Omul lui Dumnezeu a răspuns:”Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât
atât”
2 Cronici 25:9
Viaţa ta a ajuns într-un punct în care
eşti aproape să te înfrângi sub povara
insuportabilă a necazurilor şi a problemelor? Indiferent cât de dificilă şi de
imposibilă ar fi situaţia ta, Domnul Isus
nu îţi va spune niciodată: ”Copilul meu,
problema ta este prea grea pentru mine”.
“Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc
tare, râurile se umflă cu putere dar mai
puternic decât vuietul apelor mari şi mai
puternic decât vuietul valurilor năpraznice
ale mării este Domnul în locurile cereşti.”
Psalmul 93:3-4
Chiar dacă valurile suferinţei tale vuiesc
puternic, Domnul este mult mai tare.
Când Natanael l-a întâlnit pe Domnul
Isus Cristos pentru prima dată şi a rămas
uimit de ceea ce i-a revelat, Domnul i-a
promis: ”Lucruri mai mari decât acestea
vei vedea” Ioan 1:50. Domnul Isus este

mult mai mare, mai minunat, mai plin
de dragoste şi mai îndurător decât l-am
experimentat noi! Într-o zi vom exclama
în cer: “nu mi s-a spus nici pe jumătate
cât de minunat este”!
Când ne rugăm şi punem înaintea
Domnului nevoile noastre, adesea problemele par imposibil de rezolvat, muntele
prea înalt de urcat sau calea prea
întunecată pentru a putea fi străbătută..
Oricum ar arăta calea ta, textul din Efeseni 3:20 mărturiseşte că Dumnezeu
:”poate să facă nespus mai mult decât cerem
sau gândim noi”.
În final, să nu uităm că oricât de negru
ar fi întunericul spiritual din jurul nostru,
noi îl avem alături pe Cel ce e Lumina
Lumii Ioan 8:12
Trebuie să venim la Isus cu tot ceea ce
ne apasă, deoarece El însuşi a spus: ”pe cel
ce vine la mine nu-l voi izgoni afară” Ioan
6:37
Cu simpatie, Zâna Meţac

Rugaţi-vă pentru :
- corul bisericii care va fi plecat duminică după-amiază împreună cu fratele
pastor în misiune la Cehei: fie ca Domnul să le poarte de grijă la plecare şi la
venire, Domnul să lucreze prin Cuvântul
vestit, prin cântare, prin poezie şi prin
toate Dumnezeu să fie înălţat.
- cei bolnavi din Trupul lui Cristos

- biserica noastră să
fie un model în slujire
- pentru prietenii
bisericii noastre
- pentru ce dragi
din familiile noastre
care sunt nemântuiţi
Rugaţi-vă neîncetat.
1 Tesaloniceni 5:17
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Anunţuri
Luni
Joi

ora 18.00 Şedinţă de comitet
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Sfătuiţi-vă unii pe alţii
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10 şi 17 Servicii de închinare
Corul şi tineretul intră în vacanţă - Domnul să-i
binecuvinteze şi să le poarte de grijă !

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

AVEM UN
ÎMPĂRAT VEŞNIC
„Domnul stătea pe scaunul Lui de
domnie când cu potopul, şi Domnul
împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de
domnie.“
Psalmi 29:10
Dorinţa de a deţine putere aici pe
pământ este o iluzie care îi amăgeşte pe
mulţi dintre cei îmbătaţi de microbul
An XIII, nr. 606 din 08 iulie 2012
puterii. Mai repede sau mai târziu astfel
de oameni se vor trezi scoşi afară de pe
scena istoriei având gustul amar al unei
înfrângeri usturătoare, pentru ca la rânDIN CUPRINS:
dul lor cei care vin să-i înlocuiască să se
pag. 2 Duhul Sfânt ca şi Mângâietor aleagă cu aceleaşi crunte dezamăgiri.
Nu degeaba se spune că la înpag. 3 Cercetarea Duhului Sfânt
tronarea împăraţilor romani, chiar
în urma împăratului
Continuare pag. 2

uzurpat, nu poate fi alungat, nu poate
fi suspendat.
Oricât de incomode ni s-ar părea
poruncile Sale, nu le putem sta
împotrivă. Voii Sale nu i se poate
aduce amendamente iar peste autoritatea Sa nu se poate trece.
Ce zice El aceea se face şi ceea ce
doreşte se îndeplineşte.
Însă voia Lui nu este capricioasă şi
nici nedreaptă. Legile Sale sunt mai curate decât aurul iar planurile Lui mai
drepte decât linia orizontului.
Dumnezeu este un Stăpân care
domneşte cu dragoste, cu înţelepciune
şi chibzuinţă. Universul stă în picioare
din cauza Lui, lumea nu se clatină pentru că El stă pe tron. Noi ne bucurăm
de viaţă datorită îndurării Sale. Tocmai
de aceea într-o lume în care oamenii îşi
dispută o putere vremelnică, copiii
Domnului îşi pot linişti inima ştiind că
Împăratul lor nu este vremelnic, El stă
în cer, tronul Lui nu se clatină,
împărăţia Sa este veşnică iar ei au
siguranţa că vor împărtăşi pentru totdeauna cu El această minunată slavă.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

