RUGĂCIUNEA

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

S

ă crezi şi să îndrăzneşti în rugăciune este o mare binecuvântare.
Ce minunat este când o rugăciune este ascultată şi câte trăiri naşte în suflet
o rugăciune rămasă fără răspuns.
De ce uneori se întâmplă într-un fel alteori nu?
Să privim ce ne răspunde Domnul Isus
la această întrebare şi să învăţăm, să vedem
ce spun apostolii şi să nu uităm.
1. “Când te rogi intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău” (Matei
6:6)
2. Nu uitaţi: Matei 6:8
3. Cel puţin în două rânduri Domnul
Isus ne spune să stăruim în rugăciune:
Matei 7:7,8 , Luca 18:7,8.
4. Când e vorba de rugăciune, Domnul Isus ne îndreaptă spre credinţă: Matei
21:22, Marcu 11:24.
5. Domnul Isus este singurul în numele căruia putem veni înaintea lui Dumnezeu: Ioan 14:13,14.
6. Apostolul Ioan ne mai aduce un element nou, să cerem după voia Domnului
Isus: 1Ioan 5:14.
7. Tot apostolul Ioan ne spune că rugăciunile ne sunt ascultate când noi înşine
trăim în ascultare de Dumnezeu: 1Ioan
3:22
8. Acelaşi lucru îl învăţăm de la orbul
din naştere vindecat de Domnul Isus:
Ioan 9:31
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9. Apostolul Petru aduce un alt element din viaţa de zi cu zi: 1Petru 3:7.
Iată deci că rugăciunile noastre sunt
ascultate dacă sunt făcute cu credinţă, în
Numele Domnului Isus, după voia Lui şi
când păzim poruncile Lui şi facem ce este
plăcut înaintea Lui.
Într-un cuvânt:

Biserici în
flăcări
„Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de
El şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!”,
iată că în inima mea este ca un foc
mistuitor închis în oasele mele. Caut
să-l opresc, dar nu pot.“
(Ieremia 20:9)

“Dacă rămâneţi în Mine şi
dacă rămân în voi cuvintele
Mele, cereţi orice veţi vrea,
şi vi se vor da”.
(Ioan 15:7)

Z

Fie ca “Biruinţa“ să rămână în Domnul şi în “Biruinţa“ să rămână în veci Cuvântul Său!

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 - Clubul Awana
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Rugăciunea

ilele trecute canalele de ştiri
anunţau că o biserică penticostală din judeţul Bistriţa
Năsăud a luat foc.
Realitatea era de fapt că doar acoperişul clădirii luase foc şi nu biserica.
Din nefericire lucrul acesta este valabil în cazul multor biserici de astăzi.
Iau foc mai repede clădirile, iar bisericile rămân neatinse.
O, ce lucru măreţ este să vezi o biserică aprinsă. Nimic nu se compară cu o biserică în flăcări, care arde învăpăiat
din dragoste faţă de Continuare pag. 2

s-au încălzit încă la el. Să-l dorească şi
cei care au stat mai departe privind cu
indiferenţă.
Din iarna sufletului nu poţi scăpa
cu inima sloi de gheaţă ci doar încălzind-o la focul Cuvântului şi la
flăcările rugăciunii.
Dacă nu lăsăm focul aprins, oamenii
vor căuta alte focuri şi din nefericire vor
nimeri la focuri străine.
Aprindeţi focul! Lăsaţi-l să ardă cu
putere. Stârniţi-l! Să ardă cu flăcări mari.
Să nu se stingă niciodată. Focul sfânt să-l
cuprindă pe fiecare. Să ardem pentru
Domnul. Să fim o biserică în flăcări.

Continuare din pag. 1

Domnul ei.
Atunci când se aprinde biserica, focul
se vede de departe şi oamenii vin să se încălzească la acel foc.
Ce frumos a fost să vedem Biserica
„Biruinţa” arzând în prima săptămână
din acest an.
Cât de sublim este să vezi mădularele
bisericii cuprinse de vâlvătaia rugăciunii.
Este imposibil să rămâi rece dacă eşti pe
aproape. Nu stingeţi focul acesta. Lăsaţi-l
aprins! Înteţiţi-l! Lăsaţi-l să ardă! Lăsaţi-l să
mistuie necredinţa, indiferenţa şi teama.
Lăsaţi ca flăcările acestui foc să se vadă
de departe. Să-l zărească şi cei care nu

Evreii şi noua Lege
În ultima vreme auzim tot mai des
despre evrei ultraortodocşi care au
început să citească în secret
Noul Testament.

