MAI ÎNTÂI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Domnul Isus Însuşi ne spune: „Tatăl
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă
aceste lucruri vi se vor da pe deade ele”. Să ne amintim să cautăm mai
supra...!” Matei 6: 33
întâi Împărăţia Lui care este neprihănire,
Aceste cuvinte au răsunat mult în minpace şi bucurie în Duhul Sfânt. Dacă
tea mea în ultima vremea. M-am gândit
Duhul Sfant locuieşte în mine, Împărăţia
bine la ce vrea Dumnezeu să îmi tranlui Dumnezeu este neprihănire, pace şi
smită şi am înteles că trebuie să pun inbucurie în mine.
teresele lui Dumnezeu pe locul întâi şi
Trebuie să ne asigurăm că pacea şi buEl îmi garantează împlinirea tuturor necuria în Duhul Sfânt curg în fiecare zi în
voilor mele.
noi. Să fim conştienţi zi de zi că nepriDaca vom căuta mai întâi Împărăţia lui
hănirea în Cristos ne-a fost dată nouă ca
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, El va
dar, de aceea trebuie să urmărim să ne
avea grijă să nu ne lipsească niciodată
petrecem cât mai mult timp cu El, asnici unul din lucrurile de care avem trecultând Cuvântul Lui şi stând de vorbă
buinţă în viaţă.
cu El. Atunci când facem aceste lucruri
Trăim într-o continuă mişcare, o concăutăm Împărăţia lui Dumnezeu şi
stantă alergare după lucrurile lumii acesneprihănirea Sa şi toate celelalte lucruri
teia. Dacă avem destul, ne dorim şi mai
ni se vor da pe deasupra.
mult şi uităm că Dumnezeu nu vrea ca
să alergam să ne împlinim nevoile.
Ema Zaharie
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Mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu

„Domnul este lângă toţi cei
ce-L cheamă, lângă cei ce-L
cheamă cu toată inima.”
Psalmi 145:18

~ Nici un îndemn nu poate fi mai bun
decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta
Scriptură.
Origen
~ Eu nu aș fi nimic, Doamne, dacă Tu
n-ai fi în mine !
Fer. Augustin
~ Mintea curată este scaun al lui
Dumnezeu.
Evagrie Monahul
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Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare.Înălțarea Domnului
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret. Studiu:
Repere creştine în alegerea profesiei
Duminică ora 09.30 Grupuri de părtăşie
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Mărturiile candidaţilor pentru botez (la serviciul
divin de diminiaţă)

GUSTUL
PĂRTĂŞIEI
„Iată, ce plăcut şi ce dulce este să
locuiască fraţii împreună! Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul
lui, se coboară pe barbă, pe barba lui
Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. Este ca roua Hermonului
care se coboară pe munţii Sionului,
căci acolo dă Domnul binecuvântarea,
viaţa, pentru veşnicie.“
Psalmi 133:1-3

Orice credincios care experimentează unitatea sfântă a copiilor lui Dumnezeu va aprecia gustul plăcut şi dulce al
acestei adunări privilegiate.
Impresionat profund de o asemenea
experienţă, regele David s-a lăsat cuuprins de imboldul creaţiei, scriind cu
deosebită încântare despre gustul inegalabil al părtăşiei.
Ceea ce face ca părtăşia oamenilor
credincioşi să fie cu adevărat specială
este statutul acestora, precum şi faptul
că astfel de oameni se adună cu scopul
de a onora şi glorifica numele preasfânt
şi veşnic al Dumnezeului lor.
Din acest motiv, adevărata părtăşie a
credincioşilor nu trebuie înţeleasă niciodată în termenii socializării interumane, pentru că dincolo de faptul
Continuare pag. 2

ci în baza afirmaţiilor Cuvântului lui
Dumnezeu.
Scriptura nu elogiază orice fel de
părtăşie şi nici nu afirmă că orice părtăşie are gust plăcut şi dulce, ci mai
de-grabă Cuvântul ne dezvăluie care
este gustul părtăşiei autentice.
Acesta este motivul pentru care toţi
copiii lui Dumnezeu au obligaţia să
caute părtăşia plăcută Domnului,
părtăşia cu gust plăcut şi dulce. O astfel
de părtăşie îL va avea întotdeauna în
mijlocul ei pe Dumnezeu ca Sfântă
Treime, va fi orientată spre onorarea lui
Dumnezeu, iar protagoniştii unei astfel
de părtăşii vor fi obligatoriu trăitori ai
unei vieţi marcate de sfinţenie şi ascultare. Atunci, cu siguranţă că părtăşia
aceea va avea gustul plăcut şi dulce al
unui act suprem de închinare adus
Domnului.
pastor Daniel Chereji
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că într-adevăr oamenii au ocazia să se
întâlnească unii cu alţii, mai presus de
această realitate, ei se întâlnesc cu
Dumnezeu.
Tocmai de aceea, felul în care David
descrie părtăşia credincioşilor este văzută ca şi un act de închinare.
Într-adevăr, când copiii Domnului,
ca şi obiecte ale dragostei Sale, beneficiari ai răscumpărării divine, sunt adunaţi în numele Domnului ca să îşi exprime recunoştinţa şi adorarea faţă de
El, aceasta este închinare.
Probabil există credincioşi care
atunci când citesc aceste rânduri se vor
gândi că unele dintre părtăşiile la care
au fost parte nu au avut tocmai gustul
plăcut şi dulce, ci mai degrabă părtăşia
aceea avea aromă neplăcută şi amară.
Deşi lucrul acesta poate fi adevărat,
noi nu trebuie să judecăm adevărul în
baza experienţelor personale subiective,

