EDITORIAL

LACRIMI
“Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu
cântări de veselie!”
Psalmi 126:5
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”.
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.
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”
(Psalmi 30:5). Aceasta este rânduială a
dragostei şi înţelepciunii lui Dumnezeu:
după plâns urmează întotdeauna
mângâierea, cum nopţii îi urmează ziua.
Şi mângâierea totdeauna întrece durerea
care a pricinuit lacrimile.

pastor Daniel Chereji

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”.

PĂSTREAZĂ
CE AI

Ema Zaharie

“Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este
sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? “
Psalmi 27:1
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Anunţuri
Luni
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Şedinţă de comitet
ora 18.00 Repetiţie de cor
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
ora 17.00 Întâlnire de tineret
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare
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Lacrimi

„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca
nimeni să nu-ţi ia cununa.“
Apocalipsa 3:11
Cristos Isus vine. Este un nesăbuit
şi om fără minte, cel care se îndoieşte
cât de puţin cu privire la acest eveniment escatologic major.
Vestea aceasta este extraordinară
pentru toţi copiii lui Dumnezeu care
aşteaptă cu ardoare ca Domnul Isus să
vină pe norii cerului. Ecoul ei
reverberează adânc în inimile celor
sătui de goliciunea pământului şi care
tânjesc după gloria şi straiele de slavă
ale cerului. Avem promisiunea fermă că
atunci când va veni El, îL vom întâlni,
iar Cristos va aduce cu Sine răsplătire
pentru fiecare copil al Său.
Acesta este motivul pentru care, la
venirea Sa, în timp ce unii vor primi,
altora li se va lua. TocContinuare pag. 2
mai de aceea, Dom-
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vreodată să se stingă, fiindcă puterea
ei este semnul desăvârşirii tale.
Păstrează-ţi nestins entuziasmul şi
nu lăsa rutina, formalismul şi plictiseala să îţi fure bucuria mântuirii
şi a relaţiei tale apropiate cu Domnul.
Adu-ţi aminte că trăieşti într-o lume
stricată, murdară şi străină de viaţa lui
Dumnezeu. De aceea, păstrează-ţi curat
numele de copil al lui Dumnezeu. Nu
îţi lăsa terfelită onoarea de fiu al lui
Dumnezeu ci trăieşte cu pasiune o viaţă
sfântă şi curată, aşa cum ai primit-o de
la Domnul.
Păstrează duhul rugăciunii căci
acesta este secretul puterii tale de
învingător, iar despărţit de El nu poţi
face nimic. Păstrează părtăşia cu fraţii
tăi de credinţă şi nu părăsi adunarea
după obiceiul apostaţilor, căci împreună
cu aceştia a hotărât Dumnezeu să
desăvârşească frumuseţea credinţei tale.
Păstrează-ţi chemarea în slujire, lucrând cu sudoare pentru Domnul şi
Împărăţia Lui.
Păstrează mărturia Domnului Isus
Cristos,
numără
binecuvântările
căpătate de la El, strânge cu pasiune
arzătoare Cuvântul Lui în inima ta, lasăl să locuiască din belşug în tine, fără ca
să cadă la pământ vreun cuvânt din tot
ceea ce cuprinde el.
Păstrează ce ai, pentru că doar aşa vei
fi vrednic de răsplată, iar în ziua
răsplătirii, Cristos Isus va aşeza şi pe
fruntea ta o coroană.

