EDITORIAL

Important Duminica viitoare vom primi vizita Corului Căminului Felix-Oradea

pastor Daniel Chereji

Domnul Isus mi-a schimbat întreaga viaţă:
l mi-a schimbat inima aşa cum a promis în Ezechiel 56:26 „Vă voi da o inimă
nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi
scoate din trupul vostru inima de piatră şi
vă voi da o inimă de carne.“
l schimbat gândirea mea, acţiunile
mele, pentru că acum îmi caut pacea şi liniştea sufletului citind Biblia şi rugândumă mai mult
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l schimbat relaţia cu familia mea şi cu
cei din jurul meu, dându-mi curaj să-i
chem la adevărata viaţă
l schimbat sensul drumului meu: dacă
înainte de pocăinţă drumul meu ducea
spre moarte şi pierzare veşnică, acum după ce m-a mântuit prin jertfa Sa, drumul
meu duce în sus spre ţara unde voi trăi
veşnic cu Domnul meu
Ema Pop

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

VIAŢA CU
DUMNEZEU

An XII, nr. 541 din 10 aprilie 2011

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care nea iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu
Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).”
(Efeseni 2:4-5)
„…. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi
s-o aibă din belşug.”
(Ioan 10:10)

DIN CUPRINS:
pag. 3

„şi ne iartă nouă greşelile
noastre precum şi noi ierăm...”

T

emerea multora este că viaţa
cu Dumnezeu este searbădă,
plictisitoare şi lipsită de satisfacţii. Evident, lucrul acesta îl pot
spune doar cei care nu au Continuare pag. 2

C

e a schimbat Domnul Isus în
viaţa mea? În primul rând destinul, pentru că m-a strămutat
în împărăţia slavei Fiului Său.
Apoi mi-a schimbat viaţa, pentru că
din ce era înainte valoare a devenit non
valoare, iar ceea ce nu era valoros a devenit
ceva preţuit. A schimbat relaţia cu soţia
mea şi cu copiii mei.
Această schimbare continuă şi astăzi şi
sper să continue şi în viitor.
Florin Pop
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care a dobândit-o prin harul lui Dumnezeu este cea mai frumoasă viaţă dintre toate vieţile posibile.
Odată ce ai gustat viaţa cu Dumnezeu nu-ţi mai doreşti altceva decât
viaţă cu Dumnezeu.
Viaţa cu Dumnezeu este de dorit
deoarece rezolvă problemele trecutului.
Păcatele sunt şterse prin sângele lui Cristos, trecutul este uitat iar rănile sunt vindecate. Prezentul este marcat de fericire
şi binecuvântare. Bucuria, odihna şi siguranţa sunt prezente în viaţa celui care
umblă cu Dumnezeu.
Un astfel de om nu se mai teme, ci este încrezător în Domnul. El nu este niciodată singur, ştie încotro merge iar Domnul
îi păzeşte paşii. Desfătările Domnului îl
însoţesc în fiecare clipă iar viaţa îi este plină de satisfacţii.
Viitorul veşnic îi este asigurat de Cristos însuşi. El este păzit chiar în necazuri
iar situaţiile dificile nu fac decât să-l întărească şi mai mult pentru bătăliile viitoare.
Negreşit dacă încă nu ai gustat viaţa
cu Dumnezeu înseamnă că până acum
n-ai trăit cu adevărat.
Iar dacă ai început să umbli cu Dumnezeu şi dacă ai parte de o viaţă nouă în
Cristos, cu siguranţă ai înţeles că ai găsit
adevărata împlinire şi n-ai vrea să schimbi
această viaţă pentru nimic în lume deoarece doar viaţa cu Dumnezeu este viaţă
adevărată.
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trăit încă o astfel de viaţă şi n-au habar de
binecuvântările pe care le aduce noua viaţă în Cristos şi umblarea cu Dumnezeu.
Este adevărat că odată ce căpătăm o
viaţă nouă prin spălarea naşterii din nou,
sunt o sumedenie de lucruri pe care trebuie să le dăm la o parte, asemenea lepădării unor straie vechi, ponosite şi
netrebuincioase.
Dumnezeu face în aşa fel încât aduce
în noua viaţă atâta împlinire, bucurie, satisfacţie şi desfătare încât nimeni dintre
cei ce capătă o astfel de viaţă nu îşi mai
aduc aminte de lucrurile dinainte şi nici
nu le mai doresc.
Şi ce ai putea să-ţi doreşti din viaţa veche? Care sunt lucrurile după care ai putea să tânjeşti? Îi mai trebuie cuiva temerile, spaimele, frica de moarte, incertitudinile, nesiguranţa, singurătatea sau remuşcarea propriilor păcate? Îşi doreşte
cineva să fie stăpânit din nou de patimi
care i-au chinuit şi bântuit trupul, mintea
şi sufletul? Ar putea cineva să regrete
compania spurcată a infamului de Diavol
care n-a căutat decât să înşele, să
amăgească şi să distrugă?
Să regreţi prietenii închegate prin fărădelege ori făurite printre ciocniri de pahare? Nicidecum! Cine s-a întâlnit cu
Cristos şi a căpătat o viaţă nouă, nu se
mai întoarce spre viaţa veche ci mai degrabă vrea să o dea uitării.
Un astfel de om înţelege că viaţa pe

