“Voi sunteţi sarea pământului…”

EDITORIAL

Sarea nu este sare pentru ea însăşi, ci
pentru alţii. Menirea ei este dăruirea.
Credinciosul adevărat nu-i numai pentru
el credincios, ci pentru toţi care-l
înconjoară, oricând şi oriunde. Sarea care
stă în sânul pământului e nefolositoare.
Pentru ca ea să dea gust bucatelor, trebuie
mai întâi scoasă din locuinţa ei veche, trebuie curăţită de toate corpurile străine, şi
apoi lucrul cel mai important, să se
topească, adică să îşi piardă personalitatea.
La fel şi cu ucenicul lui Cristos. Mai întâi
el este scos din adâncimile lumii
păcatului, din tot ce este pământesc, din
vechea lui viaţă, este curăţit apoi de toate
“corpurile străine” şi în starea aceasta
fiind, este pus să se” topească” pentru alţii.
Numai cine se “topeşte”, cine se leapădă
de sine, numai acela poate folosi altora .

Cristos a fost cea mai desăvârşită sare. El
nu şi-a plăcut lui Însuşi, ci s-a topit pentru
omenirea întreagă.
Sarea este simbolul smereniei. Ea face
bine altora fără să se vadă. Topindu-se, nu
se mai vede. Sarea este folositoare când nu
se mai vede. Credinciosul este folositor
cand eul său nu se mai vede. Numai acela
este lumină cu adevărat care mai întâi este
sare topită cu adevărat. Cel smerit poate
fi lumină. Smerenia dă gust vieţii, este
sarea ei.
Noi ca adevăraţi ucenici ai Domnului
Isus, înţelegând rostul sării, trebuie să fim
gata pentru topire, gata pentru jertfire,
gata pentru a da gust societăţii în care ne
mişcăm. Ferice de cine-şi înţelege şi îşi
trăieşte chemarea şi alergarea!
Ema Zaharie

pastor Daniel Chereji

Rugaţi-vă pentru :
- pentru cei ce trec
prin încercări şi
suferinţă din biserica
noastră, ca să fie întăriţi, încurajaţi şi
mângâiaţi în orice
împrejurare
- Forica Oros şi

Florin Dobrican, ca Domnul să lucreze
la inima şi viaţa lor în aşa fel încât să-L
primească pe Domnul Isus ca Domn şi
Mântuitor
- biserica noastră să fie un model în
dragoste
- autorităţile oraşului nostru şi a ţării
Rugaţi-vă neîncetat.
1 Tesaloniceni 5:1

„Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi
mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus
aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis
Dumnezeu înaintea voastră.“
Geneza 45:5
„Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi
rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în
bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi,
şi anume, să scape viaţa unui popor în
mare număr.“
Geneza 50:20

POATE IEŞI CEVA
BUN DIN ASTA?
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Anunţuri
Joi
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Salutaţi-vă unii pe alţii
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”
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Ai grijă ce spui
“Voi sunteţi sarea
pământului...”

Să ajungi să fii aruncat într-o
groapă de către proprii fraţi iar apoi să
fii vândut ca şi sclav pare cel mai tragic
scenariu al vieţii unui om. Să fii azvârlit
în închisoare pe nedrept pentru ca apoi
să-ţi petreci cei mai frumoşi ani ai
tinereţii în spatele
Continuare pag. 2
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cu Dumnezeu înaintea noastră şi din
mărturia Cuvântului străbate cu
deplină convingere afirmaţia că întradevăr din absolut orice situaţie oricât
de potrivnică ar fi, Dumnezeu poate
scoate un lucru bun.
Noi nu suntem aici la întâmplare
iar viaţa noastră nu este o desfăşurare de
evenimente absurde lipsite de sens care
să curgă haotic spre niciunde,
dimpotrivă, Dumnezeu este implicat în
cele mai mici detalii ale vieţilor noastre.
Tu eşti important în ochii lui Dumnezeu
şi Scriptura spune că nici un păr din
capul tău nu cade fără ca El să aibă
ştiinţă. Cu atât mai mult El are
cunoştinţă de situaţiile dificile prin care
treci. El cunoaşte starea ta de deznădejde.
Domnul vede lacrimile tale, durerea şi
suferinţa ta.
Dacă vei şti să te uiţi mai departe de
circumstanţele momentelor dificile, vei
descoperi cu surprindere că Dumnezeu
are în vedere un lucru bun dincolo de
orice experienţă potrivnică. Astfel că în
timp ce mulţi vor trece prin greutăţi
lamentându-se, plângându-şi de milă,
cârtind şi văietându-se împotriva lui
Dumnezeu, tu stai liniştit, încrezător în
promisiunile şi caracterul Domnului.
Şopteşte-ţi cu convingere şi speranţă că
Dumnezeu poate scoate ceva bun şi din
asta.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

