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Gândirea excesivă la lucrurile de pe
pământ produce oameni cu un caracter
posac. Aşa se formează creştinii pentru
care venitul la biserică este obositor,
dărnicia o obligaţie enervantă, primirea de oaspeţi cheltuială şi deranj, etc.
Cu cât eşti mai antrenat în a te preocupa cu lucrurile lui Dumnezeu, cu atât

vei fi mai binecuvântat şi vei putea fi o
binecuvântare pentru cei din jur.
Nicu Lăcătuş

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Încercări şi suferinţe
„În Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să
intrăm prin multe necazuri.” Fapte 14:22
Cei credincioşi trăiesc în viaţa aceasta
frumuseţea iubirii, a păcii şi a bucuriei
Domnului Isus Cristos. Cu toate acestea,
viaţa lor nu este scutită de suferinţe,
necazuri, boli, greutăţi. De fapt, uneori se
întâmplă că suferinţele vin peste ei tocmai
pentru că sunt credincioşi. Biblia nu ne
învaţă că cei credincioşi vor fi feriţi de
suferinţă şi greutăţi în viaţă. Dimpotrivă
trebuie să ne aşteptăm să întâmpinăm
greutăţi de tot felul.
Tot Biblia ne încurajează şi ne promite
că Dumnezeu nu ne va părăsi şi va fi cu
noi până la sfârşit. De multe ori Dumnezeu îngăduie în viaţa noastră încercări
şi suferinţe pentru a ne întări caracterul,
a dovedi credinţa adevărată, a ne apropria
mai mult de El şi pentru a ne îndrepta
viaţa spre gloria viitoare.
Dumnezeu are un scop al dragostei
când permite încercarea şi ne asigură că
planurile Lui vor fi împlinite. El nu este
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un simplu spectator, care stă alături, fără
a da un ajutor, în timp ce noi ne chinuim
în suferinţă. Dumnezeu dă cu mână largă
din puterea Sa. Noi avem un Dumnezeu
mare care face lucruri mari şi atunci când
credem că nu mai avem nicio soluţie, nu
mai putem face nimic, Dumnezeu vine cu
soluţia şi ne dă biruinţă. Cheamă-L pe
Domnul în încercările tale şi sigur El îţi
va răspunde dacă-L chemi cu sinceritate.
Îi mulţumesc din toată inima mea că
de atâtea ori îmi răspunde în momente
când nu mai pot. El vine cu mâna Lui cea
Atotputernică şi-mi ia toate durerile mele.
De aceea nu pot decât să-mi încredinţez
viaţa în mâna Domnului şi să trăiesc şi pe
mai departe cu devotament faţă de El
Domnul şi Mântuitorul meu, să-mi
aţintesc privirea spre slava viitoare, ştiind
că sunt iubită de El, să-I mulţumesc frumos că mi-a pregătit un viitor glorios într-o fericire desăvârşită, în splendoarea
slavei Sale. Amin!
Olga Berchi
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Anunţuri

Luni
Joi

ora 18.00 Şedinţă de comitet
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :

Duminică
Duminică
Duminică

Cum va fi venirea Domnului
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

“Isus Cristos este acelaşi – ieri, astăzi şi în veci! “ Evrei 13:8
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Încercări şi suferinţe

Oamenii din zilele noastre trăiesc
ca şi cum cineva le-ar fi furat timpul
sau cel puţin o parte din el. Aleargă, se
zbat, trudesc şi cu toate acestea timpul
parcă nu le mai ajunge.
Este ca şi cum un balaur fioros şi
nesătul ne-ar fi înghiţit timpul.
Implicit odată cu graba şi lipsa de
timp a survenit şi oboseala. Pe zi ce
trece oamenii devin mai obosiţi şi mai
stresaţi. Oboseala atrage după sine
irascibilitate, scade randamentul şi
eficienţa productivităţii profesionale
iar relaţiile interumane sunt tot mai
greu de menţinut în limitele rezonabile
ale unor fiinţe create pentru comuniune.
Ceea ce este şi mai rău stă în faptul
că Diavolul îşi freacă mâinile de
plăcere, pândindu-şi cu nesaţ, din
umbră, victimele. Este deja un fapt
cunoscut că minţile şi trupurile
obosite sunt un teren
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S-a lăsat dominat de timp şi nici
n-a fost în întârziere decât dacă şi-a
planificat acest lucru.
Nu avem menţionat niciunde în
Noul Testament că ar fi alergat, că
s-ar fi grăbit sau că ar fi fost în criză
de timp. Iar acest lucru s-a întâmplat pe vremea în care umblatul pe jos
era principalul mijloc de locomoţie.
Cu toate acestea, la sfârşitul anilor
petrecuţi pe Pământ, Cristos îşi înainta
raportul de activitate către Tatăl Său
din cer cu menţiunea:
„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am
sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o
fac.“ Ioan 17:4.
Dacă vrei să scapi de corvoada şi
tirania timpului, este obligatoriu să
intri în ritmul Domnului. Reglează-ţi paşii după paşii Lui. Ia în considerare că El a avut timp să-şi înceapă
dimineaţa devreme cu rugăciune, a
avut timp să mediteze, să fie singur, dar
de asemenea a fost deosebit de activ în
public, a pre-dicat, a învăţat mulţimile,
a vindecat bolnavii, a alinat suferinţele
de tot felul, făcându-şi timp pentru
toate.
Tiparul lumii alunecă ireversibil
spre prăpastie şi ruină. Ieşi din acest
carusel al morţii, leapădă povara urgentului şi trăieşte-ţi timpul pus la
dispoziţie cu Domnul Isus din perspectiva eternităţii.
pastor Daniel Chereji

