unchiu Dani. El a început sã vorbeascã
despre viziunea lui pentru misiune.
Pãrea un vis frumos. ªi deodatã
povestea lui a devenit povestea mea,
când m-am trezit spunându-mi: „Tu te
ocupi de relaþiile externe. Tu eºti cu
tradusul.”
Dacã am avut onoarea ºi
bucuria de a fi folositã în lucrarea
Domnului ca ºi traducãtoare este
pentru cã, pe când eram doar un copil,
cineva a vãzut în mine un potenþial, a
sãdit în inima mea un vis frumos ºi m-a
îndrumat în slujire.
Multumesc Domnului cã mi-a
vorbit ºi a lucrat în mod minunat în
viaþa mea prin unchiul, prietenul ºi
pastorul meu, Daniel Chereji. Timpul
trece, dar împreunã am adunat comori
care rãmân pentru veºnicie.

Adriana Pocol: Fratele Daniel
Chereji este un exemplu de slujire
practicã ºi acest exemplu m-a
determinat ºi pe mine sã-mi doresc sã
nu rãmân la nivelul de creºtin
teoretic.

Pulsul

BisericiiCrestine
Baptiste"Biruinta"
,
,
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Aurelia Modoc: Venirea fratelui
Daniel în Baia Mare a însemnat pentru
mine un salt înainte. Am învãþat multe
lucruri noi din Scripturã datoritã lui,
m-au motivat de multe ori predicile lui
sã merg înainte pe calea lui
Dumnezeu. Mulþumesc lui Dumnezeu
pentru încurajarea care e întotdeauna
pentru mine viaþa ºi trãirea fratelui
Daniel. Dumnezeu sã-l binecuvânteze
ºi sã-l ocroteascã mereu.

ANUNÞURI:
Duminicã 17 august- ora 10 Serviciu de închinare - ne bucurãm
împrenã cu tinerii de la biserica
"Sfânta Treime", precum ºi cu unii din
cei care acum trãiesc în alte þãri, care
au pregãtit un program special cu
ocazia împlinirii a zece ani de la
venirea în Baia Mare a fratelui Daniel
Chereji.
Dupã masã - ora 17 - Program cu
copiii grupului Awana, care s-au
reîntors de curând din tabãra de la
Bãseºti.
Marþi - ora 9 Grup de rugãciune
Joi ora 18 - Bisericã
Duminicã - ora 18 - Serviciu de
închinare
- ora 17 - Studiu biblic

Anca Rus: Îmi amintesc cu plãcere
de întâlnirile de tineret de la biserica
Sfânta Treime cu fratele Daniel. Când
ne spunea la acele întâlniri, cã nu
trebuie sa fim consumatori de
programe, ci trebuie sã contribuim la
realizarea lor, aceste idei au intrat
adânc în mintea mea ºi m-au
determinat sã slujesc. Pasiunea pentru
Cuvântul lui Dumnezeu ºi pentru
oamenii nemântuiþi, el mi-a insuflat-o.
Domnul a facut prin fratele Daniel ca
biserica Biruinþa sã fie un loc în care sã
putem sluji, Îi multumesc Domnului
pentru acest prilej. Dumnezeu mi-a dat
un pastor minunat, Numele Lui sa fie
lãudat în toate.
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Mireasma lui Cristos
„Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartã totdeauna cu carul Lui de
biruinþã în Hristos, ºi care rãspândeºte prin noi în orice loc mireasma
cunoºtinþei Lui.“ (2 Corinteni 2:14)
Atunci când Cristos Se apropie de omul pãcãtos înlouieºte mirosul urât al
pãcatului ºi morþii cu mireasma plãcutã a vieþii Sale. Biruinþa asupra morþii a fost
câºtigatã definitiv ºi deplin de Domnul Isus Cristos ºi este împãrtãºitã cu toþi cei
care au ales sã urce în carul biruinþei Lui. Toþi cei care au experimentat trecerea la
viaþa spiritualã din pãcat, trebuie sã îºi asume rolul de purtãtori ai miresmei lui
Cristos pentru toþi din jurul lor. În orice loc s-ar afla; acasã sau departe de casã, în
þara lui sau la marginile pãmântului, în familie, la locul de muncã ºi oriunde,
menirea credinciosului este sã poarte mireasma vieþii lui Cristos. Ce poate fi mai
minunat decât sã fii omul care în bisericã rãspândeºte din abundenþã o mireasmã
plãcutã a vieþii îmbibatã cu o cunoaºtere profundã a lui Cristos?
La fel cum este normal ca din punct de vedere fizic sã ne preocupe
prospeþimea, tot aºa ar trebui sã fim preocupaþi ºi de mireasma spiritualã pe care
o transmitem celor din jur. Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui sã se
examineze sã vadã cât ºi cum a reuºit sã rãspândeascã în jurul sãu mireasma
vieþii. Ce parfum laºi în urma ta pentru cei care vin dupã tine? Câþi vor simþi
mireasma lui Cristos atunci când vei trece prin viaþa lor? Ce fel de atmosferã
spiritualã creezi prin viaþa ta, prin slujirea ta, prin mãrturia ta? Mai sunt mulþi
oameni care nu cunosc încã parfumul minunat al vieþii. Eºti gata sã porþi
mireasma Lui în orice loc, pentru toþi, tot timpul?
Nicu Lãcãtuº

