An XIX, Nr. 913 din 27 mai 2018

EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

DIN CUPRINS:
pag. 3 Spre mângâiere...

„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii
cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă
pe căile alese de inima ta şi plăcute
ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate
acestea te va chema Dumnezeu la
judecată.” (Eclesiastul 11:9)

UMBLAREA
ÎN DUHUL
Dezlegare din numărul trecut
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri şi sâmbătă Misiune la Nistru
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Slujbă de închinare
Duminică ora 17.00 Întâlnire specială dedicată copiilor şi susţinută de ei

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul
şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva
firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice
unele altora, aşa că nu puteţi face tot
ce voiţi.” (Galateni 5:16-17)
Odată ce am devenit copiii lui Dumnezeu, iar natura noastră lăuntrică a fost
înnoită prin Duhul Sfânt, Dumnezeu
aşteaptă de la noi să umblăm conduşi de
Duhul Sfânt.

Nu există alternativă de mijloc pentru
felul în care ne trăim viaţa: ori suntem
conduşi de Duhul Sfânt, ori ne mână
firea pământească.
Problema esenţială este că voinţa
Duhului şi dorinţele firii pământeşti sunt
diametral opuse. Din acest motiv nici nu
poate fi vorba să ne lăsăm călăuziţi de
amândouă. Dacă din nefericire se întâmplă acest lucru, viaţa noastră va fi
caracterizată de de contradicţii, duplicitate şi haos.
Omul care nu a trăit experienţa
naşterii din nou, chiar dacă va vrea, lui
îi este imposibil să acţioneze sub
influenţa Duhului Sfânt, tocmai pentru
că trăieşte sub robia firii pământeşti.
În schimb, acei care au dobândit o
natură nouă prin lucrarea lui Isus
Cristos, au la îndemână toate resursele
spirituale ca să trăiască sub cârmuirea
Duhului Sfânt. Dacă în vieţile credincioşilor îşi face simţită prezenţa firea
păcătoasă, vina le apar- Continuare pag. 2

duce.
Este dezamăgitor să porţi numele
de copil al lui Dumnezeu şi în pofida
acestei realităţi să te laşi condus de
firea pământească.
Oamenii lui Dumnezeu nu trăiesc
duplicitar, ei sunt conştienţi de antagonismul dintre firea pământească şi
Duhul Sfânt, de aceea, atât în lucrurile
mici cât şi în cele mari, acceptă să îşi
trăiască viaţa sub conducerea Duhului,
înţelegând că aceasta este caracteristica
normală a naturii răscumpărate, aceasta
este voia şi porunca lui Dumnezeu, dar
şi contextul care face posibil să creştem
în asemănare cu Domnul Isus şi să
experimentăm binecuvântările minunate generate de umblarea prin Duhul.

