Cina Domnului îmi readuce aminte
despre Planul Mãreþ al lui Dumnezeu cu
privire la omenire. Este ceea ce a dat
Dumnezeu CEL MAI BUN, adicã pe
SINGURUL LUI FIU ca sã ne scape din pãcat.
Acest lucru dovedeºte ºi dragostea Lui
Dumnezeu faþã de fiecare dintre noi, Ioan 3:16
“Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã”.
Cina Domnului ne aduce aminte
despre biserica primarã ºi pãrtãºia care trebuie
sã fie la aceastã sãrbãtoare. Suntem adunaþi sã
ne aducem aminte “oridecâte ori” despre ea.
Aceasta ne atrage atenþia cât de mult înseamnã
pãrtãºia în bisericã. Ea a fost instituitã înainte
de a fi crucificat Isus Cristos, a avut loc într-un
cadru “restrâns” (adicã biserica care era
atunci, ucenicii Lui), ceea ce conferã mai
multã pãrtãºie, ceea ce ne dã putere sã avem
unitate.
Cina Domnului ne aduce aminte cã
suntem trecãtori pe acest pãmânt ºi odatã vom
cina împreunã cu toþii la “marea cinã”, Matei
26:29 ne spune acest lucru ºi anume: “Vã spun
cã de acum încolo nu voi mai bea din acest rod
al viþei, pânã în ziua când îl voi bea cu voi nou
în Împãrãþia Tatãlui Meu”, acest fapt îmi dã
mie personal încredere pe acest “drum al
credinþei” sã merg mai departe gândindu-mã
cã voi cina cu cei ce au fost martiri, apostoli,
ucenici, misionari, reformatori, etc.
Cina Domnului este momentul
cercetãrii. În acele momente (mai mult în
acele momente) ar trebui sã ne verificãm care
este viaþa noastrã, cum stãm noi pe aceastã
Cale a credinþei, ºi cum ar trebui sã fim.
Apostolul Pavel ne spune cã: “fiecare sã se
cerceteze” ceea ce înseamnã cã trebuie sã
existe o cercetare personalã, nu fiecare sã
cerceteze pe altul ci pe el însuºi.
Cina Domnului ne dã o perspectivã
cereascã. Noi toþi trebuie sã ne gândim cã
odatã vom cina toþi într-o “odaie de sus” bine
pregãtitã de Acela care s-a dat ca jertfã pentru
noi.
Noi toþi suntem cei care avem
privilegiul de a ne aduce aminte ceea ce a fãcut

Dumnezeu pentru noi. Cina Domnului ne
aduce aminte despre dragostea lui Dumnezeu
faþã de oameni ºi în acelaºi timp reacþia
oamenilor vis-a-vi de ceea ce a fãcut El pentru
noi. Dumnezeu sã ne ajute sã ne aducem
aminte cu plãcere despre Cina Domnului.
Lauruc Daniel
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Anul IX, Nr. 419 din 7 Decembrie 2008
ANUNÞURI
Azi, 7 decembrie dupã programul de searã
lucrãtorii în penitenciar vor avea o intâlnire
Marþi - ora 10-grup de rugãciune
Miercuri - ora 18- repetiþie de cor
Joi - ora 18 bisericã
Vineri - Clubul pentru copii Awana
Duminicã:
- ora 10 Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic.

MOTIVE DE RUGÃCIUNE:
3sã ne rugãm pentru câºtigarea procesului în
care este implicatã Organizaþia Stânca
Veacurilor cu privire la un teren aflat în
proprietatea Organizaþiei dar revendicat de
falºi proprietari
3sã ne rugãm pentru uºi deschise spre inimile
oamenilor cu ocazia Sãrbãtorilor sfârºitului
de an
3sã ne rugãm pentru noul Guvern al României

STUDIU BIBLIC:
Nu lãsa ca binecuvântarea sau blestemul sã
fime motivaþia ta de a asculta, cãci fuga de
blesetme naºte farisei, iar fuga dupã
binecuvântãri naºte idolatri!
Deuteronom 28
Ascultarea de Dumnezeu nu trebuie socotitã
ca umbrelã împotriva blestemelor ºi nici ca
pahar în care sã adunãm binecuvântãrile, ci
trebuie consideratã ca un rãspuns al iubirii
noastre la iubirea lui Dumnezeu.
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Adresa: Baia Mare, Str. I. Maniu Nr. 3B, Telefon: 0362.411252

