CERUL
ceruri.” (Luca 10:20). Aş dori să vă
puneţi întrebarea: Oare numele meu este
scris în cer?
3. Isus în cer
„Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a
pironit ochii spre cer, a văzut slava lui
Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare
la dreapta lui Dumnezeu; şi a zis:
„Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul
omului stând în picioare la dreapta lui
Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 7:5556). Noi ştim că Domnul Isus este în cer.
Cum ne dăm seama? Din Cuvântul
Său:„Domnul Isus, după ce a vorbit cu
ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta
lui Dumnezeu.“ (Marcu 16:19)
Eu doresc ca noi toţi să fim împreună
cu Isus Cristos în cer! Domnul să ne
ajute! Amin
Chereji Paul

mirea, pentru că Domnului îi place o
inimă mulţumitoare. Atitudinea
critică să o înlocuim cu iubirea. Dacă
nu iubeşti aşa cum te-a iubit Dumnezeu pe tine, nu o să poţi să nu
critici pe alţii, pentru că întotdeauna
vei fii cu o inimă nemulţumitoare, care
îi critică pe cei din jur. Apoi, îndoiala
trebuie înlocuită cu credinţa. Întotdeauna, cel rău v-a încerca să pună în
inimile noastre îndoială, dar noi nu trebuie să ascultăm de acesta, ci să avem
credinţă în Dumnezeu că El ne iubeşte
Biserica Creştină Baptistă

şi că tot ceea ce a promis, va face. De
asemenea, răzvrătirea trebuie să o înlocuim cu supunerea. O inimă răzvrătită
va sta întotdeauna departe de Dumnezeu. Deci să înlocuim în noi tot ceea
ce nu este după voia Lui şi să avem o atitudine de recunoştinţă, mulţumire, iubire, credinţă şi supunere până nu e prea
târziu, ca să putem fi pregătiţi pentru
Ţara promisă. Isus va veni, dar tu eşti
pregătit?
Doamne ajută, Doamne dă izbândă!
Amin.
Estera Rusu
Anunţuri

Continuare din pag. 2

1. Comori în cer
Matei 6:20„ci strângeţi-vă comori în
cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le
fură.“ Apostolul Matei ne spune să nu
ne strângem comori pe pământ. După
cum vedeţi, oamenii din zilele noastre
sunt mult mai atraşi de propria persoană,
de câştigul şi bunurile lor, încât încearcă
diferite metode de a-şi pune în siguranţă
lucrurile materiale. Ei bine, în mod personal, vreau să pun mai mult accent pe
cer. Este un loc minunat, pregătit de
Domnul Isus pentru noi, în care ne-a
promis că fiecare om mântuit va intra în
Slava Sa.
2. Nume scris în cer
„Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că
duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă
că numele voastre sunt scrise în
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CUVINTE VII
„El este acela care, în adunarea
israeliţilor din pustiu, cu îngerul care
i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu
părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca
să ni le dea nouă.“
Faptele apostolilor 7:38
Nu ducem lipsă de cuvinte. Suntem
înconjuraţi de o lume a cuvintelor.
Căutăm informaţie, primim informaţie
şi răspândim informaţie aşa cum omenirea n-a reuşit niciodată până acum.
Cuvintele ne îndrumă viaţa, ne
formează caracterul şi ne întăresc convingerile.
Suntem acompaniaţi de cuvinte, asemenea unei muzici de calitate mai bună
sau mai îndoielnică, în funcţie de natura
şi caracterul cuvintelor.

DIN CUPRINS:
pag. 2

Eşti pregătit ?

pag. 3

Bucuria în Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt

pag. 4

Cerul

Cuvântul lui Hristos să
locuiască din belşug în
voi în toată
înţelepciunea.
Coloseni 3:16
Marea problemă a cuvintelor, este că
în cea mai mare parte, acestea sunt cuvinte moarte.
Într-adevăr suntem înconjuraţi de o
lume a cuvintelor moarte. Acestea sunt
cuvintele, care deşi rostite, uneori cu
patos şi înverşunare, nu au viaţă în ele,
nu au substanţă şi nici puterea de a produce în noi schimbare.
Aşa se face că deşi suntem bombardaţi de cuvinte şi folosim noi înşine
o mulţime de cuvinte, suntem atinşi pe
zi ce trece tot mai puţin de fiorul pe care
ar trebui să-l producă în noi cuvintele
de calitate.
În acest fel, lumea cuvintelor devine
o lume a bolboroselilor inutile din
care rămâne doar zgo- Continuare pag. 2

le-a făcut de cunoscut Cuvântul viu,
care poate să dezgheţe inimile răcite
de păcat, le poate încălzi pentru ca
apoi să facă să încolţească în ele,
sămânţa dătătoare de viaţă.
Cuvântul viu al lui Dumnezeu ne-a
adus la viaţă, el ne-a convins de starea
de oameni păcătoşi şi ne-a adus la
lumină, născându-ne dintr-o sămânţă
care nu poate putrezi niciodată.
Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi
lucrător, în stare să lucreze şi astăzi
mântuire în inima oricărui om care
tânjeşte după o viaţă adevărată.
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este
viu şi lucrător, mai tăietor decât orice
sabie cu două tăişuri: pătrunde până
acolo că desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, judecă
simţirile şi gândurile inimii.“ (Evrei
4:12)
Ceea ce trebuie să faci este să-ţi laşi
inima atinsă de acest Cuvânt, apoi să
dai voie cuvintelor vii să te hrănească
din belşug şi să îţi transforme viaţa în
asemănare cu Cuvântul viu, adică cu
Isus Cristos Domnul.

