DIN CUPRINS:

ÎNVĂŢĂTURI LA SFÂRŞIT DE AN
Deşi nu există nicio diferenţă între
data de 31 decembrie şi cea de 1 ianuarie, începutul unui nou an determină
oamenii să-şi stabilească noi ţeluri, săşi facă noi promisiuni, considerând trecerea dintre ani motivaţia cea mai
puternică pentru a începe.
Însă noi, ca şi creştini ştim că orice
plan, orice activitate propusă, nu are
niciun sens dacă nu e determinată de o
motivaţie potrivită, în cazul nostru
Dumnezeu.
Până nu demult, când mă gândeam la
rezoluţii pentru anul ce urmează, toate
erau axate pe propria persoană, pe
evoluţie personală, profesională iar abia
apoi pe cea spirituală.
Şi bineînţeles, toate se dovedeau a fi
dorite în van, pentru că în centrul esenţei
lor nu se afla mecanismul principal,
sprijinul deplin şi anume Tatăl din
ceruri.
Anul acesta mai mult decât oricând am
învăţat pentru prima dată ce înseamnă să
îmi aştern cu adevărat eul la picioarele
Domnului Isus, să-mi pun durerile şi
neliniştea la tronul Său, să-mi plec capul
în mâinile Sale, să las armele fricii şi ale
disperării jos şi să privesc spre El... spre
Cel ce oferă Pacea.
Anul acesta, am simţit cu adevărat ce
înseamnă să fii iubit, dar nu prin
câştiguri ori realizări, ci pur şi simplu
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Chereji

prin încercările prin care NU am trecut
singură, ci ţinută grijuliu între palmele
Sale.
E de neînchipuit de multe ori, modul
prin care Dumnezeu îşi arată dragostea
şi poate că, în dificultăţile cele mai mari
experimentate, am reuşit să-L găsesc şi
să-L iubesc aşa cum El a dorit să o fac.
De aceea, pentru mine 2012 este un an
al regăsirii. Un an în care am conştientizat că de fapt nu rezoluţiile pe
care le alegem sunt cele ce contează, ci
felul în care le alegem, şi pe cine
onorează acestea.
Indiferent ce îmi voi dori azi, mâine,
sau în viitor vreau să fie bazat pe cele
mai importante principii creştine, să am
aşteptări în concordanţă cu cuvântul lui
Dumnezeu, să învăţ SĂ DEPIND DE
CRISTOS, iar în aşa fel voi putea totul
în El pentru că El mă întăreşte, să-mi
aduc umil dorinţele în faţa Sa fiind
deschisă nu doar spre binecuvântări constante ci şi încercări constructive în
traiectul meu spiritual.
Însă umila mea existenţă are nevoie
cel mai mult să trăiască după voia Sa şi
nu a mea, pentru Cristos, iar abia apoi
pentru mine, aşadar nu nouă Doamne,
nu nouă ci Numelui Tău dă slavă pentru
bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!
Tania Pop

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Serviciu de închinare.
Marţi orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare.
Duminică ora 9,30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00 Servicii de închinare.
Duminică ora 9,30 Începe cateheza (pregătirea pentru botez)
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Învăţături la sfârşit de an

Încredinţează-ţi soarta în
mâna Domnului, şi El te va
sprijini. El nu va lăsa
niciodată să se clatine cel
neprihănit.
Psalmi 55:22
An XIII, nr. 631 din 30 decembrie 2012

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

HAR SUFICIENT
Eşti la cumpăna anilor şi priveşti cu
o nedisimulată îngrijorare spre viitor.
Oare ce va aduce noul an şi cum vei
reuşi să faci faţă provocărilor neaşteptate, care parcă ameninţă să vină cu
de-a valma peste tine?
Vei putea oare să ţii piept problemelor care se vor ivi şi vei reuşi să
înfrunţi avalanşa de situaţii neprevăzute, care pândesc hămesite şi parcă

