Trăieşte şi slujeşte!

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Blidar Camelia

Un mod simplu de a trece
prin viaţă este să trăieşti,
lipsit de obligaţii, vise,
speranţe, responsabilităţi,
ci doar trăieşte.

E

xistă persoane care doresc pentru viaţa lor un viitor strălucit,
în care să se afirme, să-şi dovedească valoarea şi priceperea într-un anumit domeniu şi de aceea urmăm atâtea
facultăţi, masterate, doctorate etc.
Viaţa ne constrânge prin iluziile ce ni
le oferă să devenim oameni importanţi.
Noi urmăm vise ce nu au consistenţă şi
ajungem lângă prăpastie desnădăjduiţi,
unde să trăieşti pare cel mai de dorit
lucru.
Adevărata trăire pentru care suntem
creaţi nu este una pasivă sau una cu aspiraţii pentru aici, ci una cu vise şi angajamente pentru veşnicie. Noi trebuie să
trăim ca robi înjugaţi la un jug bun care
ne oferă atât pace şi dragoste, cât şi împlinirea adevarată pe care ne dorim să o
atingem.
Să trăieşti şi să slujeşti un Dumnezeu
etern ce a dat tot ce are mai preţios şi mai
scump, pe Fiul Său pentru tine, este un
mod minunat de a petrece viaţa.
Slujeşte în dragoste atât pe Domnul
tău, cât şi pe cei din jur. Fii acolo lângă
Biserica Creştină Baptistă
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SABĂU

ei în bucurie şi în necaz, în perioade de
criză, cât şi în perioade de belşug. Cu o
atitudine mulţumitoare pentru ce eşti şi
ce ai, împarte mai departe bucuria mântuirii.
Gândeşte-te cât de întărit te-ai simţi
dacă în momente de răscruce cineva tear bate pe umăr ca semn de încurajare.
“Nu opri o binefacere celui ce are nevoie
de ea, când poţi să o faci.”(Proverbe 3:27)
Aşadar, trăieşte şi slujeşte cu toată
dragostea!

AVOCATUL
CERESC
An XII, nr. 553 din 3 iulie 2011

E

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca
să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,
pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.“
(1 Ioan 2:1)
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Monede in faţa soarelui
Trăieşte şi slujeşte!

xistă în Noul Testament cinci
apariţii ale cuvântului parakletos (mijlocitor, apărător, avocat, mângâietor). Din cele cinci, patru se
referă la Duhul Sfânt iar una la Isus Cristos(1 Ioan 2:1).
Cu alte cuvinte, ca şi credincioşi
beneficiem de o dublă Continuare pag. 2

Apocalipsa...moarte, sfârşit?

Î

nconjuraţi fiind de atâtea cataclisme naturale: cutremure de pământ,
inundaţii, tornade, asteroizi care se
îndreaptă către pământ, realizez şi simt,
peste sentimentul de înfiorare care mă cuprinde, o mare uşurare şi emoţie liniştitoare.
Toate acestea întăresc mai mult apropierea de ziua venirii Domnului. Lumea e
cuprinsă de frică şi de incertitudine. Copiii
de vârsta mea simt nesiguranţă şi povestesc
despre aceste lucruri din ce au auzit la TV,
radio sau în presă.
Cuvântul ,,Apocalipsa” este întâlnit tot
mai des în mass-media şi astfel a ajuns un
subiect important. Un cuvânt care sperie,
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dar în acelaşi timp ne responsabilizează, determinându-ne să umblăm cu
mult mai multă atenţie prin lumea de
aici în aşa fel încât să stăm cât mai departe de păcat.
Faptul că Domnul Isus este Avocatul nostru din cer care mijloceşte
pentru obţinerea iertării noastre de către
Tatăl nu este nicidecum o încurajare sau
o invitaţie la a păcătui şi mai mult.
Cine crede aşa înseamnă că nu a experimentat în viaţa lui moartea şi învierea
lui Cristos care ne-a dezbrăcat odată pentru totdeauna de felul păcătos de a gândi
şi a trăi.
Fiind făpturi noi, copiii lui Dumnezeu au fost înzestraţi cu abilitatea şi puterea de a nu păcătui, de a se împotrivi
păcatului, de repulsie faţă de nelegiuire şi
dragoste faţă de adevăr şi sfinţenie.
Deşi păcatul îşi poate face simţită uneori prezenţa în vieţile celor răscumpăraţi, adevăraţii copii ai Domnului se vor
grăbi să-l alunge din preajma lor şi vor
alerga cu încredere la Apărătorul din cer,
la Domnul Isus care va invoca înaintea
Tatălui propria Sa jertfă.
În acest fel iertarea va veni repede,
pentru totdeauna şi deplin.

