În zilele noastre creștinismul este
privit cu mare scepticism, iar credința
copiilor lui Dumnezeu este pusă la îndoială. Mulți oameni cred că în bisericile noastre îi ascultăm pe cei care
vorbesc din Cuvântul Domnului doar
din respect... Da, există respect pentru
cei care ne conduc, pentru cei care se
ostenesc să ne împărtășească din Cuvânt, dar acest respect vine de sus, de la
Dumnezeu împreună cu o dragoste frățească și capacitatea de a înțelege nevoia
unei autorități în biserică dar și capacitatea de a discerne lucrurile prin Duhul
Său cel Sfânt. Noi, formăm această
biserică pentru că am fost pierduți dar
am cercetat Scripturile, am ascultat
glasul Lui, El ne-a adus împreună și
iată-ne aici slujindu-L pe singurul Dumnezeu adevărat!
Odinioară, mă număram și eu printre
cei care se consinderau buni, morali, cu
o viață ordonată, dar după o vreme am
ajuns să îmi doresc să cercetez anumite
lucruri cu privire la credință, la ce sunt
eu, ce este viața aceasta și de ce nu este
deajuns să fac totul prin puterile mele.
Atunci când am căutat, Dumnezeu s-a
lăsat găsit, m-a luminat, și am înțeles că
pot fi cât de bună, că pot să fac cât de
multe fapte bune doresc, dar dacă nu le
fac împreună cu El și cu ajutorul lui,
doar îmi voi „hrăni” eul care mai apoi
putea să mă distrugă.
Niciunul nu am fost perfecți, pe fiecare
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
Dumnezeu ne-a scos din propriile păcate
și atunci când am ascultat chemarea Lui
am ales să ne dăruim Lui. El ne vorbește
dar alegerea este a noastră, dacă doar
auzim sau și ascultăm. Când eram departe de Dumnezeu, toată încrederea în
forțele proprii era în van, pentru că mai
devreme sau mai târziu ajungeam la
capătul lor. Acum, El este sursa mea de
putere, de încredere și de speranță. Când
un om este fără Dumnezeu și se consinderă bun, uită de dățile în care invidia
și răutatea își fac loc, dar când un om
este al Domnului, prin puterea Lui își
recunoaște starea rea și pocăința aduce
acea bunătate și dragoste plină de
semnificație în viața omului.
Domnul să ne ajute să ne pocăim de
orice atitudine greșită, de orice egoism
și neprihănire proprie care ne poate ține
departe de El și să-L lăsăm să ne folosească spre slava și gloria Lui!
Roxana Tentiș

Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tinerii. Studiu
Vineri ora 17.00 Program pentru copii
Duminică ora 09:30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare.

CRISTOS ÎŞI
URMEAZĂ
AGENDA
„Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici
şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi
ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.”
(Ioan 7:3)
Isus le-a zis:…„Suiţi-vă voi la
praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la
praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.” După ce le-a spus
aceste lucruri, a rămas în Galileea.
După ce s-au suit fraţii Lui la praznic,
S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe
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ascuns. (Ioan 7:8-10)
Pentru cei care citesc acest pasaj poate
apărea o confuzie legată de atitudinea
Domnului Isus. Mai întâi, la îndemnul
fraţilor Săi de a merge la Ierusalim, Isus
refuză categoric, pentru ca, puţin mai
târziu să se ducă, totuşi, ca să fie prezent
la praznicul acela.
Dacă cineva consideră că Isus Cristos
era nehotărât în deciziile Sale, lucrurile
nu stau deloc aşa. Reacţia faţă de fraţii
Lui a venit din dorinţa de a le corecta atitudinea în ceea ce Îl privea, având în
vedere că a fost şi este Dumnezeu în
toată plenitudinea.
Această realitate presupune că nu creaturile Îi dictează agenda lui Dumnezeu,
ci Creatorul este Cel care îşi urmează
propriile planuri şi ne scrie şi nouă
agenda vieţii, chemându-ne să ne-o
însuşim aşa cum a planificat-o El.
Atitudinea celor care formau familia
umană a Domnului Isus poate fi întâlnită
de nenumărate ori şi în vremurile noastre. Sunt mulţi care gândesc şi astăzi în
termenii în care ar vrea ca Isus Cristos
să acţioneze în conformitate cu agenda
şi dorinţele lor, care, de regulă, nici nu
sunt în acord cu agenda Lui. Cristos este
foarte ferm în această privinţă, El nu va
permite nimănui să-i dicteze programul.
El Îşi are propria agendă
Continuare pag. 2