A

stfel unii au descoperit că şi
Noul Testament este evreiesc.
Lista genealogică din Matei capitolul 1 este o dovadă extraordinară pentru aceasta. În plus, aproape toţi autorii
Noului Testament sunt evrei. Faptul că
evrei doritori de a cunoaşte L-au găsit
adesea în Noul Testament pe Isus, cel mai
mare evreu al tuturor timpurilor, este extraordinar. În România există o comunitate activă a evreilor mesianici care, deşi
nu doresc să fie asimilaţi cu creştinii, păstrându-şi identitatea iudaică, trăind în
continuare o viaţă evreiască din punct de
vedere religios, lingvistic şi cultural recunosc şi acceptă că Isus (Y’shua) este Mesia (Ha’Mashiach) şi Salvatorul / Mântuitorul (Moshia) trimis de Domnul
Dumnezeul lui Israel (Adonay Elohey
Yisra’el) pentru salvarea din păcat şi pierzare veşnică a omenirii, respectiv a acelora
care vor crede în El. Ar trebui să ne ru-

2

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN
Ne aflăm la început de 2011.
Înaintea noastră stă un an
nou ce pare curat, neatins
de probleme sau necazuri.

N

e facem planuri la început
de an. Ne dorim sănătate,
bucurii, împliniri şi dacă se
poate necazuri deloc sau cât mai
puţine.
De multe ori suntem atât de plini
de noi, crezând că suntem stăpânii a tot
ceea ce se întâmplă în jurul nostru. E
bine când Dumnezeu, cu nuiaua dragostei Sale, ne atinge şi ne reaminteşte
să ne ridicăm ochii din noi înşine spre
El. Datorită dragostei Lui suntem ceea
ce suntem, săpaţi fiind în palmele Lui
putem privi spre negura acestui an cu
încredere.
Putem spune cu mulţumire sinceră:
„Până aici Domnul ne-a ajutat!” şi cu
umilinţă deplină: „Dacă nu mergi Tu
cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri”.
Să ne ajute Domnul să trecem prin
acest an împreună cu El, cu privirea
aţintită către biruinţa ce ne stă înainte,
să arătăm lumii că noi credem în El şi
ne bizuim pe El în totalitate.
Aurelia Modoc

Picătura de înţelepciune

găm pentru Israel ca încă mulţi evrei să
înceapă să citească Noul Testament.
Dorin Chereji

n Rugăciunea este privilegiul fiilor şi
testul calităţii de fiu.
n Nimic nu poate întoarce o naţiune
la Dumnezeu atât de repede şi atât de sigur ca o biserică ce se roagă şi biruieşte.
n Rugăciunea schimbă lucrurile. Rugăciunea face toate lucrurile posibile deoarece leagă sufletul care se roagă de
omnipotenţa lui Dumnezeu.

Ca o persoană căreia îi place să
evaluaze fiecare lucru pe care l-a făcut
şi căreia îi place să facă retrospective
ale timpului, privesc spre 2010 ca spre
un an marcat de binecuvântări.

R

ealizez, plină de recunoştiinţă
că Dumnezeu mi-a arătat şi
anul acesta cât de mare este
dragostea Lui faţă de mine. Mi-a reamintit că El este Cel care dă totul la timpul
potrivit şi Cel care ia totul atunci când
uităm să Îi fim recunoscători şi mulţumitori.
Un an în care am simţit aripa Lui
ocrotitoare asupra mea, un an în care m-a
purtat pe palmele Sale.
Cu umilinţă şi cu pocăinţă, privesc
însă către clipele trecute şi ireversibile în
care am avut ocazia să stau mai aproape
de El, să vorbesc mai mult cu El, să mă
dedic lucrării Lui mai mult, dar nu am
făcut-o! Iartă-mă Doamne!
Stând în faţa noului an şi privind
către timpul care mi-a mai fost încredinţat, 2011 doresc să fie anul în care Domnul să fie piatra mea de căpătâi. El să fie
Cel care mă poartă de mână pe drumul
vieţii şi al cărui Cuvând îmi îndrumă
paşii. Un an al rededicării!
Iulia Brătulescu
n Nu există nici o altă cale de a învăţa
cum să te rogi decât rugându-te.
n Luăm Biblia în odăiţă nu pentru a-i
cunoaşte istoria literară, ci pentru a auzi
ceea ce Domnul Dumnezeul nostru vrea
să ne spună.
n Paradoxul rugăciunii: este atât de
simplă încât şi un copil se poate ruga şi
este atât de profundă încât nici cel mai
înţelept nu-i poate explica misterul.
(Citate din Cărarea rugăciunii, de Samuel Chadwick)
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