Din totdeauna, lumea s-a pliat pe
ideologii, paradigme şi ceea ce le-a dictat
mereu conştiinţa a fost presiunea
societăţii împreună cu concepţiile sale
polemice, revolte ce se ridicau mereu
împotriva unor curente anterioare.
Deşi armonia întregului univers s-a
clătinat mereu sub incidenţa devastatoare a păcatului, niciodată nu s-a
resimţit mai acut diviziunea aceasta între
moralitate şi fiinţă umană. Nesiguranţa,
incertitudinile, cicatricele ce brăzdează
adânc conştiinţa istorică a umanităţii au
condus spre un dezechilibru violent.
Păcatul nu-şi mai cunoaşte esenţa
absolută de rău universal, ci este

îmbrăcat în diferite forme de relativism.
Nu se mai poate afirma că ceva este întru
totul corupt de păcat, pentru că nu mai
există dreptul de a eticheta ceva ca fiind
în mod absolut denaturat.
În aceste circumstanţe, nouă, ca şi
copii ai lui Dumnezeu, ni se deschide o
nouă perspectivă însoţită de o responsabilitate, de aceea putem afirma
răspicat:„Noi răsturnăm izvodirile minţii
şi orice înălţime, care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl
facem rob ascultării de Hristos.” 2 Corinteni 10:5
Lupu Amalia

Cum poate fi Isus în noi

gândire, copilul răspunse:
—„Câte ferestre sunt în oraşul Scutari?"
—„Crezi tu că o să m'apuc să le
număr?"
—„Şi câţi sori există?"
—„Dar ce-ţi trăzneşte prin cap — unul
singur". Ultimele cuvinte bătrânul
musulman le pronunţă cu voce seacă.
—„Atunci, înţelege, dacă un singur
soare intră prin mii de ferestre, aşa încât
toate casele sunt luminate dintr'o dată
de el, pentru ce Hristos, care este creatorul soarelui, n'ar putea intra în inima
tuturor celor ce cred în El ?"

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi
Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi
vom locui împreună cu el.
Ioan 14:23
Într'o zi, un bătrân musulman din
Scutari, întrebă surâzând pe un copil
creştin, pe care 1-a întâlnitt pe stradă:
—„Cum puteţi voi creştinii crede că
Isus vine să locuiască în inima atâtor
creştini ?"
Copilul nu ştiu ce să răspundă la început. Să fi înnăbuşit în clipa aceea îndoiala inima lui? După o clipă de
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Pilde şi povestiri - Petre P. Paulini

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

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

OARE ASCULTĂ
DUMNEZEU
RUGĂCIUNEA?
„Apoi a venit un alt înger, care s-a
oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de
aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă,
împreună cu rugăciunile tuturor
sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de
tămâie s-a ridicat din mâna îngerului
înaintea lui Dumnezeu, împreună cu
rugăciunile sfinţilor.“
Apocalipsa 8:3-4
An XIII, nr. 621 din 21 octombrie 2012
Oare are rost să mă rog? Poate
rugăciunea să rezolve ceva sau totul se
rezumă la o cură de terapie spirituală?
DIN CUPRINS:
Să te rogi şi dacă nu primeşti răspuns,
pag. 3 Cât de mari suntem defapt ? să te rogi chiar dacă faci acest lucru de
ani de zile şi nu s-a întâmplat nimic?
Poate una dintre cele mai perfide
pag. 4 Cum poate fi Isus în noi
şi mârşave idei pe care Continuare pag. 2

Rugaţi-vă :

- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul adunării
- pentru musafirii
Casei Domnului: să
fie primiţi bine,să
înţeleagă Cuvântul, să fie cercetaţi de
Duhul Sfânt, să se pocăiască, să revină
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Să nu ne lăsăm nicio clipă cuprinsă
inima de îndoială, închipuindu-ne că
rugăciunile sunt zadarnice, că nu le
ascultă nimeni, sau că se pierd în
neantul cosmic.
Negreşit rugăciunile noastre se
ridică la tronul lui Dumnezeu.
Rugăciunile sfinţilor sunt ascultate şi
analizate cu cea mai mare atenţie iar
Dumnezeu dă răspunsul aşa cum crede
El de cuviinţă.
Este o imensă încurajare să aflăm cu
toată certitudinea că rugăciunile noastre
se înalţă la tronul lui Dumnezeu, că
ajung înaintea Lui iar Domnul le
ascultă.
Atunci când vă este cuprins sufletul
de verbul îndoielii, când Diavolul
încearcă să strecoare ideea că ne rugăm
degeaba, când aşteptaţi răspunsul cu înfrigurare şi el întârzie, spuneţi-vă inimii
voastre, încrezători în promisiunile
Domnului aşezate în Cuvântul Său:
„trebuie să mă rog, voi continua să mă
rog, rugăciunea contează, rugăciunea este
importantă, rugăciunea ajunge la tronul
lui Dumnezeu, rugăciunea este ascultată,
Dumnezeu va răspunde”.

