Avem un Dumnezeu viu,

SLAVĂ LUI!
Mioara Dumitru

L

a vestea că băiatul vrea să o urmeze şi în credinţă pe viitoarea
lui soţie, mama lui a reacţionat...
nu după cum i-ar fi plăcut Domnului: s-a
impus cu îndârjire căsătoriei, a încercat tot
felul de metode de separare a celor doi tineri prin certuri şi cicălituri zilnice cu băiatul ei; nu a acceptat-o sub nicio formă
pe viitoarea noră arătându-i acest fapt prin
separare totală (de la mâncare, la comunicare) chiar dacă locuiau în acelaşi apartament.
Toată această situaţie i-au făcut pe cei
doi tineri să plece departe de ea. După un
an de la aceste incidente, tinerii s-au căsătorit; mama băiatului a venit la nuntă în
urma multor rugăminţi din partea fiului,
dar tot nu accepta situaţia.
În tot acest timp, tinerii şi-au pus încrederea în Domnul şi s-au rugat Lui să
despietrească inima femeii. Ştiau că Domnul lor e VIU şi credincios promisiunilor
pe care le face, că mai are încă răbdare, îndurare, milă de cei care Îl scuipă, Îl batjocoresc.
La un an după nuntă, tinerii au fost să
o viziteze. Mama băiatului i-a întâmpinat
cu lacrimi şi multe suspine, cu îmbrăţişări
puternice care transmiteau un dor aprins
şi, zic ei, şi regret pentru ceea ce făcuse în
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A fost odată o pereche de
tineri care se iubeau şi
doreau să formeze o
familie; fiecare dintre ei
venea din familii ce
nu-L cunoşteau pe
Domnul.
trecut. Au urmat câteva zile petrecute împreună, liniştite, cu comunicare caldă,
chiar şi cu o discuţie despre Domnul pe
care, spre surprinderea tinerilor, a ascultat-o fără să mai aibă replici acide; a început să înţeleagă şi să accepte faptul că
Domnului I se cuvine mulţumire pentru
bucate la fiecare masă; iar minunea care a
reprezentat „cireaşa de pe tort” a fost că
într-una din zile, nepoţica lor (de 6 ani;
fiica celuilat băiat) a dorit să spună ea
rugăciunea de mulţumire la masa.
Avem un Domn care merită toată adorarea şi închinarea. Domnul nostru e
VIU, lucrează în fiecare secundă pentru
mântuire de suflete, ascultă rugăciunea
copiilor Lui pentru cei nemântuiţi încă şi
noi suntem ABSOLUT SIGURI că tot
El, într-o zi, va face ca această femeie să-L
urmeze de bună voie.
Nu încetaţi să vă rugaţi şi să luptaţi,
fraţi şi surori, pentru cei nemântuiţi, pentru că efortul nostru nu va ramâne nerăsplătit de către Tatăl nostru.

ANUNŢURI

Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu divin
- ora 17 Clubul Awana
- ora 17 Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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D

ornic să-L cunoască pe Dumnezeu, ministrul de finanţe al
Etiopiei călătoreşte dintr-un
continent în altul doar ca să poată experimenta întâlnirea cu acel Dumnezeu
măreţ despre care auzise.
Însă în ciuda impresionantei clădiri a
Templului din Ierusalim, în ciuda ritualului riguros şi sofisticat îndeplinit cu
meticulozitate, în pofida strălucirii şi
opulenţei obiectelor de cult şi a hainelor
preoţeşti, el se întorcea de acolo cu inima
pastor Daniel Chereji goală.
Casa lui Dumnezeu era acolo, dar
„Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un
Dumnezeul casei nu mai era acolo din
etiopian, un famen cu mare putere la
cauza păcatului, compromisului, formaîmpărăteasa Candace a etiopienilor şi
lismului şi necredinţei.
îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la
A fost nevoie ca Duhul lui DumneIerusalim ca să se închine se întorcea de
zeu să-l trimită pe Filip, un credincios
acolo şi şedea în carul lui şi citea pe
simplu dar dăruit, un om al slujirii cu
prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip:
inimă de evanghelist, care să-i vorbească
«Du-te şi ajunge carul acesta!»”
acelui om din Cuvântul lui Dumne(Faptele ap.8:27-29) zeu despre Isus Cristos. Continuare pag. 2

