MULŢUMIRE

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

“Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile.”
- Efeseni 5:20

Ş

i eu vreau să-I mulţumesc lui
Dumnezeu pentru toate binecuvântările şi încercările primite din
mâna Lui, pentru dragostea îndelung răbdătoare şi plină de bunătate cu care mă înconjoară în fiecare zi.
Simt că mâna Lui ocrotitoare este
asupra mea mereu şi braţele Lui sunt larg
deschise pentru mine atunci când am
nevoie de apărare şi încurajare. Glasul Lui
blând şi mângâietor îmi aduce alinare, lin-

işte şi pace în sufletul meu.
El mă iubeşte aşa cum sunt cu greşelile
şi defectele mele, El este Tatăl meu, este
mana mea, doar la El găsesc alinare atunci
când sunt tristă, când nu am cui să spun
durerea mea. Dumnezeu îmi răspunde şi
mă ajută să găsesc rezolvare la problemele
mele. Îi mulţumesc că dragostea Lui
nemărginită a umplut şi inima mea şi
doresc să mă apropiu tot mai mult de El
şi să împlinesc voia Lui în toate.”Căci dacă
este cineva în Hristos este o făptură
nouă”…..”şi toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc pe
Dumnezeu”
Mariana Zah

LUCRURI CARE
TREBUIAU SĂ SE
ÎNTÂMPLE
„Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris
şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să
învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se
propovăduiască tuturor neamurilor, în
Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor,
începând din Ierusalim.“
(Luca 24:45-47)
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SABĂU

Anunţuri

Marţi
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică

- ora18 - Studiu cu familiile tinere
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 - Grupele de rugăciune
- Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Curăţenie

Suferinţele, moartea şi învierea lui
Cristos n-au fost evenimente de circumstanţă.
Din perspectiva lui Dumnezeu exista
un plan care trebuia dus la îndeplinire.
Astfel că aceste evenimente trebuiau să
aibă loc deoarece prin ele Dumnezeu
avea în vedere iertarea şi mântuirea noastră. Asta nu înseamnă că oamenii se pot
disculpa de vina condamContinuare pag. 2

Ce iubire mare!
Refrenul unei cântări a corului
spune un adevăr profund: ...”Ce iubire mare, fără de hotare...”.

A

tât de mult ne-a iubit Dumnezeu încă de când duceam în
spate o povară grea de păcate şi
regrete. El s-a îndurat de noi, ne-a privit
cu dragoste şi ne-a oferit mântuirea prin
jertfa supremă a Domnului Isus.
„Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care
ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu
hristos, prin har sunteţi mântuiţi.”
(Efeseni 2:4-5)
Nu când ne purtam ca îngerii a ales

2

Nu îţi mai rămâne decât să trăieşti
cu recunoştinţă şi laudă la adresa Celui
ce te-a adus din moarte la viaţă şi să te
sfinţeşti tot mai mult pentru El.
Iar dacă încă n-ai beneficiat de iertarea păcatelor, acest lucru este din
cauză că n-ai ascultat chemarea la pocăinţă. Nu uita că aşa după cum lucrarea lui Cristos de la cruce a fost
planificată, Dumnezeu a planificat şi adevărul că iertarea de păcate şi accesul la
viaţa veşnică nu pot fi obţinute decât de
oamenii care sunt gata să se pocăiască.
Acceptarea stării de om păcătos, recunoaşterea vinovăţiei proprii, implorarea
iertării divine şi încrederea deplină că
doar Isus Cristos ne poate salva viaţa sunt
elementele pocăinţei reale.
Abia în clipa în care şi în viata ta se
întâmplă acest lucru, sufletul ţi se poate
bucura de pace, linişte şi speranţă deoarece înseamnă că în viaţa ta s-a întâmplat
ceea ce trebuie.

Continuare din pag. 1

nării la moarte pe nedrept a lui Cristos.
În timp ce vinovăţia noastră este
reală, rămâne în picioare adevărul că
Dumnezeu a pregătit jertfa Fiului Său
înainte de întemeierea lumii ca plată
deplină pentru a ne scăpa pe noi de condamnarea eternă.
Aceeaşi jertfă, sfântă şi perfectă avea
să potolească mânia justificată a lui
Dumnezeu care se putea dezlănţui oricând asupra noastră datorită stării de păcat în care eram.
Dar în acelaşi fel în care Dumnezeu a
planificat jertfa Fiului Său, a plănuit şi că
noi trebuie să auzim Evanghelia, că trebuie să ne pocăim şi că în numele lui
Cristos putem dobândi iertarea păcatelor.
Dacă tu te-ai întâlnit deja cu adevărul
Evangheliei şi cu Isus Cristos însuşi, poţi
da slavă lui Dumnezeu că planul Său s-a
îndeplinit şi în viaţa ta şi că ai parte de
mântuire.