mergea un soldat care ardea un fuior de
in rostind cu tâlc cuvintele lui Patricius:
sic transit gloria mundi, adică aşa trece
slava lumii.
Nici o clipă nu ne putem permite să
uităm că suntem oameni, că suntem
trecători şi că slava lumii trece la fel ca
spuma din valuri.
Există însă în acest Univers o
persoană a cărei glorie nu păleşte, nu se
clatină, nu poate fi uzurpată şi nu se
termină niciodată.
Domnul este cel care împărăţeşte
dintotdeauna şi pentru totdeauna. Când
au fost aduse în fiinţă planetele, galaxiile, constelaţiile şi toate lumile celeste,
Dumnezeu era pe tron. Slava Lui era de
necuprins şi a rămas întotdeauna aşa.
Pe faţa Pământului au apărut imperii
care au strălucit o vreme pentru ca apoi
să se piardă în negura istoriei. Ici şi acolo
s-au ridicat oameni cu pretenţie de zei
atotputernici dar şi peste ei s-a aşternut
colbul timpului.
În tot acest timp doar autoritatea lui
Dumnezeu a rămas neatinsă. El
domneşte suveran pe tronul din cer.
Răzmeriţele nu îl pot atinge, nu poate fi

Duhul Sfânt ca şi Mângâietor
Nu intenţionez doar să vă aduc în
atenţie câteva versete din Sfânta
Scriptură, în care ni se spune despre
Duhul Sfânt că este Mângâietorul, unul
dintre multele atribute pe care le are
Duhul Sfânt în viaţa credinciosului şi
implicit a bisericii, (Ioan 4:15-16, 14:26,
15:26), ci chiar mai mult aş dori ca prin
ceea ce vă spun, să fiţi încurajaţi de unul
care a fost şi este beneficiar al mângâierilor, îndemnurilor, încurajărilor în
diferite situaţii de acest Mângâietor-
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Duhul Sfânt.
În fiecare zi duc lupta aceasta împotriva firii mele pământeşti, pentru ami păstra statul de fiu răscumpărat, prin
jertfa Domnului Isus Cristos. Galateni
5:17, 5:24, 1Cor.9:27.
Nu am avea sorţi de izbândă în lupta
aceasta de nu am fi însoţiţi de Duhul
Sfânt, Mângâietorul, prin atenţionări,
mustrări, încurajări. Ioan 14:26.
continuare în pagina 3

Cercetarea Duhului Sfânt
Chiar dacă este a treia persoană în
Sfânta Treime, Duhul Sfânt are o mare
importanţă în viaţa creştinului pentru
că doar cu ajutorul lui îl descoperim pe
Domnul Isus.
Viaţa noastră se schimbă în totalitate
din momentul în care Duhul Sfânt
trimis de Dumnezeu Tatăl, cercetează
inima noastră şi ne convinge de păcat.
El ne arată calea pe care trebuie să o
urmăm, fără a ne gândi la ce lăsăm în
urmă.
Până la cercetarea Lui, noi vedem
totul în ceaţă, însă El face ca ceaţa şi întunericul să dispară aducându-ne lumina sfântă a Domnului Isus.
Şi nimeni nu zice: ,,Isus este Domnul
decât prin Duhul Sfânt" 1 Corinteni
12:3b
În fiecare an am sărbătorit alături de
familia mea coborârea Duhului Sfânt
dar niciodată nu am ştiut importanţa
acestei sărbători. Sărbătoream alături de
toţi oamenii '"zis-creştini" însă
niciodată nu am fost interesată de rolul
pe care El l-ar putea avea în viaţa mea
personală.
Mulţumiri fie aduse lui DumnezeuTatăl nostru din ceruri care în marea Sa
dragoste a ales o zi, în care a trimis

Duhul Său cel Sfânt să mă cerceteze pe
mine, apoi pe restul familiei mele
arătându-ne lumina sfântă a evangheliei
Domnului nostru Isus Cristos.
Viaţa noastră s-a schimbat total de
când Duhul Sfânt ne-a cercetat
aducând cu El multe daruri spirituale
pe care noi le căutam de mult timp şi
nu ştiam cum să ajungem la ele: pacea
sufletului, siguranţa vieţii veşnice,
dragostea de oameni.
Este aşa de minunat când El te
cercetează, te pune în părtăşie cu Domnul Isus dăruindu-ţi atâta libertate de a
vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune.
Toată viaţa care mi-a mai rămas de
trăit aici jos pe pământ doresc ca Duhul
Sfânt să fie singurul Duh care mă
călăuzeşte şi de care să ascult neîncetat.
Dorinţa mea este ca Duhul Sfânt
care locuieşte în mine, să se simtă ca
acasă înlăuntrul meu, să-mi dea
călăuzire în fiecare zi a vieţii mele, să mă
ajute să-i iubesc pe toţi oamenii şi să mă
rog pentru ei ca să-i pot conduce la
Domnul Isus să primească mântuire.
“Căci toţi ceice sunt călăuziţi de
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai Lui
Dumnezeu.”
Eva Silaghi

continuare din pagina 2

suferinţe, privaţiuni de tot felul, însă
acelaşi Duh Sfânt-Mângâietorul este
acela care ne mângâie prin cuvintele
apostolului Pavel, în Romani 8:16-18, 1
Tesaloniceni 4:14, 4:18 “Mângâiaţi-vă dar
unii pe alţii cu aceste cuvinte”, spune
Mângâietorul, Duhul Sfânt!
Cornel Sabou

Din prea plinul dragostei Sale, Domnul
Isus ne spune în Ioan 14:18:” Nu vă voi
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”, cuvinte care au o încărcătură emoţională şi
plină de mângâiere.
Mulţi credincioşi, fraţi de-ai noştri în
Domnul Isus, trec prin încercări,
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