Străluciţi ca nişte
lumini în
lume !

An XI, nr. 486 din 21 martie 2010

(Filipeni 2:15)

E

ste îndemnul apostolului Pavel
adresat celor din Filipi care însă
rămâne peste veacuri şi ne îndeamnă pe noi, credincioşii secolului
XXI, să strălucim cu putere pentru Domnul şi Mântuitorul nostru scump Isus
Cristos.
Meditând la acest îndemn al apostolului am înţeles câteva lucruri :
1. Luminile trebuie să lumineze. Credinciosul adevărat trebuie să răspândească
în viaţa sa o asemenea lumină, încât nimeni să nu poată trăi în apropierea lui
nicio singură zi, fără să ia cunoştinţă de
Evanghelia Domnului Isus Cristos.
Trăirea noastră ar trebui să fie de aşa
natură încât cei din jurul nostru să
cunoască lămurit ce fel de duh purtăm în
noi. Chipul Domnului Isus să se oglindească în toate acţiunile noastre: „Voi sunteţi lumina lumii... aşa să lumineze şi
lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
să vadă faptele voastre bune şi să slăvească
pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei
5:14-16)
2. Luminile trebuie să conducă. Suntem chemaţi să arătăm disponibilitatea
noastră celor de lângă noi, care sunt în întunericul păcatului. Să dovedim prin
trăirea noastră Cuvântul vieţii, să îndrumăm pe cei nemântuiţi la Mântuitorul
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şi pe cei osteniţi în portul păcii divine. Să
învăţăm pe cei pierduţi adevărurile Scripturii, să le arătăm calea cea bună şi dreaptă
pe care pot găsi împlinirea, pacea şi liniştea sufletului.
3. Luminile trebuie să prevină. Pe
coasta mărilor şi oceanelor, în locuri periculoase sunt ridicate faruri. Credincioşii
ar trebui să ştie că sunt şi lumini false, tocmai de aceea, lumina adevărată este cu
atât mai necesară. Diavolul este mereu la
pândă împingând oamenii la păcat. Datoria noastră este de a aprinde adevărata
lumină, pe fiecare stâncă periculoasă,
arătând oamenilor pericolul care-i pândeşte, pentru a nu fi vinovaţi de sângele
lor.
Suntem chemaţi să fim, lumini care
strălucesc în lume ! AMIN
Dan Matei

ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Marţi
- ora 18 Repetiţie grup coral tineri
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul de copii Awana
Vineri
- ora 18 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 9 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare

LACRIMILE
NEŞTERSE
pastor Daniel Chereji

„El va şterge orice lacrimă
din ochii lor…”
(Apoc.21:4)

Z

iua în care copiii lui Dumnezeu vor ajunge în gloria şi
splendoarea cerului copleşiţi şi
înconjuraţi de prezenţa lui Dumnezeu,
va însemna şi ştergerea tuturor ochilor
plânşi ai celor care vor fi acolo.
Şi totuşi la finalul istoriei prezente
când lumea de acum se va sfârşi pentru
a face loc unui cer nou şi unui pământ nou,
născute prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, nu toate lacrimile vor fi şterse.
Singurele lacrimi care nu vor fi şterse
vor fi ale celor care abia atunci vor începe să plângă.
Pentru că Dumnezeu nu poate şterge
lacrimile care n-au curs. Ce lacrimi să
şteargă El din ochii tăi dacă tu n-ai plâns
niciodată?
Cristos a spus cu claritate că doar cei
care plâng vor ajunge să fie mângâiaţi.

„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi
mângâiaţi!“ (Matei 5:4)
Adică ajung să aibă parte de alinare
cei care la un moment dat în timpul
vieţii lor pământeşti au plâns plânsul pocăinţei.
Lacrimile care vor fi şterse sunt lacrimile izvorâte din înţelegerea păcătoşeniei
proprii şi realizarea stării decăzute în care
ne aflam fiecare dintre noi înainte de a
fi izbăviţi de Dumnezeu prin sângele lui
Cristos Fiul Său.
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

Oamenii pot plânge din diferite
motive. Plâng atunci când sunt
trişti, când sunt fericiţi, când sunt
singuri, când sunt loviţi şi jigniţi când trec prin necazuri şi
suferinţă, dar dacă n-am plâns plânsul pocăinţei nu ne vom putea bucura de
mângâiere.
Lumea noastră este o lume în care oamenii nu doresc să plângă ci mai degrabă
să râdă şi să se distreze. Dar Scriptura ne
avertizează că dacă preferăm doar să
râdem, la urmă ne va mai rămâne doar
plânsul. „Vai de voi, care râdeţi acum,
pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!“
(Luca 6:25)
Plânsul este primul semn că în noi s-a
declanşat actul pocăinţei prin care noi îi
putem da apoi voie lui Dumnezeu să
înceapă în noi minunatul proces de
restaurare a fiinţei noastre căzute.
Astfel că bucuria adevărată vine după
o întristare profundă, râsul vine după
durere, iar fericirea autentică se naşte din
izvoare de lacrimi.
Deoarece încă locuim pe un pământ
blestemat şi trăim în prezenţa păcatului,
deşi întorşi la Domnul poate că lacrimile
unora dintre noi n-au încetat să curgă.
Încă mai există suferinţă şi motive să
plângem. Dar starea aceasta este temporară. Plânsul este doar pentru lumea de
aici. Vine o zi în care lacrimile vor fi
şterse. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu şi
ai plâns plânsul pocăinţei, această realitate
care se apropie este o certitudine fermă.
Dacă n-ai plâns plânsul pocăinţei,
Dumnezeu n-are ce şterge din ochii tăi,
iar pe tine te aşteaptă o veşnicie de plângere. Prin urmare, dacă vrei să fii mângâiat
mâine, cel mai bun lucru este să începi să
plângi astăzi.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Dragi fraţi şi surori în Cristos
Isus numiţi Biserica Biruinţa,