Dumnezeu să-şi reverse dragostea peste
noi şi nu pentru că am fi avut noi ceva
merite, ne-a oferit El harul Său. Ci,

„Dumnezeu îşi arată dragostea
faţă de noi prin faptul că, pe când
eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.”

(Romnai 5:8).

Domnul Isus trebuie să fie modelul
nostru. Cu toate că nu ne calificăm deloc
pentru a primi dragostea Sa, El totuşi nea iubit. El a plătit preţul suprem... Ce iubire mare, fără de hotare...
Ce am putea spune noi decât „Lăudat
fie Numele Său!” şi ce am putea face
altceva decât să-I urmăm exemplul şi să
dăruim tot mai mult şi mai intens
dragoste în jurul nostru.
Ema Pop

CURĂŢENIE
„Cel ce are mâinile nevinovate şi inima
curată ... acela va căpăta binecuvântarea
Domnului, starea după voia Lui dată de
Dumnezeul mântuirii lui.”
Psalmul 24:4-5

C

e mult ne place nouă să trăim
în spaţii curate ... dacă nu pot
fi luxoase şi frumos amenajate,
dar să fie „curat”: hainele şi corpul să ne
fie curate, casa în care locuim să fie curată,
camera la hotel să fie curată, baia să fie curată, strada ne place curată ... şi oraşul...
Ecologiştii împătimiţi şi garda de mediu
strigă că distrugem natura şi locurile în care trăim pentru că nu ştim să păstrăm curăţenia...
Şi deşi ne dorim cu toţii o lume curată,
pământ curat, trăim înconjuraţi de o grămadă de mizerii pentru care numai noi,
oamenii, suntem vinovaţi. Hotărâţi să luăm măsuri şi să nu mai aruncăm mizerii
pe jos în oraş, orice murdărie o ducem la
coşul de gunoi ... folosim detergenţi moderni să curăţăm obiectele şi lucrurile din
jur ... ne suflecăm destul de des mânecile
şi ne apucăm de curăţenie ... Suntem activi, ne mobilizăm şi avem iniţiativă! Şi bine
facem! Este de datoria noastră să protejăm
natura minunată pe care a creat-o Dumnezeu ... noi putem păstra lucrurile din jur
curate, ordonate, aranjate ... chiar putem
construi sau inventa o grămadă de lucruri
minunate care să ne satisfacă şi să ne
uşureze viaţa în trăirea noastră pe pământ.
Dar, foarte des, Scriptura ne vorbeşte
de „inima curată” – Psalmul 51:10, Psalmul 73:1, psalmul 97:11. Şi am înţeles că
asta aşteaptă Domnul de la copiii Săi:
„Inimă curată, cu credinţă deplină, inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi
trupul spălat cu o apă curată.” (Evrei
10:22).
Oare care sunt lucrurile ce ne murdă-

resc inimile ... de ce ne spune Dumnezeu
de atâtea ori că trebuie să avem „inima curată”? Reflectând un pic, foarte uşor ne
dăm seama că lipsa de dragoste ne murdăreşte inima ... şi invidiile, şi atitudinile neconforme principiilor Bibliei ... Inima ne
este pătată adesea de mânie, de minciuni,
de certuri şi îmbuibări ... Inima ne e murdărită mereu cu „firea pământească” care
pofteşte împotriva Duhului (Galateni
5:17). Şi de ani de zile facem curăţenie ...
sârguincioşi, înfometăm firea pământească sperând că-i vor scădea poftele... Şi
cultivăm în noi cât putem mai mult roada
Duhului, conştienţi că doar sângele sfânt
al Domnului Isus poate spăla toată murdăria noastră şi ne poate face curaţi – mai
albi ca zăpada.
Aşa că lupta noastră este să ne păstrăm
curată cărarea, viaţa, inima şi religiunea ...
şi toate acestea pentru că suntem copii de
Dumnezeu şi vrem să-I semănăm Domnului nostru.
Camelia Sabău
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