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Duminca trecută, am început o serie de mesaje intitulată “Mai
multă credință”. În Luca 17.5, ne este redată acea scurtă și cunoscută
rugăciune a ucenicilor Domnului Isus “Doamne, mărește-ne credința”
Mă gândesc că sunt oameni care își pun întrebarea “oare cum mărește
Dumnezeu credința?” Pur și simplu, unora le mărește credința, iar altora nu? Într-un sens, și credința este ca și un mușchi, cu cât o folosim
mai frecvent cu atât se dezvoltă mai bine. Dumnezeu ne mărește credința
atunci când noi suntem gata să folosim credința.
Un lucru pe care îl urmăresc în această serie de mesaje, este să
înțelegem că nu avem nevoie de credință doar la începutul relației noastre
cu Dumnezeu pentru ca să primim iertarea păcatelor, ci avem nevoie de
credință pe tot parcursul vieții noastre, ceea ce înseamnă că Dumnezeu
așteaptă să umblăm prin credință.
Pasajul din Scriptură care alocă cel mai mult spațiu credinței este
Evrei 11. Acest capitol începe cu o definiție a credinței formulată astfel:
“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică
încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” Evrei 11.1. Credința oferă
o nouă perspectivă asupra vieții și asupra existenței. Credință înseamnă
să vezi ceea ce nu se poate vedea cu ochii aceștia de carne. Credință
înseamnă să mai ai o pereche de ochi cu care să percepi lumea nevăzută.
Pavel îi numește “ochii minții și ai inimii”. Noi avem nevoie de ochii
aceștia pentru că sunt realități foarte importante pe care altfel nu le putem

vedea. Poți vedea trupul, dar nu poți vedea sufletul. Aceasta nu înseamnă
că sufletul nu există sau nu are valoare. Ba mai mult, ceea ce este nevăzut
este mai valoros decât ceea ce este văzut. Sufletul este veșnic, trupul
este vremelnic. Nu-L vedem pe Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că
Dumnezeu nu există și că nu-i valoros. Nu vedem îngerii dar, aceasta nu
înseamnă că îngerii nu există așa cum nu vedem undele radio, dar aceasta
nu înseamnă că nu există.
Credință înseamnă să ai certitudinea că ceea ce îți dorești,
nădăjduiești, speri, o să devină realitate. Ea este mai mult decât o dorință.
De ce? Pentru că are la bază niște argumente. De fapt credința presupune
ca mintea să înțeleagă (argumente), inima să simtă (sentimente) și voința
să acționeze (voință).
De exemplu cineva spune: “Îmi doresc să am păcatele iertate”. Înțelegând ceea ce a făcut Cristos, personalizând lucrarea Sa
răscumpărătoare și hotărând să Îl ascult necondiționat, credința mă
ajută nu doar să sper că voi avea păcatele iertate ci să am certitudinea că
păcatele mele sunt iertate . La fel și în cazul slujirii, credința mă ajută ca
dorința de slujire să devină realitate.
În mesajele care urmează, vom privi la anumiți oameni ai
credinței, la experiențele lor cu Dumnezeu  și vom căuta să învățăm ce
înseamnă să umblăm prin credință și cum putem realiza lucruri mari cu
Dumnezeu. Vom căuta să vedem în mod practic cum putem să creștem în
credință.
							Păstor Romică Iuga
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Pentru cei care doresc să înțeleagă mai bine ceea ce credem și
pentru cei care doresc să se boteze, în fiecare duminică dimineața de la
ora 9.30, organizăm curs de caticheză. Întâlnirea are loc în biroul bisericii.
Duminică, 04 octombrie, de la oa 10.00, în Biserica noastră va cânta
Corul Agape. Corul Agape este format din muzicieni creștini din Arad,
Oradea și alte orașe din vestul țării.

Tot duminică, 04 octombrie, în cadrul serviciului divin de seara,
vor fi cu noi la închinare și vor sluji prin cântare câțiva tineri din Italia,
orașul Mansue. Grupul poartă numele Silo.
Vă este dor unora să ascultați cântări interpretate de frații Groza?
Duminică, 11 octombirie, de la ora 10.00, frații Groza vor cânta pentru
slava Domnului.
Vom avea musafiri și în ultima duminică din luna octombrie.
Corul și fanfara Bisericii din Călacea Bihor ne vor vizita și cu această
ocazie, vor sluji în Biserica noastră.

Credinta
,

Valentin popovici

Credinţa-i aur ce nu piere,
E foşnetul de înviere;
Şi într-o lume care moare,
E vântul nou de sărbătoare!
Credinţa-s feşele de pânză,
În umbră vrând să se ascunză;
E cântec nou şi poezie,
În vocea Lui spunând: “Marie!”

Credinţa-i marea întrebare:
“O, Simon, mă iubeşti tu oare?”
Şi rănile ce stau dovadă,
Pentru un Toma ca să creadă.
Credinţa-s îngeri de lumină
Lângă mormântul de rugină.
Credinţa-i piatra prăvălită,
Şi garda morţii fugărită.
Credinţa-i sfântă lumânare
În întunericul cel mare!
Credinţa e Hristos în mine,
Când nu-L mai ţin... ci El mă ţine!
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Vamesul şi fariseul
Luca 18:9-14
Luca 18:14
08.10.2015
Pilda polilor
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