Rugăciunea în prim plan
,,În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut
toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. “
(Luca 6:12)

R

ugăciunea este activitatea
primordială în viaţa creştină:
este legătura pe care o stabilim cu Dumnezeu pentru a-L lăuda,
pentru a-I prezenta nevoile noastre şi
pentru a-I mulţumi când ne răspunde.
Să ai o audienţă la Dumnezeul suveran
şi tot odată plin de dragoste este cel
mai înalt privilegiu la care poate aspira
un om. Nimic nu este mai semnificativ ca rugăciunea.
Orice altă activitate ne poate înşela
asupra stării noastre spirituale: este
mai uşor să spui altora decât să te rogi;
este mai uşor să te chinuieşti pentru
alţii decât să te rogi, chiar şi un necredincios cu sentimente altruiste poate
să facă bine aproapelui.
Cu mult înaintea zorilor, Mântuitorul urca pe munte pentru a Se ruga.
El împlinea cuvintele: „Dimineaţa eu
îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi
aştept.” Mântuitorul Îşi arată prin
rugăciune dependenţa de Tatăl. Ce
minunat este faptul că avem înaintea
noastră pe Cineva de la care să învăţăm viaţa de rugăciune! Momentele
privilegiate în comuniune cu Domnul
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şi Mântuitorul să fie delectarea noastră! Să cerem Domnului să ne inspire
o fericită viaţă de rugăciune, să
stăruim în ea şi să veghem în ea cu
mulţumiri.
Andy

D

VASELE ÎNDURĂRII
pastor Daniel Chereji

ANUNŢURI
Luni
Miercuri

- ora 18

Şedinţă de comitet
Începând din această
săptămână corul (repeti
ţiile) intră în vacanţă
Joi
Serviciu de închinare
- ora 18
Duminică - ora 9,30
Cursuri de pregătire
pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare

„Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu,
fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-şi
descopere puterea, a suferit cu multă
răbdare nişte vase ale mâniei, făcute
pentru piere; şi să-Şi arate bogăţia
slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi
vorbesc)?“
(Romani 9:22-23)

acă astăzi ne bucurăm de
imensul privilegiu de a ne
număra printre copiii răscumpăraţi ai Domnului, acest lucru se
datorează în exclusivitate profunzimii
dragostei, dreptăţii, îndurării, mărimii
şi înţelepciunii lui Dumnezeu. De ce
suntem tocmai noi beneficiarii harului
Său nemărginit, pregătiţi mai dinainte
pentru gloria cerului? Răspunsul cel
mai potrivit este că pur şi simplu aşa a
vrut Dumnezeu. Aşa i-a plăcut Lui şi
aşa a decis El în suveranitatea Sa să îşi
arate faţă de noi bogăţia slavei Lui,
fără ca să merităm câtuşi de puţin
măcar o fărâmă de îndurare şi atenţie
din partea Lui. Chiar dacă Dumnezeu
cunoştea mai dinainte viaţa celor aleşi,
alegerea nu s-a făcut în baza a ceea ce
erau ei ci în baza voii Sale. Deşi
alegerea Sa este suverană şi unilaterală,
acest lucru nu exclude nevoia noastră
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de pocăinţă şi credinţă. De fapt
alegerea eficace din partea Domnului
cu privire la noi se manifestă prin faptul că toţi cei aleşi pentru mântuire se
vor pocăi şi vor crede. Şi dacă cineva ar
vrea să ridice obiecţii comentând cu
privire la modul în care Dumnezeu operează cu termenii de dreptate şi
alegere, apostolul subliniază că acele
păreri se lovesc de nulitate. Deşi nu
putem vorbi împotriva acestor decizii,
în schimb putem spune multe în
favoarea hotărârilor lui Dumnezeu.
Trebuie subliniat că mirarea, uimirea şi
entuziasmul nu sunt atitudini suficiente. Acest adevăr se acceptă cu umilinţă, pe genunchi, cu frângere şi
pocăinţă profundă.
Viorel Bibol

D

atorită Harului nespus de mare pe
care l-am primit prin răscumpărare, putem avea iertarea de
păcate, iar prin Jertfa de pe Calvar putem
apela la sângele Domnului Isus Cristos
pentru a ne curăţa. Acest fapt nu ne face
să păcătuim mai mult sau mereu, ci, dimpotrivă, aprinde în noi acea dorinţă fierbinte de a ne sfinţi mai mult şi de a abandona
orice lucru care ne-ar putea împiedica de la
părtăşia unii cu alţii şi de a ne îndepărta de
Marele nostru Preot Isus Cristos.

