SEPTEMBRIE—LA MULTI ANI!
Estera Popa, Ilie Paul, Dan (Bebeto) Barbinţa,
Radu Ghiorghie, Odalys Olcean, Dan Paul,
Horaţiu Lungu, Mioara Pop, George Cãlãtean,
Luca Vidican, Maria Fotea, Ileana Mureşan,
Maria Guler, Octavian Pere, Marcus Bunta,
Maria Vaida, Matei Reştea, Petru Cocîrţeu,
Magda Lungu, Alexandra Vãduva, Viorel Barac,
Nelu Molcuţ, Claudia Olcean, Elisabeta Vãduva,
Rachel (micã) Vãduva

“Cine rãmâne în Mine si în cine rãmân Eu, aduce MULTÃ ROADÃ,
cãci despãrţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5

SEPTEMBRIE

Roada duhului, dimpotRiva, este…

CREDINCIOŞIE
ÎN ÎNCERCARE
“Toate cãrãrile Domnului sunt îndurare
şi credincioşie pentru cei ce pãzesc
legãmântul şi poruncile Lui” Ps. 25:10

Încercarea credinţei, în orice formã ar fi îngãduitã de
Domnul, are un scop bine determinat şi specific pentru fiecare
dintre noi!
Testul credincioşiei noastre va determina maturizarea
noastrã spiritualã, şi va defini cursul relaţiei noastre cu Domnul!
Trebuie sã susţinem pe aceia dintre noi care trecem prin
încercare, şi sã ne rugãm împreunã ca în toate, toţi sã fim gãsiţi
buni, şi sã rãmânem credincioşi!

CREDINCIOSIA
Poate multi ne gândim la credinţã, dar nu la CREDINCIOŞIE…
Existã o diferenţã între cele douã? Cu siguranţã! Credinţa este descrisã în Evrei
11 ca “o încredere neclintitã în lucrurile nãdãjduite, o puternicã încredinţare
despre lucrurile care nu se vãd”… CREDINCIOŞIA, însã, este diferitã!
Pentru Dumnezeu, este o parte din El, este o trãsãturã din Caracterul
Lui. “Şi CREDINCIOŞIA Ta este atât de mare!” In Evrei 11, ni se dã de exemplu
pe Sara, care “a crezut în CREDINCIOŞIA Celui care îi fãcuse o promisiune”.
Iar Osea 2:20 prezintã una dintre cele mai sublime legãturi dintre Dumnezeu şi
noi, poporul Lui: “te voi logodi cu Mine prin CREDINCIOŞIE”
Pentru noi, însã, CREDINCIOŞIA este roada unei vieţi trãite în Duhul!
Gaiu a lucrat cu CREDINCIOŞIE în tot ceea ce fãcea pentru fraţi 3 Ioan 1:5. Ap.
Pavel sfãtuieşte pe Tit sã îndemne la “desãvârşitã CREDINCIOŞIE, ca sã facã în
totul cinste învãţãturii lui Dumnezeu” (Tit 2:10). La rândul nostru, noi trebuie sã
vestim CREDINCIOŞIA Domnului nostru Ps. 30:9, iar “pentru cei ce pãzesc
legãmântul şi poruncile Lui, cãrãrile Domnului sunt îndurare şi CREDINCIOŞIE”
Ps. 25:10
Fie ca viaţa noastrã în luna aceasta sã fie o reflecţie a CREDINCIOŞIEI
Domnului nostru, şi sã fie o dovadã a relaţiei noastre cu El, a maturitãţii în Duhul
Cleveland Romanian Baptist Church

581 E. Ridgewood Drive

Seven Hills, OH, 44131

Tel: 216-642-3131

Adevãrul fundamental al Lui
Ce este credincioşia? O apropiere de ceva în ce crezi.
Am citit biografia unui tânãr care spunea ”colecţionez cãrţi,
gânduri bune, prietenii de calitate, bunã dispoziţie şi
cunoştinţe”, şi el îşi cãuta prietenii cu aceste calitãţi. Einstein a
spus ”Vreau sã cunosc gândurile lui Dumnezeu! Restul sunt
detalii” (”I want to know how God created this world. I am not interested in
this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element! I want to
know His thoughts! The rest are details.) Omeneşte spunând, înseamnã cã,
indirect, când vrei sã cunoşti pe cineva, te apropii mai mult şi devii
credincios acestui lucru. Sentimentul de credincioşie te asigurã de
încrederea în persoana respectivã. Cãsãtoria dintre doi oameni este bazatã
pe credincioşie unul faţã de altul. Îţi pui întrebarea: câţi oameni cu care ai de
-a face îşi menţin promisiunea fãcutã faţã de tine? (e.g. punctualitate la
întâlnire, sã ducã la îndeplinire un serviciu promis, sau de câte ori copiii
noştri nu ne-au înşelat în aşteptãrile noastre ca pãrinţi?)
Credincioşia este sã fii întotdeauna acelaşi: LOIAL. Adevãrul şi
loialitatea implicã o inter-relaţie. Trãim într-o vreme când nu putem sã
spunem cã ne cunoaştem bine, din cauzã cã ne lipseşte aceastã relaţie
umanã datoritã technologiei avansate, ex. texting, emails, internet, bloguri,
facebook, linkedin, etc. În viaţa noastrã zilnicã trebuie sã fim loiali la locul de
muncã, altfel pierdem serviciul. Altfel spus, trebuie sã fim credincioşi în
lucruri mari, şi în lucruri mici. Credincioşia oamenilor de atâtea ori este
înşelãtoare pentru cã ne-am pierdut încrederea în aproapele nostru. Dar cu
credinţa în Dzeu nu ar trebui sã ne fie fricã câ eşuãm în încercãrile prin care
trecem în relaţiile noastre cu oamenii. Problema noastrã, a celor ce credem
în Dzeu, este cã încrederea noastrã ţine pînã când ajungem în necazuri!
Atunci, prin puterile noastre omeneşti încercãm şi luãm hotãrâri care pot fi în
contradicţie cu credinţa noastrã în EL.
Eu am experimentat credincioşia lui Dzeu faţã de mine lãsându-L pe
El sã croiascã drumul pe care Îl vrea El pentru mine. Mã rog incontiuu sã mã
aducã în circumstanţe unde sã-L vad pe El la lucru în viaţa mea, şi nu eu sã
conduc lucrurile. Sã avem încredere în caracterul pe care îl construieşte
Dzeu în noi, prin încercãri de tot felul. Din Scripturã am învãţat cã D-zeu
este credincios promisiunilor Lui, ca urmare şi noi trebuie sã fim credincioşi
promisiunilor noastre. În Prov 20:6 citim ’’.... dar cine poate gãsi un om
credincios? Şi mai îngrijrorãtoare afirmaţie o gãsim în Ps 12:1 ’’Vino în
ajutor, Doamne, cãci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii
oamenilor ’’
Credincioşia lui Dumnezeu faţã de noi nu are hotare, şi primul lui
credincios a fost Domnul Isus; Apocalipsa 1:5 ”...şi din partea lui Isus
Christos, Martorul Credincios cel întâi nãscut din morţi, Domnul Împãraţilor
pãmântului”... Ca şi creştini trebuie sã trãim credinţa noastrã ca şi realitate,
pentru cã doar atât va rezulta în credincioşie faţã de D-zeul nostru.
Sr. Mioara Pop