Continuare din pag. 1

mijlocire: Duhul Sfânt fiind Mijlocitorul
din noi iar Isus Cristos fiind Mijlocitorul
din cer.
Domnul Isus ne-a adus prin moartea
şi învierea Sa o viaţă nouă, independentă
de puterea păcatului. Însă pentru momentele în care păcatul îşi va face apariţia în
mod accidental în vieţile noastre fie prin
gânduri, atitudini sau fapte, Dumnezeu
ne-a pus la îndemână soluţia unui Mijlocitor.
Cristos fiind în cer, pledează pentru
obţinerea iertării noastre în faţa lui Dumnezeu Tatăl care este Judecătorul tuturor
lucrurilor.
Nu trebuie însă să avem în minte
atunci când ne gândim la mijlocirea
Domnului Isus imaginea uni avocat pământesc. Un avocat de pe pământ pledează de regulă pentru nevinovăţia
clientului său.
Paradoxal, Isus Cristos Mijlocitorul şi
Apărătorul nostru pledează vinovăţia
noastră.
Însă în acelaşi timp El prezintă în faţa
lui Dumnezeu moartea şi învierea Lui ca
probe suficiente pentru ca să putem fi achitaţi. Acest adevăr constituie un motiv
de laudă la adresa Apărătorului nostru

îngrijorează, pentru că îl înţeleg însemnând
moarte, sfârşit. Aşa şi este...
Şi peste toate acestea în mintea mea se
naşte şi creşte acel sentiment de siguranţă,
bucurie pentru că ştiu sigur că numele meu
este scris acolo sus în Cartea Vieţii, alături
de multe alte nume, şi realizez ce multă dragoste îmi arată Domnul, deşi nu meritam şi
îi mulţumesc pentru îndurarea Lui.
Mie îmi place Apocalipsa, o citesc şi o
recitesc... Mă simt parcă într-un vis din care
fac parte şi eu şi care devine realitate... Şi pot
spune cu bucurie: Vino, Doamne Isuse!
Apocalipsa 22:7 - “Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”
Meţac Dilara

Uitasem cât de covârşitoare pot fi
emoţiile din ajunul examenelor,
cum un amalgam de posibile
subiecte a căror rezolvare parcă
nu ţi-o mai aminteşti se năpustesc
necruţătoare asupra gândurilor,
hotărâte să nu-ţi dea odihnă
şi pace măcar câteva
ore bune.

MONEDE ÎN FAŢA

A

SOARELUI

tunci mi-am amintit ceva…
nici măcar de Lună nu ai nevoie
să eclipsezi Soarele, o monedă
îţi este de ajuns să îţi închipui că ţinând-o
cu puţin tact în dreptul Soarelui îl vei face
să dispară.
Îţi potriveşti mâna mai aproape, puţin
mai sus, într-un unghi favorabil, jucând
piesa metalică ca un pe pion care ataşat
deasupra discului de lumină capătă dimensiuni cosmice. Nu ai nevoie de cunoştinţe aprofundate în astronomie ca să ştii
că diametrul unei monede este în mod
cert insignifiant pe lângă cel al Soarelui.
Problemele care mă frământă sunt monede pe care de multe ori mă străduiesc
profund să le ţin în faţa Soarelui, să le
compar în imensitate, dându-le aspectul
unor fenomene catastrofale ce pot obscura
puterea pe care acesta o are. Problemele
care mă frământă au soluţii în funcţie de
cum aleg să le compar în raport cu ceea ce
este şi cine este Dumnezeu pentru mine.
Felul în care Dumnezeu i se relevă lui Isaia
în viziunea pe care o are, în anul morţii
împăratului Ozia, i-a transformat acestuia
întreaga perspectivă asupra vieţii în acele

circumstanţe tulburătoare.
„În anul morţii împăratului Ozia, am
văzut pe Domnul şezând pe un scaun de
domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui
umpleau Templul.„ (Isaia 6:1). Dincolo de
ceea ce mi-aş putea impune să cred, dincolo de ceea ce ar putea să-mi impună
aparenţele să cred, Dumnezeu este cel care
domneşte asupra întregului univers şi El
nu are început, ori vreun sfârşit. Aceasta
este şi ceea ce realizează Isaia, fiind copleşit
de măreţia lui Dumnezeu în relaţie cu
ceea ce era el.
Indiferent cât de necuprins mi se par
dificultăţile ce mă pândesc sau mă aşteaptă într-un punct inevitabil şi omeneşte nu
pot decât să mă copleşească, ele sunt monede în faţa Soarelui, frânturi ce nu vor
putea niciodată să egaleze puterea de care
Dumnezeu dispune şi pe care este pregătit
să mi-o dea ca să lupt.
Problemele sub care te adăposteşti înfricoşat sunt menite să ţină umbră, să
împiedice Soarele să treacă, dar asta nu
înseamnă nicidecum că îi pot limita puterea pe care o are cu adevărat.
Amalia Lupu
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