rapi impreuni cu Biserica Lui in slava
ite,

Euei 11:I
Si crezi in ceea ce a promis Dumnezeu gi si crezi ca El ne pregategte un
loc in slava Lui este o mare bucurie. Sa
credem

ci

El va veni intr-o zi gi ne

vom

EDITORIAL

gi

pastor Daniel Chercji

la ma.si cu El.
Singura gi adevarata credinEa este
si crezi in Domnul Isus Cristos cu toata
fiinga ta gi cu tot cugetul tiu, pentru ci
doar El merita gi pentru ci El e Domn!
Domnul zice: " si cautim mai intii
imparigia Lui gi neprihinirea Lui" Matei
.sta

6:33. Amin!
Adelina Silaghi

va

sPunea.

Mi

gXndesc.pi acum ce ?nseamni cred-

inta. Poate pentru unii inseamna sa creadi
ca existi Dumnezeu, viagi vegnica sau
moarte vegnici, si creadi Cuvintul scris
al lui Dumnezeu. Totugi eu cred ci nu se

il tot auzise pe rara vorbind despre
credinga, despre Domnul Isus gi voiau sa
gtie ce inseamna. Mi-a rimas intiplrita in

memorie fizionomia dinsei gi rispunsul ei
onnd ne-a spus cu lacrimi in ochi ca nu
$tia cum sa le explice gi le-a raspuns simplu: ,,credinga inseamna... cum e domnul
Pintea." Nu gtiu cit de clar au inteles
copiii dinsei acest rispuns, dar de atunci
mereu mi gAndesc la felul de credingi al
lui tata. Tuturor celor cu care intra intrun fel sau altul in contact Ie spunea despre
credinta gi despre ce a ficut Domnul Isus
pentru el. Le vorbea cu lacrimi in ochi gi
el insugi credea cu toata taria in ceea ce le

da.

Despre impiratul Ezechia, cel ce s-a

increzut din toata inima lui in Domnul,

in inima Iui." (2 Cronici 32:31). Tot aga,
credinciosul adevarat, cA,nd se simte
parisit gi confuz se increde in Dumnezeu
Marina Pintea

,,BIRUINTA"

Mr4i

numir: Rut CHEREJI

cregtini nu este nascuti in obscuritate gi nici nu
I/-redinga
\-.1o,. intemeiati pe argumente

din toati inima lui.

Irni

Rcsponsabil

Juncilsus
fi zibanici ca
ctedefi nt ce au

ci ,,Dumnezeu l-a parasit ca siJ
incerce, pentru ca sa cunoasci tot ce era
este scris
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rezumi totul la atit. Credingi inseamni
si te increzi in Domnul Isus chiar cind
crezi ci ti-ai pierdut credinta. CAnd ln
viagi gi se intimpli lucruri greu de suportat, situagii in care crezi ci Dumnezeu tea pirisit, si-L iubegti pe El in continuare
pentfu ceea ce este ;i nu pentru ceea ce iti

Micrdri
Sambiti
Duminici

Duminici

indoielnice .
Isus Cristos cel inviat din morgi este
baza credintei noastre iar realitatea in-

vierii

- ora 18 - $cdingi dc comitet
- ora 18 - Studiu cu familiile
- ora 18 - Repetigie de cor
- ora l8 - Serviciu de inchinare
- ote 17 - intilnirea de tineret
- ore 930 - Grupele dc rugiciunc
- Pregitire pentru botez
- Servicii de inchinare
- ore l0

Sale

.rt. .o.rfi.-"ti de nenumirate
urmi de indoiali

dovezi care atesta f;ra

acest adevar esen!ial.
Acesta este motivul pentru care imediat dupi invierea Sa Cristos S-a vazut
poq. J^

indoiala schimbati
in certitudine

obligat si mustre necredinta gi indoiala
celor care le lnanifestatr in ciuda evidentelor.

Astfel ci atet cei doi ucenici care s-au

intdlnit cu Cristos pe drumul spre Ema-

categorie in aqa fel incXt sa-ti dorepti

si

faci parte din ea.

us, cAt pi Toma dar pi ceilalqi au fost atengionati cu privire Ia ezitarea increderii lor

El ii numegte nepriceputi pi zabavnici pe cei care din cauza motivelor su-

depline in invierea Sa.
Tocmai de aceea Cristos este nevoit gi
astazi sa mustre indoiala gi zabava credingei celor care inca amina increderea deplini in invierea Sa qi tirigS.neaza

biective

momentul in care sa afirme cu tirie ci
Isus Cristos este Domnul vieti lor.
CuvAntul lui Dumnezeu este demn

de crezare pi vrednic sa spulbere orice ramaqiga de indoiala ar mai exista in ungherele ascunse ale mingilor noastre.
De aceea Cristos le aminteqte tuturor
celor care amAna pasul credintei ca adevaratele motive pentru care fac acest lucru nu sunt legate de insuficienfa argu-

mentelor cu privire la identitatea persoanei Sale sau cu privire la invierea Sa.
Vina sta tocmai in adevarul ca argumentele exista, dar cu toate acestea, sau
in ciuda prezentei argumentelor, inci atiqia oameni stau departe de El.
Felul in care ii califica Cristos pe astfel
de oameni nu onoreazi deloc o asemenea

amini sau refuzi, actul

credingei. Nepriceperea este dovediti
de atirudinea nefiresc de stingace fagi
de inEelegerea Cuvinrului lui Dumnezeu care este vrednic de crezare gi abunda
in argumente care si sustini o credingi

indoiala schimbati
in certitudine (l)
Botezatorul a avut un moment de ezitare,
de indoiali in viata lui. Ioan Botezatorul
s-a

puternica.