Credincioşia
La fel ca şi David, noi toţi copiii lui Dumnezeu putem sã
ne bizuim pe credincioşia lui Dumnezeu! “Pe Dumnezeu se
întemeiazã ajutorul şi slava mea” Ps. 62:7 “Am necurmat pe
Domnul înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu
mã clatin” Ps. 16:8
Acesta este cel mai bun fel de viaţã! Vom da dovadã de multã pace
şi de o adevãratã siguranţã pentru cã Dumnezeu este de faţã necurmat şi
suntem siguri cã nu ne vom clãtina pentru cã Domnul nu ne va lãsa, nici nu
ne va pãrãsi. El este pentru noi un prieten, o comoarã, un adãpost, un sprijin!
Ps. 23 este cel mai cunoscut şi îndrãgit pentru inima credinciosului.
Cu toţii îl ştim pe dinafarã. El a mângâiat şi a îmbãrbãtat o mulţime de
întristaţi, este un balsam în inima celor îndoliaţi, este uleiul care se toarnã pe
rãni deschise.
Este foarte important locul ocupat de acest psalm în Cartea Psalmilor. Este prefaţat de Psalmul 22, care ne înfãţişeazã sentimentul de adâncã
durere care avea sã vinã peste Domnul Isus la cruce. Şi este urmat de
Psalmul 24, unde ni se descrie venirea Lui ca Împãrat în slavã.
Însã între Cruce şi slavã este pustietatea. Şi calea fericitã în
aceastã pustie face obiectul temei Psalmului 23. Deşi descrie calea prin
pustie, în acest psalm nu este vorba de nici un oftat şi de nici o jale, sufletul
îşi îndreaptã privirea numai spre El şi strigã: “Domnul este Pãstorul meu!”
Trebuie sã observãm forma prezentã a verbului “a fi”. El este azi şi mâine,
El este acelaşi. Cine poate spune “Domnul este Pãstorul meu”, acela poate
spune “nu voi duce lipsã de nimic”!
Patru cuvinte sunt de ajuns în viaţã: “Tu eşti cu mine”! Ce mãreţ este acest lucru, sã te bizui pe El, sã te încrezi în El, sã-L ştii pe El la cârma
corãbiei tale! Chiar dacã drumul nostru trece prin furtunã, nouã nu trebuie sã
ne fie teamã caci El este cu noi.
Credinciosul care umblã cu Dumnezeu prin aceastã lume plinã de
necazuri şi greutãţi, are îmbãrbãtarea toiagului şi a nuielei Domnului.
Nuiaua ne face sã ne gândim la o lucrare de îndepãrtare a duşmanilor
noştri, şi ne asigurã linişte. Toiagul ne face sã ne gândim la o proptã, la un
ajutor. David le-a simţit pe amândouã. Dumnezeu nu l-a lãsat pe Saul sã-l
ajungã, şi a trebuit sã se retragã fãrã a isprãvi lucrarea, deşi David era
înconjurat. I Samuel 23:26-28. Apoi, când a fost primit de Nabal foarte
respingãtor, Dumnezeu l-a întâmpinat ca “pãstorul cel bun”, cu toiagul, prin
Abigail, o femeie cu judecatã şi frumoasã la chip, ca sã-l reţinã de la o
greşalã I Sam 25. Vedem cum un pãstor conduce, hrãneşte şi protejeazã. “El
te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde subt aripile Lui, cãci scut şi
pavãzã este credincioşia Lui” Ps. 91:4
Ce comparaţie plãcutã şi binefãcãtoare! Domnul ocroteşte pe
poporul Lui şi îngãduie sã se ascundã în El. El rãmâne credincios, şi
fãgãduinţa de mai sus este sigurã!
Sr. Eva Barac

