ROADA DUHULUI
“Roada Duhului, dimpotrivă, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor.”
Galateni 5:22-23a
Când citim acest verset ne dăm seama
că trebuie să-l luăm ca atare fără nici o
alta interpretare, ci doar să-l împlinim.
Prezenţa Duhului Sfânt în noi ne umple
de dragoste şi ne învaţă cum să o arătăm
altora şi să-i iubim aşa cum ne iubeşte
El.
Apoi având dragostea Lui în noi, bucuria îşi face simţită prezentă iar pacea
pe care o avem în mijlocul necazurilor
este de mare preţ. Îndelunga rabdare o
căpătăm trecând prin încercările îngăduite de Dumnezeu în viaţa noastră.

Bunătatea şi facerea de bine avem ocazia să le experimentăm în fiecare zi doar
să fim receptivi la şoapta Duhului Sfânt.
Dumnezeu ne-a şi pregătit faptele bune
prin care trebuie să umblăm zi de zi.
Toate experienţele noastre clădesc în
noi credincioşie faţă de Dumnezeu şi ne
fac să nu ducem lipsă de nimic, chiar şi
blândeţea va caracteriza pe un copil al
lui Dumnezeu trecut prin încercari. Cel
ce este în noi este mai tare decât cel ce
este în lume, astfel că noi suntem mai
mult decât biruitori şi ajungem ca înfrânarea poftelor să devină o realitate.
Doamne ajută-ne să aducem roadă în
fiecare zi prin Duhul Sfânt.
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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

DIN CUPRINS:

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai
fost chemat şi pentru care ai făcut acea
frumoasă mărturisire înaintea multor
martori.“
1 Timotei 6:12
Chemarea la mântuire nu este nicidecum o chemare la habotnicie, menită să
ne distrugă viaţa sau să ne răpească fericirea, visele ori idealurile măreţe ale
vieţii.
Când Dumnezeu ne cheamă la mântuire, El ne cheamă la viaţă veşnică, la
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Un gând, o încurajare
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Roada Duhului

iertare, la împlinire, la siguranţă, la pace
şi la o identitate nouă. Este adevărat că
unele dorinţe şi idealuri vor rămâne
neatinse, însă numai pentru a face loc
unor dorinţe, vise şi idealuri noi, mult
mai nobile şi măreţe, născute dintr-o
inimă nouă, transformată de puterea
nemărginită a lui Dumnezeu.
Prin naştere naturală, noi suntem deja
pe drumul păcatului şi al morţii. Chiar şi
încercările disperate de a ne construi o
viaţă fericită se lovesc de neputinţa unei
naturi incapabile să ajungă la standardele
lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a iniţiat un plan de
salvare şi ridicare a noastră din starea de
păcat, neputinţă şi nefericire, tocmai
pentru a putea trăi o viaţă adevărată,
eliberată pe deplin de tirania fricii, de
urâţenia păcatului şi a morţii.
Astfel că nu trebuie să credem nicio
clipă că Dumnezeu este duşmanul nostru, El este Salvatorul nostru, căruia îi
pasă ce fel de destin avem, tocmai
de aceea, ne cheamă la Continuare pag. 2

despre acest lucru.
Deşi încărcată de emoţie, udată
din belşug cu lacrimi şi presărată de
suspinele căinţei, mărturisirea unui
om mântuit este cea mai frumoasă
cuvântare pe care o poate rosti un
pământean. Scăpat din tenebrele morţii, scos de sub condamnarea eternă,
eliberat de neputinţele şi nefericirea robiei păcatului, sufletul trăieşte această
descătuşare la cea mai mare intensitate,
creând din cuvinte nerostite până atunci,
măreaţa simfonie a unei muzici celeste.
În termeni pământeni, o numim mărturisire, iar pe cei care o rostesc îi cunoaştem drept copii ai lui Dumnezeu,
cărora le dorim să ducă până la capăt
lupta cea bună a credinţei.

