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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

DIN CUPRINS:
pag. 2 Așteptarea în care nu irosești

timpul

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!
Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”
(Filipeni 4:4)
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DEM

Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnirea tinerilor
Vineri
ora 17.00 Misiune Nistru
Sâmbătă ora 10.00 Misiune la Nistru.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

DRUMUL SPRE
BUCURIE
Când au ieşit afară din apă, Duhul
Domnului a răpit pe Filip, şi famenul
nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi
vedea de drum, plin de bucurie,
(Faptele apostolilor 8:39)
Este o amăgire cruntă să trăim cu impresia că lucrurile din lume, indiferent
de valoarea lor, ne pot oferi o bucurie
autentică. Famenul etiopian este un exemplu elocvent în această privinţă. Deşi

avea o poziţie socială înaltă şi cel mai
probabil o situaţie materială îndestulătoare, foamea şi setea după adevăr şi împlinire l-au determinat să se afle în căutare, cu inima tânjind după bucurie.
Cumva, cu mintea atinsă de Duhul
Sfânt, el a ştiut să facă diferenţa pe care
mulţi nu sunt capabili să o facă, şi anume să discearnă între bucuria trecătoare, sentimentală, determinată de împrejurări, posesiuni materiale, realizări
pământeşti sau experienţe religioase.
Famenul a fost inundat de prezenţa bucuriei cereşti în urma întâlnirii personale
cu Adevărul, în clipa în care a crezut în
Isus Cristos, şi-a mărturisit credinţa şi a
experimentat naşterea din nou, devenind
o făptură cu desăvârşire înnoită, moştenitor al vieţii veşnice.
De fapt, căutarea bucuriei nici nu este
un scop în sine. Drumul spre bucurie
trece obligatoriu pe la crucea lui Cristos
şi are de-a face cu naşterea din nou.
Bucuria este mai degraContinuare pag. 2

Famenul etiopian şi-a urmat drumul
plin de bucurie, deoarece Sursa bucuriei şi Domnul bucuriei locuia în El.
de aceea, el s-a întors în ţara lui stăpânit pe deplin de bucuria care are
sorginte divină, bucuria ca roadă a
Duhului Sfânt, adusă de prezenţa Domnului în viaţa lui.
Cum vrei să continui drumul vieţii tale, căutând împlinire cu lucruri materiale, scormonind în nimicurile lumii, cu
distracţie, experienţe şi senzaţii noi, în
afara legăturii cu Cristos, sau vei înţelege că drumul spre bucurie trece pe la
crucea lui Cristos, în faţa căreia trebuie
să plângi plânsul pocăinţei şi apoi, cu
inima înnoită să călătoreşti împreună cu
El prin viaţă, urmându-ţi drumul plin de
bucurie?

Continuare din pag.1

bă rezultatul întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu şi a deciziei de a umbla alături de
El pe drumul credinţei până în veşnicie.
Cu riscul de a dezamăgi, este nevoie
să spunem cât mai răspicat că, da, într-adevăr, bucuria autentică nu poate fi
obţinută pe altă cale şi prin altă metodă,
numai prin credinţa în Cristos Isus.
Fără prezenţa lui Cristos în noi, putem
experimenta o bucurie pasageră, dictată
de circumstanţe şi sentimente trecătoare, dar nu este posibil să trăim acea
stare permanentă de pace, linişte, încredere, speranţă şi entuziasm sfânt,
adusă de bucuria mântuirii.
Dacă vei considera că poţi obţine bucurie fără Cristos şi fără schimbarea
vieţii prin puterea înnoitoare a crucii
Sale, după momentele de bucurie scurtă
şi înşelătoare, vei trăi după fiecare asemenea experienţă, gustul amarnic al eşecului ireversibil.
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la momentul cel mai potrivit.
Cred că dacă nu ne-am încrezut pe
deplin în Domnul până acum, a sosit
momentul să o facem de acum încolo, să
umblăm într-adevar prin credință și să
trăim în fiecare zi ceea ce am învățat din
Cuvânt, să acceptăm că așteptarea nu

