Domnul este Sursa mea
Domnul este Sursa mea, nu voi duce
lipsă de nimic…
El îmi dă din dragostea Lui şi mă umple
de prezenţa Lui;
El este puterea mea şi îmi arată drumul
pe care trebuie să merg…
Chiar dacă totul se prăbuşeşte în jurul
meu, totuşi El rămâne mereu Acelaşi…e
mereu lângă mine…
Tu mă ţii de mână şi niciodată nu îmi
dai drumul ca să nu mă pierd…
Da, El este Sursa mea…Izvorul meu şi
cu El vreau să fiu până la sfârşitul zilelor
mele!

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Tată, nu îngădui să treacă nici măcar o
zi fără ca eu să nu arăt zâmbetul Tău…
…fără ca Tu să nu încurajezi pe cineva,
prin mine;
…fără ca Tu să nu spui cuiva că îl iubeşti,
prin mine;
…fără ca Tu să nu mângâi pe cineva, prin
mine;
…fără ca cineva să nu se bucure de prietenia Ta, prin mine;
…fără ca Tu să nu schimbi ceva sau pe
cineva, prin mine;
…fără ca eu să nu Te arăt pe Tine…!

UN CRISTOS
ASCUNS?

Anonim

Maxime şi cugetări creştine
* Timpul petrecut cu Dumnezeu este
o investiţie în eternitate.
* Nu putem intra în Cer dacă mai
înainte nu a intrat Cerul în noi.
* Nu eşti gata să trăieşti până nu eşti
gata să mori.
* Cred în Dumnezeu aşa cum cred în
răsăritul soarelui. Nu pentru că îl vad ci
pentru că văd tot ce atinge. (C.S. Lewis)
* Fiecare vrea sa trăiască pe vârful
muntelui, însă toată fericirea şi creşterea
vin în timp ce îl urci!
* Am ţinut multe lucruri în mână şi
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„Isus a plecat de acolo şi S-a dus în
ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat
într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că
este acolo; dar n-a putut să rămână ascuns.“
Marcu 7:24
le-am pierdut, dar ceea ce am încredinţat
în mâinile lui Dumnezeu este al meu şi
astăzi.
* Nu te teme de moarte; cu cât murim
mai repede cu atât avem mai mult timp să
fim nemuritori
* Pentru creştin cerul se pronunţă: AC-A-S-Ă.
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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
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ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare
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Domnul este Sursa mea

eşi dorinţa lui Cristos a
fost să nu ştie nimeni că
este acolo, oamenii din
casa în care a poposit au fost atât de
plini de entuziasm datorită faptului
că Isus este în casa lor încât au început să spună celor din jur că Isus
Cristos locuieşte la ei în casă.
Atunci când Isus Cristos intră în
casa cuiva, oamenii din casa aceea
devin făpturi noi. Însă odată ce
Cristos a intrat acolo, nu doar că
oamenii aceea sunt schimbaţi ci în
acelaşi timp în inimile lor apare
dorinţa aprinsă să spună şi altora
despre persoana, caracterul şi
puterea Lui.
Continuare pag. 2

Rugaţi-vă :

- pentru prezenţa
Domnului în mijlocul adunării
- pentru Cuvântul
Domnului, să vorbească potrivit stării fiecăruia
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mod posibil.
Fii o carte deschisă pentru
ceilalţi oameni, lasă-te examinat,
lasă-te descoperit. În calitate de
copil al lui Dumnezeu tu nu ai
lucruri de ascuns, tu poţi trăi în
lumină, faptele tale şi viaţa ta pot
fi privite de la distanţă fără teama
că se va găsi ceva compromiţător în
tine.
Trăieşte în aşa fel încât oamenii
din jurul tău să vadă şi să ştie că în
viaţa ta şi în casa ta a intrat Domnul
Isus.
Declară-ţi casa fără cea mai mică
ezitare un teritoriu în care Domnul
Isus va putea fi văzut de oricine.
Poartă-te cu adevărat ca şi un om
născut din nou, ca şi o persoană în
a cărui casă a intrat Cristos iar odată
ajuns acolo îţi este imposibil să-L
mai ţii ascuns de privirile celorlalţi.
Cine ştie câţi alţii vor fi curioşi să-L
cunoască. Cine ştie cine se va grăbi
să-L caute pentru ai cere vindecare,
ajutor şi mântuire. Cine ştie câţi
alţii vor ajunge să îţi mulţumească
pentru că prin tine l-au cunoscut pe
Domnul. Pentru că odată intrat în
casa ta nu l-ai ţinut pe Domnul Isus
ascuns.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