NÃDEJDEA CARE NU ÎNªALÃ

U

nul din candidaþii locali ai recentelor alegeri ºi-a ales drept slogan al campaniei sale
electorale sintagma: „pune suflet”. Ca ºi reacþie la acel mesaj, rãspunsul regizat al
aceleaºi reclame electorale care voia sã parã cã vine din partea alegãtorilor era: „îmi pun
speranþa în X”! Biblia numeºte o astfel de nãdejde blestemul încrederii în oameni. Multe dintre
dezamãgirile noastre îºi au originea în nebunia încrederii oarbe în cuvântul ºi ideile oamenilor. Nu
este greºit sã avem încredere în semenii noºtri, ba chiar relaþiile sãnãtoase presupun o încredere
reciprocã necondiþionatã.
Problema încrederii începe însã sã aparã atunci când aceasta concureazã cu încrederea
pe care trebuie sã i-o datorãm doar lui Dumnezeu. Încrederea în oameni nu poate rezolva sub nicio
formã problema stãrii noastre spirituale, nu poate rezolva problema pãcatului, omul nu are soluþii
eficiente pentru a scoate un alt om din mocirla moralã ºi spiritualã în care se aflã.
Niciodatã omul nu va fi în stare sã ofere suficientã siguranþã ºi o bazã de încredere sigurã
în privinþa viitorului. Soluþiile omului sunt întotdeauna ºubrede, pline de cusururi ºi limitate de
însãºi natura unor fiinþe neputincioase ºi lipsite de puterea deþinerii controlului asupra destinului
lor. În oricine în afara lui Dumnezeu, ne-am pune nãdejdea, nu vom experimenta decât dezamãgire
ºi frustrare. Doar cine îºi pune nãdejdea în Domnul nu va experimenta dezamãgirea. Mãrturiile
celor care au avut curajul sã încerce încrederea în Domnul sunt extrem de grãitoare. „Îmi pusesem
nãdejdea în Domnul, ºi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigãtele. M-a scos din groapa
pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncã, ºi mi-a întãrit paºii. Mi-a pus în gurã o
cântare nouã, o laudã pentru Dumnezeul nostru. Mulþi au vãzut lucrul acesta, s-au temut, ºi s-au
încrezut în Domnul. Ferice de omul, care îºi pune încrederea în Domnul…!“ (Psalmi 40:1-4)
Cine se încrede în Domnul poate parcurge drumul întreg de la mocirlã la glorie. Doar
nãdejdea în Domnul ne poate ridica din þãrâna pãmântului pânã la splendoarea cerului. Dumnezeu
este Persoana care se calificã, vrea ºi poate sã ne scoatã din starea în care suntem, oricare ar fi
aceasta. Cine îºi pune speranþa în El nu se va alege doar cu niºte promisiuni deºarte ci ajunge sã-ºi
vadã viaþa transformatã. Din groapa pieirii ºi din zbaterea zadarnicã prin noroiul amãgitor al
mocirlei pãcatului sau nesiguranþei, El ne poate pune picioarele pe cea mai sigurã stâncã. Doar El
ne poate schimba cântarea de jale ºi cuvintele de plângere într-o cântare de laudã ºi de biruinþã.
Dumnezeu nu s-a mulþumit sã ne facã promisiuni legate de o viaþã mai bunã. El ªi-a lãsat
Fiul sã vinã în lumea noastrã ºi sã moarã pentru pãcatele noastre, asigurând prin Jertfa ºi sfinþenia
Lui o bazã sigurã în care noi sã ne ancorãm nãdejdea. De orice altceva ne-am lega speranþa, vom
pierde. Nãdejdea în Domnul este singura nãdejde care nu înºalã ci dimpotrivã, asigurã fericirea
deplinã.
pastor Daniel Chereji
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pentru noi. Voia Lui nu este un ºir de “sã nu”uri nesfârºite fãrã sens, iar ascultarea nu duce
decât la împlinire pe toate planurile.
Suntem tentaþi sã apelãm la sfatul
Lui uneori doar când pur ºi simplu nu gãsim
scãpare, dar relaþia cu Dumnezeu nu
semnificã doar “o iesire de incendiu”. Voia
Lui e sã fim exemple pentru cei din jur, lumini
vii ºi sã-I fim fideli în orice împrejurare.
Iubindu-L ºi ascultându-L avem un loc
asigurat în Împãrãþia Lui. Cu toate cã a face
voia cuiva este un lucru aºa de greu,
Dumnezeu ºi-a dat Fiul ca noi sã avem
oportunitatea sã putem trãi în prezenþa ºi în
siguranþa braþului Sãu pentru eternitate.
Eºti gata sã îndeplineºti soluþia
divinã a lui Dumnezeu?
Amalia Lupu