dornice să îţi fure liniştea, vlaga, resursele şi încrederea?
Oare nu cumva, greutatea problemelor te va copleşi, astfel încât să îţi
fie afectată credinţa? Vei fi în stare să
înfrunţi vitejeşte orice obstacol, sau vei
cădea în genunchi, abandonând cu
dezamăgire şi resemnare, o luptă cu
privire la care ai avut îndoieli în privinţa
izbânzii?
Încurajarea pe care Domnul o are
prin Cuvântul Său cu privire la tine, este
că în Isus Cristos, tu poţi fi o persoană
victorioasă. Cristos însuşi îţi face
promisiunea fermă că te vei număra
printre biruitori.
„Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este
de ajuns; căci puterea Mea în
slăbiciune este făcută desăvârşită.”
(2 Corinteni 12:9a)
În Cristos, ca şi copil al Său, tu ai
primit har suficient, astfel încât să poţi
trece învingător peste orice obstacol
s-ar ivi în calea ta, oricât de mare ar fi
acesta.
Tu eşti deja în posesia unei nemaipomenite revărsări de har, suficient
pentru provocările şi Continuare pag. 2

tru că uneori soarele va sta bine ascuns după norii problemelor. Tu nu
dispera şi nu te teme nici măcar o
clipă, deoarece Domnul din cer
veghează asupra ta şi la momentul
potrivit îşi va arăta puterea şi slava,
iar tu vei avea ocazia să vezi din nou
măreţia harului Său.
Indiferent de ceea ce îţi rezervă
călătoria prin noul an, fii conştient că
în Cristos şi având calitatea de copil al
Său, ţie ţi-a fost dat har suficient ca să
ieşi biruitor în necazuri, în situaţii dificile, în încercări, în boală, în suferinţă,
în strâmtorare, în singurătate sau în
orice altă situaţie asemănătoare.
Mulţumim Doamne, că harul Tău ne
este de ajuns. Mulţumim că datorită
Ţie, slăbiciunile noastre determină
manifestarea puterii Tale desăvârşite.

Ca într-o bibliotecă cu rafturi înalte,
pe capătul rândului, timpul se ridică
s-aşeze încă o carte închisă, în filele
căreia stau cuprinse zilele anului ce-a
trecut. În ea stau rânduite toate ce-au
fost plănuite şi îngăduite mai dinainte în
atotînţelepciunea, suveranitatea şi
omniscienţa lui Dumnezeu.
În ea se văd tot mai lămurit semnele
unui sfârşit ce are să prăbuşească cu
trosnet în flăcări scrierile ce au conturat
tot ceea ce a însemnat existenţa, spre
acea glorioasă reconciliere, spre acel
nou început pentru fiecare suflet
pecetluit de sângele răscumpărător. În ea
se cuprinde fiecare binecuvântare,
fiecare încercare, biruinţă şi fiecare
lumină care a ajuns să risipească umbrele care s-au abătut asupra celor ce-şi

cunosc numele de copii ai Lui.
Timpul a închis o nouă carte, pregătit
să deschidă o alta, care în dreptul
fiecărui copil al Tatălui ceresc ar trebui
să înceapă cu dispoziţia de a fi o
oglindire a slavei Lui, de a-I onora Numele Sfânt şi de a impregna fiecare filă
cu „mireasma cunoştinţei Lui”.
„Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui
de biruinţă în Hristos, şi care
răspândeşte prin noi în orice loc
mireasma cunoştinţei Lui.În adevăr,
noi Suntem, înaintea lui Dumnezeu, o
mireasmă a lui Hristos printre cei ce
Sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce
Sunt pe calea pierzării”
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bătăliile cu care te vei confrunta.
Chiar situaţiile în care te vei simţi
slab, nu sunt altceva decât stări premeditate pe care Dumnezeu le va permite, tocmai ca să îşi arate slava. De
fapt, va fi plăcerea lui Dumnezeu să-şi
manifeste puterea nemărginită acolo
unde slăbiciunea omului este evidentă
şi recunoscută.
Indiferent de situaţiile în care te vei
afla, nu te teme. Păşeşte încrezător
înainte, ştiind deja că în Cristos, tu ai
primit har suficient ca să poţi învinge.
Poate vor fi clipe de lacrimi şi
durere, în care plânsul şi jalea vor fi
singurele cânturi care îţi vor petrece
urâtul. Însă nici chiar atunci, să nu
cumva să uiţi că Domnul ţi-a dat har
suficient pentru ca lacrimile să-ţi fie
şterse, suspinul alinat, iar inima
mângâiată.
Nu toate zilele îţi vor fi senine, pen-

