Isuse Doamne, pentru mine
Isuse Doamne pentru mine
băuşi al morţii-amar venin
ca eu acum crezând în Tine
iertat să fiu, iertat deplin.
Prin moartea Ta trăiesc Isuse
pe veci scăpat de orice chin
fiindcă Tu mi-ai dus osânda
eu sunt iertat, iertat deplin.
Iubirea Ta şi Adevărul
îmi toarnă inimii alin
prin dulcea pace-a-ncredinţării
c-am fost iertat, iertat deplin.

EDITORIAL
trăiesc şi umblu prin credinţa
c-am fost iertat, deplin.

pastor Daniel Chereji

Ce dar să-Ţi pot aduce oare
acolo Sus când am să vin
atât de vrednic şi de mare
c-am fost iertat, iertat deplin?
O, n-am să-Ţi dau decât un suflet
cu mult mai alb ca orice crin
tot Cerul va slăvi iertarea
ce-o poţi Tu da — şi-o dai deplin.
Traian Dorz

VREDNICIA
NEDORITĂ

Ce dulce şi uşoară-i crucea
când azi de bucurie plin

Descoperirea cea mai mare
O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este
cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în
lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.
1 Timotei 1:15
Doctorul James Simpson, din Edinburg,
devenit celebru prin descoperirea cloroformului, a fost vizitat într-o zi de un ziarist. După inevitabilele şi indiscretele
întrebări asupra originii, copilăriei, gusturilor sale, ziaristul îi puse câteva
întrebări asupra cercetărilor sale ştiinţifice:
“Domnule Doctor, care este cea mai
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importantă descoperire a dumneavoastră ?”
James Simpson se gândi o clipă, apoi
privind ţintă în faţa interlocutorului său,
răspunse cu o voce plină de convingere,
dar tremurând de emoţie: “Descoperirea
mea cea mai mare ? Poate n-ai să mă crezi.
Dar descoperirea mea cea mai mare este că
în Isus am găsit un Mântuitor. Pentru mine
ea va avea urmări veşnice. Toate celelalte
descoperiri vor fi uitate.Numai aceasta îşi
va păstra valoarea chiar şi dincolo de mormânt.”
Care este pentru noi cea mai mare descoperire ?
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
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Omul pe care l-a văzut
Isus
Descoperirea cea mai mare

„Al treilea a vărsat potirul lui în râuri
şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut
sânge. Şi am auzit pe îngerul apelor
zicând: „Drept eşti Tu, Doamne, care
eşti şi care erai! Tu eşti sfânt, pentru că
ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceştia
au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor,
le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.”“
Apocalipsa 16:4-6
Vrednicia este de regulă apreciată
indiferent de domeniul în care este
dovedită. Este bine să fii om vrednic în
locul în care te-a aşezat Dumnezeu.
Însă Scriptura vorbeşte despre o
vrednicie pe care nu ar trebui să şi-o
dorească nimeni. Este vorba despre a fi
vrednic de pedeapsa lui Dumnezeu
care urmează să vină. Cuvântul ne
spune că judecata lui Dumnezeu se
apropie şi toţi cei care nu au ascultat
chemarea Lui la împăcare cu
Dumnezeu vor trebui să
Continuare pag. 2

CARTE DE VIZITĂ
(5;9)

Dumnezeu decât dacă se aşează cu
credinţă în braţele Celui care a fost
găsit vrednic de către Dumnezeu
Tatăl prin faptul că a trăit o viaţă
neprihănită, a suferit, a murit pentru
noi şi din cauza noastră dar a înviat
din pricina neprihănirii Sale.
Doar prin Cristos ne putem căpăta
vrednicia statutului de oameni
neprihăniţi pentru că în El vrednicia
Lui devine vrednicia noastră.
Doar în felul acesta putem schimba
vrednicia nedorită care ne califică pentru pedeapsa veşnică, cu vrednicia
primită de la Cristos care ne scuteşte de
pedeapsă şi ne deschide perspectiva
glorioasă a părtăşiei eterne cu Domnul.
Tu de care vrednicie ai parte: ai
căpătat vrednicia lui Cristos sau
datorită nepăsării şi împietririi inimii
tale eşti calificat pentru vrednicia
nedorită a revărsării mâniei lui Dumnezeu?
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

suporte
asprele
şi
groaznicele
consecinţe ale judecăţii Sale.
Judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă
în aşa fel încât nimeni nu va putea să
conteste caracterul perfect al acesteia.
Dumnezeu îi va judeca şi pedepsi doar
pe cei vrednici de judecată.
Cei supuşi pedepsei divine nu vor
putea invoca nicio clipă nevinovăţia şi
nici circumstanţele deoarece ei înşişi îşi
vor da seama în acele clipe că sunt vrednici de judecata Celui pe care nu l-au
băgat în seamă trăind ca şi cum nu ar fi
urmat să-L întâlnească.
Dacă eşti păcătos şi încă nu ai alergat
cu păcatele tale la crucea Domnului
Isus Cristos, dacă nu ţi-ai cerut iertare
şi nu te-ai pocăit de păcatele tale şi nu
ţi-ai pus toată nădejdea în Domnul Isus
pentru mântuire şi viaţa veşnică, trebuie să constaţi cu durere că eşti printre
cei vrednici de mânia aprinsă a Domnului.
Nici un om nu poate să îşi câştige
vrednicia pentru a fi graţiat în ochii lui

