Când eram copil, una din superstițiile
pe care le aveam și pe care ni le împărtășeam cu prietenii mei printre multe altele era aceea să nu te întorci înapoi din
drumul pe care ai pornit ca să nu ți se
întâmple ceva rău. Sigur, întâmplările
din viața mea nu sunt datorate superstițiilor, ci datorită lui Dumnezeu Atotștiutor, care dirijează lucrurile cum vrea
El. Acum dacă ar fi să privim prin ochii
Scripturii și apostolul Pavel ne îndeamnă să-i urmăm exemplul „ uitând ce
este în urma mea și aruncându-mă înainte", „să ne uităm țintă la Căpetenia și
Desăvârșirea credinței noastre". Sigur
dacă vrei poți „să te întorci înapoi" în
viața ta, să te evaluezi, să vezi unde ai
greșit și să eviți greșelile în viitor, să
vezi ce ai făcut bine și să-l dezvolți, să-l

crești, dar pentru un singur motiv ești
obligat „să te întorci înapoi" și poți să
o faci oricând. Acesta este la Golgota
unde Domnul și-a dat trupul și sângele
pentru iertarea noastră. Să fie lăudat Numele Domnului pentru tot darul cel bun
și desăvârșit care se pogoară din cer de
la El..
Florin Pop

DOI OCHI SENINI
Doi Ochi senini au plâns pe Cruce,
Adânc, sfâşietor şi greu,
Doi Ochi senini, cu-amare lacrimi,
Păcatul tău, păcatul meu.

O Inimă-ndura pe Cruce,
Răscumpărându-ne din rău,
O Inimă-ndura străpunsă,
Păcatul meu, păcatul tău.

O Frunte-a ispăşit pe Cruce,
Sub spinii cruntului călău,
O Frunte sfântă-nsângerată,
Păcatul meu, păcatul tău.

...O, Ochi senini, o, Frunte sfântă,
Ce-adânc v-am sângerat şi eu!
Ochi sfinţi şi Frunte ce purtarăţi
Păcatul tuturor şi-al meu...

Şi Două Mâini iertau pe Cruce,
Mijlocitor spre Dumnezeu,
O, Mâinile ce-au dus în cuie ,
Păcatul tău, păcatul meu!

O, sfinte Rane-nsângerate,
Cum Vă sărut şi mă-nfior!
O, sfinte Rane-n Voi se spală
Păcatul meu şi-al tuturor.
Traian Dorz
Anunţuri
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Marți ora 18.00 Întâlnirea familiilor tinere
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
„Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale,
Doamne!”
Psalmi 4:6b

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

DUMNEZEU SE
LASĂ CONVINS
„Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui şi s-a
smerit adânc înaintea Dumnezeului
părinţilor săi. I-a făcut rugăciuni; şi
Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a
cunoscut că Domnul este Dumnezeu.“
2 Cronici 33:12-13
Dumnezeu se lasă convins. Nu degeaba El urăşte încăpăţânarea oamenilor,
tocmai pentru că pe Domnul însuşi nu-L

DIN CUPRINS:
pag. 3

Fii prieten cu Dumnezeu

pag. 4

Doi ochi senini

caracterizează încăpăţânarea.
Caracterul înduplecător al Domnului
nu poate fi considerat nicidecum o slăbiciune, dimpotrivă, este felul în care
Dumnezeu alege să reacţioneze în faţa
unei pocăinţe sincere. Într-adevăr, atunci
când cineva care s-a îndepărtat de Dumnezeu, păcătuind într-un fel sau altul, se
întoarce spre Domnul cu recunoaştere,
cu un duh mâhnit şi zdrobit, poate îndupleca inima Domnului, astfel încât să
obţină iertarea.
Sunt mulţi oameni care în urma unui
fel de vieţuire străin de voia lui Dumnezeu, stau în cumpănă, neştiind dacă
pentru ei mai poate exista clemenţă,
iertare şi reabilitare din partea Domnului.
Evident, starea de expectativă şi incertitudine este determinată de lipsa
cunoaşterii caracterului lui Dumnezeu.
Continuare pag. 2

TRECUT, PREZENT, VIITOR
Semnificația Cinei este legată de trecut
prezent și viitor.
În referință cu trecutul, Cina Domnului
este o amintire a morții lui Hristos pe
Calvar pentru mântuirea credinciosului
din păcat și de sub osândă. Prin Cina
Domnului, omul este încă o dată confruntat cu moartea izbăvitoare a lui Hristos, care este motivația supremă împotriva căderii în păcat și puterea de a se
feri de orice apartenență a răului. De asemenea Cina este și o mulțumire pentru
binecuvântările și mântuirea oferite de
Dumnezeu și făcute accesibile prin
jertfa lui Hristos pe cruce.
În legătură cu prezentul, Cina Domnului este o părtășie cu Hristos și o participare la binefacerile morții sale
sacrificiale, ca și o părtașie cu ceilalți
membri ai Trupului lui Hristos. Apoi
Cina este o recunoaște-re și o proclamare a Noului Legământ prin care credincioșii reafirmă domnia lui Hristos și
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bunătăţii Sale desăvârşite.
Iertarea pe care o primesc toţi ceia
care înduplecă prin pocăinţă, atitudinea Domnului, are ca şi suport în
ochii Domnului, jertfa fără cusur a
Domnului Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
De aceea, să nu ne ascundem păcatele, să nu ne înăbuşim conştiinţa şi să
nu punem la îndoială caracterul Domnului. Mai degrabă, să alergăm la El cu
pocăinţă deplină şi duh de frângere, pentru că aceste atitudini îi pot îndupleca
inima.