P

e drumul spre Ghetsimani, Isus
i-a pregătit pe ucenici pentru
momentul în care urma să plece de pe pământ. El le-a spus: „În casa
Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă
n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce
şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:1-3
Cu ocazia sărbătorii Paştelui, atenţia
noastră se îndreaptă spre Mântuitorul
înviat. Noi suntem mireasa lui Isus
Cristos care îşi aşteaptă Mirele să se întoarcă şi să Îşi ia mireasa cu El. Trebuie
să trăim cu această aşteptare a Domnului
Isus care vine să Îşi ia biserica. „Iată, în
adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul
Domnului: noi cei vii, care vom rămâne
până la venirea Domnului, nu vom lua-o
înaintea celor adormiţi. Căci însuşi
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se
va coborî din cer, şi întâi vor învia cei
morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care
vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, dar,
unii pe alţii cu aceste cuvinte.” 1Tesaloniceni 4:15-18
Eşti pregătit să Îl întâlneşti pe Domnul Isus Cristos atunci când va veni?
Fie ca Domnul înviat Isus Cristos să
vă binecuvânteze şi de aceste sărbători de
Paşte! Fie ca pacea şi bucuria sărbătoririi
învierii Domnului să vă umple inimile!
Vă iubim cu iubirea Domnului nostru.
Charles Murray – SUA

SOARTA
BATJOCORITORILOR

D

eşi, suntem mai aproape ca
niciodată de ziua în care Dumnezeu va trage cortina peste
scena lumii, la finalul ultimului act al
spectacolului, deşi, niciodată în istoria
omenirii n-au mai existat atâtea indicii
clare ce dovedesc împlinirea cuvintelor
Scripturii despre sfârşitul tuturor lucrurilor, oamenii, în marea lor majoritate, devin tot mai înverşunaţi în a ignora, a respinge
sau a batjocori pe faţă învăţătura lui Cristos cu privire la revenirea Sa de la sfârşitul
istoriei lumii.
Apostolul Petru ne descoperă un adevăr despre motivaţia batjocoritorilor din
vremurile de pe urmă şi anume faptul că
aceştia „vor trăi după poftele lor”, adică
vor avea un comportament prin care vor
ignora şi vor dispreţui orice principiu moral, alegând să trăiască după cum le dictează propriile instincte trupeşti.
Pretinzând că este o fiinţă care s-a dezvoltat şi a progresat de-a lungul timpului,
conform teoriei evoluţionismului, omul a
ajuns să creadă că a te apropia de perfecţiune înseamnă a te
debarasa de orice
fel inhibiţie, de
principiile morale tradiţionale şi
bineînţeles de
„învechitele şi
depăşitele”

dogme ale creştinismului. În concepţia
acestor „luminaţi”, societatea în general şi
reprezentantul ei – omul – în special, se
îndreaptă astfel, spre „cele mai înalte
culmi ale gloriei şi civilizaţiei”(ca să cităm
un cunoscut slogan de tristă amintire al
propovăduitorilor comunismului ateu).
Fără discernământ spiritual, lipsiţi de
capacitatea de a-şi ostoi instinctele, aceşti
batjocoritori au ajuns să fie atât de dominaţi de pornirile firii pământeşti încât
principala lor preocupare a ajuns să fie
căutarea necontenită după tot mai multe
şi mai sofisticate „stimulente” pentru propriile plăceri ale trupului. Pentru astfel de
oameni, ideea că toate acestea se vor sfârşi
într-o zi, este de-a dreptul jignitoare,
deoarece toată viaţa lor şi-au clădit-o pe
principiul „Suflete, ai multe bunătăţi
strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te,
mănâncă, bea şi veseleşte-te!” (Luca 12:19).
Surprinderea şi mirarea lor cea mare va fi
în ziua când vor înţelege că ignoranţa, necredinţa şi batjocura la adresa Scripturilor
le-a fost fatală, că Dumnezeu n-a glumit,
iar nepăsarea lor faţă de El i-a costat viaţa
veşnică. „Dumnezeu nu
Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea
va şi secera (Galateni 6:7).
Claudiu
Lupu
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