până la sfârşitul Universului, chiar şi
după ce veacul prezent se va încheia,
cuprinzând eternitatea.
Când noi primim mântuirea lui
Dumnezeu prin Isus Cristos, suntem chemaţi, implicit, să renunţăm la
agenda personală, pentru a împlini
agenda Domnului.
Această aşteptare a lui Dumnezeu nu
trebuie să ne înspăimânte absolut deloc.
Fără tăgadă, agenda lui Cristos cu
privire la noi este infinit mai bună decât
felul stângaci şi limitat în care am putea
noi să ne croim viaţa.
Încăpăţânarea oamenilor de a-şi urma
propria agendă, înseamnă neascultare şi
răzvrătire, poziţii ingrate, care nu vor
face decât să aducă dezastru, ruină şi
nenorocire în vieţile celor care aleg cu
ostentaţie să îşi impună propria agendă.
În tot acest timp, Cristos Îşi urmează cu
sfinţenie agenda, aşteptând ca toate
creaturile Sale, în special omul, să
mani-feste înţelepciune, smerenie şi
ascul-tare, urmând agenda şi planurile
desă- vârşite ale Domnului.

Continuare din pag.1

şi o urmează întocmai.
Mai degrabă, Isus Cristos este Cel
care aşteaptă ca noi să ne aşezăm de
bună voie în agenda şi planurile Sale.
Acest principiu este valabil pentru
oricine, atât pentru necredincioşi cât şi
pentru credincioşi. Este valabil şi dacă
ceea ce ne dorim pare un lucru bun şi
bine intenţionat.
Tocmai de aceea, în orice iniţiativă,
idei şi planuri pe care dorim să le punem
în aplicare, este nevoie în mod obligatoriu să ne întrebăm dacă nu cumva
aceasta este numai agenda noastră, fără
să fie în primul rând, agenda Domnului.
Din acest motiv, când ne fixăm o
agendă, înainte de orice, ne îndreptăm
cu faţa spre Domnul, căutându-I voia cu
rugăciune şi post, cercetând Cuvântul
Său, mânaţi de dorinţa sinceră în care să
aflăm dacă aceasta este şi agenda lui
Dumnezeu.
Noi trebuie să ştim că Dumnezeu are
un plan în privinţa istoriei oamenilor.
De fapt, Dumnezeu are un plan în
privinţa oricărui lucru. El nu a avut o
agendă exactă numai în cazul întrupării
Fiului, ci agenda lui Dumnezeu este
fixată de El Însuşi de la începutul şi

pastor Daniel Chereji

ANUNŢ
O familie din localitatea Cătălina caută femeie pentru îngrijirea
a doi tineri cu handicap.
Informaţii la fratele păstor.
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ANUL NOU 2018-MULȚUMESC
Îți mulțumesc Ție, Doamne!
Am vrea să vorbim mult și frumos despre Tine, Doamne, dar cuvintele noastre sunt prea sărace și goale pentru a
exprima fericirea din inimile noastre și
recunoștința pe care Ți-o purtăm.
Sunt atâtea lucruri pentru care vreau
să-Ți mulțumesc, Tu ai făcut atâtea minuni pentru noi! Îți mulțumim pentru
binecuvântările Tale, pe care le înțelegem și pentru cele pe care nu le înțelegem întotdeauna. Îți mulțumim că ești
lângă noi mereu chiar și atunci când nu
simțim lucrul acesta. Îți mulțumim că ne
vorbești prin tot ce ne înconjoară, ne-ai
dat ca model florile, pentru ca asemenea
lor să răspândim o mireasmă plăcută
printre semenii noștri, ne-ai ajutat să
învățăm de la apa unui pârâu de munte
că trebuie să avem o viața curată și pură
precum aceasta. Ce minunat ești Tu,
Doamne!
Îți mulțumim că ne-ai făcut niște
făpturi atât de minunate că suntem „lucrarea mâinilor Tale” și că ne-ai
binecuvântat cu atâtea daruri! Îți mulțumim că Ți-ai trimis Fiul ca să moară în

locul nostru (deși nu meritam), pentru că
ne iubești. Îți mulțumim pentru lucrul
cel mai important din viața noastră,
acela că ești prietenul nostru cel mai
bun, singurul care ne înțelege întotdeauna, care ne acceptă așa cum suntem
și care nu ne părăsește niciodată.
Știm că te bucuri de bucuriile noastre
și plângi împreună cu noi în încercări.
Tu ne-ai făcut să înțelegem că, dacă
vreodată în viață vom fi singuri doar Tu
ne vei rămâne și acest lucru ne este îndeajuns.
Ne-am întrebat ce am putea să îți dăm
în schimb pentru toate acestea, însă am
înțeles că orice ți-am dărui, este de prea
mică importanță în comparație cu sacrificiul Tău total. Ne-am gândit să îți dăm
inima noastră așa cum este și să te
rugăm să o modelezi după cum dorești,
astfel încât să-ți semănăm cât mai mult.
Îți dăm inima noastă ca jertfă plăcută și
Îți mulțumim că o primești. Ți-o dăm să
fie a Ta. Amin
Elena Abrudan și
Eva Voica(Alba-Iulia)
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