„şi ne iartă nouă greşelile
noastre precum şi noi iertăm ...”
Matei 6:12
Biserica este formată din oameni
şi implică întotdeauna relaţii. Aceste
relaţii din cadrul unei comunităţi
creştine, datorită păcatului…ajung să
fie rupte. Odată relaţiile frânte,
afectează climatul comunitar,
distrugând părtăşia creştină. De fapt
păcatul niciodată nu a adus ceva bun.

T

rebuie să înţelegem că Dumnezeu cu nici un chip nu poate fi
glorificat în asemenea împrejurări. Pentru a avea o viaţă nouă, Dumnezeu a pus la dispoziţia noastră cel mai bun
remediu: iertarea. Acest cuvânt…iertare,
este greu de înţeles pentru unii, dar este
singurul element prin care putem să ne
vindecăm relaţiile frânte. Iertarea este metoda viabilă de a resuscita relaţiile rupte
dintre noi. Numai omul care nu înţelege
bine iertarea lui Dumnezeu, nu va face
apel la acest remediu.
După căderea omului în păcat, acesta
a adăugat ceva propriu cu privire la relaţiile umane….şi anume o lege străină, care
nu este după voia lui Dumnezeu – legea
răzbunării, care în final duce la moarte.
Dacă nu putem accepta oferta lui
Dumnezeu – iertarea – este clar că vom fi
nevoiţi să acceptăm minciuna diavolului
– răzbunarea. Această lege străină ne îndeamnă să răspundem durerilor provocate
cu un act corespunzător de răzbunare.
Domnul Isus prin învăţătura Sa cu privire la iertare, anulează vehement legea
răzbunării. EL prin însăşi viaţa Sa ne arată
că există o singură cale corectă de a ne raporta la aproapele care ne-a greşit şi aceasta nu este alta decât iertarea. Refuzând
această cale divină de a rezolva conflictul,
înseamnă că acceptăm răzbunarea, calificându-ne ca ucigaşi: “oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş.” 1 Ioan 3:15.

Varianta iertării duce la viaţă, bucurie
şi părtăşie; pe când varianta răzbunării
duce la moarte sigură.
C.S.Lewis a spus : “A fi creştin înseamnă a ierta ce e de neiertat, întrucât Dumnezeu la rândul Său a iertat impardonabilul
din noi.” Adevărata iertare nu este uşoară
şi nici ieftină; iertarea biblică întotdeauna
costă. Dacă nu vom ierta, ne va costa inima şi în final viaţa. Uitarea ţine de memorie; iertarea ţine de inimă. Numai dacă
vom ierta cum ne-a iertat Isus Hristos,
vom ştii să ne bucurăm şi vom simţi dragostea divină.
În limba engleză „forgive”(a ierta) conţine verbul to give (a da); de aici rezultă
că iertarea înseamnă a da cuiva ceva ce nu
merită.
Iertarea îşi trage originea din cuvântul
grecesc charis, de unde avem cuvântul har.
Iertarea (harul) este o minune.
Putem experimenta această minune,
punând în practică iertarea chiar din
această clipă.
Radu Oanţă
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Înainte de a cunoaşte cu adevărat ce
înseamnă să fii creştin consideram că sunt
o credincioasă, în sensul în care, a merge
din când în când la biserica, a te spovedi,
a posti şi a te ruga uneori (de cele mai
multe ori formal) e suficient.