gratiilor alături de puşcăriaşi notorii pare
un episod de viaţă ratată.
În ciuda acestor imagini reale din
viaţa lui Iosif, acesta nu s-a plâns
niciodată de circumstanţele aparent nefaste din viaţa lui, ci încrezător într-un
Dumnezeu suveran a încercat întotdeauna să vadă planul întreg al Domnului, întrebându-se: poate ieşi ceva bun
din asta?
Aşteptând cu credinţă şi răbdare
răspunsul, Iosif a înţeles că lucrurile din
viaţă nu sunt la întâmplare, că ele se produc cu un scop anumit, că în spatele
fiecărui eveniment al vieţilor noastre fie
acesta chiar şi unul dezastruos, stă o
oportunitate, un plan prin care Dumnezeu urmăreşte un lucru bun pentru
mine sau pentru cei din jurul meu.
Iosif a priceput într-un mod exemplar că din trădarea fraţilor săi, din vânzarea lui ca şi sclav şi dintr-o condamnare
pe nedrept la închisoare, Dumnezeu
poate scoate ceva bun, mai ales atunci
când stăm ancoraţi cu nădejde în mila,
atotputernicia şi suveranitatea Sa.
Poate şi ţie ţi-a fost dat să treci prin
situaţii dificile, necaz, durere, suferinţă,
boală, singurătate, pierderea cuiva drag
sau alte evenimente potrivnice.
Cu siguranţă că în astfel de momente
încărcate de durere, disperare şi îndoială,
ai ajuns să te întrebi: poate ieşi bun din
asta?
Din experienţele celor care au umblat

AI GRIJĂ CE SPUI
„Buzele celui neprihănit ştiu să
vorbească lucruri plăcute, dar gura celor
răi spune răutăţi.“ (Proverbe 10:32)
Cuvintele tale pot produce două lucruri: Primul, este încurajarea. Ella W.
Wilcox a spus: “O bătaie pe umăr mişcă
numai câteva vertebre faţă de un şut în
locul unde stau pantalonii, dar rezultatele ei se văd pe termen lung!”
Solomon a spus: „Limba dulce este un
pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte
sufletul. –“ (Proverbe 15:4). Când viaţa e
dură, „ce bună este o vorbă spusă la vreme
potrivită! –“ (Proverbe 15:23). Speranţa
străpunge disperarea şi oamenii încep să
creadă că au într-adevăr şansa de a reuşi.
Multe suflete rănite au reuşit să treacă
prin cele mai adânci văi datorită puterii
primite în urma unei încurajări.„Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere,
dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.
–“ (Proverbe 16:24). Oamenii răniţi de
viaţă se vindecă prin cuvinte încuraja-

toare. O simplă felicitare, un e-mail, un
telefon – Biblia le numeşte „mere de aur
într-un coşuleţ de argint. –“ (Proverbe
25:11). Al doilea lucru, cuvintele tale
pot aduce mântuirea. „Rodul celui
neprihănit este un pom de viaţă, şi cel
înţelept câştigă suflete. –“ (Proverbe
11:30). Cel mai înalt folos al limbii este
să le spui altora despre Domnul Isus. El
nu trebuie să fie apărat, ci doar prezentat. „Gura celui neprihănit este un izvor
de viaţă“ (Proverbe 10:11a ). Poţi rosti
cuvintele dătătoare de viaţă pentru cei ce
sunt pierduţi şi îi poţi ajuta să-şi
schimbe trecutul, prezentul şi viitorul.
Cuvintele tale îi pot ajuta pe oameni să
se maturizeze şi să crească în relaţia lor
cu Dumnezeu. „Buzele celui neprihănit
înviorează pe mulţi oameni“ (Proverbe
10:21a )
Cristina Goron, preluat din
“ Meditaţii zilnice”

ÎN ISUS AVEM TOTUL
,,Căci în El locuieşte trupeşte toată
plinătatea Dumnezeirii.Voi aveţi totul
deplin în El" (Coloseni2.9-10)
Toate calităţile Domnului Hristos ca
Dumnezeu şi ca om sunt la îndemâna
noastră. În această desăvârşire care este în
El, noi avem totul deplin. Harul şi
credincioşia Sa, nesfârşita dragoste şi puterea Sa nemărginită, aceste însuşiri ne
sunt date ca moştenire veşnică. Toată
duioşia inimii Mântuitorului nostru,
toată puterea braţului Său, toate bucuriile
cununii Sale sunt pentru noi. Hristos cu
caracterul Său adorabil de Fiu de Dum-

nezeu, ni s-a dăruit pentru cel mai mare
bine al nostru. Înţelepciunea Sa ne va cârmui, cunoştinţa Sa ne va învăţa, puterea
Sa ne va apăra, neprihănirea Sa va garanta
pentru noi, dragostea Sa ne va încălzi şi
ne va îmbărbăta. Tot muntele de comori
al lui Dumnezeu ne este accesibil. Ce
dulce este să avem pe Domnul Isus, să ne
îndreptăm totdeauna spre El, cu o încredere deplină să-i cerem ceea ce ne-a
făgăduit şi ceea ce în dragostea Sa deplină
este întotdeauna gata să ne dea.
Rodica Tincu
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