Din clipa în care Isus Cristos a
intrat în casa ta, nu se poate să
rămână ascuns.
Din păcate în multe case de
creştini în care a intrat Cristos,
prezenţa Sa acolo precum şi
schimbările aduse în casa aceea
rămân ascunse.
Nu cumva şi în familia ta
locuieşte un Cristos ascuns? Nu
cumva ai neglijat această sfântă datorie ca odată ce ai primit lumina
mântuirii să laşi ca şi alţii să descopere această lumină?
După ce Domnul Isus ţi-a făcut
atât de mult bine, cum ai putea să-i
ascunzi prezenţa în aşa fel încât
ceilalţi oameni din jurul tău să nu
beneficieze de puterea şi dragostea
Lui?
Într-o casă în care intră Cristos,
aducând cu El mireasma dulce a
mântuirii, este inadmisibil ca oamenii din casa aceea să ţină secret
faptul că Fiul lui Dumnezeu
locuieşte acolo.
Nu te ascunde că eşti copilul
Domnului, nu îţi trăi viaţa de
credinţă la umbră, nu umbla în calitate de copil al lui Dumnezeu
furişându-te prin viaţă.
Viaţa de creştin trebuie expusă,
nu ostentativ ci în cel mai natural

- pentru prietenii Casei Domnului să
fie cercetaţi de mesaj
- pentru ca biserica Biruinţa să fie asemeni unui far în noapte
- pentru pastorul bisericii şi familia
acestuia
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Închinarea zilnică

T

răim zi de zi în agitatul ritm
impus de viaţa cotidiană şi
rareori avem timp să medităm
la scopul existenţei noastre… Oare nu
ne-a creat Dumnezeu cu un scop anume?
Oare nu a avut El în plan ca noi să fim
nişte închinători?
Închinarea reprezintă o exprimare
directă a scopului nostru ultim de a trăi,
acela de a-L glorifica pe Dumnezeu şi de
a ne bucura de El pentru veşnicie. Dumnezeu numeşte „fii” şi „fiice” „pe toţi cei
ce poartă Numele Meu şi pe care i-am
făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit
şi i-am alcătuit” (Isaia 43:6-7).
Biblia ne transmite un mesaj clar în
acest sens: Dumnezeu ne-a creat pentru
a-L glorifica, pentru a ne închina Lui.
Facem noi asta?
Închinarea este răspunsul pe care un

credincios îl aduce Lui Dumnezeu pentru ceea ce este El şi pentru ceea ce face
El în viaţa lui. Termenul închinare este
aplicat la întreaga viaţă creştină. Se spune
pe bună dreptate că totul în viaţa noastră
ar trebui să fie un act de închinare, pentru că prin toate faptele noastre ar trebui
să-L glorificăm pe Dumnezeu. Nu poţi
să nu faci asta atunci când conştientizezi
Cine este Dumnezeu şi ce lucruri mari a
făcut pentru tine. Dorinţa mea este ca El
să ne ajute să „ţinem ritmul” şi să îi
închinăm vieţi curate! Să ne rugăm, să Îi
cântăm, să citim Cuvântul Lui, să slujim… şi când toate acestea se opresc,
închinarea noastră să continue cu gânduri, atitudini, cuvinte şi fapte închinate
Lui! Dumnezeu să te binecuvânteze!
Neluţu Mureşan

Niciodată la fel

C

unoaştem cu toţii istoria
convertirii lui Pavel. De când
L-a întâlnit pe Dumnezeu în
el s-au produs multe schimbări: crezul,
numele, anturajul, dar mai ales direcţia
de viaţă şi cea a alergării.
Dar toate au avut un preţ – preţul
prigonirilor, al închisorii, al ţepuşului –
însă, mai presus de toate, el vedea ţinta:
premiul chemării cereşti, cununa slavei.
Comparându-ne cu el ne simţim mici.
Dar oare Duhul care a lucrat în el cu aşa
putere nu poate face minuni şi în viaţă
noastră? … provocarea e să ne lăsăm
schimbaţi. Nu, nu există baghetă magică
ca-n basme, procesul e lung, poate dur,
dar merită.
Merită să vezi vieţi transformate, oa-

meni care nu vor mai fi niciodată la fel,
suflete cu râvnă şi dor de Cer.
De când ai început să umbli cu Dumnezeu, laşi pe drumul vieţii flori, încurajare, zâmbete? Sau calea e la fel de
noroioasă şi după ce ai trecut tu?
Poţi afirmă după ce L-ai întâlnit că “nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”?
Stai în tăcere şi meditează pentru că
Cerul aşteaptă răspunsul tău. Vrei să
rămâi la fel sau vrei să fii schimbat?
Cristina Toma
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