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Isus Hristos, speranța
adevăraților credincioși

A

tacurile teroriste care au lovit
Parisul în data de 13 noembrie
a.c. au zguduit întreaga Europă
și nu numai. În Franța s-a instaurat starea
de urgență, Belgia este sub alertă teroristă,
iar Geneva a anunțat că a ridicat nivelul alertei în oraș și caută suspecți care ar avea legătură cu atentatele de la Paris.
Pastor MOISE ARDELEAN,
Gradul de nesiguranță crește și autoritățile
Președintele Cultului Creștin
țărilor
europene alocă mai mulți bani pentru
Penticostal din România
securitate, ca să păzească mai bine granițele
și să verifice mai atent vizitatorii și, în mod deosebit, imigranții.
Toate aceste măsuri sunt necesare, dar nu suficiente. Citim în Cuvântul
lui Dumnezeu că „dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează
cel ce o păzește” (Psalmul 127:1). Înțelegem din acest verset că oamenii
trebuie să își facă partea, iar suficiența o realizează Dumnezeu. Ca oameni
credincioși, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru România. Să-I cerem
ca, așa cum a îngrijit de Ierusalim, punând străjeri pe zidurile lui (Isaia 62:6),
așa să ocrotească și țara noastră. Să ne rugăm ca Domnul să ne păzească
de atacuri teroriste, de catastrofe naturale și de orice alte nenorociri.
În anul 2015, înainte de Rusalii, am avut trei zile speciale, de post și
rugăciune, în care I-am cerut lui Dumnezeu să păzească România de război
și de alte nenorociri, să binecuvânteze conducătorii țării noastre și să îi
ajute să ia decizii în acord cu voia Lui, iar pe noi să ne ajute ca, în liniște
și pace, să facem lucrarea Domnului. Să continuăm să ne rugăm și să postim
pentru țara noastră, cerând cu insistență ocrotire, binecuvântare și mult har.
Ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, o sărbătoare a bucuriei și a speranței. N-am vrea ca evenimente nedorite să umbrească bucuria noastră, ci am dori să prăznuim în pace cel mai mare
eveniment din istorie: coborârea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră.
La nașterea Mântuitorului în staulul din Betleem îngerii au cântat: „Slavă
lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii
plăcuți Lui” (Luca 2:14). Oamenii care L-au primit pe Domnul Isus în
inimile lor au pace, se roagă pentru pace și luptă pentru ea. Fiul lui Dumnezeu este Domnul păcii (Isaia 9:6), iar împărăția întemeiată de El este
o împărăție a păcii (Romani 14:1).
Lumea în care trăim este tot mai lipsită de pace, pentru că Îl respinge
pe Domnul Păcii, Isus Hristos. Dacă oamenii s-ar strădui să-I fie plăcuți
Lui, n-am avea războaie, atacuri teroriste, orfani și văduve de război și nici
nu s-ar cheltui sume uriașe pentru înarmare. Nivelul de trai al popoarelor
ar fi mult mai ridicat și am trăi în mai mare siguranță. Dar, în această
vreme, constatăm cu durere că oamenii, în general, Îl resping pe Domnul
Isus, alegând calea necredinței. Lumea devine tot mai secularizată, iar
consecințele sunt cele care se văd.
Datoria noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, este să-L vestim pe
Mântuitorul Isus Hristos, care s-a născut la Betleem și a murit pe crucea
de la Golgota. Să le spunem tuturor că numai prin El se obține mântuirea
și pacea de care au nevoie toți oamenii și toate popoarele.
Intrăm în anul 2016, an necunoscut de noi, dar pe deplin cunoscut
de Dumnezeu.
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Ca oameni credincioși, să abordăm noul an
cu încredere, pentru că Domnul Isus a promis că
va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului
(Matei 28:20). El ne asigură protecția divină,
locuința, hrana, îmbrăcămintea, iar pentru viața
spirituală, pacea care întrece orice pricepere, har
și putere pentru o viață de biruință.
Să nu ne îngrijorăm de nimic, să nu ne temem
nici de oameni, nici de fenomene naturale, nici
de diavolul, dușmanul sufletelor noastre și nici
de necunoscut, știind că Dumnezeul în care ne
încredem este atotputernic.
Dacă în noul an vom împlini cuvintele Domnului Isus: „Căutați mai întâi Împărăția lui
Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33),
vom fi fericiți, vom trăi în siguranță deplină și
vom fi pregătiți pentru venirea Domnului Isus.

Doresc tuturor credincioşilor sănătate în trup, pace în suflet şi
propăşire spirituală în anul 2016!

Ziua de 18 octombrie a.c. a fost o zi binecuvântată de Dumnezeu pentru Biserica Penticostală Elim din Timişoara, căci
59 de bărbaţi şi femei au încheiat legământul de credinţa şi slujire a Tatălui ceresc prin botezul în apă. Serviciul divin a
fost deschis și coordonat de pastorul Dumitru Moț, care a și oficiat actul de cult împreună cu prezbiterii Nelu Mehedinți,
Ioan Moroșan și Liviu Radeș. În fotografie, alături de candidați și de slujitori, fratele Ghiță David, secretarul bisericii Elim
și pastorul Iosif Frânc, din Biserica Penticostală din Detroit-Dearborn, SUA, care a predicat din Cuvântul Domnului.
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Buletinul Cultului Creștin Penticostal
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