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Într-o stare de smerenie şi ascultare, Domnul se poate folosi de
noi, iar noi trebuie să fim gata să-L
slujim, mărturisind-L. Pentru mulţi
oameni nu contează cât cunoşti din
Biblie, ci ce aplici în viaţa ta din ceea

ce cunoşti. Suntem noi bune mărturii
în lume? Şi atunci când îl mărturisim
pe Domnul Isus o facem oare cu responsabilitate şi dedicare? Dumnezeu să ne ajute să o facem cât mai
bine!!!

EDITORIAL

DOAR AI ŞTIUT
Aici, pe-acest pământ, totu-i vremelnic.
Şi totul are-n lume un sfârșit.
De ce ţi-e pasul trist şi șovăielnic
Şi sufletul atât de obosit?

Doar ai ştiut că vei avea o cruce,
Şi vei cădea purtându-o spre Calvar.
Ştiai că nimeni altul n-o va duce,
Să-ţi uşureze chinul tău amar.

Doar ai ştiut că drumul vieţii sfinte
E dintre toate drumul cel mai greu.
De l-ai ales, atunci să mergi'nainte,
Prin toate greutăţile, mereu !

De ce ai parcă mâinile legate,
Şi nu mai faci nici lucrul cel mai mic ?
Lucrările cumva ţi-au fost stricate,
De cei ce-n viaţă n-au făcut nimic ?

De ce te văd cu ochii plini de lacrimi,
Descurajat, privind mai mult în jos,
Şi nu la cerul unde nu sunt lacrimi,
Unde durere nu-i, unde-i Hristos?

Doar ai ştiut că în a ta lucrare,
Cu pietre-or azvârli duşmanii toţi,
Şi chiar de-ar fi în praf să ţi-o doboare,
Ridic-o iar... şi iar; fă tot ce poţi.

Doar ai ştiut când ai pornit pe Cale,
Că drumu-i lung şi oamenii sunt răi.
Şi străbătând a umbrei morţii vale,
Vor creşte spinii deşi, sub paşii tăi.

Şi nu privi cu ochii plini de jale
Cărarea ce în urmă ţi-a rămas.
Tot înainte-i drumul vieţii tale.
Păşeşte-l cu credinţă, pas cu pas!

De ce te plângi sub vorbele de-ocară,
Chiar dacă nu duşmanii ţi le-au spus?
De ce te frângi adesea sub povară,
Şi te opreşti, în loc să urci în sus?

Fiindcă ştii că după frământarea
Şi după ostenelile de-acum,
Te-aşteapt-acolo-n ceruri : sărbătoarea,
Cununa ta .... şi capătul de drum.
Valentin Popovici
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Carmen Cirţiu

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22

pastor Daniel Chereji
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Doar ai ştiut

“Dacă Dumnezeu este
pentru noi, cine va fi
împotriva noastră? “
Romani 8:31

PUŢINI
PRINTRE
MULŢI
„Ionatan a zis tânărului care-i
purta armele: „Vino, şi să pătrundem
până la straja acestor netăiaţi împrejur.
Poate că Domnul va lucra pentru noi,
căci nimic nu împiedică pe Domnul să
dea izbăvire printr-un mic număr ca şi
printr-un mare număr.”“
1 Samuel 14:6
Pentru mulţi dintre copiii Domnului
există infamul complex al numărului.

Interacţionând cu lumea din jur, aceştia
se imaginează în postura unei picături în
ocean, neînsemnaţi, irelevanţi şi incapabili să facă faţă provocărilor care vin din
expunerea directă la un puhoi de oameni.
În asemenea cazuri şi cu un asemenea raţionament, credincioşii vor avea
tendinţa ori să se izoleze sau să se asimileze majorităţii.
Din păcate, în acest fel mărturia va fi
compromisă iar oamenii vor pierde ocazia cunoaşterii lui Dumnezeu şi a puterii Sale.
O astfel de situaţie li se poate întâmpla acelor credincioşi care se bazează pe
propriile puteri, uitând de atotputernicia şi măreţia Dum- Continuare pag. 2

este pentru noi, cine va fi împotriva
noastră?“ (Romani 8:31)
Ca să depunem o mărturie fierbinte despre credinţa în Cristos, nu
avem nevoie de sprijinul mulţimilor.
Ca să umblăm drept, curat şi sfânt
printr-o lume stricată, cu direcţia deviată, nu ne trebuie sprijinul multor oameni, pentru că avem sprijinul deplin al
Domnului.
Din acest punct de vedere, mintea
noastră nu trebuie să fie frământată cu
cantitatea, ci mai degrabă cu calitatea.
Trăirea unei vieţi sfinte şi înţelegerea că suntem chemaţi să fim lumină
şi sare ne vor îndrepta paşii spre victorie
sigură în faţa provocărilor lumii.
Când umblăm cu Domnul, când îI
cunoaştem puterea şi slava, cei mai puţini îi vor pune pe fugă pe cei mulţi, deoarece împreună cu Dumnezeu formăm
majoritatea.

Mă frământă adesea de ce atât de
puţini oameni îl caută pe Domnul Isus.
Poate că unii cred că dacă îşi spun
creştini e deajuns şi nu caută o relaţie
mai profundă cu El. Menirea noastră
este să-i ajutăm, să le transmitem
mesajul pe care ni l-a lăsat Isus, aşa cum
Dumnezeu l-a însărcinat pe Iona.
Chiar dacă mesajul lui Iona era sărac,
important era ce încărcătură avea acesta.
Impactul mesajului său a fost enorm
pentru că avea puterea de mărturisire.
Ce presupune această putere?
În primul rând trebuie să-ţi cunoşti
Dumnezeul care e nelimitat în resurse.

