Continuare din pag. 3

tiţi spre lumea de dincolo… Şi dacă sufletul ne-a fost atins de dragostea lui
Dumnezeu, privim cu dor spre
dimineaţa când îl vom întâlni… când
cerul va deveni casa noastră eternă şi
când prezenţa Domnului va face din
noi, fiinţe nemuritoare şi fericite pentru
eternitate…
Dar până atunci, ochii noştrii mai varsă
lacrimi… şi mai scăpăm câte-un geamăt
şi un vaiet… Ne mai zgârie cruntă durerea… sau lipsa… dar, nu pentru multă
vreme… căci în curând, Domnul va
reveni !
COPERTĂ LITERARĂ
(5;7)
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Duminică : Apocalipsa 21 : 4
Luni : Psalmul 121 : 2 - 3
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Rugaţi-vă :

Aflaţi prin anagramare numele unui
autor şi una din cărţile sale.
COPERTA LITERARĂ. Este un alt joc
din familia anagramei. Se prezintă sub
forma unei coperţi de carte, cu un nume
de autor şi un titlu, care pot fi fictive sau
reale şi din care, prin anagramare (amestecare), se vor obţine numele unui autor şi
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- pentru servicii divine înălţătoare în
care să fie onorat numele Domnului
- pentru o închinare în duh şi în
adevăr
- pentru musafirii Casei Domnului
- zădărnicirea planurilor Diavolului
- pentru cei care au hotărât să îl urmeze
pe Domnul să fie întăriţi şi să nu dea
înapoi
- pentru cei din biserica noastră care
trec prin încercări şi suferinţe

C

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
An XIII, nr. 624 din 11 noiembrie 2012

Anunţuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00
ora 18.00
ora 17.00
ora 09.30
ora 10.00
ora 17.00

Repetiţie de cor
Închinare şi studiu biblic
Întâlnire de tineret
Grupuri de rugăciune
Serviciu de închinare
Serviciu de închinare

“Isus Cristos este Domnul !”
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u siguranţă că aţi auzit
vorbindu-se foarte mult în
lumea
creştină
despre
influenţele demonice. Oameni de bună
credinţă, îşi exprimă îngrijorarea, rostind
cu teamă că prezenţa malefică este
puternică, distructivă şi înfricoşătoare.
Ba chiar şi insuccesul în lucrarea de
câştigare a sufletelor pentru Dumnezeu
precum şi regresul spiritual sau stagnarea
multor biserici, este pusă pe seama
activităţii Celui rău.
În principiu, aceste afirmaţii sunt justificate. Biblia însăşi spune că: „Căci noi
n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile
cereşti.“ Efeseni 6:12 .
Ceea ce pierdem însă din vedere,
este că a sta cu privirea
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a zis: „Doamne, deschide-i ochii să
vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai
şi de care de foc împrejurul lui Elisei.“
2 Împãraţi 6:15-17
Dezobişnuiţi să ne asumăm responsabilitatea pentru eşecurile din vieţile
noastre, mai degrabă dăm vina pe
influenţele demonice care sunt în jurul
nostru. Dar căderile, ezitările şi
fluctuaţiile în credinţă nu îşi găsesc justificarea atunci când ştim că lumea
spirituală nevăzută care este de partea
noastră, este mai puternică.
Deşi trăim în mijlocul unei lumi
nelegiuite în care Diavolul acţionează cu
putere şi furie, noi nu ne temem, nu dăm
înapoi şi nici nu intrăm în panică.
Cu spirit de prudenţă, cu atitudine
veghetoare, ştim să ne păzim de atacurile
Celui rău, dar mintea şi privirea noastră
nu sunt orientate nicidecum spre Diavolul ci spre Dumnezeu.
Noi nu ne ascundem de Diavol şi nici
nu fugim de el. dimpotrivă, noi aşteptăm
ca el să fugă de noi, deoarece suntem
angrenaţi într-o ofensivă cerească, în care
Biserica lui Cristos, condusă din cer, atacă
redutele Diavolului cu convingerea fermă
că „…porţile Locuinţei morţilor nu o vor
birui.“ Matei 16:18. Noi ştim că suntem
mai puternici, noi ştim că suntem mai
mulţi, noi avem promisiunea protecţiei
Domnului:
„Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă…“ 1Petru 1:5
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plină de teamă pironită spre lucrările
Diavolului şi doar a ne mira de ceea ce
face, este o greşeală.
Diavolul este plin de satisfacţie când
îi aude pe copiii Domnului vorbind cu
îngrijorare şi teamă despre activităţile
sale.
Ca şi oameni ai lui Dumnezeu, deşi
nu avem voie să ignorăm prezenţa şi
activităţile Diavolului, noi nici nu ne
temem şi nici nu privim hipnotizaţi spre
activităţile acestuia.
Dumnezeu doreşte mai degrabă ca
privirea, mintea şi inima noastră să fie
orientate spre lucrurile şi lumea Lui.
Pe cât de adevărat este că suntem
înconjuraţi de forţe spirituale demonice
care încearcă să ne abată de la calea
credinţei, tot atât de adevărat este că în
jurul nostru există o lume spirituală
nevăzută, formată din domnii şi stăpâniri
care sunt sub comanda şi ascultarea de
Dumnezeul Atotputernic, gata să ne
ajute, să ne sprijine şi să intervină în
favoarea noastră atunci când Dumnezeu
porunceşte acest lucru.
Ca să putem înţelege şi pătrunde
această realitate, avem nevoie ca ochii
credinţei să ne fie deschişi. Atunci,
asemenea robului lui Elisei, am vedea cu
uimire că mai mulţi sunt cei cu noi decât
cei cu ei. „Slujitorul omului lui Dumnezeu
s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a ieşit. Şi iată
că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi care.
Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu:
„Ah! domnul meu, cum vom face?” El a
răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt
cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi

