Nimic mai puțin decât pacea Ta, tăria
mea,
Nimic mai puțin decât Tine, cu tot ceea
ce ești,
Însemni, valorezi și faci pentru mine!
Ești viu, cu-adevărat vrednic de laudă,
Mărește-mi credința, speranța, tăcerea
și-ascultarea
Puterea, demnitatea, tăria mea sunt în
Tine, doar În Tine!
Umbrește-mă cu adierea lină a Duhului
Tău cel Sfânt,
Dreptatea, dragostea și frumusețea Ta, să
stăpînească ființa mea.
Fă-mă asemeni Ție și folosește-te de mine.
Spală-mi Doamne mintea cu Cuvântul
Tău.
Nimic nu poate fi asemuit cu Tine,
Ești sfânt, plin de bunătate și credincioșie,
Fii onorat pentru toate… de-aceea te
iubesc,
Domnul meu și Dumnezeul meu!

Aş putea da nume de oameni de care
Dumnezeu s-a folosit în mod deosebit
pentru încurajarea mea. Mă rog la
Dumnezeu ca şi eu la rândul meu să fiu
o încurajare, să pot să îmbărbătez
prin lucrurile simple pe care mi le-a dat
Dumnezeu (să iubesc necondiţionat, să
zâmbesc, să întind o mână) dar, pentru a
ajunge la un anumit standard dorit de

Dumnezeu trebuie să ne rugăm neîncetat
şi să ascultăm ce vrea El să ne spună în
fiecare moment al vieţii noastre.
"Nu te teme" sunt aici gata să te ascult
şi gata să îţi rezolv toate problemele tale!
"Căutaţi mai întâi Împăraţia Lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra". Matei 6:33

Continuare din pag. 2

„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată
rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am
luat în spinare de la obârşia voastră, pe care
v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi,
până la cărunteţea voastră vă voi sprijini.
V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să
vă sprijin şi să vă mântuiesc. Cu cine Mă
veţi pune alături ca să Mă asemănaţi? Cu
cine Mă veţi asemăna şi Mă veţi potrivi?
Isaia 46:3-5
Ești minunat, desăvărșit, atotputernic,
Dumnezeu măreț,
Domnul meu și Dumnezeul meu!
Cuprinde-mă în brațele Tale Doamne,
mi-e dor de atingerea Ta!
Vreau să mă odihnesc în Tine!
Fă-mă asemenea Ție și inundă-mă cu
Pacea, bucuria, curajul, blândețea și
siguranța Ta,
Condu-mă, ia-mă de mână, îndreaptă-mi
pașii pe calea Ta.
Nimic mai puțin decât inima Ta, iubirea
mea,
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

PĂRTĂŞIA DUPĂ
PLACUL DOMNULUI
„Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea
lui. L-a întrebat de sănătate şi i-a zis:
„Inima ta este tot aşa de curată, cum este
inima mea faţă de a ta?” Şi Ionadab a
răspuns: „Este.” „Dacă este”, a zis Iehu,
„dă-mi mâna.” Ionadab i-a dat mâna. Şi
Iehu l-a suit la el în car şi a zis: „Vino cu
mine şi vei vedea râvna mea pentru Domnul.” L-a luat astfel în carul său.“
2 Împãraţi 10:15-16

Cu drag, Claudia Virginia Hosu

Anunţuri

Elvira Sava

Joi

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :

Duminică
Duminică
Duminică

ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

Supuneţi-vă unii altora

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

An XIII, nr. 611 din 12 august 2012

DIN CUPRINS:
pag. 2

Nu te teme

pag. 3

Lacrimi

Părtăşia în numele Domnului este
una dintre cele mai frumoase asocieri de
pe acest pământ. În numele Domnului
şi pentru numele Lui, oamenii pot
înfăptui lucruri extraordinare.
Dar noi trăim în părtăşie nu doar
pentru a face împreună ceva ci în primul
rând pentru că suntem ceva. Noi suntem copiii răscumpăraţi ai lui
Dumnezeu, înfrăţiţi prin Continuare pag. 2

la noi o râvnă deosebită pentru Domnul.
Este trist dacă atunci când cei
chemaţi să umble cu noi pe drumul
credinţei ajung să ne cunoască mai îndeaproape îşi dau seama că de fapt
suntem mai mici decât părem la prima
vedere.
Umblând în părtăşie cu alţi copii ai
Domnului, aceştia ar trebui să descopere
în noi lucruri pe care nu le-au cunoscut
încă şi care dovedesc profunzimea şi
frumuseţea caracterului nostru.
Dacă cei chemaţi să umble cu noi pe
calea Domnului vor vedea pasiunea
noastră, dragostea noastră arzătoare, slujirea plină de pasiune, dărnicia,
bunătatea, blândeţea, credinţa şi spiritul
nostru de jertfă pentru Domnul, atunci
înseamnă că s-au alipit de o părtăşie
sfântă şi cerească. Aceasta este părtăşia
care place Domnului.
pastor Daniel Chereji

