Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
fiecare îşi vedea de drumul lui, dar
Domnul a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră, a tuturor.
Isaia 53:6

A

devărat este faptul că pe parcursul anilor avem ocazii în viaţă
când suntem în faţa unor mici
schimbări: schimbăm serviciul, locuinţa
sau localitatea unde trăim; toate aceastea
sunt mici schimbări după mersul acestei
lumi în care trăim, dar este o zi, o mare zi
în viaţa copiilor lui Dumnezeu, când
Dumnezeu Tatăl intervine în viaţa noastră şi schimbă totul. El ne schimbă mintea, pentru că a te pocăi cu adevărat
înseamnă să îţi schimbi modul de gândire

şi vorbire. Schimbările pe care le face
Dumnezeu în viaţa noastră le simţim pe
parcursul timpului, le vedem noi şi cei care trăiesc în jurul noastru.
Bineînţeles că şi noi avem un rol important în această schimbare, trebuie să
acceptăm voia Lui Dumnezeu şi să cerem
călăuzirea Duhului sfânt în viaţa cea nouă.
Dacă noi îl numim Tatăl nostru Ceresc, care este o mare realitate, atunci noi,
trăind aici ca şi copii ai lui Dumnezeu pe
acest pământ, trebuie să trăim în mod
obligatoriu în ascultare faţă de El.
Dacă vrem să avem parte de binecuvântările Lui şi de protecţia Lui, atunci
să-L lăsăm să ne schimbe viaţa şi să ne
folosească după voia Lui.
Eva Silaghi

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CĂRĂMIDARII
„Să se dea mult de lucru oamenilor
acestora, ca să aibă de lucru şi să nu
mai umble după năluci.”
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O singură soluţie

e zi ce trece scade numărul
celor interesaţi să investească în
Împărăţia lui Dumnezeu şi
creşte numărul celor ce sunt poate fără
ştirea lor simbriaşi ai „Faraonului” acestei
lumi adică ai Diavolului.
Acesta va încerca din toate puterile să
te împiedice să-i slujeşti lui Dumnezeu,
să ai preocupări spirituale, să te gândeşti
la sufletul tău şi la veşnicie.
„Faraon” îţi va şopti mereu că făcându-ţi timp pentru rugăciune, pentru
citirea Scripturii, pentru părtăşia cu alţi
credincioşi sau pentru mersul la Casa
Domnului nu faci decât să umbli după
năluci. El te va face să crezi că în lumea de aici sunt alte lu- Continuare pag. 2

şi cu sufletul uscat şi hain.
„Faraon” nu îţi poate da de lucru
decât cu acordul tău. Evreii nu aveau
ce face pentru că erau robi în Egipt,
însă noi am fost eliberaţi de sub puterea Satanei şi strămutaţi în Împărăţia
lui Dumnezeu.
Astfel nu doar că nu are nicio autoritate asupra noastră dar ne şi putem împotrivi cu eficienţă, refuzând să-i ascultăm
chiar şi cea mai mică şoaptă, mustrându-l
în numele Domnului să plece. Suntem
chemaţi să ne amintim în fiecare zi că noi
ne-am schimbat stăpânul, că suntem oameni noi, că îi aparţinem Domnului şi
avem alt fel de vise, alte idealuri, alte
scopuri şi alte preocupări.
De partea lui, Diavolul nu acceptă şi
nici nu ţine cont de schimbările produse
în vieţile noastre. Însă noi ştim cine suntem, ştim ce ni s-a întâmplat şi ştim ai
cui suntem.
Tocmai de aceea Dumnezeu aşteaptă
să ne ocupăm mintea, energia, timpul şi
viaţa cu preocupări sfinte, cu vise nobile
şi idealuri măreţe lucrând cu bucurie şi
entuziasm pe ogoarele Împărăţiei Sale,
nelăsându-l pe Diavol să ne dea vreodată
de lucru.

Continuare din pag. 1

cruri mult mai importante care merită
toată atenţia şi efortul tău de a fi concentrat asupra lor.
Astfel că el îţi va spune că munca este
mai importantă, că banii sunt mai importanţi, că faima, renumele şi recunoaşterea sunt mai importante, că diplomele
sunt mai importante.
Cu dibăcie va şti să îţi dea mult de
lucru în aşa fel încât să nu termini niciodată. Ascultând de el vei fi întotdeauna
în întârziere şi în contratimp faţă de oamenii lui Dumnezeu.
Tu vei avea întotdeauna mai multe de
făcut, problemele tale vor fi mai numeroase, te vei lăuda că eşti ocupat văzând în
asta o virtute, neştiind sărmanul de tine
că eşti cărămidar în slujba lui „Faraon”.
Umblarea după năluci nu este atunci
când cauţi voia lui Dumnezeu, nu este
atunci când poate n-ai strâns mult în
pumni dar ai adunat în suflet, îmbogăţindu-te faţă de Dumnezeu.
Nălucile sunt în mintea celor ce cred
că pot să câştige lumea sau cel puţin o
parte din ea dar îşi vor pierde sufletul.
Nălucile îi bântuie pe oamenii care
umblă mereu să strângă, să adune, să aibă, iar la urmă se trezesc cu mâinile goale

“A te schimba şi a te schimba în bine
sunt două lucruri diferite”
A te schimba în bine: a face parte
dintr-o biserică, a avea o viaţă morală, a trăi o viaţă frumoasă şi de
admirat. Dar... nu este îndeajuns.

