ÎNDEMN LA ÎNCREDERE

“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile
cari nu se văd.”
Evrei 11:1
Prin credinţă suntem mântuiţi! Prin
credinţă întelegem cum a fost creată
lumea! Prin credinţă suntem plăcuţi lui
Dumnezeu!
Credinţa ne ajută să vedem ce alţii nu
pot vedea. Credinţa ne ajută să facem ce
alţii nu pot face: să iubeşti, să ierţi, să
fugi de păcat, să te pocăieşti, să te supui
lui Dumnezeu în călătoria ta pe acest
pământ. Nici un om de pe acest pământ

nu este perfect, dar orice om poate fi
mântuit şi curăţit prin Cristos. Credinţa
este subtanţa lucrurilor nădăjduite, care
nu se văd.
Biblia afirmă că toţi oamenii au păcătuit cu excepţia lui Isus. Nici un om
nu a reuşit să împlinească legea. Prin
împlinirea legii nu ajungi în cer la Dumnezeu. Calea de a ajunge în cer este
Harul, adică lucrarea făcută de Domnul
Isus Cristos pe cruce, moartea Sa, preţul
de răscumpărare plătit de El, jerfa Sa.
Scriptura ne învaţă cum poţi avea pace
cu Dumnezeu: să ne încredem în El, să
ne bazăm pe El şi să acţionăm prin supunere.
Dumnezeu nu vrea ca noi sa fim doar
mântuiţi prin credinţă ci ne vrea să trăim
după placul Lui, să umblăm prin credinţă aşa cum a umblat Enoh 300 de ani,
apoi a fost răpit la cer. La fel va fi şi biserica lui Cristos răpită când va reveni
pe norii cerului. Vino Doamne Isuse!
Amin!
Leş Nicolae

“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile
care nu se văd.”
Evrei 11:1
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Anunţuri

Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
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 Cateheză
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Îndemn la încredere

HABEMUS
PAPAM
„Este un singur Dumnezeu şi Tată
al tuturor, care este mai presus de toţi,
care lucrează prin toţi şi care este în
toţi.“
Efeseni 4:6
Habemus Papam! Adică avem
Tată(papa: tată; părinte). Însă, Tatăl nostru nu locuieşte la Vatican sau în vreun
alt loc de pe pământ, ci îşi are locuinţa
în cer. El nu este un om cu slăbiciuni
specifice naturii noastre limitate. Tatăl
nostru nu îmbătrâneşte, nu se îmbolnăveşte, nu poate fi pus în încurcătură
de situaţii disperate, nu poate fi luat prin

surprindere, nimeni nu se poate ascunde
de El şi nimeni nu poate să-L biruiască.
Tatăl nostru este etern. El există dintotdeauna şi va exista pentru totdeauna.
Tatăl nostru este cu desăvârşire perfect
în natura şi caracterul Său. Persoana Lui
nu posedă doar trăsăturile de caracter ale
unei fiinţe desăvârşite, ci aceste trăsături
emană din fiinţa Lui, definindu-L. Acesta este motivul pentru care putem
spune despre Tatăl nostru, nu doar că El
are dragoste, bunătate, credincioşie, îndurare, milă sau oricare alt atribut transmisibil sau netransmisibil, care caracterizează persoana Sa, ci ştim că El este
dragoste, bunătate, credincioşie, îndurare şi orice altă trăsătură de caracter care îi este atribuită, acestea făcând parte
din natura Sa.
Realitatea faptului că avem un astfel
de Tată, ne înfioară şi ne uimeşte dar în
acelaşi timp ne şi încântă. Cu un astfel
de Tată, noi avem linişte şi pace deplină,
nu avem nici un motiv de îngrijorare, nu
ne temem, nu ne este frică de viitor, nici
chiar de moarte, ştiind că Tatăl nostru
are putere absolută peste toate lucrurile
şi fiinţele din Univers.
Continuare pag. 2

liei Sale răscumpărate.
Iar odată deveniţi copiii unui asemenea Tată, ştim că îi suntem datori
cu recunoştinţă, ascultare şi supunere
necondiţionate, atitudini care nu
fac decât să fericească atât viaţa
noastră cât şi inima iubitoare a Tatălui
nostru ceresc.
„Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce
judecă fără părtinire pe fiecare după
faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul
pribegiei voastre;“ (1 Petru 1:17).
Glorie Tatălui nostru din cer.