SINDROMUL
RELIGIEI GOALE

C

ând eşti dărâmat pentru nimic,
Dumnezeu te ridică pentru altceva! Când ţi se închide o uşă, Dumnezeu îţi deschide una mai binecuvântată!
Credinţa vede invizibilul, crede incredibilul şi primeşte imposibilul!
Citeam într-una din zile acest citat şi
imediat m-a dus cu gândul la Filipeni 4:13
„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte”.
Pe parcursul vieţii noastre, cât va îngădui Dumnezeu să trăim pe acest pământ,
nu vom avea parte doar de bucurii ci, vom
întâmpina şi greutăţi. Sunt încă doar un
tânăr, pot să mă numesc în continuare un
copil, şi nu aş putea să dau nişte sfaturi
prea potrivite pentru cei mai în vârstă decât mine, dar un lucru ştiu sigur: de fieca-
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tâlnesc doar cu ceremonialul, cu forme
lipsite de viaţă, fără să se întâlnească în
mod personal cu Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu.
Nu este de mirare atunci că, privit
din afară, creştinismul care include
astfel de oameni nu pare deloc atrăgător pentru oamenii care sunt invitaţi să-l
experimenteze.
Noi ştim însă din Cuvântul lui Dumnezeu că esenţa credinţei creştine nu este
întâlnirea cu un ceremonial, nu înseamnă
respectarea unui set de reguli ci înseamnă
întâlnirea cu persoana lui Isus Cristos, regenerarea noastră şi apoi procesul de
transformare în asemănare cu El.
O asemenea întâlnire nu te lasă la fel
cum ai fost ci îţi schimbă mintea, inima,
priorităţile şi planurile, subordonându-ţi
viaţa voii lui Dumnezeu.
Duhul Domnului îi cheamă şi astăzi
pe copiii Săi să alerge după oamenii pe
care vrea să-i mântuiască, oferindu-le
şansa iertării şi apoi perspectiva unei vieţi
noi ancorate în Cristos.
Cine acceptă o astfel de provocare găseşte împlinirea scăpând definitiv de sindromul religiei goale.

Continuare din pag. 1

Astfel că fără ceremonial, fără reguli
rigide sau folosindu-se de tradiţii moarte,
Filip i-a prezentat famenului în mod simplu şi direct Evanghelia în aşa fel încât
acesta a fost mântuit.
Minunea transformării sufleteşti a
ministrului de finanţe a fost întregită de
o mărturie curajoasă care sumariza esenţa
credinţei: „ Cred că Isus Cristos este Fiul
lui Dumnezeu”, acompaniată de exprimarea fermă a dorinţei de a fi botezat.
Sindromul religiei goale face nenumărate victime chiar şi în zilele noastre.
Lumea de astăzi este plină de oameni
pentru care religia este mai degrabă o piedică în calea întâlnirii lor cu Isus Cristos.
Astfel de oameni confundă printr-o
lamentabilă eroare religia cu relaţia.
Ei se cred la adăpost în spatele unei
religii care din păcate nu le oferă nicio
certitudine şi nicio speranţă.
Asemenea persoane se lasă păcălite cu
mult prea multă uşurinţă de superficialitatea înzorzonată a unor ritualuri omeneşti lipsite de profunzimea dăruită de
Duhul lui Dumnezeu.
Este adevărat că nimeni nu le poate
nega experienţele religioase, dar ei se în-

re dată când a fost ceva în viaţa mea care
m-a deranjat, sau chiar examene, şi am
venit înaintea Domnului cu o inimă smerită şi sinceră, El a fost lângă mine şi m-a
întărit.
Pentru vara aceasta aveam atâtea lucruri planificate, eu credeam că sunt măreţe, dar nu totdeauna se întâmplă după
voinţa noastră, ci Dumnezeu are ceva
mult mai potrivit pentru cei care sunt copii ai Lui.
„Când ţi se închide o uşă, Dumnezeu
îţi deschide una mai binecuvântată”, îmi
doresc să nu ne îndoim nicio clipă de puterea Lui şi de planurile Sale şi să rămînem
statornici lângă Cuvântul Său.
Marius Buruian

Limba-binecuvântare sau blestem

D

e multe ori am spus lucruri pe
care apoi le-am regretat. De
multe ori aş fi vrut să nu fi deschis gura şi să scap unele cuvinte. E atât
de greu să înfrânezi un mădular care te caracterizează! Rănim persoanele pe care le
iubim doar pentru că ne lăsăm prea duşi
de val şi uităm că sunt unele momente în
care să taci e mai înţelept. Uităm că o vorbă spusă e ca o piatră aruncată. Nu mai
poate fi luată niciodată înapoi.
Criticăm, bârfim, ne lăudăm, ţipăm,
cicălim, comentăm... toate acestea doar cu
limba. De multe ori îi facem pe cei din jurul nostru să se simtă inferiori, să se simtă
ameninţaţi sau să se simtă pur şi simplu
mizerabili. Avem un dar de a intimida oamenii şi de a povesti mult şi prost. Dar...
când trebuie recunoascută o greşeală, niŞTIRI CREŞTINE

