SCRISOARE PENTRU... FIECARE COPIL DE DUMNEZEU
DIN BISERICA LUI
... nu uita niciodată că tu faci parte din
poporul ÎMPĂRATULUI Suprem, ai
această bucurie nemeritată de a-L avea
ca Stăpân pe singurul DUMNEZEU
adevărat.
Mă bucur să ştiu că suntem în acelaşi
popor şi mulțumesc CĂPETENIEI
noastre, pentru că eşti o persoană atât de
specială, prin ceea ce eşti şi prin tot ceea
ce EL te ajută și îţi dă putere să faci.
Sper să pot să exprim măcar puţin (în
câteva rânduri) ce mare bucurie este,
pentru mine şi pentru noi ceilalţi, să fii
cu noi, să vedem cât de minunat a creat
DUMNEZEU fiinţa ta, cât de semnificativă este schimbarea în bine pe care o
faci în jurul tău, zi de zi. Îi mulţumesc
DOMNULUI pentru că EL ne dă harul
să fim parte din poporul LUI.
Dacă ai ştii… cât de mult ne ajută cuvintele tale frumoase, zâmbetul tău,
modul tău special de a realiza orice
lucru, felul plăcut şi gentil în care te
porţi… acestea sunt adevărate binecuvantări, dar cel mai important este
ceea ce eşti şi mulțumim DOMNULUI
pentru că vedem dragostea lui DUM-
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NEZEU în tine, manifestată tot mai mult
în fiecare zi.
Vrem să ştii că suntem binecuvântaţi
pentru că prin EL, eşti un exemplu minunat în toate... atunci când ai avut probleme, ai căutat ajutorul la EL. Când am
fost în probleme, ai fost persoana care a
spus un cuvânt de încurajare şi care s-a
rugat. Când am greşit, nu ai fost un
judecător nedrept, ci cu dragoste ne-ai
mustrat, ne-ai învăţat, ne-ai ajutat să
înţelegem prin Cuvântul LUI unde este
problema şi să nu mai greşim, şi ai venit
întotdeauna cu o soluţie. Când am lipsit
de la părtăşie, nu ai fost indiferent, şi
dacă nu am venit din motiv neîntemeiat,
ai ştiut cu multă răbdare, înţelepciune și
blândeţe, să ne faci să înţelegem că
fiecare suntem importanţi, prin dragostea pusă de EL în fiecare dintre noi.
Mulţumesc DOMNULUI că eşti o
făptură atât de minunată!
Fam. Neluţescu Elena şi Costel

Anunţuri

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

An XIII, nr. 660 din 21 iulie 2013

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

VREMEA
LUI
„Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a
lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea
Lui, El să vă înalţe.“
1 Petru 5:6
Într-un fel de netăgăduit, Scriptura
ne prezintă un Dumnezeu atotputernic,
atotcunoscător şi atotprezent. Cu toate
acestea, privind spre lumea din jur şi la
felul în care se desfăşoară lucrurile în
această lume, uneori ai impresia că
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Oare este mulţumit
Dumnezeu de mine ?
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Scrisoare pentru... fiecare
copil de Dumnezeu din
biserica Lui

domneşte dezordinea, nedreptatea şi
haosul.
Există momente în care Dumnezeu
pare că se ascunde, fără să se implice în
felul în care decurg evenimentele şi
circumstanţele din vieţile noastre. În astfel de clipe, chiar şi copiii Domnului ajung în disperare, iar teama şi îndoiala
le cuprinde inima.
Impresia superficială este că lumea
pare mai degrabă sub stăpânirea Diavolului.
Cei răi prosperă, nelegiuirea se înmulţeşte, copiii Domnului sunt batjocoriţi, suferă, trec prin necazuri, se
confruntă cu diferite lipsuri şi sunt nebăgaţi în seamă.
Toate acestea se întâmplă pentru că
acum este vremea celui rău. Acesta răcneşte cu o ciudă turbată, căutându-şi cu
asiduitate pradă proaspătă, ştiind foarte
bine că deşi este vremea lui, i-a mai rămas foarte puţin din ea.
Încurajarea Domnului
Continuare pag. 2

începe judecata.
Atunci vor cădea striviţi sub călcâiul Lui, atât Diavolul cât şi cei care
au trăit cu dispreţ şi nepăsare, crezând
că vremea lor va dăinui veşnic.
Pe de altă parte, pentru copiii Lui,
pentru cei care s-au ştiut pocăi, smeri
şi aşeza în voia lui Dumnezeu, El îi va
înălţa nespus de mult, aşezându-i lângă
scaunul măririi Sale.
Astfel că te poţi mândri, te poţi răzvrăti, te poţi comporta cu indolenţa şi
infatuarea celui care crede că vremea
este a lui, sau te poţi smeri sub braţul
tare al Domnului, aşteptând să vină vremea Lui.