pastor Daniel Chereji

“Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”
Isaia 41:10
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Cu ochii aţintiţi spre cer...
Un salon mic, întunecos, găzduieşte trei
bărbaţi... unul mai bolnav decât celălalt...
Diagnosticul fiecăruia, cuprinde pe
lângăalţi termeni medicali, un cuvânt care
ne face să respirăm mai greu şi să
oftăm...cuvânt care are o semnificaţie
tragică şi de cele mai multe ori, finală...
Toţi ştim ce înseamnă acest cuvânt şi tuturor parcă ne e greu să-l rostim: cancer...
Salonul următor, are şase paturi. Acolo
şase oameni se luptă cu mai mult sau mai
puţin curaj, cu aceeaşi boală
necruţătoare... Şi, dacă faci câţiva paşi pe
hol, înainte şi în spate, la stânga şi la
dreapta, vezi aceeaşi înverşunată luptă cu
boala, în zeci de fiinţe omeneşti... Dacă ai
trăit experienţa de-ai fii alături unei fiinţe
dragi când se lupta sau se stingea de
această boală, atunci înţelegi mult mai
mult decât pot exprima aceste rânduri...
Doctori preocupaţi, încearcă să aducă
vindecare iar asistente pricepute, cu multă
îndemânare, depun orice efort pentru a
dărui mângâiere şi alinare... Lupta e
dură... şi toţi cei implicaţi recunosc şi se
supun autorităţii divine.
În mulţimea de ochi ce exprimă disperare şi spaimă, parcă împotriva oricărei
normalităţi, găseşti câţiva, acare sunt altfel... care sunt liniştiţi... şi împăcaţi...care
mai au speranţă... oameni care pot să
privească moartea în faţă... care nu devin
nemulţumiţi, ci mulţumitori... oameni
SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU
( monoverb 4 - 6 )

care nu se răzvrătesc împotriva „sorţii” şi
nu întreabă la nesfârşit „ De ce?”, ci
liniştiţi îşi trăiesc ultimele clipe, privind
cu ochii, dincolo... în cealaltă lume, undei aşteaptă glorioasa întâlnire cu Domnul
lor. Şi aceşti copii de Dumnezeu nu au
nimic de reproşat, nimănui... îşi rabdă
suferinţa şi durerea, se bucură când îi văd
pe cei dragi pe lângă ei şi se încred puternic în mâna tare a Domnului.
Şi am auzit un glas tare care ieşea din
scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi
ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge
orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu
va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi
au trecut.” (Apocalipsa 21:3-4)
Iată ce cred puternic, şi ce speranţă au
în suflet copiii Domnului!
Şi când crezi în astfel de promisiuni
făcute de Domnul Domnilor şi Împăratul
Împăraţilor, de Dumnezeul Atotputernic,
ce importanţă ar mai putea avea boala sau
sănătatea de pe pământ; sărăcia sau
bunăstarea oferită de lumea aceasta… De
fapt, tot ce este important, este dincolo…
pe-aici trecem doar… nu putem trece
oricum, ci doar încrezându-ne şi bizuindu-ne pe Cuvântul Său. Şi dacă mintea
ne-a fost luminată de Cuvântul Divin, atunci ochii ne stau aţin- Continuare pag. 4
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