Continuare din pag. 1

Diavolul încearcă să o strecoare în
mintea omului este că rugăciunea nu are
nici un rost.
Scriptura ne porunceşte să ne rugăm.
Rugăciunea contează. Rugăciunea este
importantă. Rugăciunea este ascultată.
Nici un strigăt îndreptat către Domnul
nu se pierde. Nu există suspin pe care
Domnul să nu-l audă.
Lui Ioan i-a fost dat să vadă prin descoperire Dumnezeiască felul în care
împreună cu fumul de tămâie adusă pe
altar de către înger se ridicau la cer şi
rugăciunile sfinţilor care au ajuns până
înaintea lui Dumnezeu.
Trebuie să credem bazaţi pe afirmaţiile
Scripturii că rugăciunile sfinţilor ajung
înaintea tronului de mărire a lui Dumnezeu.
Preocuparea noastră nu ar trebui să fie
legată de frământarea dacă rugăciunile
ne sunt ascultate sau nu ci mai degrabă
de răspunsul la întrebarea dacă fac sau
nu parte dintre rândurile sfinţilor.
Greşim şi atunci când rugându-ne,
aşteptăm ca răspunsul la rugăciune să fie
aşa cum ne-am dorit noi. Odată ce
rugăciunea ajunge la Dumnezeu, El va
şti mult mai bine decât noi care este cel
mai potrivit răspuns pentru rugăciunea
aceea.

pastor Daniel Chereji

cu plăcere
- pentru cei bolnavi din biserica noastră
- pentru ca Domnul să fie cu noi şi în
săptămâna în care am intrat, să ne fie
călăuză şi ajutor
- pentru copiii şi tinerii bisericii noastre
- pentru cei implicaţi în lucrarea bisericii

Cât de mari suntem, defapt?
“Când privesc cerurile – lucrarea
mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai
făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te
gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi
în seamă? “
Psalmul 8:3-4
Milioane de oameni de pe întreaga
planetă au stat cu ochii pironiţi înspre
cer duminica trecută pentru a asista la
spectaculoasa încercare a austriacului
Felix Baumgartner de a doborâ recordul
celei mai mari distanţe parcursă prin
cădere liberă.
Într-o capsulă presurizată susţinută de
un uriaş balon cu heliu, Felix Baumgartner
a urcat până la altitudinea de 39.045 de
metri. De acolo, a sărit în gol coborând
spre Pământ cu o viteză de 1342.8 km/h.
Astfel a devenit primul om care depăşeşte
viteza sunetului (331,5 m/s) prin cădere
liberă. A devenit celebru şi prin cuvintele
pe care le-a spus atunci când se afla la
acea imensă depărtare de pământ:
“Uneori trebuie să ajungi sus de tot pentru a vedea cât de mic eşti”.
Viaţa omului pe pământ capătă sens
abia atunci când înţelegem cine suntem,
de unde venim şi spre ce ne îndreptăm.
CARTE DE VIZITĂ
(4;7;6)

Psalmistul David a înţeles că omul fără
Dumnezeu nu este decât un mic firicel
de praf într-un univers imens. Dar ceea
ce îl face pe om să fie cu adevărat mic,
este starea de păcat în care se află. Cu
toate acestea, Dumnezeu este cel care a
pus valoare în fiinţa umană, tot El fiind
Acela care poate să restaureze omul
aducându-l în cea mai înaltă poziţie. El
s-a gândit la noi cu dragoste şi ne-a
“băgat în seamă”- ne-a acordat toată
atenţia, trimiţându-L pe Isus Cristos să
ne salveze.
Şi astăzi, pentru toţi cei care încă îşi
mai caută semnificaţia, Isus este Cel care
dă viaţă şi pune valoare în viaţa oamenilor. El te face mare!
Nicu Lăcătuş
dintre “cei mici”, locul său de baştină şi ce
era el(contemporan cu Isaia şi Osea).

Dezlegare din numărul trecut :
Aducem lui Dumnezeu : MULŢUMIRE ( MULT - U - MI - RE )
Anagramaţi şi veţi găsi numele unuia
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