"El este jertfa de ispãºire pentru pãcatele
noastre ºi nu numai pentru ale noastre, ci
pentru ale întregei lumi". 1 Ioan 2:2
Câtã fericire ºi pace ne-a adus
aceasta Jertfã, cât de binecuvântaþi suntem cã
am ajuns la cunoºtinþa Adevãrului care ne-a
eliberat, care ne-a dat o nouã speranþã ºi a pus
în inimile noastre siguranþã.
Este un privilegiu ºi o mare bucurie
pentru mine sã stau împreunã cu Biserica la
Cina Domnului, sunt momente de cer,
momente în care ne amintim de evenimentele
care s-au întâmplat ºi care se vor întâmpla. La
Cina Domnului meditez la lucrarea de pe
Golgota, unde Domnul Isus ªi-a arãtat
dragostea imensã faþã de noi, suferind ºi
murind pe cruce pentru pãcatele noastre, dar
privind înainte spre "sãmânþa de urmaºi" care
va fi rodul suferinþelor Lui. Apoi gândul mi se
îndreaptã spre un alt moment care va urma:
Cina pe care o vom servi împreunã cu
Pãstorul nostru în locul pregãtit de El. Ce
minunatã zi va fi aceea în care vom sta la masã
cu Mântuitorul nostru iubit ºi cât de mult
aºteaptã Biserica Lui acea zi impresionantã!
Nu ºtim când va fi, dar cu siguranþã va veni
ziua în care vom auzi trâmbiþa ºi vom merge
sã-L întâmpinãm pe Domnul în vãzduh,
pentru cã aºa gãsim scris în Cuvântul Sãu.
"ªi când Se va arãta Pãstorul cel
mare, veþi cãpãta cununa, care nu se poate
veºteji, a slavei". (1 Petru 5:4)
Ancuþa Rus

„Prima impresie conteazã”. Cu toþii
folosim adeseori aceastã expresie ºi filosofie
de viaþã. Vrem sa creãm o impresie placutã
celor din jur. De multe ori mi s-a întâmplat sã
mi se parã foarte antipatice anumite persoane,
cel puþin la prima vedere. ªi de fiecare datã ma uimit faptul cã am fost nevoitã sã petrec mult
timp cu exact asemenea persoane, de parcã mar fi cãutat tocmai acelea, ºi nu persoanele
care îmi erau dragi ºi simpatice.
Pot spune cã absolut de fiecare datã
lucrurile au decurs în aºa fel încât am ajuns
pânã la urmã nu numai sã mã înþeleg foarte
bine cu asemenea persoane, ci chiar sã le
îndrãgesc foarte mult. Îmi amintesc de multe
astfel de situaþii, de la o colege de apartament
obsedate de curãþenie, pânã la bãieþii cu
comportament bãdãran ºi enervant. Dar am
ajuns sã descopãr pãrþile bune ale acestor
persoane. De fiecare datã am ajuns sã iubesc
tocmai persoanele care mi se pãreau cel mai
greu de iubit, ºi asta n-a venit cu siguranþã de
la mine. Domnul a fãcut posibil lucrul acesta,
cum tot el mi-a adus ºi asemenea oameni în
cale. ªtiu cã asta este marea lecþie pe care
trebuie s-o învãþãm cu toþii: sã ne iubim unii pe
alþii.
„Mai pe sus de toate, sã aveþi o
dragoste fierbinte unii pentru alþii, cãci

Voia Ta nu voia mea
De multe ori iau decizii pripite sau
aparent potrivite împrejurãrilor, dar nu mã
gândesc dacã este ºi potrivitã voii Creatorului
meu. Uneori lucrurile merg perfect pânã întrun anumit punct sau sunt un dezastru total
încã de la început.
De ce voia Lui cînd ºi eu pot sã judec
lucrurile? Pentru cã El are un plan bine
pregãtit pentru noi. El vede lucrurile dintr-o
altã perspectivã ºi aºa cum un pãrinte ºtie ce e
mai bine pentru copiii sãi, în acelaºi mod, dar
desãvârºit, Tatãl nostru ºtie ce e mai bine
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dragostea acoperã o sumedenie de pãcate. Fiþi
primitori de oaspeþi între voi, fãrã cârtire. Ca
niºte buni ispravnici ai harului felurit al lui
Dumnezeu, fiecare din voi sã slujeascã altora
dupã darul pe care l-a primit.” (1 Petru 4:810)
Roxana Veronescu