este un blestem, ci o oportunitate de a-L
cunoaște pe Domnul mai bine, de a ne
cunoaște pe noi mai bine și de a face
fapte potrivite cu statutul nostru de copii
de Dumnezeu.
Ionel Hotea

pastor Daniel Chereji

AȘTEPTAREA ÎN CARE NU IROSEȘTI TIMPUL
„Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului.”
(Plângerile lui Ieremia 3:26)
Am aflat cu mult timp în urmă că umblarea cu Domnul presupune de multe
ori așteptarea împlinirii promisiunilor
Lui.
De cele mai multe ori pare să existe o
ordine naturală în care se întâmplă lucrurile în viața oricărui om, dar un
creștin știe că cel care este în control
este numai și numai Dumnezeu. Chiar și
așa, asta nu ne împiedică uneori să ne
pierdem răbdarea și să începem să ne îndoim de un Dumnezeu despre care știm
atâtea lucruri și totuși parcă prea puțin
atunci când totul pare să se miște prea
încet.
Pare oarecum absurd ca noi, ființe dependente de timp, să așteptăm după un
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Dumnezeu veșnic, neafectat de timp, dar
acestea sunt momentele în care El
lucrează mult mai mult decât ne putem
noi imagina.
Ideea de a avea îndelungă răbdare
apare de foarte multe ori în Cuvânt și totuși, atunci când ni se cere nouă să avem
răbdare, suntem luați prin surprindere.
Așteptarea pare de-a dreptul inconfortabilă și neproductivă, și totuși, în aceste
situații se vede cel mai bine cât ne încredem noi în Domnul.
Au existat mai multe personaje biblice
care în situații de criză au început să se
întrebe dacă Domnul este într-adevar
credincios promisiunilor Lui. Ce este încurajant însă este faptul că Domnul s-a
dovedit a fii de fiecare dată mai mult
decât capabil să răspundă oricărei nevoi,
continuare în pagina 3

"De acum încolo, în veac să nu mai
dea rod din tine!” Matei 21:19
Domnul Isus a blestemat smochinul
pentru că atunci când cauta rod în el, nu
găsește. Va veni vremea când Domnul
va căuta rod în noi. Creștinul are datoria
de a avea rod.
Tu care ai ajuns să Îl cunosti pe El ca
Domn și Mântuitor ai datoria aceasta de
a spune mai departe vestea bună pe care
alții ți-au spus-o si ție. “Duceți-vă și
faceți ucenici din toate neamurile…”
Matei 28:19
Văd în mine o reținere în a spune altora despre Isus, acest lucru nu poate să
fiede la El, dar poate să fie de la celălalt
domn, anume, domnul veacului acestuia.
Dacă simți împreună cu mine datoria
de a spune și altora despre binele pe care
l-a facut Domnul pentru tine, te îndemn
să te rogi pentru ca să îți scoată EL în cale oameni cărora să le poți spune despre

Domnul tău.
Lupta aceasta nu este ușoară dar armele pe care le avem noi au darâmat zidurile Ierihonului, și Domnul spune despre
ele ca au puterea de a scoate chiar si
draci :"Dar acest soi de draci nu iese
afară decât cu rugaciune și cu post".
La o astfel de luptă suntem chemați noi
creștinii.
Domnul să ne ajute să nu trăim degeaba, atunci când se va căuta rod în noi să
fie gasit. Când ai adus ultimul snop înaintea Domnului, sau ai măcar un snop
adus? Fii cu luare aminte, Domnul este
chiar la ușă. Puterea noastră, încrederea
noastră și toată bogația noastră este
Hristos Domnul. Tot ce agonisim cu adevărat în viață, este ceea ce am făcut
pentru El!
Să fim binecuvântați de Domnul cerurilor și al pamântului!
Pop Vlad
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