EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Fiecare zi trăită alături de Domnul este o
experienţă unică pentru că darul vieţii este al
Domnului. Dacă ar fi să mă opresc asupra
unei experienţe anume, este aceea când celor
din casa mea pot să le spun “iartă-mă” sau să
mi se spună „iartă-mă”. Este ceea ce din punct

de vedere omenesc stricăm, dar putem repara
din perspectiva şi din porunca Domnului.
Domnul să ne ajute să iertăm şi să putem
şi noi a fi iertaţi. Slavă Lui! Amin.
Florin Pop

Unul dintre importantele îndemnuri ale
Bibliei pentru credincios este acela de a fi o
"Evanghelie citită de toţi oamenii" şi trebuie
să fie aşa pentru că suntem fii ai Tatălui ceresc.
O astfel de experienţă am trăit şi eu cu câteva
zile în urmă ( şi asta se datorează îndurării,
milei şi harului Său) când o mămică care născuse de curând şi era internată pe secţia unde
lucrez m-a abordat întrebându-mă: "Sunteţi
pocăită?" motivându-şi întrebarea "pentru că

dumneavoastră sunteţi altfel decţt celelalte
colege". Nu-i făcusem nimic deosebit doar că
i-am vorbit frumos, am avut răbdare să o ascult, i-am zâmbit, iar uneori aceste lucruri
sunt suficiente ca cei din jur să-şi dea seama
că suntem diferiţi.
Să ne ajute Domnul să ne dezvoltăm tot
mai mult un caracter frumos pentru a fi întradevăr o "Evanghelie citită de oameni".
Ema Pop
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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

BINECUVÂNTAREA
CĂLĂUZIRII
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EXPERIENŢE PERSONALE
ALĂTURI DE DUMNEZEU

„Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi
nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile
Lui, pe care ţi le dau astăzi…Domnul te va
lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minţii,
şi vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare,
ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale, şi în toate zilele vei fi apăsat, prădat, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în
ajutor.“ (Deuteronomul 28:15a;28-29)
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! RecunoaşteL în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.“
(Proverbe 3:5-6)
Cât de dureros este să te uiţi în jur şi să
vezi atât de multă nesiguranţă, teamă, incertitudini şi incapacitatea de a discerne cu maturitate deplină deciziile cu privire la viaţă.
Lipsiţi de călăuzire şi lumină divină oamenii bâjbâie derutaţi, păşind din eşec în
eşec şi strângând în inimă din ce în ce mai
multă dezamăgire.
Continuare pag. 2
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Viaţa ne desfăşoară înainte un drum sinuos şi întortocheat, cu suişuri şi coborâşuri
ameţitoare, cu posibile surprize la fiecare
cotitură iar principalul neajuns este acela că
niciunul n-am mai fost pe drumul acesta.
Într-o astfel de situaţie este de la sine
înţeles că nu ne putem descurca defel fără o
călăuză care să ne ajute să parcurgem drumul
până la capăt în aşa fel încât nici să nu ne
rătăcim şi nici să nu ne găsim pieirea pe parcurs.
Odată deveniţi copiii lui Dumnezeu,
Duhul Sfânt devine călăuza noastră pe drumul credinţei, Singurul care ne poate ajuta
şi îndruma cu eficienţă şi autenticitate.
El se angajează să ne înveţe, să ne îndrume şi să ne asiste pe acest drum, evident
cu condiţia să ascultăm de El.
Ascultarea presupune însă acceptarea totală şi nedisimulată a dependenţei noastre de
Dumnezeu precum şi disponibilitatea de a
ne lăsa călăuziţi de Duhul Sfânt.
Astfel că în timp ce lumea necredincioasă
continuă să umble bâjbâind dintr-o parte în

alta, cei ce decid să asculte de Domnul şi
să se încreadă în El sunt beneficiarii
călăuzirii speciale pe care Duhul lui Dumnezeu o desfăşoară în viaţa lor.
Cu câtă încredere, siguranţă, bucurie, pace, linişte şi desfătare poate fi
parcurs drumul vieţii când ştii că însuşi
Domnul se oferă să te însoţească.
În acest fel chiar şi obstacolele apărute la
un moment dat pe drum devin provocări
pentru a merge mai departe iar greutăţile şi
problemele ne fac să punem la încercare
măreţia şi puterea Dumnezeului care ne însoţeşte.
Drumul acompaniat de Duhul Domnului devine binecuvântare, iar părtăşia cu El
nu face decât să creştem în credinţă şi
prezenţa Sa netezeşte sub paşii noştri văile
adânci şi dealurile abrupte care altfel ne-ar
istovi şi slei de putere.
Binecuvântat să fii Doamne pentru
călăuzirea Ta. Mulţumim Duhule Sfânt
pentru însoţire, sfătuire şi cercetare.
pastor Daniel Chereji

