URMÂND EXEMPLUL LUI CRISTOS

EDITORIAL

“Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în
Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui
Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci
S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip
de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.”
Filipeni 2:5-7
Domnul Isus Cristos ne stă înainte ca
cel mai măreţ exemplu de smerenie nu
numai prin gândul care L-a avut, ci mai
ales prin aceea că acel gând l-a transformat
în faptă., în clipa în care a acceptat să ”Se
dezbrace pe Sine însuşi şi să ia chip de rob,
făcându-Se asemenea oamenilor.” Un gând
oricât de măreţ sau nobil ar fi, dacă nu
devine realitate şi dacă nu e transformat
în faptă, nu este de folos.
Privind la viaţa pământească a Domnului Isus, vom observa că începând de la
Betleem şi până la Golgota, trăsătura
fundamentală a vieţii Sale a fost smerenia.
Aşa a fost şi naşterea Sa şi aşa a fost întreaga Sa trăire. Domnul Isus Cristos nu
a umblat după o slavă deşartă, ci a trăit
smerit, realizând în felul acesta gândul pe
care L-a avut de la început. Ce minunat a
apărut Domnul Isus în privinţa aceasta, în
faţa ucenicilor Lui, în ultima seară a vieţii
Sale pământeşti, când, în timp ce ucenicii
se certau între ei fiind stăpâniţi de gânduri
de înălţare şi întâietate, El, Învăţătorul lor,
s-a încins cu ştergarul, a luat ligheanul cu
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apă şi le-a spălat picioarele, spunând:
” Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi
să faceţi cum am făcut Eu.” Ioan 13:15
Cu adevărat, Domnul Isus Cristos a
putut afirma cu toată autoritatea :”…
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt … smerit
...” Matei 11:29, nu numai pentru că El
” S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor”, ci şi pentru că S-a făcut pildă de cea
mai mare smerenie, prin viaţa trăită ca Fiu
al Omului.
În faţa unei aşa extraordinare pilde a
Domnului Isus Cristos, de totală lepădare
de Sine, noi credincioşii nu putem decât
să o urmăm.
Dan Matei

Anunţuri
Joi

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Venirea Domnului. Evenimente premergătoare
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

ADEVĂRATUL
HAR
„V-am scris…ca să vă sfătuiesc şi să
vă adeveresc că adevăratul har al lui
Dumnezeu este harul acesta de care v-aţi
alipit.“
1 Petru 5:12
Lucrurile autentice şi de valoare
au fost întotdeauna imitate. Nu
este de mirare că şi în privinţa
harului lui Dumnezeu s-a încercat
falsificarea acestuia.
Petru le scrie credincioşilor tocmai pentru ca să le adeverească faptul că ei s-au alipit de adevăratul
An XIII, nr. 614 din 02 septembrie 2012
har.
Chiar dacă există posibilitatea
întâlnirii cu falsul şi eroarea, pentru
copiii lui Dumnezeu adevărul nu
DIN CUPRINS:
este o taină.
Noi putem măsura orice fel de
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ne putem baza pe afirmaţiile de
netăgăduit ale Domnului. Noi am
întâlnit harul. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne-a
fost arătat. Inima noastră a fost
înnoită de acest har. Noi trăim
în baza harului lui Dumnezeu.
Harul ne-a schimbat statutul, harul
ne-a adus iertarea, harul ne-a asigurat mântuirea şi ne-a dăruit veşnicia.
Dar beneficiarii adevăratului har
pot fi cunoscuţi cu uşurinţă. Noua
lor viaţă poate fi observată de la
distanţă. Astfel de oameni nu trăiesc
cu picioarele în două luntre. Ei nu
îşi împart viaţa între Dumnezeu şi
Mamona. Pe chipul lor străluceşte
măreţia lui Cristos. Sunt îmbrăcaţi
cu mulţumire şi le poţi citi smerenia
nevredniciei pe faţă. Oamenii care
s-au alipit de adevăratul har se
adapă numai din har, lumina le este
Cristos iar Duhul le este povaţa.
Aceşti oameni se tem de păcat, fug
de nelegiuire iar dorinţa lor supremă
este să stea alipiţi de Domnul harului. Pe ei nu îi interesează atât de
mult răsplătirile şi onorurile
pământului fiindcă au ochii
îndreptaţi spre răsplătirile veşnice
ale cerului.
Oare tu te-ai alipit de adevăratul
har? Să nu cumva să descoperi că
într-o lume a falsului ai trăit cu
amăgirea întâlnirii cu harul. Doar
când l-ai întâlnit pe Cristos şi ai devenit om nou curăţat prin sângele
Său poţi spune că te-ai alipit de
adevăratul har.
pastor Daniel Chereji

“Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;” Ioan 1:16
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ajuta să vedem limpede dacă ne-am
alipit sau nu de adevăratul har.
Când credinţa pe care o practici
este ancorată în Cristos Isus
înseamnă că te-ai alipit de
adevăratul har. Când crezi din toată
inima că doar El şi numai El îţi
poate ierta păcatele prin sângele
Său, înseamnă că te-ai alipit de
adevăratul har.
Când te-ai pocăit cu adevărat şi
ai renunţat la păcatele tale devenind
o făptură nouă, cu siguranţă că te-ai
apropiat de adevăratul har.
Ne întâlnim de prea multe ori în
zilele noastre cu un har ieftin, dezgolit şi dezbrăcat de esenţa lui
adevărată, un har care nu poate nici
mântui şi nici da fericirea dorită.
Cu mult prea multă uşurinţă oamenii au ajuns să confunde harul lui
Dumnezeu, ancorându-şi încrederea
în lucruri care în final le vor aduce
pieirea.
Desigur că primilor creştini nu
le-a fost chiar atât de uşor să aibă
certitudinea întâlnirii cu harul când
lumea în care trăiau le era ostilă,
potrivnică şi plină de dispreţ.
Dar tocmai când ne confruntăm
cu astfel de situaţii avem nevoie de
dovezile incontestabile ale Cuvântului lui Dumnezeu care să ne confirme adevărul şi să ne risipească
temerile.
Diavolul se va lupta ca în clipe de
cumpănă şi de bătălii spirituale
înverşunate să strecoare umbrele
negre ale îndoielii în sufletele noastre. Însă în clipe ca şi acestea noi
putem alerga la tăria Cuvântului şi

SĂRBĂTOAREA SPERANŢEI
„Vă spun că, de acum încolo nu voi mai
bea din acest rod al viţei, până în ziua
când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia
Tatălui Meu.”
Matei 26:29
Rodul viţei, sau vinul, simbolizează în
Biblie bucuria. Vinul cel nou pe care-l
vom bea cu El în Împărăţia Tatălui, care
urmează să fie deplin instaurată odată cu
a doua Sa venire, înseamnă bucuria nespus de mare şi fericirea eternă care va
caracteriza viaţa viitoare.
Domnul a ţinut neapărat să precizeze
aceste adevăruri escatologice, (despre lucrurile viitoare), deoarece peste doar
câteva ceasuri, atât El, dar şi ucenicii Săi,
aveau să treacă prin momente teribile, şi
tocmai de aceea voia să sădească în inima
lor, pentru ultima oară înainte de
moartea Sa, o speranţă privitoare la lucrurile Împărăţiei Tatălui.
Pentru noi cei de astăzi, aceste cuvinte
ale Mântuitorului, au menirea de a ne
aminti, ori de câte ori stăm la Masa
Domnului, că bucuria aceasta pe care o
simţim acum, fericirea aceasta pe care o
avem acum, pacea aceasta, siguranţa
aceasta, mângâierea de acum sunt doar
o mică parte din belşugul nemăsurat de
binecuvântări ce ne aşteaptă după
revenirea Domnului şi instaurarea
deplină a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Cina Domnului devine pentru noi o
Rugaţi-vă :
- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul
adunării
- pentru paza şi
ocrotirea Casei Domnului
- pentru cercetarea,

sărbătoare născută din lacrimile şi
suferinţele teribile ale Mântuitorului.
Cina Domnului este pentru copiii lui
Dumnezeu o sărbătoare deoarece este o
părtăşie sfântă şi plăcută a Bisericii
împreună cu Domnul Său, Isus Cristos.
Sărbătoarea aceasta însă, are de-a face
cu confruntarea noastră cu păcatul nostru şi implică pocăinţa noastră sinceră în
vederea iertării şi curăţirii. Nevrednicia
noastră devine vrednicie nu prin
meritele sau puterea noastră, ci prin
harul lui Dumnezeu şi acceptarea
noastră în virtutea jertfei ispăşitoare a lui
Cristos Isus, prin împărtăşirea noastră
cu trupul şi sângele Său.
Sărbătoarea aceasta este încununată de
speranţa pe care Domnul ne-o dă cu
privire la Împărăţia care va veni şi care
ne va aduce binecuvântări nenumărate
şi nemaisfârşite.
Cu dragoste în Cristos,
Claudiu Lupu

pocăinţa şi reabilitarea celor căzuţi
- pentru ca Dumnezeu să ne vorbească
exact ceea ce doreşte
- pentru fratele păstor: putere,
călăuzire, sănătate
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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