Continuare din pag. 1

pentru toţi copiii Lui este să nu cadă în
deznădejde şi să nu lase ca disperarea
să le cuprindă inima.
În ciuda aparenţelor, Dumnezeu
controlează lucrurile într-un mod perfect. Nimic nu se întâmplă fără ştirea şi
îngăduinţa Sa.
Mâna Lui este tare, iar braţul Său
este puternic. Nu trebuie să ne temem,
nu avem voie să ne îngrijorăm. Mai
degrabă suntem chemaţi să ne smerim,
aşteptând în tăcere şi cu multă răbdare,
vremea Lui.
Dacă acum pare că este vremea celui
rău, în curând vine vremea Domnului.
Vremea Lui este vremea în care
Dumnezeu va ieşi din umbră. Este vremea în care Domnul îşi va manifesta
plenar atotputernicia şi suveranitatea.
Vremea Lui este clipa în care îndelunga Sa răbdare se va termina şi va
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ÎNCURAJARE CU PSALMUL 30
Dacă ţi s-a întâmplat şi ţie să te opreşti
din alergare şi să te întrebi în ce fel
acţiunile tale, viaţa ta, priorităţile, atitudinile, disponibilitatea ta serveşte zidirii
spirituale a bisericii, priveşte la psalmul
30. Motivul… este „o cântare pentru
sfinţirea Casei Domnului”.
La prima vedere, citind versurile lui
David, este mai greu de înţeles acest
subtitlu. Psalmul vorbeşte despre cât de
minunat este Dumnezeu şi cum l-a ajutat
El pe David în clipele lui de deznădejde.
Atunci când era în vale, apăsat şi zdrobit
sub poveri, Dumnezeu şi-a întins mâna
şi l-a vindecat, l-a ridicat pe stâncă, l-a
păzit de ruşinea de-a fi pierdut împreună
cu cei răi. David continuă şi ne împărtăşeşte rugăciunea şi promisiunea pe
care o face Domnului: mila Lui determină în noi dorinţa laudei şi nevoia de a
mărturisi despre bunătatea şi îndurarea
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divină!
Şi totuşi… în ce fel foloseşte aceasta
bisericii ca ansamblu? Cum produce
sfinţirea? Eu am înţeles în felul acesta:
atunci când avem experienţe cu Domnul, putem mărturisi oricui despre cum
a lucrat El, iar aceasta produce un singur
efect. Previzibil, natural – lauda la adresa lui Dumnezeu!
Cheia este să luăm ultimul verset (12)
şi să îl multiplicăm la nivelul întregii
biserici, în dreptul fiecărui credincios.
Dacă fiecare vom declara lauda pentru
Domnul, dacă fiecare ne vom îndemna
inima să nu rămână mută, dacă fiecare
vom spune în duh şi adevăr: „Doamne
Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda!”
spuneţi-mi: ar putea rămâne „Casa
Domnului” nesfinţită?!

OARE ESTE MULŢUMIT DUMNEZEU DE MINE?
„Şi din ceruri s-a auzit un glas care
zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit
în care Îmi găsesc plăcerea.”“
Matei 3:17
Fraţi şi surori, din Cuvântul lui Dumnezeu, mai exact din acest verset,
observăm că Dumnezeu a privit la fiul
Său, Isus Hristos, s-a bucurat şi a fost
mulţumit de El. Aceasta este cea mai
mare apreciere pe care o poate primi
cineva.
Dumnezeu este interesat de viaţa noastră? Oare este El mulţumit de mine?
Este bucuros să vadă cum sunt? Este
fericit când se uită la mine? Îi fac
plăcere gândurile mele, cărţile pe care le
citesc, programele pe care le vizionez,
prieteniile mele…viaţa mea?
Isus s-a botezat la 30 de ani, iar până
atunci a trăit la Nazaret, ca fiul unui
tâmplar, şi nu se menţionează nici o
comparaţie dintre El şi alti oameni ai
vremii Sale. Totusi, Dumnezeu a fost
mulţumit de ceea ce era. Însă, pot eu
spune, poate oare Dumnezeu să spună şi
despre mine sau despre tine acelaşi

lucru? Este El mulţumit de viaţa pe care
o trăim? Noi ne comparăm cu alţii şi ni
se pare că suntem bine. Scriptura ne
spune că este o nebunie să te compare
cu alţii „Negreşit, n-avem îndrăzneala
să ne punem alături sau în rândul unora
din aceia care se laudă singuri. Dar ei,
prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi
se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără
pricepere.“ (2 Corinteni 10:12). Noi
suntem îndemnaţi să ne comparăm
numai cu ISUS HRISTOS.
Dacă sunt nemulţumit de mine, sau tu
eşti nemulţumit de tine, atunci vino la
El: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.“
(Matei 11:28). De aceea, pentru a fi
plăcuţi în ochii lui Dumnezeu, cea mai
bună soluţie este să alergăm la El.
Numai în prezenţa lui Isus şi privind
ţintă la El, putem să trăim o viaţă
schimbată, plăcută lui Dumnezeu.
Doamne ajută-ne să avem şi să trăim o
viaţă placută Ţie. Amin.
Nelu Cirţiu

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru
acest an şcolar, în care mi-a fost alături
şi Îi mulţumesc că mi-a purtat de grijă.
Domnul este bun şi pentru a ne testa
credinţa, ne dă şi încercări, pe care, tot
cu ajutorul Său reuşim să le trecem.
Silvia Zah

Anonim
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