Continuare din pag.1

ţine în exclusivitate celor care se lasă
conduşi de ea, deoarece înseamnă că iau dat voie firii să se manifeste în ei, în
loc să se opună cu înverşunare şi să asculte de vrerea Duhului.
Noi nici nu trebuie să ne lăudăm cu
faptul că suntem locuiţi de Duhul Sfânt,
pentru că dacă, într-adevăr, aceasta este
realitatea, se va vedea cu uşurinţă că ne
conduce Duhul Sfânt.
Pentru cineva care umblă condus de
puterea malefică şi devastatoare a firii
pămân-teşti, soluţia eliberării de această
stare este crucea lui Cristos şi dobândirea unei naturi noi prin credinţa şi
pocăinţa ancorate în Fiul lui Dumnezeu.
În ceea ce îi priveşte pe cei credincioşi, aceştia au datoria sfântă să îşi
cerceteze viaţa în mod constant şi să se
întrebe de cine ascultă şi cine îi con-
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MĂDULARELE TEMPLULUI
„tot aşa şi noi, care suntem mulţi,
alcătuim un singur trup în Hristos;
dar, fiecare în parte, suntem mădulare
unii altora.” (Romani 12:5)
„Şi dacă suferă un mădular, toate
mădularele suferă împreună cu el;
dacă este preţuit un mădular, toate
mădularele se bucură împreună cu el.
Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare,
în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni
12:26-27)
Cuvântul Domnului ne învață această
poziție de cinste și ne învață că dacă în
biserică un frate credincios are o suferință și o întristare (de orice natură) pe
calea credinței, toată adunarea suferă
împreună cu el.
Să cugetăm fiecare dintre noi dacă
percepem cu adevărat această înaltă
poziție în trupul lui Hristos în care am
fost așezați. Așadar, avem noi simță-
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mântul unei adevărate și sfinte solidarități spirituale și de altă natură cu frații
în suferință, care fac parte alături de noi
din trupul lui Hristos care este biserica?
Să credem că este mai mult decât un
îndemn din partea Domnului să plângem cu cei ce plâng si chiar Duhul este
cel care ne ajută să fim alături de ei,
aceasta fiind chiar voia divină a Domnului. Să luăm parte (atât fizic cât și
spiritual) la întristările și suferințele, oricare ar fi ele, ale celor din casa Domnului. Amin
Gheorghe Magdaș

SPRE MÂNGÂIEREA CELOR CE TREC PRIN ÎNCERCĂRI
Dumnezeu este dragoste și din acest
motiv a simțit nevoia să ne pegătească
pentru veșnicie și nu oricum, ci în mod
desăvârșit. O pregătire temeinică nu
poate fi făcută decât trecându-ne prin
felurite încercări pe care, Domnul, în
înțelepciunea Lui desăvârșită le pregătește copiilor Săi pentru acel mult mai mare
BINE al nostru. „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de
slavă.” (2 Corinteni 4:17)
De multe ori avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit, chiar și Domnul Isus
a trecut prin așa ceva, „Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Marcu 15:34b). Răspunsul nostru
trebuie să fie: „ Nu voia mea, ci voia Ta,
Doamne.” Privirile noastre să le avem îndreptate către Căpetenia, Stânca, Cetățuia
noastră de scăpare în permanență iar ținta
noastră să fie patria cerească.

Rugaţi-vă pentru:
- Familiile din biserica noastră, să aibă
izbândă în viaţa de zi cu zi;
- Familiile creştine din lumea întreagă să rămână tari în credinţă;
- Pastorul bisericii şi familia lui;
- Comitetul bisericii;
- Pentru fiecare lucrare din biserică;
- Cei bolnavi din biserică;
- Copiii, tinerii bisericii să fie păziţi
de influenţa celui rău;
- Serviciile de evanghelizare;
Domnul este stânca mea în care mă încred. Sunt atât de mulțumitoare că am reuşit
să mai închei un capitol din viața mea şi El
a fost cu mine în toți aceşti 3 ani de facultate

Îndemnul este prețios „îndrăzniți, căci Eu
am biruit lumea”, iar noi, cei care ne-am
încredințat viața în mâinile Lui, prin
credință suntem biruitori: „pentru că
oricine este născut din Dumnezeu biruie
lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa
asupra lumii este credinţa noastră.” (1
Ioan 5:4) Apostolul Pavel, apostolul neamurilor, deasemenea ne spune și el:
„Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă
neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:16-18)
Fie ca răspunsul pentru noi să fie:
„Atunci Împăratul va zice celor de la
dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii
Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care
v-a fost pregătită de la întemeierea
lumii.” ” (Matei 25:34)
Ștefan Benea

- Pentru cei persecutaţi;
- Fraţi/surori plecaţi în străinătate;
- Fraţi/surori/copii/părinţi care au
membri nemântuiţi în familii.
- Aparţinătorii și musafirii bisericii
noastre;
- Musafirii care se află astăzi împreună cu noi;
- Lucrarea din localitatea Nistru;
- Pentru cei care urmează cursurile de
cateheză;
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
şi am reuşit să ajung la final. Domnul este
bun orişicând.
Silvia Zah
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