Continuare din pag. 1

nul Isus ne porunceşte să păstrăm ceea
ce avem, ca nu cumva să ne fie luată cununa, adică răsplătirea.
De fapt, omul neregenerat, care nu
înţelege preţul răscumpărării sale, nu va
da doi bani pe ceea ce a făcut Cristos
pentru el.
Asemenea lui Esau, va trata cu o atitudine firească bogăţia harului lui
Dumnezeu care îi stă la îndemână pentru a se putea bucura de mântuire.
Dacă n-ai trecut pe la Cruce, nici nu
ai cum să înţelegi izvorul de har care
curge din jertfa lui Cristos, iar în timp
ce unii vor alerga cu braţele întinse
după iertare, tu vei lăsa ca mărgăritarele
Împărăţiei lui Dumnezeu să ţi se strecoare printre degete.
Odată ce cunoşti preţul iertării tale
şi ai experimentat măreţia dragostei lui
Dumnezeu, vei şti să preţuieşti cu cea
mai mare responsabilitate toate lucrurile
cu care ai fost binecuvântat de Domnul
şi pe care tu nu le-ai fi putut câştiga în
vecii vecilor.
După ce ai devenit al Domnului, El
aşteaptă de la tine să preţuieşti ceea ce
ai căpătat fără să meriţi.
Păstrează-ţi credinţa, pentru că dacă
dai înapoi, Dumnezeu nu găseşte nicio
plăcere în tine iar fără credinţă nu poţi
fi plăcut Lui.
Păstrează-ţi nădejdea, chiar dacă în
jurul tău s-a dezlănţuit furtuna
încercărilor sau a necazurilor, căci
Dumnezeu te vede şi El are puterea să
te scoată biruitor şi călit din ea.
Păstrează-ţi răbdarea, căci numai cei
care ştiu aştepta în tăcere, vor moşteni
făgăduinţele.
Păstrează-ţi dragostea, fără să o laşi

pastor Daniel Chereji

7 PĂCATE
Există pe Internet o campanie de promovare a unor produse la care se oferea o
cutie de păstrare a acestora. Imaginile de
pe fiecare cutie reprezintă şapte păcate
(lene, invidie, lăcomie, vanitate, exces,
mânie, dorinţă). Ca să poţi câştiga un
aparat foto, un Ipod şi nu mai ştiu ce alte
premii, trebuie să îţi alegi păcatul şi apoi
să trimiţi o poză cu tine şi cu cutia
respectivă.
Ce frumoasă şi simplă ar fi viaţa noastră
dacă ar exista numai aceste şapte păcate,
iar în urma alegerii unuia dintre aceste
păcate să mai ai şi un câştig, doar ai fost
sincer şi ţi-ai recunoscut greşeala.
Lumea ne înconjoară zilnic cu atracţiile
ei, transformă totul în derizoriu, în
obişnuinţă, astfel că încet-încet ajungem
să privim totul cu uşurătate şi să ni se
pară normale multe lucruri.
Dacă însă avem ochii aţintiţi la Sursa
vieţii nu avem cum să cădem pradă aşa de
uşor tentaţiilor cu care lumea ne

Preşedinţii şi Biblia
George Washington :
"Este imposibil să guvernezi drept lumea
fără Dumnezeu şi fără Biblie".
Abraham Lincoln :
"Eu cred că Biblia este cel mai bun dar pe
care Dumnezeu l-a dat vreodată oamenilor.
Toate lucrurile bune de la Mântuitorul
lumii ne sunt comunicate prin această
carte".

înconjoară în fiecare clipă. Cu toţii ştim
că suntem păcătoşi, iar iertarea o găsim
numai în sângele lui Isus, El este singura
cale de a ne şterge păcatele şi de a avea
odihnă deplină şi pace.
Dumnezeu să ne întărească pe toţi şi să
ne dea multă putere pentru a fi o
mărturie bună în acestă lume, alegând în
fiecare zi să depindem de El şi să trăim
spre lauda şi gloria Lui prin tot ceea ce
facem, spunem şi simţim.
Aurelia Modoc
Ne bucurăm să-l avem în mijlocul nostru pe fratele Cornel Vereş, pastorul Bisericii Baptiste "Evlavia" Cluj Napoca şi îl
salutăm cu toată dragostea. Domnul să îl
binecuvinteze.
Vineri 23 noiembrie după-amiază, corul împreună cu pastorul bisericii
“Biruinţa” vor sluji în Biserica din Fersig
la evanghelizare. Domnul să îi întărească
şi să le poarte de grijă la plecare şi la
venire.

Dezlegare din numărul trecut :
SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU
( monoverb 4 - 6 )
ÎNGERI ( ÎN-G-E-RI )
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