CINA DOMNULUI
Cina Domnului e gata!
— Şi-a trimis Stăpânul iară
Pe toţi solii Lui s-adune de prin lume
De prin ţară,
Mii de suflete chemate pentru masa Lui
bogată
Toţi câţi vreau să se hrănească,
Fără bani şi fără plată!
S-au împrăştiat prin lume, cu solia Lui,
argaţii
Ca să cheme-ntâi la Cină toţi avuţii şi
bogaţii!
— Însă cum s-au dus veniră,
Căci din cei chemaţi la Cină
Robii grijilor şi-a tinei
N-au fost doritori să vină.
Şi-a trimis Stăpânul iarăşi,
Peste tot din nou, argaţii
Dar s-adune-acum la Cină flămânziţii
Şi-nsetaţii!
— Ei venind se veseliră săturându-se
sărmanii,
Orbii, şchiopii, chinuiţii
Ce răbdaseră cu anii!
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Adevăr vă zic Eu astăzi:
Toţi câţi sunt chemaţi la Cină,
Dintre cei bogaţi,
Adesea nu vrea nimenea să vină,
El îi cheamă să nu spună
că n-au auzit chemarea
Dar răsplata-ntreagă-o ţine
Celor ce-au primit iertarea.
Traian Dorz

ÎN CĂUTAREA
FERICIRII
Anunţuri

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei
ce nădăjduiţi în Domnul !
Psalmi 31:24

În urma unui raport al ONU din anul
2012, rezultă că România este cea mai
nefericită ţară din Europa.
Din dorinţa de a schimba această
situaţie, s-a înfiinţat chiar o asociaţie
care se numeşte Iniţiativa pentru Fericire. Această organizaţie a iniţiat un program care se intitulează ambiţios:
Programul naţional de educaţie pentru
fericire.
În esenţă, organizaţia îşi propune să
îi ajute pe oameni să fie fericiţi, învăţându-i că fericirea personală este con-
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Cina Domnului

diţionată de succesul pe care îl obţinem
în viaţă.
În urmă cu trei zile, asociaţia respectivă a ajuns chiar în oraşul nostru, organizând o întâlnire pe tema fericirii.
Deşi dorinţa de a fi fericiţi este pe
deplin justificată, mă tem că orice
iniţiativă în acest sens, este sortită
eşecului din capul locului.
Motivul principal pentru care eşecul
unor asemenea încercări este previzibil,
stă în faptul că este imposibil să devenim fericiţi prin noi înşine.
Fericirea adevărată şi deplină se
poate căpăta doar dacă o primim din
partea lui Dumnezeu. Nu există nici un
alt mijloc prin care să ne putem procura
fericire decât prin Domnul Isus Cristos,
cel care a murit şi a înviat pentru ca în
acest fel, să căpătăm fericirea.
Încrederea că succesul definit după
reţeta lumii, sau orice alte lucruri care
ţin de lumea trecătoare ar putea să ne
facă fericiţi, este o încredere falsă.
„Să se tot creadă Continuare pag. 2

nostru veşnic este asigurat în Domnul
Isus Cristos, ne face să spunem cu încredere deplină că suntem fericiţi.
Acesta este motivul pentru care
noi nu căutăm fericirea ci ne
bucurăm în fericirea care ne-a fost
dată când ne-am împăcat cu Cristos,
căutând să aprofundăm mereu relaţia cu
Domnul ştiind că fericirea noastră depinde de El. În acelaşi timp, dorim din
toată inima să-i invităm şi pe alţii să
renunţe la căutarea fericirii acolo unde
nu o vor găsi niciodată şi să vină la
Cristos, singurul care le poate dărui fericire adevărată şi netrecătoare.
„Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară
peste noi lumina feţei Tale, Doamane!”“ (Psalmi 4:6)
„Cât pentru mine, fericirea mea
este să mă apropii de Dumnezeu: pe
Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de
adăpost, ca să povestesc toate lucrările
Tale.“ (Psalmi 73:28)
„Domnul ne va da şi fericirea...“
(Psalmi 85:12a)

