„În adevăr, noi suntem, înaintea lui
Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos
printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi
printre cei ce sunt pe calea pierzării:”
2 Corinteni 2:15
Hoţul a crezut că a comis o spargere
perfectă. N-a lăsat nici o urmă - sau cel
puţin aşa a crezut. Lucrul de care nu
ţinuse cont era că cineva ar fi putut să-şi
aducă aminte de felul în care mirosea. Un
martor şi-a adus totuşi aminte şi a identificat suspectul din cauza a ceea ce lăsase
în urma sa.
Lăsăm câte ceva oriunde ne
ducem.Nu vorbesc de miros, ci de
influenţă. O povestire de Stuart Holden
ne aminteşte de acest adevăr. Un tânăr
care locuia într-o pensiune îşi pregătea
bagajele pentru a se muta în alt oraş.
Când proprietarul pensiunii l-a întrebat
dacă strânsese totul, el a răspuns:”Cred că
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da. Vreau să fiu sigur că n-am să las nimic
în urmă”. Cu înţelepciune proprietarul ia amintit: “Este totuşi un lucru pe care-l
vei lăsa în urma ta, tinere. Influenţa ta”.
Dacă eşti creştin, ai fost chemat de
Dumnezeu să laşi ca influenţa vieţii tale
să facă o impresie favorabilă asupra altora
chiar asupra acelora pe care nu-i cunoşti
personal. Acasă, la şcoală, la servici, la
magazin,, influenţa ta este asemănătoare
cu cea a lui Cristos? Te cunosc oamenii
din pricina comentariilor tale pline de
amabilitate, a interesului tău plin de
dragoste, a spiritului de generozitate şi al
respectului faţă de alţii ? Dacă nu, atunci
tu laşi în urma ta o mireasmă - influenţă
- care este mai rea decât mirosul care l-a
trădat pe hoţul care a fost prins.
Dacă vrei să laşi ceva în urmă, lasă o
“mireasmă” plăcută.
Pâinea cea de toate zilele

pastor Daniel Chereji

ESENŢĂ TARE ÎN
STICLUŢE MICI, MICI,
MICI…
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui de
biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin
noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei
Lui.“
2 Corinteni 2:14

Lasă în urma ta “...un miros de bună
mireasmă...”
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Anunţuri
Miercuri
Joi

ora 18.00 Repetiţie de cor
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Daţi-vă întâietate unii altora
Sâmbătă
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10 şi 17 Servicii de închinare

DIN CUPRINS:

Mireasma lui Dumnezeu în jurul
nostru
Relevanţă

Oricât de puternică ar fi esenţa unui
parfum, aceasta va rămâne necunoscută,
fără ca cineva să-i simtă aroma plăcută
atâta timp cât sticluţa rămâne închisă.
Din postura de apostol al Domnului
şi purtător al mesajului Evangheliei,
Pavel se vede pe sine şi pe tovarăşii lui
iar prin extensie pe toţi copiii lui Dumnezeu, purtaţi triumfal în carul de
biruinţă al lui Cristos, Continuare pag. 2

Îi mulţumesc Domnului pentru
viaţa frumoasă şi plină de binecuvântări
de care am parte de când L-am primit în
viaţa mea.
Doresc ca în orice moment din
viaţa mea să îi slujesc Lui şi să fiu pentru
cei din jurul meu o binecuvântare acolo
unde mă aşează El.
Adelina Silaghi
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Abia când suntem gata „să ardem”
pentru Cristos punându-ne cu totul la
dispoziţia Sa, oamenii vor începe să
simtă mireasma plăcută a cunoştinţei
Lui.
Să ştii că până nu începi să te consumi pentru Domnul, până nu „arzi”
pentru El, până nu trăieşti şi
propovăduieşti Evanghelia, nu miroşi a
nimic decât a stătut şi rânced.
Nu contează cât de mici sunt
sticluţele care poartă parfumul, important este conţinutul, esenţa, dar doar
dacă sticluţele sunt desfăcute sau sparte
cei din jur vor cunoaşte mirosul
neobişnuit de plăcut al parfumului.
Când înţelegem importanţa chemării
noastre şi valoarea mesajului pe care trebuie să-l purtăm, nu ne mai rămâne
decât alternativa aducerii noastre ca
jertfe vii, sfinte, plăcute lui Dumnezeu.
Iar când vom începe să „ardem”, să trăim
şi să mărturisim Evanghelia, lumea va
cunoaşte mireasma binecuvântată a
Veştii bune. Acest lucru va însemna pentru unii viaţă iar pentru alţii moarte, în
timp ce noi ne vom continua triumful
purtaţi în carul Lui de biruinţă.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