Continuare din pag. 1

Aşa după cum Domnul este intransigent, ferm, nepărtinitor şi categoric în
condamnarea păcatului, în acelaşi fel, El
se lasă înduplecat în faţa unui cuget
frânt, plin de remuşcare, care îşi recunoaşte greşelile şi este gata să se pocăiască.
Acesta este motivul pentru care, oricine ai fi şi orice păcate ai săvârşit, felul
în care răspunzi la chemarea Evangheliei şi la apelul de pocăinţă din partea
Domnului, va convinge inima lui Dumnezeu să îţi ofere har şi să îţi acorde
iertare.
Desigur, clemenţa primită din partea
lui Dumnezeu, nu este nicidecum un
merit al nostru, ci faptul că El se lasă
înduplecat se datorează mărinimiei şi

pastor Daniel Chereji

angajamentul de a împlini voia Lui și de
a se identifica cu Hristos.
Referitor la viitor, Cina Domnului este
o anticipare a viitoarei Împărății a lui
Dumnezeu și a viitorului ospăt mesianic
când toți credinciosii vor fi împreună cu
Domnul. Ea reprezintă așteptarea cu nerăbdare a întoarcerii iminente a lui Hristos pentru poporul Său. Pavel a arătat
clar că Cina Domnului este o formă de
proclamare: „Pentru ca oridecâte ori
mâncați din pâinea aceasta și beți din
paharul acesta vestiți moartea Domnului până va veni El” (1Cor. 11:26).
Actul luării pâinii și a cupei este o
dramatizare a Evangheliei, o reprezentare plastică a ceea ce a realizat moartea
lui Hristos. Acest act arată spre moartea
Lui ca singura bază a mântuirii noastre.

FII PRIETEN CU DUMNEZEU
„ Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura
astfel iarăşi de fericire. Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă
cuvintele Lui. Vei fi aşezat iarăşi la
locul tău, dacă te vei întoarce la Cel
Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău." Iov 22:21-23
După cum Domnul Isus ne spune în
Cuvântul Său, calea Lui nu este una
ușoară, dar cu siguranță merită din plin
să fim pe ea. Pe lângă toate lucrurile
bune care le primim de la El, întâmpinăm greutăți, necazuri și ispite. De multe ori cedăm în fața acestora și chiar
dacă teoria o știm deja, ne e mult prea
greu să o punem în practică din pricina
firii noastre pământești. Totuși, fiindcă
avem un Tată plin de îndurare care ne-a
trimis Duhul Sfânt să ne îndrume, putem
conștientiza starea noastră păcătoasă și
greșelile făcute înaintea Lui. Când știm
că am păcătuit și ignorăm acest lucru
crezând că va trece de la sine, lăsăm ca
starea de vinovăție să devină tot mai copleșitoare și ajungem să nu-L mai simțim pe El și să nu-L mai auzim. Ajungem într-un punct în care simțim un gol
spiritual în adâncul nostru și o neliniște
care parcă „arde”, iar pacea și bucuria
nu-și mai au locul care în mod normal
ar trebui să-l ocupe în sufletele noastre.
Nu trebuie să amânăm momentul pocăinței atunci când greșim înaintea lui
Dumnezeu. Căința sinceră înaintea Lui
ne va aduce pacea și bucuria care le avem atunci când suntem pe „munte”.
Decizia de „a depărta fărădelegea

din cortul nostru” și de a ne apropia din
nou de El, ne va aduce starea potrivită
după voia Lui, iar sufletul nostru se va
bucura iarăși de lucrările minunate pe
care în atotputernicia Sa le face în viața
noastră; „ Apropiați-vă de Dumnezeu,
și El Se va apropia de voi...” Iacov 4:8
Dumnezeu în credincioșia Sa își împlinește promisiunile față de noi, dar e
nevoie ca și noi să rămânem în ascultare
de El pentru a putea vedea puterea Lui
la lucru în viața noastră. Eliberarea de
păcat e necesară pentru a putea fi cu
inima curată și pentru a putea împlini
porunca Domnului Isus:
„…Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul
Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.
Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi
a zis: „Acest pahar este legământul cel
nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte
ori veţi bea din el.” 1 Corinteni
11:23,25
Roxana Tentiş

Zâna Mețac
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