnare şi moarte veşnică?
Tu nu vii?

Și totuși... lumea de azi se declară
creștină și oamenii-și afirmă credința lor
în Dumnezeu.
Dar, peste proclamațiile lor îndrăznețe,
Cuvântul Domnului, răsună mai valabil
ca oricând : „Când se apropie de Mine
poporul acesta, Mă cinstește cu gura și
cu buzele, dar inima lui este departe de
Mine și frica pe care o are de Mine nu
este decât o învățătură de datină
omenească." (Isaia 29:13)
Și parcă, unii, nu putem accepta
această stare a lumii noastre... Urmărim
cuminți desfășurarea evenimentelor,
încercând să-nțelegem semnele vremurilor și, cei născuți din nou, din Dum-

„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu
m-ai apucat de mâna dreaptă ; mă vei
călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi
în slavă.” (Psalmul 73: 23-24)
Trepidant, lumea modernă își trăiește
viața, secundă cu secundă...
Vibrații agasant, zgomot, aglomerație
și stres, fac să dispară undeva în ceața
vremii învechite, trăiri pornite din: contemplare, meditație, liniște, odihnă, adâncire în Cuvânt...
Ooo, îmi dau seama că bieții oameni
moderni și emancipați până în măduva
oaselor, nici măcar nu înțeleg bine sensul
acestor cuvinte, ce au devenit demodate,
lipsite de sens, neinteresante.

pastor Daniel Chereji

dinainte lumea care acum îţi pare
strâmtă, urâtă şi rece.
Cu certitudine, Dumnezeu nu lasă
nerăsplătită o asemenea atitudine, iar
vremea viitoare va aduce cu ea descoperiri nebănuite despre ceea ce
înseamnă viaţa trăită cu Dumnezeu.
Indiferent că vor urma clipe înălţătoare, amestecate cu momente de încercare sau durere, în sufletul fiecăruia va
exista confirmarea evidentă că împăcarea cu Dumnezeu a fost decizia cea
mai importantă a vieţii.
Din acest motiv şi pentru multe altele
care vor fi descoperite pe parcurs, niciunul nu va dori să se întoarcă de unde a
ieşit, înţelegând că nu mai are ce căuta
acolo unde există doar moarte şi uscăciune.
Dar dincolo de povestea lor care este
nespus de frumoasă, trebuie să înţelegi
că aici este vorba şi despre tine. Chemarea lui Cristos la belşug şi odihnă îţi
este adresată şi ţie în aceeaşi măsură.
Binecuvântările de care au parte cei care
au îndrăznit să răspundă chemării Domnului, sunt accesibile şi pentru tine. Tu
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e deviza mea zilnică, ori de câte ori
pământul cu necazurile lui îşi face simţită
prezenţa în viaţa mea. Domnul e Cel care
mă întăreşte să îmi continui călătoria spre
Cer.
Dumnezeu să ne ajute pe toţi să
rămânem cu privirile aţintite spre El, continuându-ne călătoria în lumina şi
credinţă, sub aripa Lui mereu ocrotitoare.
Aurelia Modoc

Sunt multe lucruri care mă întristează
în viaţa de zi cu zi, atunci îmi dau seama
că am prea mult aţintite privirile spre
pământ în loc să îmi ridic ochii spre Cer.
Dumnezeu l-a trimis pe singurul Lui Fiu
ca eu să am bucurie, când acest gând
devine realitate în sufletul meu în fiecare
zi, călătoria pe acest pământ devine mai
uşoară ştiind că ţinta finală e Cerul.
„Domnul este Păstorul meu”, aceasta

Și atunci când alte suflete vin să declare domnia lui Dumnezeu în inimile
lor, ne simțim încurajați și mulțumitori...
că Domnul nostru „aduce pe mulți fii la
slavă."
Iar cuvintele lui Asaf, se așează și pe
buzele noastre: „Pe cine altul am eu în
cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi
găsesc plăcerea în nimeni decât în
Tine." (Psalm 73:25)
Camelia Sabău

nezeu ne silim să facem de cunoscut
adevărul Cuvântului prin trăirea noastră
de fie are zi, și spunându-l semenilor
noștri, cu pasiune și speranță.
În tumultul zilnic, suntem totuși
liniștiți și încrezători... că încă n-a fost
promisiune făcută de Domnul nostru,
care să nu fie împlinită... „Iată că te-am
săpat pe mâinile Mele și zidurile tale
sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!"
(Isaia 49:16)

EXISTĂ DUMNEZEU CU ADEVĂRAT
Biblia poate să fie înţeleasă în două
forme şi anume: ca şi Cuvântul lui Dumnezeu sau ca înţelepciune omenească,
învăţată la o şcoală teologică. Omul e
liber să aleagă ce vrea: să Îl cunoască pe
Dumnezeu sau să ştie despre Dumnezeu.
Eu zic că e de mai mare folos să Îl
cunoaştem decât să ştim despre El. Omul
nu poate să Îl cunoască singur, fără Duhul
Sfânt. Duhul Sfânt este acela care dă
înţepeciune, voinţă şi dragoste faţă de
Dumnezeu. Dragostea adevărată apare
din interior, nu din exterior, de la
suprafaţă.
Din nefericire se întâmplă de multe ori
ca omul care doreşte să cunoască despre

Dumnezeu se încrede în înţelepciunea lui
care se învaţă pe bancile şcolii teologice,
ce a învăţat predă mai departe, nu-l
propovăduieşte pe Creatorul care ne
călăuzeşte după Biblie.
Orice religie are un lider cu doctrina
sa, dar credinciosul are pe Hristos, cap şi
Domn, care are puterea iertării şi mântuirii prin har, după voia Lui. Nu cere
fapte ca şi legea, ci cere ca omul să creadă în Fiul lui Dumnezeu, care a înviat şi
este viu în veci de veci, S-a înălţat la cer,
şade la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi în fiecare zi.
Nicolae Leș-Făurești
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