chip nu te voi pãrãsi.” .
Uneori ne încurajãm ºi noi
între noi. Alteori, dimpotrivã, parcã, în
loc sã dãm speranþã prin Duhul Sfânt,
ne dezamãgim unii pe alþii. Dar ºi asta
face parte din drum. Obigatoriu. Dacã
totul a fi perfect, fãrã niciun obstacol,
am fi doar niºte creºtini de paie.
Frumuseþea drumului credinþei constã
în faptul cã, deºi drumul e lung ºi greu,
sau întunecos uneori, Domnul,
Atotputernicul, este întotdeauna cu
prezent.
ªi noi aveam uneori
antrenament noaptea. Dar ºi pe
întuneric, aveam lângã mine aceeaºi
oameni, aceeaºi echipã, aceleaºi
mâini, aceleaºi voci încurajatoare… ºi
poieniþa era ºi ea aceeaºi.
Dacã eºti cumva unul dintre
descurajaþi, acest mesaj este pentru
tine. Du-te înainte cu puterea pe care o
ai! De eºti în întuneric sau luminã,
dacã drumul þi-e neted sau plin de
gropi, aleargã pentru premiu! Nu te
lãsa bãtut, cãci biruinþa e a celor care
vor rãbda pânã la sfârºit (Matei 24:13)
Deci luptã-te ºi tu pânã la sfârºit,
zicând ca ºi Apostolul Pavel: „Nu cã
am ºi câºtigat premiul, sau cã am ºi
ajuns desãvârºit; dar alerg înainte,
cãutând sã-l apuc, întrucât ºi eu am
fost apucat de Hristos Isus. Fraþilor, eu
nu cred cã l-am apucat încã; dar fac un
singur lucru: uitând ce este în urma
mea, ºi aruncându-mã spre ce este
înainte, alerg spre þintã, pentru
premiul chemãrii cereºti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus.“ (Filipeni
3:12-14) Slãvit sã fie Domnul!
Marina Pintea

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
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Vineri - ora 17 Clubul Awana
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VÃ ANUNÞÃM cã duminicã
15.02.2009, ora 11 va avea loc
ADUNAREA GENERALÃ A
BISERICII
dupã urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Alegerea biroului de zi (preºedinte,
secretar)
-alegerea numãrãtorilor de voturi
-numãrarea celor prezenþi
2. Prezentarea ºi votarea ordinii de zi
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor
4. Discuþii pe marginea rapoartelor de
activitate
5. Membrale
6. Prezentarea ºi votarea bugetului pe
anul 2009
7. Strategie. Luãri de cuvânt,
propuneri
8.Rugãciune de mulþumire ºi
încredinþare
STUDIU BIBLIC:
Celebrarea Cuvântului: Nelegiuire,
pedeapsã ºi totuºi mântuire
Isaia 1-39
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LAUDA CRUCII LUI CRISTOS
„În ce mã priveºte, departe de mine gândul sã mã laud cu altceva decât cu
crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este rãstignitã faþã
de mine, ºi eu faþã de lume!“ (Galateni 6:14)

C

a beneficiari ai harului lui Dumnezeu nu putem îndrãzni sã pretindem cã
schimbarea dramaticã produsã în vieþile noastre este cauzatã de efortul,
strãdaniile sau meritele personale. Starea de har pe care o trãiesc copiii lui
Dumnezeu este în exclusivitate meritul Domnului prin sângele lui Isus Cristos
vãrsat la Calvar iar acest lucru constituie în mod obligatoriu o motivaþie continuã
de laudã, mulþumire ºi recunoºtinþã faþã de El.
Oare de ce este Crucea lui Cristos unicul lucru cu care se pot lãuda cei ce
sunt mântuiþi? Crucea este motiv de laudã pentru cã doar datoritã crucii ºi a Celui
mort pe cruce am reuºit sã scãpãm de natura veche ºi pãcãtoasã care fãcea
imposibilã trãirea noastrã dupã placul lui Dumnezeu. Aºezatã ca o margine de
hotar, crucea marcheazã graniþa dintre ceea ce eram înainte ºi ceea ce am devenit
dupã ce ne-am spãlat în sângele lui Isus Cristos. Crucea este motiv de laudã
deoarece doar în acest fel suntem scãpaþi de atracþia lumii, de deocheata ei putere
de seducþie ºi de farmecele înºelãtoare folosite pentru a-i ademeni pe oameni spre
cele mai mari nelegiuiri.
Ne lãudãm cu crucea lui Cristos fiindcã viaþa trãitã de la cruce încoace
poate fi trãitã ca o viaþã de biruinþã în care lumea ºi Cel rãu nu mai au putere de a
subjuga ºi nu ne pot rãpune. Când am venit la cruce noi ne-am întors pentru
totdeauna cu spatele la lume, lumea nu ne mai place ºi nu ne mai oferã nicio
satisfacþie, deoarece în Cristos am gãsit viaþa din belºug. Lumea ne oferea plãceri
trecãtoare, viaþa în Cristos ne oferã plãceri veºnice. Lumea ne-a oferit
1