răspândind în jur mireasma cunoştinţei
Lui, adică adevărul Evangheliei.
Imaginea preluată de apostol provenea cu siguranţă din procesiunile romane în care generalului victorios îi erau
acordate toate onorurile militare cuvenite. Acesta era aclamat în carul său triumfal însoţit de soldaţii victorioşi iar în
lanţuri îi urmau învinşii.
În cinstea victoriei obţinute se ardea
tămâie plăcut mirositoare care amintea
tuturor de realitatea şi bucuria victoriei,
cu excepţia celor înfrânţi pentru care acel
miros însemna condamnare şi moarte.
Traducerea grecească a Scripturilor
ebraice(Septuaginta) foloseşte cuvântul
mireasmă în legătură cu jertfele Vechiului Testament. Astfel că arderea tămâiei
precum şi jertfele vechi testamentare
devin imagini extrem de sugestive pentru viaţa apostolilor pusă în întregime la
dispoziţia Domnului şi a transmiterii
Cuvântului Său.
Desigur, pentru ca acest lucru să fie
posibil, tămâia trebuie aprinsă iar jertfele
arse. Tămâia care nu fumegă şi jertfa
nemistuită nu au nici valoare şi nici
semnificaţie.
Tămâia îşi răspândeşte mirosul doar
dacă arde iar jertfa de asemenea.

Relevanţă
Adus la viaţă spirituală prin credinţa
în Cristos, un creştin autentic pur şi simplu are ceva extraordinar de oferit tuturor
celor din jur. Apostolul Pavel ilustrează
asta prin imaginea miresmei. Un parfum
plăcut,
inconfundabil,
atrăgător,
irezistibil, abundent şi permanent. Deşi
Cristos este acum în cer, totuşi, ca Dumnezeu locuieşte în vieţile celor născuţi din
nou. Deci, deşi El nu poate fi văzut fizic,
„parfumul” Lui poate fi simţit.
Relevanţa bisercii, în orice vreme, a
constat, în primul rând şi în principal, în
faptul că Isus Cristos, Mântuitorul viu,
Şi-a manifestat prezenţa în vieţile celor ce
L-au primit pe El. Aduşi la viaţă
spirituală, copiii lui Dumnezeu au purtat
de-a lungul veacurilor aceeaşi mireasmă,
mireasma cunoştinţei Lui.
Astăzi, suntem mulţumitori că şi noi,
câţiva tineri din Maramureşul anului
2012, avem şansa de a fi purtătorii lui
Cristos pentru generaţia noastră. Parfumul acesta poate, şi trebuie să ajungă la

În urma realizării sacrificiului
suprem de la Calvar, Isus Cristos s-a
identificat cu fiinţa noastră şi a luat
asupra Sa toată povara, ruşinea, păcatul,
mizeria în care trăiam.. transformând întunericul în lumină, moartea în viaţă, iar
efemeritatea în veşnicie.
Prin prisma acestui lucru, noi, ca
fiinţe schimbate, renăscute.. avem datoria de a răspândi “mireasma cunoştinţei
Lui”, purtând amprenta unei vieţi
schimbate şi fiind conştienţi de realitatea Celui care ne-a oferit-o, aducându-

simţurile spirituale ale tuturor celor din jur
prin modul nostru de gândire, prin modul
în care luăm decizii, prin comportament,
atitudini, fapte.
Suntem relevanţi dacă reuşim să nu
diluăm sau să combinăm mireasma
aceasta cu duhorile acestei lumi. Restul,
chestiunile de formă, sunt detalii. Fiţi
purtători mulţumitori, şi responsabili ai
miresmei lui Cristos pentru cei din jur !
Nicu Lăcătuş

ne de la moarte la viaţă!
Înţelegând acest lucru, nu există
nici o modalitate prin care am putea
rămâne indiferenţi, ci, din contră.. o
dorinţă arzătoare de a răspândi ceea ce
a făcut Cristos pentru noi la Golgota să
ne înflăcăreze, fiind adevărate miresme
pentru cei din jurul nostru, lăsând în
urmă “ accentuatul parfum” al unei vieţi
transformate.
Rut Chereji
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continuare din pagina 3
Când mă gândesc la puterea şi capacitatea Lui de a fi omniprezent, îmi dau
seama că de fiecare dată când împărtăşesc
cu cei din jur despre prezenţa constantă a
Domnului în viaţa mea, nu încetez sa fiu
uimită şi să conştientizez ce HAR MINUNAT este să trăieşti condus de un
Dumnezeu aşa de mare!
Iar eu, în micimea mea pot să-I
mulţumesc pentru toate prin vocea şi
închinarea mea, ce doresc să răsune până
la porţile cerului! Deoarece El ne-a promis
că, pe măsură ce noi ne vom îndrepta spre
El, şi EL se va apropia de noi, putând astfel
experimenta o viaţă cu Dumnezeu ce va
creşte în intensitate în fiecare zi!
Tania Pop