1

Daniel sau aº putea spune în viaþa
cãrora fratele Daniel Chereji a avut un
impact pozitiv. Printre ei mã numar ºi
eu împreunã cu soþia mea, Tabita.
Impactul pozitiv pe care l-a avut
fratele Daniel în viaþa mea peronalã sa simþit în cei 7 ani departe de casã,
dorul de fratele Daniel ºi de biserica
Biruinþa m-au urmãrit în toþi aceºti ani,
pentru care fapt am revenit acasã.
Vestea agravãrii bolii fratelui
Daniel a fost un ºoc pentru mine... aº fi
dorit sã pot sã-i iau durerea... dar asta
doar Domnul Isus o putea face ºi mã
rog s-o facã pentru cã doresc ca
Dumnezeu sã lucreze în continuare
prin fratele Daniel în oraºul nostru.
Daniel, ne rugãm ca Domnul Isus sã-þi
dãruiascã tot ce-i mai bun pentru
familia ta ºi când vei crede cã totul s-a
ºfârºit ºi nu mai existã nimic care sã-þi
aducã bucurie, bucuria voastrã sã fie
El.
Cu toatã dragostea, fam
Dacian , Tabita ºi Elisa Morar

E atât de minunat cã putem
sã-I multumim Domnului pentru o
persoanã, care ne este aproape de 10
ani. Fratele Daniel este pentru noi un
frate, un pastor, un prieten. Prin el,
Dumnezeu a lucrat la modelarea
caracterelor noastre ºi ne-a
binecuvântat nespus de mult. Am
adunat câteva gânduri ale unor tineri
care au avut privilegiul sã se apropie
mai mult de Dumnezeu prin slujirea
fratelui Daniel:

Îmi aduc aminte de fratele
Daniel acum 10 ani ca o persoanã
dinamicã gata de sacrificiu pentru
bunul mers al Bisericii ºi spre slava
Domnului Isus, o persoanã care mi-a
fost dragã de la început. În pofida
sãnãtãþii lui s-a implicat cu râvnã ºi
dinamism în lucrarea Bisericii Sfânta
Treime, bisericã pe care la data aceea
o pãstorea împreunã cu fratele Iosif
Morcan, dar mai ales în lucrarea cu
tinerii. Pot sã zic cã a fost omul
potrivit la locul potrivit. Într-o
perioadã de declin a tineretului baptist
din Baia Mare aº putea spune, el a fost
omul de care Dumnezeu s-a folosit în
mod minunat, dovadã cã la întrunirea
care are loc în acest week-end, lista
ajunge în jurul a 200 de tineri care au
avut în oarecare mãsurã contact cu
lucrarea lui Dumnezeu prin fratele