Dumnezeu în 2 Cronici 5:13-14.
Chiar am ºtiut atunci cã
biserica noastrã este umplutã de slava
Domnului ºi m-am rugat, ºi L-am
invitat pe Domnul sã fie împreunã cu
noi, pentru cã ne adunasem în numele
Lui.
Sunt aºa de obositã câteodatã
de tot ce înseamnã lumea aceasta, ºi aº
vrea ca totul sã se schimbe într-o lume
nouã… M-am obosit de pãcat, de
rãutate ºi egoism… De ce ºtim oare sã
alegem mereu ce-i mai complicat? De
ce nu ºtim, Doamne, sã ne abandonãm
în mâna Ta? Dacã simþim gustul
dezamãgirii uneori, când nu suntem la
pãrtãºie atâþia câþi am vrea noi, sau
când aflãm lucruri rele despre cei ce ne
sunt fraþi ºi-i iubim, Îþi mulþumim cã
ne mai dai ºi momente de har ºi
bucurie când ne simþim împliniþi ºi
fericiþi.

deºertãciune, viaþa în Cristos ne oferã
nestematele minunatei Sale prezenþe.
Crucea lui Cristos este
motivul nostru de laudã, deoarece sub
ea se aflã îngropat eul nostru dinainte
de a veni la Cristos: urât, strâmb,
diform, aºa cum n-am vrea sã-l vadã
nimeni, nici mãcar noi înºine, iar de la
cruce încoace suntem nãscuþi din nou,
renãscuþi dupã chipul Celui care a
murit pe crucea aceea, ca sã ne
rãscumpere ºi sã ne ajute sã putem trãi
pentru El. Lãudatã fii, Cruce, pentru
cã datoritã þie sunt altul, ºi, deºi trãiesc
încã în lume, nu trãiesc sub puterea
lumii, ci trãiesc ca rob ºi ucenic al
Cristosului care a fãcut din cruce
unicul nostru motiv de laudã.
pastor Daniel Chereji

Meditaþie

„Sunt un firicel de floare
Lângã crucea cu piroane.
Floarea-i micã, dealu-i mare
Ce mireasmã are-o floare?
Dar ca mine, Domnul are milioane.”

Razele soarelui, vesele ºi
strãlucitoare, inundau sala bisericii.
Era duminicã dimineaþã ºi fraþi,
surori, tineri, bãtrâni sau copii, cu
bururie, intrau sã-ºi ocupe locurile,
aºteptând cuminþi începerea
programului. O razã îndrãzneaþã, ce
intra pe geamul din faþa mea, îºi gãsea
loc de joacã, chiar în ochii mei.
Lumina caldã ºi puternicã mã orbea.
Pe toþi cei din salã îi vedeam ca
învãluiþi într-un nor strãlucitor… ºi nu
mai vedeam nimic altceva… Eram
foarte mulþumitã de aceastã stare ce
mi-o oferea lumina ce mã învãluia ºi
mi-am adus aminte cã un nor a umplut
„Casa lui Dumnezeu”… ºi „Slava
Domnului” umpluse Casa lui