dad na uoi p
nil aiclor, $
med ln codstd

Zabava este criticata deoarece fati de
un asemenea adevar ca pi invierea lui
Cristos nu se sta in cumpana a$teptand

/\

ani de zile luarea unei decizii, ci atunci
cind este provocat sa creada, omul dupa
voia lui Dumnezeu se va grabi ,,astazi" siqi

puna toata increderea in Cristos, recu-

noscAndu-I atributele de Mintuitor qi
Domn.
Daca eqti cumva qi tu printre cei care

ase

vegnica.

sufleteasci coFiecare dintre
gin o dati prin

Cuvinrul lui

Dumnezeu, relarcazi. cu deosebita onesti-

wdinc cii

,rtcc

Isas

a lnriat, llftt

qiitfuart

flnt

pe ltngd ch.

lqa de u$or pot sa spuna din gura ci
,,HzuSTOS A INVIAT", dar oare cred
ce spun sau este adevarat ce spun? Este
HzuSTOS viu in inirna lor? Domnul si-i
cerceteze pe fiecare, iar pe noi care am

intr-un Dumnezeu viu gi
adevirat sa fim lumini adevarate care sa-L
aratam pe EL in noi.

primit

credinEa

2

ii

cut aceasta de cind

e lumea. Adam Ei Eva
ascultind de goapta diavolului au ajuns sa

indoiasca de Cuvintul lui Dumnezeu,

anumit fruct din gradine. Avraam gi
multumesc lui Dumnezeu ca mi-a

doiala din inima gi mi-a intarit credinqa in

EL. Ii dau slava gi ii multumesc pentru
bucuria gi pacea din inima mea gi ca pot
sa spun cu certitudine qi cu toata credinga
ca HRISTOS E VIU gi in inima mea.

AMIN!
Rusu Estera

plini de indoieli. Irrtrebarile

crede ugor gi

se

dat credin$i in ISUS pi ci pot pi eu sa spun
ca Toma: ,,Domnul meu gi Dumnezeul
meu". Recunosc ca la inceput nu am putut pricepe cum poate Hristos si mi spele
de atXtea picate cAte am flcut. Dar dupa
ce am citit cuvintul Domnului gi am ficut
cateheza am inteles ca sAngele ce sa virsat
pe cruc€ a fost chiar pentru a ma spila de
,,origice pacat". Atunci ISUS mi-a luat in-

lntrt antenor, a fost aceea ca Dumnezeu a
avut solutie pentru fiecare din ei. in final,
acei oarneni au reuEit sa "iasi' din starea
lor, sa fie eliberagi de ea.
Helen Adams Keller spunea : "Nu trebuie sa te descuraieze faptul ca suntem
sanatoase

sunr c€ea ce rine credinga dinamica. Daca
nu incepem lntai cu indoiala, nu putem
si avem o credinga bine ancorata. Cel ce

care le interzise-se sa rnanince dintr-un

Ay camTbna a atat o inccni-

a Isus este adevaratul Mesia.

sonala. Partea frumoasa la fiecare caz, am-

se scalda intre necredingi pi zabava, cerceteaza-Ei atitudinea, verifi ca argumentele

iar apoi gribepte-te si faci pasul credingei
cu increderea de neclintit ca in Cristos
gasepti iertare, impacare, fericire pi viagi

indoit da

Agadar puten continua cu indoiala lui
Torna gi sfirgind cu indoiala noastra per-

Sa-

rah, s-au indoit amlndoi de mesagerul lui
Dumnezeu care le-a transmi.s vestea ci la
anul pe vremea aceasta vor avea un fiu, ei

la virsta aceasta inaintata. Moise, s-a indoit de el insuqi, de capacitalile lui de a
conduce
de faptul
stenca sa

pus pe Dumnezeu la probi; oare pentru
ci s-a increzut in El, sau fiindca a avut
dubii?
Ilie, s-a indoit de Dumnezeu, daca El,
mai gtia ce o sa faca intr-un anumit punct
s-a indoit cind a inceput
sa umble pe apa la indemnul Invatatorului. Si nu uitam faptul ci "cel mai mare

in timp. Petru,

barbat nascut din femeie", adica Ioan

fira

a se

gindi, nu prea

are

credinga.
Vestea buna este

ci putem scapa de indoiali, practicAnd incred:rea in Dumnezeu.

Domnul I-a permis lui Toma

sa veri-

fice lucrurile evidente. Domnul iqi va permite gi Eie sa verifici evidentele de care ai
ar,"" .r"''roi. sa te duca pe calla credingei gi
increderii in El. Cind gigesti ceva greu de
crezut, Ei iEi creeaza indoiala, incepe sa

cautr cerrrtudini. Biblia e

plini de ele.

Privegte la Isus gi la doringi Lui de a te
ajuta sa scapi de ele. Privegte la Isus, ca la
singurul in care pogi crede cu adevirat.
Exarnineaza evidentele legate de lucrarea
Lui, de moartea gi d! invie"rea Lui. Cuvintul lui Durnnezeu, merita sa fie crezut. A
fost dovedit ca gi credibil. Durnnezeu nu
.se schimba: "El este acelagi ieri, azi gi in

veci"( Ev. l3:8). Dumnezeu nu a mlntrt pe
nrmenl nrcrodata; aga ca fii sigur ca nu o
sa te minta nici pe tine.
(continaarc ln namdrul dinr)
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