Continuare din pag. 1

omul fericit în viaţă, să se tot laude cu
bucuriile pe care şi le face, căci tot în
locuinţa părinţilor săi va merge şi nu
va mai vedea lumina niciodată.“
(Psalmi 49:18-19)
Cine vrea să fie fericit, trebuie să
privească cu încredere şi speranţă spre
crucea lui Cristos. Recunoaşterea şi regretul faţă de o viaţă trăită în independenţă şi înstrăinare faţă de
Dumnezeu şi apoi încrederea deplină că
în numele lui Cristos găsim iertare,
împăcare şi odihnă în braţele Domnului,
sunt premisele sigure ale unei vieţi
fericite şi împlinite.
Cristos este cel care ne poate da o
fericire eternă, care nu depinde de
circumstanţele fragile ale unei lumi
trecătoare şi imperfecte. Astfel că deveniţi oameni noi, născuţi prin puterea lui
Dumnezeu, înţelegem că fericirea nu se
rezumă la sentimente sporadice determinate de împrejurări, nici nu poate fi
con-diţionată de nişte bucurii efemere,
ci este dată de legătura noastră cu Dumnezeu.
Faptul că îi aparţinem lui Dumnezeu, că suntem în părtăşie cu Cristos,
realitatea că Duhul Sfânt locuieşte în
noi, că avem un statut nou, că destinul
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„Cât pentru mine, fericirea mea este să
mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,
ca să povestesc toate lucrările Tale.“
Psalmi 73:28
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RUGĂCIUNI PENTRU CEI CE SUFERĂ
“ Bolnavii Îl rugau să le dea voie
numai să se atingă de poala hainei
Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat.”
Matei 14:36
Urmărind umblarea lui Isus printre
oameni, vedem cum El, cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt împreună Dumnezeu, arată
adesea compasiune pentru cei suferinzi,
oferindu-le bolnavilor mai mult decât
vindecare, experienţa de a atinge şi de
a fi atins în mod nemijlocit de către
înseşi divinitatea. Şi pentru că, în ce ne
priveşte, menirea noastră este de a ne
închina înaintea lui Dumnezeu şi de
a-L imita pe Hristos, între noi fiind unii
care am experimentat aievea răspunsul
Lui către Ioan – „orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt
curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi
săracilor li se propovăduieşte Evanghelia”, nu putem să rămânem nesimţitori în faţa suferinţelor fraţilor noştri,
dintre care vă invit să ne oprim cu
precădere asupra câtorva.
Să ne rugăm pentru ca puterea lui
Dumnezeu să se arate în continuare în
viaţa fratelui pastor, Daniel Chereji, şi
să mulţumim pentru fiecare strop de energie pe care i-l oferă, pentru fiecare
zi în care Daniel ne slujeşte.
Vasilică Rus, pe care îl cunoaştem
mai îndeaproape prin abnegaţia şi
dragostea sorei Rozalia, are nevoie de
rugăciunile noastre, pentru că recuperarea este greoaie şi îndelungată. Să
mulţumim pentru orice neînsemnat
câştig, pentru că aduce bucurie şi speranţă în sufletul mamei.

Emanuel şi Magdalena Zarcula se
luptă de săptămâni bune să găsească o
rezolvare pentru situaţia în care se află
fiica lor, Mical, dar se lovesc de
incompetenţa şi cinismul personalului
din sistemul sanitar. Pentru că operaţia
care se impune ar trebui făcută cât mai
repede cu putinţă, să ne rugăm pentru o
rezolvare urgentă.
Sora Letiţia Pop, în încercarea grelei
suferinţe, continuă să fie un exemplu de
bunătate şi curaj. Pentru că Domnul o
poate vindeca, să stăruim în rugăciune
pentru vindecare deplină.
Dorin Modoc slujeşte comunitatea cu
aceeaşi pasiune şi frecvenţă, chiar dacă
vindecarea încă nu este completă, iar recuperarea este de durată. Să ne rugăm
pentru sănătatea lui şi pentru ca el să
radieze acelaşi spirit pozitiv cu care ne-a
obişnuit.
Dorin Chereji
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