Continuare din pag. 1

Felul în care Dumnezeu ne este Tată,
este unic. Tocmai de aceea, nici nu avem voie să-i atribuim altcuiva, apelativul şi titlul pe care îl merită doar
Dumnezeu însuşi.
„Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni
pe pământ; pentru că Unul singur este
Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.“
(Matei 23:9)
Trebuie să ştim că, deşi ca şi Creator,
Dumnezeu este în privinţa aceasta, Tatăl
tuturor, El devine Tatăl nostru, atunci
când prin pocăinţă şi credinţă în Fiul
Său Isus Cristos, acceptăm să fim
adoptaţi de El, fiind astfel, parte a fami-

pastor Daniel Chereji

FII RODITOR
Noi, oamenii am fost modelaţi şi
creaţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu. Deşi am fost făpturi căzute
în păcat şi nelegiuire am fost desăvârşiti
in mod complet prin Cristos, care a
reînnoit făptura noastră prin lucrarea Sa
răscumpărătoare.
Scopul creării şi desăvârşirii noastre
a fost în primul rând pentru a avea o
relaţie cu Dumnezeu. El ne-a creat pe
fiecare în mod unic înzestrându-ne cu
daruri, capacităţi abilitţăi şi talente.

Aceste binecuvântari ne sunt oferite
cu un scop precis, si anume de a ne
apropia de El şi de a-L face cunoscut şi
celor din jur. Aşadar, nu risipi ce ai primit de la Dumnezeu ci cultivă-l şi fii roditor!
Foloseşte-ţi mintea, gândurile şi vocea, revelând darul pe care ţi l-a dat
Dumnezeu pentru a reflecta celorlalţi
dragostea Lui !

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare
pe placul Domnului
- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul
adunării
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru bolnavii bisericii noastre
- pentru ca Domnul să vorbească potrivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui

- pentru cei de la cateheză
- pentru ca biserica sa fie lumină în orice vreme
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
- pentru tinerii bisericii noastre
- pentru copii bisericii noastre
- pentru familiile din biserica
- pentru cei rămaşi singuri din biserică
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Nicoleta Ştef

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

AI VALOARE IN OCHII LUI DUMNEZEU
“Cât despre voi, până şi perii din cap,
toţi vă sunt număraţi”
Matei 10:30
Dacă un fir de păr are valoare în ochii
lui Dumnezeu, cu atât mai mare valoare
are fiinţa noastră întreagă! Cât de liniştiţi ar trebui să fim în privinţa aceasta
noi care credem în Mântuitorul nostru
şi care ne-am pus toata nădejdea în El.
Grija Lui cea plină de dragoste cuprinde
toate mădularele noastre, toate cutele
sufletului nostru şi toate clipele vieţii
noastre.
Oricât de furios ar fi vrăşmaşul care
îşi înfinge mâna în părul nostru, această
podoabă a capului pe care Dumnezeu
ne-a dat-o, nici un firişor nu va fi smuls
fără voia Stăpânului. Ceea ce ne-a dat
Dumnezeu, omul nu ne poate lua. Chiar
când suntem daţi morţii din pricina Lui,
El hotărăşte sfârşitul nostru.
Dacă firul de păr nu cade fără ştirea
lui Dumnezeu, cu atât mai puţin ne vom
pierde capul. Toate câte aparţin de noi,
au mare valoare în ochii lui Dumnezeu
şi nimic nu se schimbă fără hotărârea
Lui. El este credincios în cele mai mici
lucruri.
Spurgeon spune: “Perii de pe capul
credincioşilor sunt atât de valoroşi,
încât Dumnezeu ii numără…Dacă sunt
valoroase capetele lor, cu cât mai
preţioase sunt sufletele lor?”
Ispita mă provoacă să privesc sus la
Dumnezeu.
John Bunyan
Noi suntem modelaţi şi şlefuiţi de
ceea ce iubim.
Johanes Von Goethe
Dragostea este regina tuturor harurilor
creştine.
A.W. Pink

Despre Napoleon se spune că era atât
de încrezător în misiunea lui şi atât de
curajos încât se plimba pe deasupra
tranşeelor în timpul luptei. Cei mai
apropiaţi de el îl rugau stăruitor să intre
în tranşee, căci gloanţele vrăşmaşe îi
vor lua viaţa. La auzul acestor cuvinte
el le răspundea:”Glonţul care mă va
ucide pe mine încă nu s-a turnat.”
Dacă Napoleon care nu avea la temelia vieţii credinţa în Domnul Isus,
era plin de încredere în misiunea lui pământească, cu atât mai mult trebuie să
fim noi care suntem chemaţi de Domnul
în măreaţa Lui lucrare!
Dumnezeu stăpâneşte nu numai pe oamenii răi, ci şi milioanele de microbi
care se află la tot pasul. Credinciosul
fricos şi plin de îngrijorare aduce slujba
cea mai dăunatoare cauzei lui Dumnezeu.
Ema Zaharie
În Isus Cristos cerul întâlneşte pământul şi pământul se înalţă la cer.
Henry Law
Pocăinţa e lacrima din ochiul credinţei.
D.L. Moody
Pocăinţa şi credinţa sunt gemene.
John Blanchard
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