A

devărata schimbare o face
Dumnezeu. Când îl întâlnesti
pe Dumnezeu faţă în faţă, El te
transformă, te face cu adevărat frumos, te
schimbi în Hristos, trăiesti pentru Hristos, faci parte din biserica lui Hristos, adevărata biserică.
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În viaţa aceasta sunt tot feluri de
schimbări: ne putem schimba îmbrăcămintea, maşina, casa, dar nu este schimbarea de care avem nevoie pentru a umple
golul din suflet. Schimbarea de care are
omul nevoie nu îşi are locul în lucrurile
din lumea acesta, ci ar trebui să fie în sufletul lui.
Numai Dumnezeu ne poate oferi
acestă schimbare care ne transformă pentru viaţa veşnică.
Noemi Sava

O singură soluţie
„Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu
o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a
căpătat el mărturia că este neprihănit,
căci Dumnezeu a primit darurile lui.”
(Evrei 11:4)

E

xistă oameni care, sub pretextul
modernităţii şi al emancipării umane, consideră că învăţătura creştină despre necesitatea jertfei lui Isus Cristos
şi a vindecării omului de boala păcatului
prin spălarea în sângele lui Cristos, este o
învăţătură inacceptabilă şi total nepotrivită cu ideea de umanism şi de civilizaţie.
Cu alte cuvinte, spun ei, a considera
că Dumnezeu a avut nevoie ca un om să
moară în chinuri groaznice, răstignit pe o
cruce, pentru ca sângele rănilor Sale să facă ispăşire pentru păcatele neamului omenesc, este o idee nebunească şi nu poate fi
acceptată de raţiunea omului modern şi
emancipat. Prin această respingere, aceştia
consideră că vor să elimine din gândirea
omului setea de vărsare de sânge şi înclinaţia firească a omului spre a atenta la viaţa
semenului său.
Ceea ce nu înţelege de fapt omul modern şi ateu, este adevărul că respingerea
ideii de jertfă a lui Cristos este tocmai motivul principal pentru care oamenii aşa zişi
moderni, ajung să fie tot mai violenţi, tot
mai agresivi şi tot mai plini de ură faţă de semeni şi dispreţuitori la adresa vieţii umane.
Şi aici, exemplul lui Cain este cât se
poate de elocvent. Nu putem să ştim precis adevăratul motiv pentru care Cain a
respins porunca lui Dumnezeu privind
jertfa de ispăşire, dar este posibil ca, în primă instanţă, ideea de a vărsa sângele unui
animal nevinovat să-i fi provocat o oarecare repulsie şi de aceea a ales să aducă
jertfe din roadele pământului (interesant
este însă, că mai târziu nu a mai avut
aceeaşi sensibilitate, când l-a ucis cu sânge

rece pe fratele său).
Am putea deci să spunem, că respingerea soluţiei lui Dumnezeu pentru păcat
de către omul din zilele noastre, nu este
deloc o idee nouă, ci dimpotrivă, este veche
de când lumea, de pe vremea lui Cain.
Ceea ce a făcut atunci Cain şi ceea ce
fac şi astăzi oamenii, poartă, din nenorocire pentru el şi pentru toţi cei ca el, un
singur nume: NECREDINŢĂ. Pur şi
simplu Cain nu l-a crezut pe Dumnezeu
şi acesta a fost primul său pas pe drumul
răzvrătirii şi al apostaziei. (Evrei 11:6)
Paradoxal, Cain voia să intre „în graţiile” lui Dumnezeu într-un mod greşit, sfidându-I poruncile şi nesocotind unica
soluţie pentru iertarea păcatului, iar
Dumnezeu a spus: NU! Cine vrea să se
apropie de Dumnezeu trebuie să o facă,
nu după cum consideră el de cuviinţă, nu
după imaginaţia lui, ci după cum spune
Dumnezeu. Soluţia lui Dumnezeu pentru
păcatul omului este Isus Cristos pe cruce.
Respingi pe Cristos şi moartea Sa pe
cruce, respingi unica soluţie oferită de
Dumnezeu pentru iertare de păcat.
Acesta este motivul pentru care religia
creştină nu poate fi comparată şi adusă la
acelaşi numitor comun cu alte religii, oricare ar fi acestea. Credinţa creştină autentică este atât de hulită şi de urâtă în ochii
celorlalte religii deoarece, în esenţa ei,
credinţa creştinului se învârte în jurul afirmaţiei foarte categorice a Domnului: „Eu
sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
Cu alte cuvinte, Isus le explica ucenicilor ceea ce n-a înţeles Cain: că nu există
decât o singură soluţie pentru iertare de
păcate: vărsarea de sânge. Iar jertfa lui
Abel nu făcea decât să îndrepte privirile
către jertfa înlocuitoare şi ispăşitoare de
peste veacuri a Fiului lui Dumnezeu.
Claudiu LUPU
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