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mintim adevărata valoare a morţii Lui,
pentru toate păcatele noastre, un timp
special în care să ne recunoaştem falimentul şi dependenţa totală de El.
Binecuvântat fie Cel care a dat sens şi
rost vieţii noastre, Cel care prin moartea
şi învierea Lui ne-a deschis Cerul pentru
veşnicie. Fie ca toţi să celebrăm azi plini
de bucurie Cina Domnului!
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- Îşi ţine mereu promisiunile,

este credincios faţă de mine, mă ajută în orice
moment din viaţa mea
- Liniştea ce o avem prin El
- Harul de a mă numi copilul Său, moștenitor al făgăduințelor Sale în Cristos,
Domnul și Mântuitorul sufletului meu
- că trăim într-o țară binecuvântată, în
liniște și pace. Pentru că ne-a împărțit
frumos zilnica pâine, nu ne-a dat-o azi
pe cea de mâine, ca să înțelegem că depindem în toate de El
- Viaţa pe care ne-o dă în fiecare zi şi

mila Lui care şi-o arată faţă de noi
- Toate binecuvântările. Binecuvântările
sunt primite, ne sunt date gratuit, nu
după merite. Dacă ar fi altfel... Mulţumesc că fac totul cu bucurie şi încerc
să nu forţez mâna Domnului, caut să
rămân aceeaşi indiferent de situaţiile
prin care trec. Ochii oamenilor aş putea
să îi înşel, dar cu Dumnezeu nu mă joc.
Îi mulţumesc că nu îmi plac jocurile.
Această realitate m-a învăţat tot Domnul... Îi mulţumesc.

,,Există două întrebări. Prima: a învins cineva moartea? A doua: jertfa
aceastuia mă ajută? Istoria spune aşa: mormântul lui Confucius: ocupat.
Mormântul lui Buddha: ocupat. Mormântul lui Mahomed: ocupat.
Mormântul lui Isus: gol. Ce se mai poate adăuga?
Nu are nici un sens să urmezi un perdant”.
G.B.Hardy, cercetator canadian
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RUGĂ
“…A Lui, care ne iubeşte, care ne-a
spălat de păcatele noastre cu sângele
Său şi a făcut din noi o împărăţie şi
preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a
Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 1:5b-6)
Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta
milă, bunătate şi dragoste ai ales să nu

ne distrugi prin revărsarea mâniei şi
dreptei Tale judecăţi, ci mai degrabă Ţi-ai
manifestat îndurarea, iertându-ne şi oferindu-ne şansa nesperată de a fi copiii
Tăi.
Ştim că iertarea nu a fost nici uşoară
şi nici ieftină, dimpotrivă Te-a costat ce
ai avut mai scump: viaţa Singurului Tău
Fiu. Ca să putem trăi noi, mânia Ta a
fost potolită abia în clipa în care Isus
Cristos S-a adus jertfă pe Sine însuşi ca
Miel neprihănit, plătind în acest fel întregul cost al păcatelor noastre.
Imaginea crucii cu Fiul Tău răstignit
ne înfiorează, ne umple de ruşine pentru
că ştim foarte bine că nelegiurile noastre
l-au trimis acolo, dar în acelaşi timp ne
copleşeşte întrucât suntem cuceriţi de
imensitatea unei asemenea iubiri care nu
se dă în lături de la jertfa supremă.
Cum am putea să ne împotrivim Duhului Sfânt care plin de zel şi gelozie
răscoleşte străfundurile fiinţei noastre
încercând să ne convingă de păcătoşenie
şi vinovăţie?
Nu vrem nicidecum să ne înţepenim
grumazul în faţa cercetării Tale, ci ne
frângem în recunoaştere şi pocăinţă, acceptând că suntem de vină, că am
păcătuit împotriva Ta, că

ne facem vinovaţi de răzvrătire şi neascultare şi că din cauza propriilor alegeri
a fost nevoie să suportăm revărsarea mâniei Tale.
Te adorăm şi îţi mulţumim pentru ziua
cercetării, suntem plini de recunoştinţă
pentru că Te-ai îndurat de noi şi ai ales
să ne vorbeşti, să ne chemi la Tine, să
ne ierţi şi să ne speli de păcate prin sângele Fiului Tău, să faci din noi făpturi
noi ca să slujim de laudă slavei Tale.
Cum am putea să trăim cu indiferenţă
faţă de Tine, cum am putea să nu ascultăm de Tine, cum ar fi posibil să ne
întoarcem la ceea ce am fost înainte
după tot ceea ce ai făcut în vieţile noastre?
Doamne Dumnezeul nostru, noi nu ne
mai aparţinem nouă înşine, noi nu mai
suntem ai noştri, ci suntem ai Tăi pe vecie. Ia-ne Doamne în stăpânirea Ta, domneşte Tu peste noi, condu-ne Tu prin
sfatul desăvârşit al voii şi înţelepciunii