Nu te teme

"nu te teme"! Dumnezeu ne vorbeşte
când într-un fel, când în altul numai noi
să luăm seama. Cuvintele de încurajare au
venit de multe ori şi din partea acelora la
ce mă aşteptam cel mai puţin (a unui
copil sau a unei persoane mai puţin importante). Eu cred că întotdeauna El Cel
Suveran, are oamenii Lui gata în orice
clipă să "stea în spărtură", gata în orice
moment să meargă să transmită mesajul
Lui de încurajare către lume.
"Nu te teme", însă nu totul se termină
aici, Dumnezeu are soluţii, El e soluţia.
După trecerea timpului ne dăm seama
că Dumnezeu a avut în fiecare etapă a
vieţii noastre oamenii de care s-a folosit
pentru încurajarea noastră, pentru a aduce
la împlinire planul Lui de mântuire
pentru fiecare dintre noi. Continuare pag. 4

"Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te
uita cu îngrijorare; căci Eu sunt Dumnezeul
tău; Eu te întăresc şi tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare."
Isaia 41:10
"Nu te teme", au fost cuvintele care leam auzit cel mai mult şi tot mai des în
viaţa mea. Frica şi teama au fost multă
vreme nişte duşmani ai vieţii mele. Satana
a venit mereu la mine cu: "ce vei face
acuma?, cum te vei descurca acuma? cum
vei ieşi din situaţia asta?, cum îţi vei creşte
copiii?..." M-am încrezut în Dumnezeu şi
El în Atotputernicia Sa a avut oamenii Lui
care m-au încurajat.
Am avut cuvântul Lui care mi-a spus:
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aceeaşi jertfă, având aceleaşi destine şi
aceeaşi chemare. Este important însă ca
atunci când îi chemăm pe alţii să se
alăture părtăşiei noastre, aceştia să ajungă
într-adevăr să cunoască puterea lui Dumnezeu şi frumuseţea părtăşiei creştine.
Oare ce văd în noi cei pe care îi
chemăm să umble alături de noi? Dacă
văd la noi un caracter duplicitar, dacă
văd intrigă, vorbire de rău, duşmănie, resentimente, egoism, spirit critic, duh de
partidă, lăcomie, minciună sau alte lucruri de felul acesta, înseamnă că părtăşia
noastră le va face rău şi nu bine.
Când Iehu l-a chemat pe Ionadab să
umble alături de el, acesta i-a spus
totodată că va avea ocazia să vadă râvna
lui aprinsă pentru Domnul.
Aşa da. O astfel de părtăşie este de
dorit. Nu este suficient să-i luăm pe unii
sub aripa noastră dacă în acelaşi timp nu
suntem gata să ne asumăm responsabilitatea şi maturitatea ca ei să vadă în noi şi

Lacrimi
“Ferice de cei ce plâng , căci ei vor fi
mângâiaţi!” Matei 5:4
Lacrimile sunt ploaia binecuvântată
care moaie pământul inimii, pentru a
putea prinde rădăcină sămânţa
Adevărului. Ele spală ochiul sufletului
pentru a vedea mai limpede
binecuvântările şi făgăduinţele lui
Dumnezeu. Lacrimile şi durerea ascut
simţurile şi pregătesc mintea pentru
înţelegerea tainelor Duhului Sfânt.
Un scriitor spunea:”Lacrima este foc
purificator, care spală omul de tina
păcatului, e diamantul care a ţâşnit din
frământarea lăuntrică a sufletului nostru
şi care se reflectă în splendoarea sufletului
omenesc”
Oricât de grea ar fi durerea, ea întotdeauna este urmată de o mângâiere, căci
oricât de lungă şi grea ar fi iarna, tot e
urmată de o primăvară luminoasă.
“Seara vine plânsul, dar dimineaţa vine
veselia. (Ps.30:5). Aceasta este rânduială
a dragostei şi întelepciunii lui Dumnezeu: după plâns urmează întotdeauna
mângâierea, cum nopţii îi urmează ziua.
Şi mângâierea totdeauna întrece durerea

Rugaţi-vă :
- mulţumind Domnului pentru că este
Păstorul nostru
- Mulţumind Domnului pentru că ne
poartă de grijă
- smerindu-ne şi
cerând iertare pentru că ne-am lăsat
copleşiţi de îngrijorări şi nu am apelat la
El decât atunci când nu am mai avut

care a pricinuit lacrimile!
Ce fericite sunt sufletele care sunt chemate la o parte de Domnul! Cine oare
poate da mângâiere mai mare decât El?
Dar mângâierile Sale le dă totdeauna “la
o parte”. Te scoate din frământarile
lumii, te smulge din tulburarea în care
eşti, şi în linişte deplină îţi dă mângâierile Sale.
Orice plâns este urmat de mângâiere,
afară de plânsul de ură şi invidie. Să nu
descurajăm când plângem. Un proverb
grecesc spune ”Cât ar fi de aspru Februarie, tot miroase a primăvara”!
Ema Zaharie

nici o soluţie
- cerând ca Domnul să ne întărească pe
calea Lui şi să ne sfinţească, asemănându-ne tot mai mult cu El
- pentru cei ce trec prin suferinţe din
biserica noastră
- în mod special pentru Dani (22 ani)
tânăr nemântuit dar bolnav, ca Domnul
să se îndure de el, să-i dea sănătate trupească dar mai ales sufletească, să-l primească pe Domnul Isus în inimă.
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