R

ăspunsuri la întrebări cum ar fi:
„Ce se va întâmpla după
moarte? …nu-şi găseau un
răspuns sincer în inima mea, în cel mai
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bun caz, ceva de genul „Unde vor merge
toţi voi merge şi eu, pentru că nimeni nu
ştie, decât Dumnezeu”, era mai mult
decât suficient. Nu înţelegeam ce nu e în
regulă în viata mea, dar Dumnezeu a ales
să lucreze în viata soţului meu şi apoi în
viaţa mea.
Am realizat că nu e suficient să fii un
om moral, cu principii, care, în general,
sunt privite ca fiind sănătoase. Nici faptele
bune, nici mersul la biserica nu te fac să
fii un om după voia Lui Dumnezeu. Am
înţeles că sunt o păcătoasă, că trebuie să
mă pocăiesc, că trebuie să vin cu păcatele
mele la crucea Domnului Isus. Am înţeles
că există viaţă veşnică după moarte şi că
Dumnezeu mă iubeşte. Acum ştiu că am
un Tată în Cer care îmi portă de grijă mult
mai mult decât mi-ar fi putut purta de
grijă tatăl meu pământesc, căruia i-am dus
aşa de mult dorul. Dacă înainte spuneam
că în încercări şi durere suntem singuri,
acum spun că El este lângă noi în orice
împrejurare. El a dat un nou sens vieţii
mele, o motivaţie de a trăi frumos şi dorinţa de a mă lăsa golită de eul meu şi de
a fi transformată tot mai mult în asemănare cu caracterul Domnului Isus. Am înţeles cât de mult ne-a purtat de grijă şi cât
de mult ne-a binecuvântat.
Da…
„Domnul este Păstorul meu: nu voi
duce lipsă de nimic. El mă paşte în păşuni
verzi şi mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe
cărări drepte, din pricina Numelui
Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea
umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău,
căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta
mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa
potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă
peste el. Da, fericirea şi îndurarea mă vor
însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui
în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor
mele.” (Psalmul 23)
Mia Lupu

„Dumnezeul nădejdii să vă umple de
toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului
Sfânt, să fiţi tari în nădejde!“
(Romani 15:13)
n umblarea noastră pe acest pământ experimentăm multă durere
si tristeţe. De multe ori Satan reuşeşte să ne întristeze dar... doar atât poate
face pentru că nădejdea pe care ne-o dă
credinţa în Hristos nu ne-o poate lua nimeni, nici chiar el.
Numai Dumnezeu ne umple de pace
şi bucurie, pace şi bucurie care vin dintr-o
inimă plină de credinţă. Avem într-adevăr harul de a avea nădejdea că într-o zi
necazurile şi durerile de pe acest pământ
se vor sfârşi, dar mai mult de atât avem
nădejdea că îL vom vedea pe El, pe Mântuitorul, pe Salvatorul, pe Iubitul inimii
noastre. Şi nu numai că îL vom vedea dar
vom fi veşnic cu El, în prezenţa Lui. Glorie Lui!
Cum să nu avem bucurie şi pace în inimile noastre, chiar dacă trecem prin felurite încercări, când avem o asemenea
NĂDEJDE.
Tabita Morar
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şi nici ieftină; iertarea biblică întotdeauna
costă. Dacă nu vom ierta, ne va costa inima şi în final viaţa. Uitarea ţine de memorie; iertarea ţine de inimă. Numai dacă
vom ierta cum ne-a iertat Isus Hristos,
vom ştii să ne bucurăm şi vom simţi dragostea divină.
În limba engleză „forgive”(a ierta) conţine verbul to give (a da); de aici rezultă
că iertarea înseamnă a da cuiva ceva ce nu
merită.
Iertarea îşi trage originea din cuvântul
grecesc charis, de unde avem cuvântul har.
Iertarea (harul) este o minune.
Putem experimenta această minune,
punând în practică iertarea chiar din
această clipă.
Radu Oanţă
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EDITORIAL

Important Duminica viitoare vom primi vizita Corului Căminului Felix-Oradea

pastor Daniel Chereji

Domnul Isus mi-a schimbat întreaga viaţă:
l mi-a schimbat inima aşa cum a promis în Ezechiel 56:26 „Vă voi da o inimă
nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi
scoate din trupul vostru inima de piatră şi
vă voi da o inimă de carne.“
l schimbat gândirea mea, acţiunile
mele, pentru că acum îmi caut pacea şi liniştea sufletului citind Biblia şi rugândumă mai mult
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CHEREJI

l schimbat relaţia cu familia mea şi cu
cei din jurul meu, dându-mi curaj să-i
chem la adevărata viaţă
l schimbat sensul drumului meu: dacă
înainte de pocăinţă drumul meu ducea
spre moarte şi pierzare veşnică, acum după ce m-a mântuit prin jertfa Sa, drumul
meu duce în sus spre ţara unde voi trăi
veşnic cu Domnul meu
Ema Pop

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

VIAŢA CU
DUMNEZEU

An XII, nr. 541 din 10 aprilie 2011

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care nea iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu
Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).”
(Efeseni 2:4-5)
„…. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi
s-o aibă din belşug.”
(Ioan 10:10)

DIN CUPRINS:
pag. 3

„şi ne iartă nouă greşelile
noastre precum şi noi ierăm...”

T

emerea multora este că viaţa
cu Dumnezeu este searbădă,
plictisitoare şi lipsită de satisfacţii. Evident, lucrul acesta îl pot
spune doar cei care nu au Continuare pag. 2