Îi salutăm cu toată dragostea pe musafirii noştri dragi din Saint Louis, SUA,
care sunt din nou împreună cu noi:
We are greeting with much love among us, our dear guests from Saint
Louis, USA, who are with us again:
Russ and Polly Ewing, Jerry Deese, John
Shelden, Cheryl Reese, Shirley Mumper,
Laine Boyd, Stacy Godsil, Ioan and
Helen Chereji, Ciprian and Claudia
Păduraru.
REZULTATE OLIMPIADA BIBLICĂ 2014 Biserica Baptistă ”Biruința”
Grupa mijlocie
Grupa mare
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SEMNELE BINECUVÂNTĂRILOR LUI
mai mulţumitoare şi recunoscătoare penEu sunt un om binecuvântat, în a cărui
tru purtarea Lui de grijă, m-au conştienviaţă Dumnezeu toarnă în fiecare zi beltizat că sunt dependentă de El.
şug de har şi binecuvântare.
Azi privesc altfel urmele binecuvântăPastorul Daniel Chereji spunea într-o
rilor Lui, le număr cu recunoştinţă şi îi
predică că: „Dumnezeu ne binecuvinmulţumesc Lui Dumnezeu că a atins vitează, lăsându-ne urme ale întâlnirii cu
aţa mea şi mai ales pentru că a lăsat urEl”. Privind în viaţa mea prin prisma ame adânci în sufletul meu, urme care
cestui aspect am înțeles mai bine urmele
m-au adus mai aproape de El.
lăsate de Domnul în viaţa mea şi am reaEu sunt un om binecuvântat. De fiecalizat cât sunt de binecuvântată.
re dată când îmi număr binecuvântările
Fiecare problemă, fiecare bucurie dăÎi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceruită de Domnul au lăsat urme în viaţa
lea care au dus la frângerea mea, la o
mea, urme care m-au adus mai aproape
părtăşie profundă cu El, la o dependenţă
de El. E-adevărat, urmele dureroase au
reală de puterea şi harul Său.
avut un impact mai mare, cu binele m-am
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
obişnuit foarte repede şi am uitat adesea
să fiu mulţumitoare. Binecuvântările ce
Aurelia Modoc
au adus durere m-au făcut mai umilă,
ÎNŢELEPCIUNEA
„Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă
lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine
de sus, ci este pământească, firească,
drăcească. Căci acolo unde este pizmă
şi duh de ceartă, este tulburare şi tot
felul de fapte rele. Înţelepciunea care
vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină
de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.” (Iacov 3:14-17)
Când vorbim despre înțelepciune, primul impuls este să ne gândim la înțelepciunea care vine de sus. Dar după
cum putem vedea în versetele de mai
sus, există și o altă înțelepciune... cea
firească. Sunt situații, persoane, păcate,
care ne fac rău, ne vorbesc urât, ne rănesc. Noi avem un instict de autoapărare
pe care îl punem în funcțiune rapid și
astfel am vrea să întoarcem vorba, să în-

toarcem cu aceiași monedă, sau chiar să
purtăm resentimente în inima noastră.
Dumnezeu ne învață că toate certurile,
răutațile și duhul de ceartă dintre noi nu
vin de la El. Acestea apar doar din cauza
noastră, și a modului în care noi reacționăm. El ne învață clar că înțelepciunea care vine de sus, este blândă,
curată, nefățarnică. De această înțelepciune avem noi nevoie, și este doar la o
rugăciune distanță. Și cine ne poate ajuta
mai bine ca să scăpam de înțelepciunea
drăcească care o purtăm în noi, decât
Dumnezeu Atotputernic?
Când e greu să-ți pui frâu limbii, gândirii sau comportamentului tău, amintește-ți că tot ce e rău vine de la cel rău și
că înțelepciunea care vine de la El ar trebui să ne caracterizeze în totalitate.
Roxana Tentiș
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