„În El avem răscumpărare, prin sângele
Lui iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său”(Efeseni 1:7)
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Aşa că un credincios autentic va avea
mereu dorinţa de a fi cât mai aproape de
Cristos şi va fi atent la tot ce ar trebui să
schimbe în viaţa sa, prin Cuvânt şi prin cercetarea Duhului lui Dumnezeu.
De aceea suntem socotiţi neprihăniţi, căci
Domnul Isus Cristos, prin sângele Său a împăcat totul de pe pământ şi din ceruri.

„Căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm”
Romani 8:26

S

unt atât de multe lucruri de spus
despre rugăciune, pentru care
timpul nu ne-ar ajunge şi poate
fiecare din noi am avea ceva de zis din experienţa personală, dar mai bine ar fi să
vorbim mai puţin şi să ne rugăm mai
mult. Rugăciunea nu se învaţă în nicio
şcoală, decât în Şcoala Duhului. O rugăciune eficace depinde de starea noastră
spirituală.
Cum trebuie să fie starea inimii noastre? „O inimă înfrântă şi un duh zdrobit”
(Ps. 34:18; Ps. 51:7). Nu avem nevoie de
o minte iscusită, nici de o exprimare aleasă,
nu trebuie să dorim să ne rugăm mai bine
ca alţii, ci să avem o inimă înfrântă, smerită şi care să simtă adânc că se roagă şi pentru ce se roagă. Rugăciunea de formă, de
obicei sau din datorie, nu are niciun preţ
înaintea lui Dumnezeu. Să ne ferească
Dumnezeu de astfel de rugăciune şi fie ca
Domnul să lase Duhul Său cel Sfânt să
vorbească El în locul nostru. Nu putem

veni oricum înaintea lui Dumnezeu, pentru că ochii Lui sunt care para focului:
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci
totul este gol şi descoperit înaintea ochilor
Aceluia cu care avem a face. (Evrei 4:13)
Putem însă şi trebuie să venim înaintea Lui
ca să ne mărturisim păcatele, căci Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe
de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)
Conştienţi de starea noastră păcătoasă,
suntem determinaţi să spunem „Tată,
iartă-ne!”. Să venim deci la Tatăl nostru în
duhul şi siguranţa că suntem copii ai Lui
şi că El ne ascultă cu toată dragostea
care-L caracterizează şi datorită ei noi ne
putem considera copii ai lui Dumnezeu.
Din rugăciunea adresată Tatălui Îl avem
ca mijlocitor pe Domnul nostru Isus
Cristos, în Numele căreia ne rugăm şi
încheiem cu AMIN!
Simion Mercea

„După ce ne-am înălţat pe muntele singuratic al rugăciunii, datoria noastră este să ne
reîntoarcem printre oameni şi să desfăşurăm aici puterea pe care am primit-o, cu scopul să împlinim lucrarea ce ne-a fost cerută. Apostolul Pavel a zis: „Dumnezeu a făcut
să stăm cu Cristos în locurile cereşti.” El nu ne-a spus să stăm numai după moarte, ci
să stăm chiar în timpul vieţii pământeşti.”
„Dacă voim să auzim ceea ce ne spun alţii, trebuie să începem prin a tăcea şi pentru
a-i înţelege, trebuie să le dăm toată atenţia. Pentru a percepe voia şi vocea Tatălui
Ceresc trebuie acelaşi lucru; este neapărat necesar să păstrăm tăcere înaintea Lui şi să
ne astupăm urechile la vocea lumii. Spiritul şi inima noastră trebuie să fie fixate la
El, deoarece El nu Se descoperă decât acelora care Îl caută cu adevărat.”
Sadhu Sundar Singh
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