Continuare din pag. 1

motul, truda de a le fi ascultat şi dezamăgirea că mintea şi sufletul rămân la
fel de goale şi nehrănite în lipsa unor
cuvinte vii.
Într-o astfel de lume a cuvintelor
moarte, există şansa nesperată a faptului că la un moment dat în istorie Dumnezeu a vorbit, oferindu-ne prin
re-velaţie divină cuvintele Sale. Mai
mult decât atât, Dumnezeu nu ne-a
dăruit doar cuvinte vii ci ne-a dăruit
Cuvântul, în persoana Fiului Său Isus
Cristos.
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul
era Dumnezeu.“ (Ioan 1:1)
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a
locuit printre noi, plin de har şi de
adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o
slavă întocmai ca slava Singurului
născut din Tatăl. –“ (Ioan 1:14)
Moartea şi învierea lui Cristos pentru noi, a făcut posibil ca acele cuvinte
vii să poată încolţi în vieţile noastre.
Spre deosebire de cuvintele oamenilor, cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte vii, dătătoare de viaţă, sursă de
putere şi izvor de fericire.
Ce mare har să ne putem număra
printre privilegiaţii cărora Dumnezeu

pastor Daniel Chereji

EŞTI PREGĂTIT ?
Domnul nostru Isus ne-a promis că se
duce la Tatăl să pregătească un loc pentru oricine care crede în jertfa Lui.
Totodată, ne-a arătat cum să trăim în
această lume plină de ispite şi păcate
murdare. El a fost un exemplu viu şi
curat pentru noi, răscumpăraţii Săi.
Ne-a lăsat Cuvântul Lui ca îndreptar
pentru vieţile noastre, deci nu avem nici
o scuză înaintea Lui că nu am ştiut cum
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să trăim după voia Lui. Totul depinde de
noi, dacă alegem să ascultăm de El sau
nu.
Sunt multe lucruri care nu sunt plăcute
Domnului. De multe ori, cu atitudinea
noastră îl supărăm şi întristăm; de aceea
trebuie să înlocuim nemulţumirea cu
recunoştinţa că El ne-a scos din mocirla
păcatului şi ne-a făcut fii de Dumnezeu.
Apoi, lăcomia cu mulţuContinuare pag. 4

BUCURIA ÎN TATĂL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT
În luna ianuarie 2007, am mărturisit în
apa botezului şi l-am primit pe Isus
Cristos Mântuitor şi Domn în inima şi
viaţa mea. Atunci am ştiut că Isus
Cristos se uneşte cu cei ce-L primesc în
inima lor prin pocăinţă şi credinţă.
Timp de aproximativ doi ani de zile
după botez, am încercat să-mi schimb
viaţa şi până la urmă, prin harul sfânt al
lui Dumnezeu, am reuşit. Eram foarte
bucuros pentru acest lucru, deoarece am
învăţat o lecţie, şi anume de a mă bucura
cu adevărat, după cum este scris în Cuvântul lui Dumnezeu în Luca 10:20
„Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că
duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în
ceruri.”“ Ce bucurie fantastică, bucurie
adevărată, bucuria mântuirii prin Isus
Cristos. Slavă Lui în veci de veci. Mântuitorul nostru este un Dumnezeu al
mântuirii, slăvit să îi fie Numele în veci
de veci.
De aceea, vă încurajez fraţi şi surori,
bucuraţi-vă că Dumnezeu ne-a înfiat, că
păcatele noastre au fost iertate, că aţi
primit darul pocăinţei, că v-aţi pus nădejdea numai în jertfa lui Isus Cristos.
Bucuraţi-vă că Dumnezeu v-a ales din
această lume şi v-a făcut copiii Săi.
Bucuraţi-vă că aţi fost născuţi din nou,
că numele noastre sunt scrise în cartea
vieţii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune
că:„Aşadar, fraţilor, noi nu mai
datorăm nimic firii pământeşti, ca să
trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi
după îndemnurile ei, veţi muri; dar
dacă, prin Duhul, faceţi să moară
faptele trupului, veţi trăi.“ (Romani
8:12-13)
Până nu demult, am trecut prin
încercări şi experienţe cu Dumnezeu.
Am fost încercat în ce am iubit foarte

mult, şi anume: serviciul în care îmi
desfăşor activitatea, am fost în situaţia
chiar să îmi pierd serviciul, dar fiind ancorat în Isus Cristos, Mântuitorul nostru
şi în Cuvântul lui Dumnezeu, după aproape şase luni de zile de post şi rugăciune, am fost salvat, problemele s-au
rezolvat cu bine. Dumnezeu prin Isus
Cristos mi-a răspuns rugăciunilor spuse
cu lacrimi şi din inimă.
Din nou am învăţat o lecţie, şi anume,
dacă rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu,
chiar şi atunci când e greu, aceasta e bucurie adevărată, pentru că doar atunci
Tatăl este proslăvit, iar tu îţi demonstrezi
ţie şi altora că eşti cu adevărat ucenicul
lui Cristos, iar rămânerea în Cristos îţi
asigură răspuns la rugăciune.
În multe situaţii grele am spus “nu
pot”, dar Scriptura, în Filipeni 4:13b îmi
spune: “Pot totul în Hristos”. În unele
situaţii, m-am simţit singur şi neajutorat,
iar Cuvântul lui Dumnezeu mi-a venit în
ajutor spunându-mi: „Nicidecum n-am
să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”. Aşa că pot spune plin de încredere:
“Domnul este ajutorul meu, nu mă voi
teme”. Ce mi-ar putea face omul?
Ajută-mă Doamne, ca toată viaţa mea
să trăiesc aproape de Tine, de Fiul şi
Duhul Sfânt. Adevărata bucurie o găsim
numai în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt. Amin.
Nelu Cirţiu
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