EDITORIAL

Cum sa nu te cânt...
Cum să nu Te cânt Isuse,
Cum să nu Te cânt,
Cum să nu-Ţi slăvesc cu lacrimi
Numele Tău Sfânt.
C-am strigat spre Tine Doamne
Şi m-ai ascultat
Bucuria şi lumina
Fericit mi-ai dat!
Cum să tac, o cum, că-mi vine
Lumii-ntregi să spun

pastor Daniel Chereji

Cât de bun ai fost cu mine
Cât, o cât de bun!
Unde-i lacrima şi glasul,
Inima de-ajuns
Ca să-Ţi pot slăvi iubirea
Care mi-a răspuns!
Până-n veci voi spune Doamne
Cât de-adevărat
Ţi-e Cuvântul şi Iubirea
Ce m-au ascultat.
de Traian Dorz

Restaurare
A doua şansă…la Cruce
De către Cel ce viaţa-ţi dăduse,
Creiona sublima schimbare, chemarea
acerbă către schimbare
A fiinţei umane pierdută-n păcate…
Dar la Golgota găsind iertare!
Fără povara ce adânc te ţinea,
Fără patima ce puternic lovea,
Se cristaliza o nuanţă de pace,

Siguranţă, linişte…eficace
Pentru restaurarea sufletului uman,
Izvorând de la Golgota, de la Calvar
Viaţă nouă oferind în dar!

POCĂIT SAU PĂCĂLIT?

Ce profundă transformare, prin sânge
vărsat, fără păcat…
Cristos rostind: “ Eliberare”
În fiinţa mea, care prin El primit-a
valoare!
Rut Chereji

“Poezia creştină revelează atât celui ce o creează, cât şi celui ce-i adulmecă miresmele
– tânguirile sufletului flămând după Creator, pictează şi cântă în limbajul materiei -”antimateria”, redefineşte miracolul “existenţei banale” – a gândi, a respira, a vedea, a
vorbi… a auzi – drept ARTA DE A TRAI”
Ligia Seman
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Chereji

Anunţuri

Luni
Miercuri
Joi
Sambătă
Duminică

- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întalnire de tineret
- ora 9,30 - Grupurile de rugăciuni
-Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 si 17 - Servicii de închinare
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„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în
privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii,
nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici
beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu
vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa
eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost
sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele
Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.“ (1 Corinteni 6:9-11)
Pe lângă faptul că Diavolul exercită o lucrare neobosită de inducere în eroare a oamenilor, înşelându-i cu privire la felul în care
ar trebui trăită viaţa, mulţi dintre aceştia se
înşeală singuri, amăgindu-se cu gândul că
viaţa lor în ochii lui Dumnezeu este în ordine când de fapt lucrurile nu stau deloc aşa.
Sunt oameni care se păcălesc singuri
crezând că pot fi drepţi în faţa lui Dumnezeu prin apartenenţa lor la un cult reContinuare pag. 2
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ligios, prin îndeplinirea unor ritualuri, prin
mersul la biserică, prin acte de milostenie sau
prin implicarea în tot felul de activităţi cu
caracter religios şi social.
Există şi o categorie de oameni care fără
să aibă măcar idee despre necesitatea unei
vieţi schimbate şi înnoite de către Dumnezeu prin jertfa lui Cristos, au tupeul să
creadă că deşi îşi trăiesc viaţa încărcată cu tot
felul de păcate care de care mai murdare,
aprinderea unei lumânări, pelerinajul la
moaşte sau relicve inofensive pretinse a fi autentice sau spoveditul în preajma marilor
praznice creştine le-ar putea îmbunătăţi
imaginea de oameni păcătoşi în faţa lui
Dumnezeu.
Probabil şi mai păcăliţi decât aceste categorii de oameni sunt cei care se cred la adăpost din cauză că şi-au luat un angajament
înaintea lui Dumnezeu, figurează în registrul
unei adunări de oameni născuţi din nou şi
cunosc suficiente lucruri despre calea mântuirii, însă spre nenorocirea lor în propria
viaţă nu există nici un semn evident al naşterii din nou, nici măcar urme palide care să
indice faptul că Dumnezeu a restaurat fiinţa

aceea.
Cu abilitatea înnăscută de a înşela,
prin prefăcătorie şi scene de teatru sentimental ieftin au reuşit probabil să
păcălească vigilenţa celor care şi-au dat
acordul cu privire la intrarea în biserica
locală.
Însă în timp ce pe oameni îi putem
înşela, pe Dumnezeu nu îl poate înşela nimeni, astfel că din toată această stare ingrată,
singurii păcăliţi sunt ei înşişi.
Este bine să ne cercetăm înaintea Domnului pentru a şti cu certitudine dacă ne
aflăm printre cei pocăiţi sau printre cei
păcăliţi.
Dacă am avut o zi a pocăinţei sincere,
dacă am fost curăţit de păcate prin sângele
Domnului Isus şi în viaţa mea se pot vedea
cu uşurinţă semnele naşterii din nou
înseamnă că sunt printre cei socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Cristos şi
prin Duhul lui Dumnezeu.
Dacă te afli cumva în numărul celor
păcăliţi, nu te înşela singur, pocăieşte-te cu
adevărat şi trăieşte după voia lui Dumnezeu.
pastor Daniel Chereji