“Sã priviþi ca o mare bucurie când treceþi
prin felurite încercãri“ (Iacov 1:2)
Biblia nu ne spune sã ne bucurãm
când greºim ºi când dãm de necaz.
Dumnezeu se poate folosi de greºelile
noastre pentru a ne învãþa, dar nu la asta se
gândeºte Iacov. Unele din încercãrile noastre
vin din “trãirea” noastrã. Poate cã lucrurile
din viaþa noastrã nu merg bine. De obicei nu
este un lucrtu mare, ci mai multe lucruri
mãrunte. Ne întâlnim cu încercãri fizice,
financiare, relaþionale sau emoþionale care ne
zdrobesc. Petru numeºte aceste lucruri
“încercarea credinþei voastre...”(1Petru 1:7).
Ce lucru este pus la încercare? Credinþa ta!
Oricare ar fi mãrimea sau lungimea încercãrii
noastre, nu avem unde sã ne ducem sã scãpãm
de ea. A încerca sã o eviþi este ca ºi cum ai
schimba ºcoala, în speranþa evitãrii unui test
pe care nu doreºti sã îl dai. Dar ºi acea ºcoalã
are teste, poate mai dificile decât cele din
ºcoala de unde ai plecat ºi acum eºti mult mai
în urmã cu studiile tale ºi cu pregãtirea. Nu
poþi fugi de încercãrile plãnuite de
Dumnezeu, El ºtie unde sã te gãseascã!
Vestea bunã este cã nu existã
încercare lipsitã de scop! Fiecare încercare
este menitã sã ne propulseze spre un alt nivel
spiritual. Ceea ce este interesant referitor la
aceste încercãri este cã ele sunt adaptate, ele
au numele nostru pe ele. Pavel a descoperit
douã lucruri legate de încercãri: a) motivul
încercãrilor: “ca sã nu mã umflu de mândrie”
(2Cor.12:7) b) rezultatul încercãrilor:
“pentru ca puterea lui Cristos sã rãmânã în
mine.”( Cor.12:9)
Asemenea unui croitor care îþi ia
mãsurile pentru ca haina sã îþi vinã perfect,
Duhul Sfânt adapteazã încercãrile pe care le
întâmpinãm pentru a împlini nevoia noastrã
spiritualã, pentru a ne modela ºi pentru a ne
face mai asemãnãtori cu Isus.
Angi Bel

Într-un studiu am citit într-o
publicaþie creºtinã faptul cã un million de
oameni mor în fiecare sãptãmânã fãrã a-L
cunoºte pe Cristos. Ar trebui sã ne doarã acest
lucru ºi sã ne pese, sã ne punã pe gânduri, oare
nu putem face nimic?
Dar acum suntem mai preocupaþi de
crizã, aceastã problemã financiarã care este la
nivel mondial. Minþile oamenilor sunt
ocupate ºi îngrijorate, cum vom trãi, ce
afacere sã interprindã care sã le aducã
siguranþã financiarã ºi un câºtig sigur.
Noi copiii Domnului ar trebui sã
ºtim ºi sã cunoaºtem cea mai bunã afacere pe
care o putem face, care este defapt cea mai
bunã investiþie cu maxim de randament, fãrã
nici cea mai micã pierdere, anume investiþia
în oameni nemântuiþi din jurul nostrum,
ajutându-i sã-L cunoascã în mod personal pe
Domnul Isus ca Domn ºi Mântuitor al vieþii
lor. Aceastã investiþie rãmâne pentru
totodeauna, strãbãtând hotarele omenescului.
E mult mai mãreþ sã câºtigi un suflet
pentru Cristos decât sã fii conducãtorul unei
mari afaceri, mai înþelept sã câºtigi un suflet
pentru Cristos decât sã faci avere aici pe
pãmânt ºi mai nobil sã câºtigi un suflet pentru
Cristos decât sã lansezi o nouã stea în spaþiu,
deoarece când toate acestea vor arde ºi stelele
se vor stinge, aceste suflete vor continua sa
strãluceascã în veci.
Procedeul acestei investiþii îl gasim
în Cuvânt ºi ni le-a lãsat gata fãcute, pregãtite
ºi gândite de cea mai iscusitã ºi strãlucitã
minte a Domnului nostrum. Noi doar trebuie
sã acþionãm cu pasiune pentru Dumnezeu ºi
oameni ºi desigur cere mult sacrificiu,
dragoste ºi jertfã câteodatã pânã la epuizare,
dar câºtigul este veºnic, nemãsurabil ºi
imposibil de calculate cu mintea noastrã.
Zâna Meþac

Despre Cinã
Dacã stãm ºi ne uitãm la ceea ce
semnificã Cina Domnului pentru noi,
realizãm cât de mult ne-a iubit Dumnezeu.
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