GÂNDURI
O replică dintr-un film mi-a atras
atenţia: „Ce e mai valoros decât un
erou? Un erou mort.” Noi, creştinii de
azi, care L-am cunoscut cu adevărat pe
Isus putem spune astfel: Eroul valoros e
Isus cel viu. Cât de extraordinar e să
crezi într-un Dumnezeu veşnic care a
trimis pe Fiul Său să moară pentru noi,
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Tale.
Noi vrem să rămânem ascunşi în
Tine, ştim că despărţiţi de Cristos nu
putem face nimic. În această lume înstrăinată de principiile şi valorile
Tale, noi căutăm faţa Ta şi urmărim
dăltuirea chipului Tău în noi.
Suntem dintre cei care nu au unde să
se ducă în alt loc şi nu au plăcere mai
mare decât părtăşia cu Tine. Noi ne-am
despărţit de lume şi am acceptat să fim
legaţi pentru totdeauna de Tine. Pentru
veci de veci Isus Cristos este Împăratul
nostru, El este Răscumpărătorul, este
Alfa şi Omega, Mirele preaiubit, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre,
Stânca vieţii, Luceafărul de dimineaţă,
Cel căruia îi datorăm ascultare şi închinare pentru câtă vreme vor fi veacurile.
Amin!
pastor Daniel Chereji

dar nu a oprit totul la cruce ci a dat valoare morţii prin învierea Lui. De la mormântul gol porneşte drumul nostru spre
Cer după Isus.
Azi celebrăm Cina Domnului, o sărbătoare minunată în viaţa noastră, un
moment special în care să ne amintim acontinuare în pagina 4

DE CÂTE ORI NUMĂR
Ne aflăm la jumătatea anului, nu ştiu ce
promisiuni aţi făcut la începutul acestuia,
dar cred că e un moment potrivit pentru a
ne arăta mulţumirea faţă de Cel care ne
poartă de grijă în fiecare zi.
De câte ori îmi număr binecuvântările
mulţumesc lui Dumnezeu pentru:
- Mântuirea primită, pentru că mă întăreşte şi zideşte spiritual
- Dragostea Lui, modul în care aranjează
lucrurile din viaţa mea, faptul că nu mă
lasă singură niciodată, minunile pe care le
face în viaţa mea
- Pacea din inima mea, însoţirea Lui în
fiecare clipă, iubirea Lui nemărginită,
răspunsul dat la rugăciuni, grupul de
părtăşie Nădejdea
- Faptul că a adus mântuirea în familia
mea, sănătate, puterea de a veni în casa Sa
- În fiecare zi Domnul mă binecuvintează
cu tot ce are mai bun. Sunt mulţumitoare
pentru dragostea Lui, bunătatea cu care
mă înconjoară. Îi mulţumesc pentru tot ce
am, pentru că toate de la el le am, Îi
mulţumesc că m-a scos din valea umbrei
morţii şi m-a adus la lumină şi acum pot
trăi o viaţă nouă alături de El.
- Mântuirea primită în dar, pentru viaţă,
sănătate, familie, soţ, copii, fraţii mei
dragi, bunătatea Domnului pe care o are
faţă de mine, putere, speranţă şi iubirea
celor din jur
- Este interesat mai întâi de sufletul meu,
dar şi pentru purtarea de grijă a familiei
mele. Deşi se întâmplă să mai alunec şi să
cad, nu mă lasă ci mă cercetează şi îmi dă
putere să mă ridic. Pentru fraţi, surori care
sunt interesaţi de starea mea spirituală, dar
şi pentru părtăşie, învăţare, mustrare, îndreptare, avertizare. Mulţumesc Domnului
pentru tot ceea ce face ca Tată iubitor, nu
m-a abandonat atunci când eu L-am
părăsit prin răzvrătirile şi păcatele mele şi

mă rog să îmi dea putere ca orice păcat,
patimă sau poftă rea, mândrie, gânduri
necurate, tot ceea ce nu este după voia Lui
să piară din viaţa mea
- Nu le prea număr căci mi-e imposibil să
ajung la cifra corectă, dar acum mulţumesc Domnului că mă aflu împreună cu
fraţii şi surorile pe care mi i-a dăruit în
Hristos, că sunt aici ca să-L laud şi să-I
mulţumesc pentru toate binecuvântările,
dar şi pentru încercările prin care lucrează
la şlefuirea caracterului meu după chipul
şi asemănarea Sa pentru ca să-L pot arăta
pe El în mijlocul familiei şi a celor nemântuiţi pe care-i întâlnesc în orice împrejurare
- Faptul că s-a atins de viaţa mea şi m-a
făcut copil al Lui, m-a făcut o fiică a luminii, Îi mulţumesc că îmi poartă mie şi
familiei mele de grijă în fiecare zi şi Îi
mulţumesc pentru fiecare zi pe care mi-o
dă pentru a-L putea lăuda
- Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că
s-a îndurat de mine şi mi-a luminat mintea
ca să-L recunosc ca Stăpân şi Domn al
vieţii mele. Încrederea şi dependenţa de
Dumnezeu mi-au adus în viaţă multe
binecuvântări. Pentru că Dumnezeu este
credincios planului şi scopului pe care le
are cu mine. Îi mulţumesc lui Dumnezeu
că a fost întotdeauna răspunsul la nevoile
mele
- Că pot să număr atâtea binecuvântări nemeritate în fiecare zi primită în dar. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru familia mea
minunată, pentru prietenii mei, puţini dar
adevăraţi, pentru furtunile din viaţa mea,
care mi-au arătat mai profund cât de măreţ
este Dumnezeul meu, pentru lumina pe
care mi-o descoperă când mă apropii de
Cuvântul Lui, pentru puterea pe care mi-o
dă ca să răspândesc Lumina Lui
continuare în pagina 4
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