Anagramaţi cartea de vizită a acestui aristocrat şi veţi afla numele uneia dintre
gazdele lui Pavel şi oraşul său.
Dezlegare din numărul trecut :
Localitate : CANA ( CA - N - A )

Rugaţi-vă :

- pentru servicii divine înălţătoare în
care să fie onorat
numele Domnului
- pentru ca Dumnezeu să ne vorbească exact ceea ce
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doreşte
- pentru musafirii Casei Domnului
- pentru cei ce suferă din biserica
noastră şi în mod special pentru fratele
Marian Seraz
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Omul pe care l-a văzut Isus
Privește-te nu în ceea ce ești prin tine
însuţi, ci în ceea ce ești și poţi să fii în
Dumnezeu. În Matei, vameșul, erau trei
persoane: (1) vameșul pe care îl vedeau
colegii săi; (2) Matei pe care îl vedea
Matei; (3) Matei pe care îl vedea Isus.
Fiecare credea că îl vede pe adevăratul
Matei, dar numai Isus l-a văzut pe
adevăratul Matei, acela care a devenit mai
târziu un evanghelist – Matei al
posibilităţilor infinite. Există trei oameni
în tine: unul pe care îl văd colegii tăi, unul
pe care îl vezi tu însuţi – tu cel prezent; și
unul pe care îl vede Isus – tu cel viitor.
Totul depinde de aceasta: asupra cărui
”tu” te concentrezi mai mult. Dacă ești
preocupat cu precădere de acel ”tu” pe
care îl văd cei din jurul tău, ești robul a
ceea ce cred ei despre tine; înainte de a
face orice, te uiţi în jurul tău ca să vezi
cum îţi vor judeca ei acţiunea – tu, de
fapt, nu vei acţiona, vei reacţiona. Nu mai
ești o voce, ci un ecou – nu o persoană, ci
un lucru. Dacă te concentrezi asupra lui
”tu” pe care îl cunoști tu însuţi, rezultatul
este descurajarea. Căci cine n-ascunde
măcar un lucru din viaţa lui care îl face să
îi ardă obrajii de rușine și de umilinţă?

Dacă ești concentrat asupra acestui ”tu”,
ești prizonier în celulele inhibiţiilor, adică
în ceea ce ai fost și ești. Dar mai există și
acest ”tu” pe care îl vede Isus, și ce fel de
”tu” este acesta! Este un ”tu” predat lui
Dumnezeu, un ”tu” eliberat din ce a fost
și de ce a făcut și reînsufleţit de energia și
de viziunea divină, un ”tu” care face lucruri dincolo de capacitatea ta, lucruri
care te uimesc și pe tine și pe alţii – un
”tu” cu șira spinării îndreptată, progresiv
și productiv. Acesta este adevăratul ”tu”.
Concentrează-te asupra acestui ”tu”, care-i aparţine lui Hristos și vei deveni acest
”tu”.
Isus nu se uită niciodată la ce a fost
cineva sau la ce este cineva, ci la ce poate
să devină. Și așa și trebuie. Artistul nu se
uită la ce a fost piatra sau la ce este, ci la
ce urmează să scoată el din ea – un chip
uman superb. Un grup de credincioși
minunaţi au ca motto aceste cuvinte:
”Aventura mea este Dumnezeu.” Foarte
bine, și tu poţi spune în șoaptă: ”Aventura
mea este Dumnezeu și felul de om care
urmează să fiu în Dumnezeu.”
E.Stanley Jones - Viaţă din abundenţă

Un timp special, Cina Domnului
Întotdeauna când particip la Cina
Domnului împreună cu fraţii mei, fiinţa
mea este pătrunsă de sentimente
emoţionante. Simt că sunt o părticică
mică din trupul lui Hristos, biserica
Biruinţa.
De câte ori mănânc pâinea şi gust
vinul, îmi aduc aminte că Domnul Isus
a suferit pentru păcatele mele şi sângele
Lui a curăţat tot trecutul meu murdar.
Participarea la Cina Domnului mă

conştientizează parcă mai mult ca
oricând de statutul şi responsabilitatea
pe care le am ca şi copil al Lui.
Îmi doresc ca întotdeauna sa fiu
pregătit pentru a putea participa la Cina
Domnului, sa fiu pregătit din punct de
vedere spiritual împreună cu toţi fraţii
mei din biserica Biruinta.
Va iubesc mult,
Raul Buruian
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