Sfaturile primite de la părinţii, profesorii
sau mentorii noştri sunt, fără îndoială,
adaptate la contextul social, conjunctura
sau chiar circumstanţele existente la un
moment dat. Legile Dumnezeului Sfânt,
întărite prin Cuvântul care S-a făcut trup
sunt, însă, imuabile. Ele trebuie împlinite
cu sârguinţă. Iar sfaturile sfinţilor, ale martirilor - „fii o pildă pentru credincioşi în
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă,
în curăţie”, care nu au precupeţit nici un
efort în a lucra pentru scopurile
Împărăţiei , ar trebui urmate întru totul.
Chemarea noastră nu este de a fi campioni, succesul sau insuccesul nu stă în
mâna noastră, astfel încât motivaţia unei
trăiri sfinte trebuie să fie înţelegerea
menirii noastre, aceea de a avea pasiune
pentru Dumnezeu şi compasiune faţă de
oameni.
Dorin Chereji
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ESENŢĂ TARE ÎN STICLUŢE MICI, MICI, MICI…
Tu ce mireasmă răspândeşti ?

Noi suntem făpturi autentice, create
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu,
iar prin jertfa sfântă a Mântuitorului suntem împăcaţi cu Tatăl ceresc, avem
siguranţa mântuirii şi o viaţă veşnică. Am
primit un dar nemeritat, o dulce salvare pe
care o putem împărtăşi şi celorlalţi, de
aceea fiecare dintre noi ar trebui să-şi pună
întrebarea: trăiesc eu după voia lui Dumnezeu? Vorbesc eu prin faptele şi atitudinea
mea despre dragostea lui Isus? Cum
răspândesc eu mireasma lui Cristos celor
din jurul meu?
Alexandra Ştef

Ca şi copii ai lui Dumnezeu vom fi
mereu priviţi ca oameni ce-şi risipesc viaţa
într-un mod de trai ce ne constrânge din
toate punctele de vedere. Observaţi uneori
de departe, prin prisma intereselor
lumeşti, nu ne potrivim standardelor şi nu
suntem decât o mână de oameni nebuni
ce nu se bucură de ceea ce oferă existenţa
pământească.
Dumnezeu totuşi a ales să-Şi arate
slava prin noi, ca prin felul nostru de viaţă
să se reflecte eternitatea. A ales să ne pună
deoparte, să ne poarte în carul Său de
biruinţă, să ne folosească ca vase de cinste
şi ca astfel oamenii să cunoască Viaţa cu

temeiul ei în Cristos.
Suntem punctul prin care Dumnezeu
Îl face de cunoscut pe Cristos, prin care
aduce mireasma cunoştinţei Lui, suntem
prisma prin care Dumnezeu Îşi face
simţită prezenţa în vieţile celor mântuiţi.
Viaţa noastră de-o clipă pe pământ nu
este decât modul în care Dumnezeu alege
să-Şi arate măreţia. Regenerarea noastră
este o pricină de mulţumire şi de laudă,
un mijloc prin care pământul este martor
la atotputernicia unui Dumnezeu din
veşnicii.
Lupu Amalia

Mireasma Lui Dumnezeu
în jurul nostru
Nu e uşor să fii diferit, să faci parte dintrun mediu în care toţi au un mod de viaţă
în comun, care nu e în concordanţă cu al
tău.
Însă perspectiva mea e cu totul alta. Nu
o consider o povară nicidecum, ci o
ONOARE să port asupra mea amprenta
lui Dumnezeu, să mă trezesc dimineaţa şi
să mă îmbrac în parfumul credinţei şi
dragostei, a cărui mireasmă poate ajunge
la inimile celor pierduţi. De când începem
să ne trăim viaţa cu Dumnezeu suntem cu
adevărat alte persoane. Ne schimbăm conduita, ţinuta, obiceiurile, iar toate aceste
lucruri sunt vizibile celor din jurul nostru,
care sunt îndemnaţi de curiozitate să
cunoască motivul acestor schimbări semnificative. Răspunsul nostru, răspunsul
meu este ferm: ISUS! EL este motivul bucuriei mele, realizărilor mele, calităţilor

mele, a tot ceea ce sunt azi! Existenţa Lui
constantă mă învatţă bunătatea, mă
învăluieşte în dragoste, mireasma Sa sfântă
şi neprihănită a cărui parfum mă ajută să
nu pierd calea ci să rămân aproape de Cel
a cărui iubire mă învaţă să împărtăşesc diversele arome ale răbdării, îndurării şi
măreţiei, cu cei ademeniţi de esenţa Lui:
DRAGOSTEA!
Să fim în prezenţa Lui Dumnezeu poate
fi considerat fără contestaţie, cea mai
importantă parte a vieţii noastre! EL este
întotdeauna cu noi, de aceea ca şi creştini
nu putem trăi separat de învăţăturile Sale,
inima noastră tânjind în permanenţă după
Dumnezeu.
continuare în pagina 4
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