ªtiu cum poþi sã te simþi într-o
bisericã cu peste 3000 de suflete,
umplutã cu prezenþa Domnului, ºtiu
cum e sã vibrezi de emoþie ºi de
mulþumire, când Cuvântul Domnului
te umple, dar nu fiecare zi ne oferã o
astfel de bucurie.
Dar înaintãm pas cu pas, ºi
ºtim cã suntem biruitori prin Cristos,
pentru cã El este tãria noastrã, pentru
cã ne e ajutorul în orice situaþie ºi El e
scãparea noastrã.
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Pânã în ziua în care-L vom
vedea faþã în faþã, ne încurajãm unii pe
alþii ºi ne purtãm poverile… ºi nu
suntem singuri… „Ca mine, Domnul
are milioane”
Camelia Sabãu

Aceasta mi-am amintit acum,
cu toate cã evenimentele s-au
întâmplat cu mult timp în urmã. Când
nu mai puteam sã alerg, colegi de-ai
mei de antrenament din Baia Mare,
alergau ºi ei alãturi de mine ºi îmi
spuneau mereu: „gândeºte-te cã în
poieniþa aia te aºteaptã ceva foarte
frumos, tot ce îþi doreºti tu, cã este
acolo pentru când ai sã ajungi tu”.
Apoi mã luau de mânã câte doi ºi
alergau cu mine, ca sã nu mã lase
deloc în urmã. Toþi cei care treceau pe
lângã mine mã încurajau. De fiecare
datã, când îmi apãrea poieniþa în faþã,
sprintam cei câþiva zeci de metri pe
care îi mai aveam de fãcut. Parcã
zburam. Toatã durerea dispãrea dintro datã. Nici nu mai simþeam oboseala
ºi o bucurie a reuºitei mã însoþea
atunci, bucuria cã nu am renunþat ºi cã
am ajuns ºi eu, alãturi de ceilalþi.
Apostolul Pavel face ºi el
foarte des asemãnarea dintre
alergarea pe drumul credinþei ºi
întrecerile sportive. Drumul credinþei
este foarte asemãnãtor cu un maraton.
Uneori acest drum mi s-a pãrut uºor,
frumos, plin de împliniri. Alteori am
sitmþit cã e imposibil de lung,
nesfârºit ºi foarte greu. Dupã ce am
pornit cu forþele proaspete, la
convertire, pe la jumãtatea drumului
m-am împiedicat deseori ºi am cãzut.
Am rãmas fãrã putere ºi am vrut sã
renunþ. Atunci Cineva m-a încurajat
mereu. A „alergat” alãturi de mine ºi
mi-a amintit de „Poienþã”, adicã de
þinta finalã, Cerul lui Dumnezeu, cãci
El însuºi a zis în Evrei 13:5:
„Nicidecum n-am sã te las, cu nici un

Luna trecutã am împlinit zece
ani pe drumul credinþei. În ultima
vreme mi-am analizat foarte atent
viaþa; m-am gândit la ce am fãcut ºi nu
trebuia sã fac sau la ce nu am fãcut ºi
ar fi trebuit sã fac ºi mi-am amintit
ceva ce s-a petrecut în viaþa mea cu
foarte mulþi ani în urmã, înainte de
întoarcerea mea la Domnul. Pe
vremea aceea fãceam sport, ºi, o datã
la câteva luni trebuia sã participãm la
stagii de pregãtire, care se þineau în
diferite locuri din þarã. Unul dintre
aceste stagii s-a þinut într-un loc foarte
frumos, cu dealuri ºi stânci, iar cabana
unde am fost cazaþi era aºezatã chiar
în vârful uneia din aceste stânci.
Problema a fost atunci cã, în
faþa clãdirii, nu prea era mult loc
pentru antrenamente ºi trebuia sã
coborâm alergând în fiecare zi de pe
acel deal, ca sã ajungem într-o
poieniþã, un loc superb situat cam la 5
km de cabanã. Acest lucru era cea mai
grea treabã pe care trebuia sã o fac.
Niciodatã nu mi-a plãcut sã alerg. Aº
fi fãcut orice în afarã de asta. Prin
urmare, pe la jumãtatea drumului
eram întotdeauna obositã ºi gata de a
renunþa. Dacã m-aº fi oprit, aº fi ajuns
în poieniþã prea târziu, fiindcã nu ne
era permis sã lipsim de la
antrenamentul propriu-zis.
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