Rugaţi-vă :
- pentru servicii divine înălţătoare în
care să fie onorat numele Domnului
- pentru o închinare
în duh şi în adevăr
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru putere în predicarea Cuvântului
- pentru ca Domnul să vorbească

potrivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru cei de la cateheză, mărturia şi
botezul lor
- pentru sărbători binecuvântate
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
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viaţă veşnică.
Planul Său este ca să căpătăm această
viaţă veşnică, nu prin intermediul moralei, religiei sau efortului uman, ci prin
Jertfa de la Cruce a Singurului Său Fiu,
Isus Cristos.
Este darul lui Dumnezeu că odată ce
Isus Cristos a murit pentru păcatele
noastre, oferta lui Dumnezeu rămâne şi
astăzi în picioare, în aşa fel încât fiecare
dintre noi suntem invitaţi să apucăm
viaţa veşnică.
Odată ce lucrul acesta se întâmplă, se
naşte în sufletul fiecărei persoane care a
primit mântuirea, dorinţa înfocată şi
nestăvilită de a mărturisi magnifica lucrare pe care Dumnezeu a îndeplinit-o în
ea.
Acesta este motivul pentru care
atunci când cineva trăieşte experienţa
naşterii din nou şi capătă viaţa veşnică,
este gata să vorbească cu dezinvoltură

pastor Daniel Chereji

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

“Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire,”
Romani 10:10
2

NU IEŞI PE MARE FĂRĂ O HARTĂ

“ Teologia este ca o hartă. Dacă doar
o înveţi şi meditezi asupra doctrinelor
creştine, oprindu-te aici, lucrul este mai
puţin real şi mai puţin captivant. Doctrinele nu sunt însuşi Dumnezeu: ele nu
sunt decât un fel de hartă. Dar acea
hartă se bazează pe experienţa a sute de
oameni care au fost în chip real în
legătură cu Dumnezeu –experienţe în
comparaţie cu care orice fiori sau sentimente pioase pe care dumneata şi cu
mine avem şansa să le trăim pe cont
propriu sunt extrem de primare şi extrem de încâlcite. Iar în al doilea rând,
în cazul în care ai vrea să călătoreşti mai
departe , trebuie să foloseşti harta. O religie vagă - toată acea emoţie a prezenţei lui Dumnezeu în natură etc. –
este atât de atractivă! Nu este decât o
senzaţie tare, fără nici o strădanie; ca şi
atunci când priveşti valurile de pe plajă.
Însă nu vei ajunge pe ţărmul Terrei
Nova dacă studiezi Atlanticul în acest
fel, şi nu vei primi viaţa eternă doar
simţind prezenţa lui Dumnezeu în flori
sau în muzică. Nu vei ajunge nicăieri

UN GÂND, O ÎNCURAJARE

Astăzi este o zi specială, o zi în care
cerul se bucură pentru mărturia adusă
de cei ce au decis să își încredințeze întreaga viață în mâna Tatălui Ceresc.
Mărturia vieților schimbate arată încă
odată, măreția și puterea lui Dumnezeu
și a rugăciunilor rostite din adâncul inimilor. Mulțumiri Îi aduc și eu lui Dumnezeu pentru legămintele cele noi și
doresc ca Dumnezeu să le fie călăuză pe
calea pe care au decis să meargă de
acum înainte.
Precum un drum de munte și drumul
credinței este brăzdat de văi adânci, de

doar cercetând hărţi şi fără a ieşi în larg.
Nici nu vei fi în siguranţă dacă vei ieşi
în larg fără o hartă. Cu alte cuvinte,
Teologia este practică: mai ales acum.
În timpurile vechi, când exista mai
puţină educaţie şi dezbatere, poate că
era posibil să te descurci numai cu
câteva idei foarte simple despre Dumnezeu. Însă nu mai este posibil acum.
Toţi citim, toţi audiem discuţii pe
diferite teme. Prin urmare, dacă nu îţi
pleci urechea la Teologie, aceasta nu
înseamnă că nu ai idei despre Dumnezeu. Aceasta înseamnă că ai foarte
multe care sunt greşite – periculoase,
tulburi, ieşite din uz. Căci o mare parte
dintre ideile despre Dumnezu care sunt
plimbate astăzi ca nişte noutăţi absolute
sunt pur şi simplu cele pe care teologi
reali le-au probat cu secole în urmă şi
le-au respins. A crede în religia
populară este un regres – precum cel de
a crede că pământul este plat.“
C. S. Lewis “Treburi cereşti” vol. 2

unde culmile par mult prea înalte și
parcă greu de atins, dar avându-L pe
Dumnezeu de călăuză, urcarea prinde
alt sens, fiind îngăduită pentru a sădi în
călător răbdare, dragoste și dorința de a
ajunge la capăt iar la capăt de drum
aflându-se cununa, pe care, îmi doresc
ca toți cei ce au ales să își trăiască viața
cu Isus, să o dobândească.
Dumnezeu să fie desfătarea voastră pe
tot parcursul acestei călătorii!
Iulia Brătulescu
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