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
– (Matei 28:19,20)
În urmă cu 2000 de ani, Isus şi-a ales
ucenicii şi a plantat în inimile lor viziunea
împărăţiei lui Dumnezeu. De când Isus a început misiunea evanghelică a predicat o
temă. Aceasta este Împărăţia lui Dumnezeu:
„pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este
aproape.”(Matei 3:2). Într-o zi, când Isus îşi
terminase rugăciunea, ucenicii Lui au venit
la El şi L-au rugat să-I înveţe cum să se roage.
Atunci ca răspuns la cererea ucenicilor, Isus
le-a dat un model de rugăciune: ”vie împărăţia Ta.” Când ucenicii Săi se temeau şi
se îngrijorau pentru viitorul lor, Isus le-a spus

să caute mai întâi împărăţia lui Dumnezeu
şi dreptatea Lui, şi toate aceste lucruri li se
vor da pe deasupra (Matei 6:33). Isus a vrut
să planteze în inimile oamenilor împărăţia
lui Dumnezeu folosind multe pilde. Viziunea lui Isus din Nazaret era Împărăţia lui
Dumnezeu. Stând mult timp împreună cu
ucenicii Săi, Isus a învăţat scopul venirii Lui
pe acest pământ. În Marcu 1:38 spune:”Hai
să mergem în altă parte, prin orăşelele învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru
aceasta am ieşit.” Când Zacheu s-a pocăit,
atunci El a proclamat scopul venirii Lui:
„Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Misiunea Lui sfântă era
mântuirea omenirii. Astfel, datorită viziunii
şi misiunii Lui, suntem copiii Lui şi suntem
mântuiţi. Slavă Domnului! Aceasta este
puterea viziunii şi puterea misiunii.
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D

umnezeu a creat fiecare făptură
de pe această planetă cu un
anumit scop. De unde ştim
acest lucru? În Vechiul Testament al Bibliei,
ni se spune: “Mâinile Tale m-au făcut şi mau zidit” (Iov 10:8). Unele animale aleargă,
altele sar, înoată, scormonesc pământul sau
zboară. Toate au un rol specific, bazat pe
modeul după care au fost făcute de Dumnezeu. La fel se întâmplă şi cu oamenii.
Fiecare dintre noi am fost creaţi într-un
mod unic şi ’’modelaţi’’ pentru a face anumite lucruri.
Înainte ca arhitecţii să proiecteze o
clădire nouă, întreabă ’’Care va fi scopul
acestei clădiri? La ce va fi ea folosită?"
Funcţiile pcare va trebui să le îndeplinească,
vor determina întotdeauna forma acelei
clădiri.
Înainte ca Dumnezeu să te fi creat, El a
hotărât ce rol vei avea pe acest pământ. A
planificat în cele mai mici detalii modul în
care a dorit să-I slujeşti şi te-a conceput astfel încât să poţi face acest lucru. Eşti aşa
cum eşti pentru că ai fost creat pentru un
scop specific, fie că este vorba de locul de
muncă, familie sau comunitatea în care
trăieşti.
Biblia spune de asemenea că "Noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Cristos
Isus pentru faptele bune, pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele" (Efeseni 2:10). Cuvântul
"poem" provine dintr-un cuvânt grecesc ce
în traducere înseamnă "făcut cu măiestrie."
Tu eşti opera de artă a lui Dumnezeu. Nu
eşti rezultatul producţiei în masă, pe o linie
de asamblare, ci o capodoperă a Creatorului, capabilă să gândescă.
Dumnezeu, în mod deliberat te-a făcut

unic şi te-a modelat pentru a-L putea sluji
atât pe El cât şi pe ceilalţi oameni. El a combinat cu grijă genele tale în reţeta ADN-ului
cu care te-ai născut. David l-a lăudat pe
Dumnezeu pentru această incredibilă
atenţie la detaliile personale ale fiecăruia
dintre noi:
"Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai
ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că
sunt o făptură aşa de minunată. Minunate
sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul
meu lucrul acesta!" (Psalmul 139:13-14).
Dar Dumnezeu, pe lângă faptul că te-a
creat înainte de a te naşte, a şi planificat
fiecare zi a vieţii tale, sprijinind procesul
modelării tale după planul Său. David, continuă: "Când nu eram decât un plod fără
chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta
erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele."
(Psalmul 139:16).
Aceasta înseamnă că nimic din ce ni se
întâmplă în viaţă nu este lipsit de semnificaţie. Dumnezeu foloseşte totul pentru a te
modela în vederea slujirii altora şi pentru
slujirea Lui.
Dumnezeu nu iroseşte niciodată nimic.
El nu ţi-ar fi dat abilităţi, pasiune pentru
anumite lucruri, talent, daruri, personalitate
şi experienţe în viaţă, dacă nu ar fi intenţionat să le foloseşti pentru gloria Sa.
Prin indentificarea şi înţelegerea acestor factori, poţi descoperi voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta.
Biblia spune că eşti ’’o făptură aşa de minunată", care face parte din poporul lui
Dumnezeu -"poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.” (Isaia
43:21).
de Rick Warren
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