Ionicã Pocol: Statornicia,
perseverenþa ºi entuziasmul lui m-au
fãcut sã am o viaþã spiritualã mai
organizatã ºi mai eficientã, toate
acestea aplicate ºi în viaþa mea de
slujire în bisericã.
Danut Haidu: Întotdeauna mesajele
ºi pãrtãºiile de tineret împreunã cu
fratele Daniel Chereji, sunt pentru
mine o binecuvântare ºi o provocare
pentru a trãi cu pasiune o viaþã de
slujire ºi cunoaºtere a Cuvântului lui
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Dumnezeu. Dorim ca Domnul sã vã
binecuvânteze în continuare slujirea
prin puterea Duhului Sfânt.

primii paºi pe calea credinþei este
pentru cã Dumnezeu mi-a dat harul de
a avea un pastor care a ºtiut sã mã
creascã spiritual cu cea mai aleasã
hranã spiritualã, dar mai ales fiind un
exemplu demn de urmat pentru mine.
Preocuparea pe care o avea în a mã
ajuta, îmi dãdea atâta curaj de a-mi
deschide sufletul în faþa lui, pentru cã
ºtiam cã nu o sã rãmân fãrã rãspuns.
În viaþa fratelui Daniel se vede aºa de
clar chipul Mântuitorului ºi dragostea
Lui faþã de cei din jur! Parcã Îl vãd pe
Dumnezeu atât de onorat sã aibã în
mâna Lui o unealtã aºa de valoroasã

Claudia Miclãuº: Una dintre lecþiile
pe care le þin minte de la fratele
Daniel, e o lecþie de la castaniadã.
Împreunã cu câþiva tineri fãcusem o
scenetã în care era prezentatã familia
"TATOR", adicã mai clar DicTATOR,
SpecTATOR, ImiTATOR ºi mai erau
câþiva, în orice caz rolul meu era a lui
ImiTATOR. Am imitat pe cineva - o
cântare de Mihaela Oancea- ºi îmi
amintesc de atunci
cã a zis fratele
Daniel cam aºa ceva:
în viaþa realã, sã nu
i m i t a þ i
NICIODATÃ. Mi-a
pãtruns lecþia în
suflet ºi nu am
uitat-o. Mulþumesc
pentru ea!

cu care sã poatã lucra
în biserica Lui. Fie
ca Dumnezeu sã
scoatã tot mai mulþi
slujitori, pentru cã în
lumea aceasta este
atâta nevoie de
oameni dedicaþi sutã
la sutã pentru a-L
sluji pe Cristos.
Domnul sã facã sã lumineze
faþa Lui peste biserica Biruinþa ºi
peste pastorul cu care a binecuvântato. Oameni ca pastorul meu nu sunt
mulþi în lumea asta de aceea mã voi
ruga mereu pentru el, ca Domnul sã-L
binecuvânteze cu sãnãtate ºi multã
putere de muncã.

Criºan Dorina: Dacã Pavel,
odinioarã, spunea: "Cãlcaþi pe urmele
mele întrucât eu calc pe urmele lui
Cristos", la fel poate sã spunã ºi fratele
Daniel pentru cã, dacã predicile lui au
atâta putere de transformare este ºi
datoritã faptului cã mai întâi el trãieºte
ceea ce predicã.
Vãzând viaþa lui plinã de
sfinþenie era mereu o provocare
pentru mine la o viaþã sfântã. Dacã
viaþa mea spiritualã rezistã aici,
departe de biserica în care am fãcut

Claudia Pãduraru: Sã fie vreo 15
ani de atunci, dar scena mi-a rãmas
foarte bine întipãritã în minte. Eram
doar un copil pe dealul bunicii cu
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