pastor Daniel Chereji

Lupu Amalia

CERTITUDINI ŞI PROMISIUNI
„Adu-ţi aminte de zilele din vechime,
Socoteşte anii, vârstă de oameni după
vârstă de oameni, Întreabă pe tatăl tău
şi te va învăţa, Pe bătrânii tăi şi îţi vor
spune.” (Deuteronomul 32:7)
Privind în urmă la zilele trecute, suntem chemaţi să ne aducem aminte şi să
recunoaştem lucrările lui Dumnezeu în
viaţa noastră. Cu cât lumea din jurul
nostru devine mai agitată, mai nestatornică şi mai lipsită de siguranţa zilei
de mâine, copilul lui Dumnezeu are
harul şi bucuria de a se simţi în
siguranţă, având certitudini de nezdruncinat.
Mântuirea noastră este o certitudine
atâta vreme cât ea nu depinde de puterea şi de voinţa noastră omenească.
Iertarea noastră şi împăcarea cu Dumnezeu este rezultatul harului lui Dumnezeu şi a jertfei mântuitoare a
Dom-nului Isus Cristos. Ocrotirea noastră este şi ea o certitudine şi o dovadă
că Dumnezeul nostru este atotputernic
şi că El nu depinde de nimeni şi de
nimic ci noi suntem cei care avem
nevoie şi avem parte de protecţia Sa.
Apoi certitudinea apartenenţei noastre
este un adevăr care ne mângâie şi ne dă
curaj să trăim plini de încredere că orice
s-ar întâmpla cu lumea din jurul nostru
viaţa noastră este în mâinile Sale.
Nu ştim ce se va întâmpla în anul în

care tocmai vom intra, dar ştim cu
siguranţă, avem certitudinea, că atâta
timp cât vom alege să stăm lipiţi de
Dumnezeu, de Domnul nostru Isus
Cristos, nimeni şi nimic nu ne poate
răpi bucuria de a fi copiii lui Dumnezeu
şi de a trăi frumos în mijlocul unei lumi
care se urâţeşte tot mai mult.
Copilul lui Dumnezeu este omul
copleşit de bunătatea, de harul şi de
belşugul de binecuvântări din partea lui
Dumnezeu. Privind în urmă la viaţa sa
din trecut, el este cel care vede şi
trăieşte zi de zi certitudinile mântuirii,
ocrotirii şi apartenenţei sale la familia
lui Dumnezeu şi toate acestea sunt motive de mângâiere sufletească, de
speranţă şi de încredere nezdruncinată
în înţelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Privind în viitor, el trăieşte cu
nădejdea ancorată în promisiunile lui
Dumnezeu cu privire la sprijinirea sa,
la călăuzirea sa şi la minunea proslăvirii
sale.
Acestea sunt gândurile pe care copilul
lui Dumnezeu le va lua cu sine şi pentru
anul ce-i stă înainte, convins fiind, că
cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu se vor împlini până
la cea din urmă frântură de slovă.
Să aveţi un an nou binecuvântat, cu
Domnul Isus Cristos!
Cu drag, Claudiu Lupu

Mulţumirile mele aduse Domnului
pentru anul 2012 sunt în primul rând:
mântuirea primită în dar, pacea şi
liniştea din familie, binecuvântările
revărsate în viaţa mea de când urmez
Cuvântul Lui. Îi mulţumesc pentru că
mi-am găsit locul într-o biserică după
Cuvântul lui Dumnezeu.

Aşteptările pentru anul care urmează
sunt în primul rând ca Domnul să mă
ţină în viaţă şi să-mi dea înţelepciune să
împlinesc cuvântul Lui şi să lucreze la
inima soţiei mele pentru a ne uni în sângele Lui.
Călin Ghiman
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