Un bărbat hrăneşte
400.000 de copii!
Un bărbat din Scoţia şi-a vândut casa ca să-i ajute pe refugiaţii din Bosnia.
Ulterior, a pus bazele unei organizaţii care acum hrăneşte 412.000 de copii
în fiecare zi, în 15 ţări din lume, potrivit
CNN.com.
Este vorba de Magnus MacFarlaneBarrow .

„Când mă gândesc la Mary’s Meals
(aşa se numeşte programul său), îmi
vin în minte multe dovezi de iubire.
Am învăţat că fiecare act de bunătate,
cât de mic, face diferenţa”,
spune Magnus.
Acest bărbat a împlinit cea mai mare
poruncă “Să iubeşti aproapele tău ca pe
tine însuţi”.

meni nu o face. Când trebuie cerută iertare, nu are cine. Când trebuie să încurajăm, uităm cum se face.
Doamne, astăzi mă proştern în faţa Ta
şi nu vreau decât să-Ţi cer iertare. Să-Ţi
cer iertare pentru că de multe ori am folosit limba ca pe un bici, să-Ţi cer iertare
că de multe ori în loc să Te laud, Te-am
criticat. Până acum nu am realizat cât de
important este acest mădular al meu primit de la Tine şi aş vrea să-L folosesc doar
spre slava Ta şi spre onoarea Ta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în mine şi
pentru mine, ca de acum înainte să nu
mai păcătuiesc şi să te fac pe Tine să te ruşinezi. Iartă-mă şi ajută-mă să-mi recunosc greşelile ca să le pot corecta.
A Ta pentru totdeauna, persoana
care se luptă cu înfrânarea limbii.
EVANGHELIŞTII SPUN

„Numărul musulmanilor ce
vin la Cristos creşte enorm”

C

reştinii ce sunt în misiune în
Estul Mijlociu, spun că musulmanii vin la Cristos într-un
ritm fără precedent în ciuda persecuţiilor
celor care pleacă de la islam.
Tom Doyle, directorul agenţiei de misiune E3 Parteners pentru regiune din Asia Centrală-Estul Mijlociu declară: „În
ultimii 10 ani probabil că au venit la Hristos mult mai mulţi musulmani decât în 15
decenii de islam.” Fostul Pastor Doyle, a
fost de 80 de ori în Estul Mijlociu şi abia săptămîna trecută a revenit în SUA după călătoria sa în Egipt, unde spune că atît musulmanii cît şi evreii se întorc la creştinism.
În această lună, mai mult de 200 de
foşti musulmani au fost botezaţi în timpul
unor conferinţe din Europa condusă de
un evanghelist născut în Iran.
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- ora 17 Clubul Awana
- ora 17 Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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Limba-i binecuvântare sau...
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Ştiri creştine
Avem un Dumnezeu viu...
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D

ornic să-L cunoască pe Dumnezeu, ministrul de finanţe al
Etiopiei călătoreşte dintr-un
continent în altul doar ca să poată experimenta întâlnirea cu acel Dumnezeu
măreţ despre care auzise.
Însă în ciuda impresionantei clădiri a
Templului din Ierusalim, în ciuda ritualului riguros şi sofisticat îndeplinit cu
meticulozitate, în pofida strălucirii şi
opulenţei obiectelor de cult şi a hainelor
preoţeşti, el se întorcea de acolo cu inima
pastor Daniel Chereji goală.
Casa lui Dumnezeu era acolo, dar
„Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un
Dumnezeul casei nu mai era acolo din
etiopian, un famen cu mare putere la
cauza păcatului, compromisului, formaîmpărăteasa Candace a etiopienilor şi
lismului şi necredinţei.
îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la
A fost nevoie ca Duhul lui DumneIerusalim ca să se închine se întorcea de
zeu să-l trimită pe Filip, un credincios
acolo şi şedea în carul lui şi citea pe
simplu dar dăruit, un om al slujirii cu
prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip:
inimă de evanghelist, care să-i vorbească
«Du-te şi ajunge carul acesta!»”
acelui om din Cuvântul lui Dumne(Faptele ap.8:27-29) zeu despre Isus Cristos. Continuare pag. 2
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