Cu Dumnezeu am avut multe experienţe
plăcute, căci era mereu acolo când Îl căutam
să mă ajute să trec peste acele încercări. Domnul Dumnezeu mereu a fost prezent să mă
ajute să fac acel pas spre reuşită, ca şi un tată
care îşi ajută copilaşul să înveţe să păşească.
Una din nenumăratele experienţe trăite
cu Dumnezeu a fost aceea când după multe

rugăciuni, sora mea s-a hotărât să-L urmeze
pe EL toată viaţa.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mereu ma ascultat şi a fost acolo să mă ajute şi pentru
că acum sunt un copil al Lui. Ce bine este să
ai un Tată aşa de bun si răbdător să îţi asculte
problemele şi cererile pe care le ai. Amin!
Silvia Zah

Domnul Dumnezeu mi-a fost mereu
aproape şi mi-a ascultat rugăciunile cu privire
la un anumit lucru.
Cu Dumnezeu am trăit experienţe minunate şi una dintre ele ar fi atunci când fetiţa
unor prieteni de familie era grav bolnavă în
spital, eu m-am rugat ca Domnul Dumnezeu
să se atingă de trupul ei şi să alunge durerea şi
suferinţa, să o vindece. Domnul a ascultat

rugăciunea mea şi ea s-a însănătoşit.
Îi mulţumesc Domnului pentru tot ce a
făcut şi face pentru mine si pentru că este
mereu prezent când Îl chem. Din aceste experienţe am învăţat că Dumnezeu nu mă
părăseşte şi mă ascultă atunci când Îl strig, şi
răspunde rugăciunii mele. Amin!
Nicoleta Zah

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt
chemaţi după planul Său.“ (Romani 8:28)
Una dintre experienţele mele cu Dumnezeu în viaţa mea s-a întâmplat atunci când
eu cu colegii mei doream să îi pregătim unei
profesoare dragi nouă o mică atenţie din
partea clasei, cu ocazia zilei de naştere a dânsei. Cu o seară înainte de ziua respectivă, ma cuprins un sentiment de descurajare şi de
frică, făcându-şi simţită prezenţa neliniştea.

Eram sigură că nu va merge deloc aşa cum
ne-am plănuit. Ştiam că singura soluţie care
mi-ar da din nou pacea era rugăciunea. Aşa
că m-am rugat Domnului să poarte de grijă
zilei de mâine şi că mă încred în El orice s-ar
întâmpla. Şi aşa sa întâmplat. Domnul mi-a
răspuns rugăciunii şi în ziua respectivă totul
a mers mult mai bine decât m-aş fi aşteptat.
Ştiu sigur că Domnul şi-a făcut lucrarea în
ziua aceea, şi o va face şi în continuare dacă
ne încredem pe deplin în El.
Adelina Silaghi

EXPERIENŢE PERSONALE
ALĂTURI DE DUMNEZEU
,,Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost
zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte că
să umblăm în ele." Efeseni 2:10
Fiecare om de-a lungul anilor, are parte
de mai multe experienţe plăcute sau neplăcute. Nici un om nu-şi poate trăi viaţa după
planul sau oricât de expert ar fi, pentru că
este Cineva care controlează fiecare suflare,
fiecare zi din viaţa noastră.
Chiar dacă mulţi oameni nu vor să recunoască din cauza orgoliului lor, viaţa noastră, toate evenimentele de care avem parte,
Dumnezeu este Acela care le ştie înainte de
a-ni se întâmpla. Cea mai mare experienţă
pe parcursul vieţii mele a fost momentul
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când Isus Cristos a pătruns cu putere în
inima mea. În fiecare zi, rămân copleşită de
uimire, cum El este prezent în viaţa mea, El
nu oboseşte niciodată să-mi rezolve problemele vieţii, ci din potrivă, îşi arată în fiecare
zi bunătatea Lui faţă de mine. El vrea să mi
se descopere tot mai mult în fiecare zi, şi este
prezent întodeauna când avem nevoie, pentru că El ne-a ales şi ne-a făcut aleşii Lui, doar
omul trebuie să-şi lase inima şi gândirea purtată de Duhul Sfânt pentru că numai cu ajutorul Lui vom avea parte de cele mai
frumoase experienţe cu Domnul care ne
poartă din biruinţă în biruinţă.
Eva Sialghi
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