Timpul este ceva ce nu poate fi cumpărat, însă timpul dat de Dumnezeu
fiecăruia, poate fi folosit cu înţelepciune. Dan Matei
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Asemeni fluturilor fără aripi,
Vulturilor fără zbor,
Furtunilor fără valuri,
Stejarului fără ghindă
Diamantului lipsit de strălucire
Este sufletul meu atunci când
Nu e frânt, zdrobit, şlefuit, mistuit,
De puterea Duhului Tău Sfânt.
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vulnerabil pentru Satan.
În astfel de circumstanţe nici nu mai
poate fi vorba de întreţinerea şi
menţinerea unei vieţi spirituale de calitate. Viaţa spirituală are un ritm propriu care nu face nicidecum casă bună
cu graba şi nici cu oboseala.
Încărcat cu un milion de probleme,
omului modern îi este peste mână să
mai aibă chef de preocupări spirituale.
Oboseala cronică îl face să caute odihnă
iar pentru ca să se poată bucura de acest
lucru el ştie că rugăciunea sau cititul
Scripturii nu figurează pe lista mijloacelor care l-ar ajuta să se recreeze.
Acestea sunt discipline care cer
prospeţime şi concentrarea maximă a
atenţiei.
Aşa se face că până şi creştinul
zilelor noastre îşi încheie ziua
zbuciumată amăgindu-se cu „recreaţia”
televizorului sau a internetului, lucruri
care de fapt nu fac decât să producă mai
mult stres şi oboseală.
În astfel de circumstanţe lucrurile
vor merge din rău în mai rău până vom
ajunge să fim secătuiţi de orice puteri
şi resurse spirituale.
Omului care doreşte să stea în voia
Domnului nu-i mai rămâne decât să îşi
regândească utilizarea timpului dintr-o
perspectivă cristică.
Domnul Isus a trăit în lumea
noastră exact ca şi noi. A cunoscut limitarea timpului şi a avut experienţa
oboselii istovitoare. Însă niciodată nu

Asemeni norilor fără ploaie,
Florilor fără parfum,
Vântului fără adierea lină,
Răsăritului fără apus,
Începutului fără sfârşit,
Este făptura mea searbădă,
Golită de conţinut şi sens
Fără prezenţa Duhului Sfânt!
Asemeni mării fără adâncuri,
Cerului lipsit de nemărginire,
Firelor de iarbă care nu sunt
Mângâiate de roua proaspătă,
binefăcătoare,
Înviorătoare a fiecărei dimineţi
Este lăuntrul meu când nu e
Udat, hrănit, adăpat, umplut
De plinătatea prezenţei Duhului Sfânt.

Asemeni copilului ce-şi cunoaşte Tatăl,
Sufletul meu tînjeşte de dor
După plinătatea prezenţei Tale,
Te caută, se contopeşte cu Tine.
Asemeni unei ploi târzii de vară,
Fiinţa mea e inundată de roada
dătătoare
De pace, bucurie şi dragoste a Duhului
Sfânt.
Eşti minunat, desăvârşit, neasemuit
de frumos şi sfânt, Doamne!
Fii glorificat, pentru prezenţa
binefăcătoare a
Duhului Tău Sfânt care transformă,
mistuie şi mângâie fiinţa mea,
cu fiecare clipă!
Claudia Virginia Hosu

Lucrurile de sus
„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele
de pe pământ.” Coloseni 3:2
Am citit recent despre un tânăr care,
într-o zi a găsit pe stradă cinci dolari. De
atunci încolo şi-a trăit tot restul vieţii umblând cu privirea în jos, spre pământ
sperând să găsească în continuare cât mai
multe lucruri valoroase. În următorii
treizeci de ani a mai acumulat şaptezeci
de dolari şi a colecţionat 39.119 alte
obiecte mărunte ca: ace, insigne, broşe,
cuie, etc.
Dornici de a găsi comorile valoroase pe
care viaţa ni le pune la dispoziţie, de cele

mai multe ori facem greşeala de a confunda lucrurile de pe pământ cu
adevăratele comori. De multe ori, chiar şi
noi, copiii lui Dumnezeu, cei care
aparţinem cerului, trăim ca şi cum
pământul ar fi casa noastră.
Orice preocupare excesivă pentru a avea
lucrurile lumii acesteia, orice obsesie care
ţine de cele de pe pământ, îngrijorările,
gândurile şi planurile care concentrează
mai mult decât necesar resursele noastre
în lucrurile pământului; toate acestea ne
duc la prăbuşire, nu la propăşire
spirituală.
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