El hotărăşte care-s oamenii care pot face
mărturie, chiar dacă nu au cuvinte ca
Moise. Dacă copiii lui Dumnezeu nu-L
cunosc pe tatăl lor, atunci cum îl vor
cunoaşte oamenii?
În al doilea rând trebuie să-L ascultăm
pe Domnul, căci puterea de mărturisire
vine când stai într-o atitudine de ascultare.
În al treilea rând, puterea de mărturisire vine când te rezumi să vorbeşti în
numele lui Dumnezeu, cuvintele lui
Dumnezeu. Când căutăm să convingem
noi şi nu El, vom eşua.
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nezeului lor.
Cine îşi cunoaşte cu adevărat Dumnezeul, nu îi va fi deloc teamă să înfrunte oricât de mari mulţimi de oameni.
Asemenea tânărului prinţ Ionatan,
un astfel de credincios va şti că pe
Domnul nu-L împiedică nimic ca să
poată da izbăvire printr-un număr mic
ca şi printr-un număr mare.
Este adevărat că atunci când discutăm în procente, copiii Domnului
sunt mai puţini. Însă, acest lucru nu are
nimic de-a face cu izbânda care este la
îndemâna copiilor lui Dumnezeu.
Noi nu suntem puternici prin noi
înşine, dar putem fi invincibili datorită
Domnului.
Nu întâmplător, într-o situaţie de
dispută teologică, reformatorul german
Martin Luther spunea: „Dumnezeu şi cu
mine formăm majoritatea”.
Ca să avem victorii spirituale nu ne
trebuie alături mulţimi de oameni, ci
singurul de care avem nevoie este Domnul.
„Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu

pastor Daniel Chereji

continuare pagina 4

Sunt lucruri pe care orice-ai face nu le
poţi schimba, şi cu atât mai mult, nu poţi
schimba nimic spre bine când te îngrijorezi şi te tulburi. Tulburarea şi îngrijorarea sunt întruchiparea slăbiciunii. Nici
un fir de iarbă nu îl poţi mişca spre bine,
tulburat fiind. Dar liniştit şi cu credinţă,
poţi muta munţi de greutăţi (Mat. 17:20)
Oricât de multă trudă ai depune, nu
poţi face să treacă noaptea mai repede
decât ii este rânduit ei, oricât de mult teai frământa şi îngrijora, nu poţi face să
crească copilul mai repede; oricât te-ai
zdrobi ca să-ţi schimbi înaltimea ta
fizică, zadarnic îţi va fi totul.
“Cine dintre voi, chiar îngrijorânduse poate să adauge măcar un cot la
înăl-ţimea lui?”
Trebuie să accepţi anumite limite,
acceptă-ţi înălţimea. Tu eşti determinat
în anumite domenii, nu te ridica împotriva lor, căci sunt multe domenii deschise şi nedeterminate de hotare. Fă din
limitele tale trupeşti prilejuri de avânt şi
de înalţări duhovniceşti. Dacă Domnul
a rânduit ca tu să fii sărac în cele materiale, nu te zdrobi să te îmbogăteşti, căci
coarda întinsă prea mult se rupe. Nu-ţi
străpunge singur inima cu o mulţime de
chinuri, ci caută să te îmbogăteşti în cele
duhovnicesti. Aici nu-I limită şi toţi, fără

excepţie, sunt chemaţi să fie proprietari
pe bogăţiile harului lui Dumnezeu.
Energiile pe care le cheltuieşti pentru
lucrurile pământului, care şi aşa nu le
vei atinge, transformându-le în energii
duhovniceşti, te vor ferici şi aici şi în
veşnicie.
Eşti împiedicat de împrejurari pentru
a ajunge un scop în viaţă? Gândeşte-te
că pentru ajungerea adevaratului scop, a
veşnicului şi fericitului scop: unitatea cu
Cristos, nimic nu te poate împiedica.
Dimpotrivă, daca îl iubeşti cu adevărat
pe Cristos, toate lucrurile lucrează
împreună pentru atingerea scopului.
Bunyan, îngrădit de zidurile temniţei,
a transformat energiile sale fizice în energii duhovnicesti şi astfel a ieşit: “Călătoria creştinului”, cea mai raspândită
carte din lume, după Biblie. El a trăit
împrejurări potrivnice, dar, prin harul lui
Dumnezeu au fost transformate în trepte
de înălţare duhovnicească şi pătrundere
mai adânca în adevarata viaţa cu
Cristos, care, dacă ar fi fost altfel, nu era
cu putinţă.
Să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu şi El va schimba spre fericirea
noastră veşnică toate împrejurările potrivnice.
Ema Zaharie

MESAJ PENTRU TINE…
Dacă durerea ta ar ţine doar o clipă, n-ai
lupta! Nu ai cunoaşte biruinţa, ce poţi s-o
ai prin jertfa Mea! S-ar împlini visele tale, dar dorul Meu s-ar spulbera! N-aş
mai putea să fac din tine o perlă în comoara Mea! Deci, mergi prin furtună,
gândind la zilele senine, ştiind că cel
mai mare dar este să mă-ntâlneşti pe Mine. Chiar dacă nu găseşti răspuns, viaţaţi pare prea nedreaptă, durerea ta e prea
mare şi nu găseşti alin, chiar dacă ochii

tăi, obosiţi, adorm plini de lacrimi, să-ţi
aminteşti că sunt cu tine, chiar şi atunci
când spun "AŞTEAPTĂ", căci ţi-am
promis “nicidecum n-am să te las, cu
nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei
13:5) . Nădajduieşte în Mine “Căci eu
ştiu gândurile pe care le am cu privire
la tine, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să-ţi dau un viitor şi o nădejde” (Ieremia 29:11)
Alexandra Ştef
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