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Dorul de cer e dorinţa de casă
Ce lasă în urmă colibele reci
Căci starea de-aici nu e acasă
Raiul e locuinţa noastră pe veci.
Dorul de cer e speranţa-ntâlnirii
Cu cei ce-au plecat şi de noi s-au pierdut
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Dorul de cer nu dispare
Foamea rămâne orice i-ai da
Într-un suflet ales, iubirea n-apune
Străluci-va mai tare în gloria Sa.
Daniel Chereji
Anunțuri

Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare
„Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima
curată.” (Psalmi 73:1)

Dor de cer

„Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită.”
(Romani 12:2)

Despărţiţi doar pe timpu-adormirii
Pregătiţi iarăşi de-un nou început.
Dorul de cer este dor de lumină
Jarul din piept arzând după El
Strigarea din inimi ca Domnul să vină
Cântarea ce sună: „Emanuel”.
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Dan Matei
Răspuns în numărul următor
DOR DE CER
Dorul de cer, chemare aprinsă
Oprobriu adus către ternul prezent
Sătui de Pământ, ce dulce ispită
A păşirii cu El în transcendent.

DIN CUPRINS:

EXEMPLUL
ÎNAINTAŞILOR
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la
sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7)
Odată cu trecerea timpului, până şi
în lucrurile spirituale tendinţa firească
este ca acestea să degenereze. Tocmai
din acest motiv este nevoie să ne întoarcem mereu la începuturi pentru a

învăţa să credem şi să trăim aşa cum a
fost revelat de Domnul.
De aceea credinciosul evanghelic este
atât de îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu ştiind că poate afla în el voia
desăvârşită a Domnului cu privire la
viaţa lui.
Scriptura rămâne îndrumătorul nostru
care ne poate ajuta să umblăm drept prin
lumea de aici să să ne corectăm principiile şi crezul ori de câte ori ne îndepărtăm de ele într-o măsură mai mică
sau mai mare.
Când generaţiile care au trăit înainte
de noi au descoperit Cuvântul lui Dumnezeu şi au priceput valoarea acestuia,
atunci s-a produs cu adevărat o reformă
spirituală.
Schimbarea a venit mai întâi la nivel
personal, prin naştere din
Continuare pag. 2

credinţa, nu este vorba nicidecum despre o credinţă rezumată la nivel pur
teoretic, ci despre imitarea acelui fel
de credinţă care afectează fundamental şi ireversibil toate aspectele
vieţii noastre.
O asemenea credinţă este ancorată în
Cristos şi de aceea nu poate fi clătinată,
dimpotrivă este o credinţă care perseverează până la capăt. O asemenea credinţă este în stare să anihileze toate
impulsurile şi pornirile fireşti, făcândune capabili să acţionăm în baza naturii
înnoite prin lucrarea lui Isus Cristos.
Înaintaşii noştri nu au ştiut doar să
predice curat, ci în aceeaşi măsură au
fost gata să şi trăiască în curăţie şi frică
de Domnul în toate domeniile vieţii lor.
Provocarea majoră pentru generaţia
noastră este întoarcerea cu toată inima
spre Cuvântul lui Dumnezeu şi îmbrăţişarea acelui fel de credinţă pe care l-au
avut înaintaşii, o credinţă care după ce
le-a transformat pe deplin viaţa, a reuşit
să aibă un impact covârşitor asupra
lumii cu care oricare dintre ei interacţiona.
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nou, care a dus invariabil la înnoirea
minţii, înnoirea caracterului şi transformarea radicală a vieţii în toate aspectele
individului.
Valul înnoirii nu s-a oprit însă aici.
Odată ce omul a fost schimbat de
Cristos într-un asemenea mod, el s-a
văzut obligat să acţioneze în direcţia
schimbării lucrurilor din jurul lui.
Credinciosul a înţeles imediat că ceea
ce odată fusese stricat de păcat poate fi
croit după tiparele noii lumi pe care tocmai începuse să o experimenteze.
Dintr-o dată, acolo unde existau oameni ai lui Dumnezeu, universul din
proximitatea lor devenea altul. În cel
mai scurt timp era vizibil pentru toată
lumea că acei oameni erau promotorii
schimbării benefice care se producea
între ei.
Diferenţa dintre cunoaşterea teoretică
a unor doctrine şi viaţa schimbată de
Duhul Domnului se vede cel mai bine
prin impactul major pe care cei din
urmă îl au în cadrul comunităţii din care
fac parte.
Când înaintaşii noştri în credinţă au
experimentat puterea înnoirii prin
Cristos, instantaneu nici ei şi nici lumea
din jurul lor nu a mai fost la fel.
Când suntem invitaţi să le urmăm

pastor Daniel Chereji

UNIȚI ÎN HRISTOS
A exprima un gând pentru biserică este
întotdeauna o onoare însă si o mare responsabilitate. Deoarece știm că tot ce
facem sau spunem trebuie să constituie
o sursă de încurajare, zidire sau poate
mân-gâiere pentru frații și surorile noastre.
Trăim vremuri în care oamenii sunt
bat-jocoritori care trăiesc după poftele
lor nelegiuite, o societate în care valorile
creștine au devenit doar teorie pentru
mulți iar păcatul ridicat la rang de virtute. Chiar si creștinii nu se mai bucură de
bucuria fraților și nu sunt sensibili la
necazul lor. În Cartea Sfântă găsim scris
„bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng” (Romani 12:15)
Izbânda fiecăruia dintre noi contribuie
la strălucirea bisericii, nu numai a indi-

vidului și a întregii comunități, iar satisfacția ce rezultă face să lumineze de bucurie fetele tuturor, iar Tatăl Ceresc își
găsește plăcerea în dragostea copiilor
Săi unii pentru alți. Chiar dacă nota dominantă în jur este egosimul, invidia și
frustrarea. Biserica, mireasa lui Hristos
trebuie să rămână un trup bine închegat,
curat ș plin de viață într-o lume care
merge spre pieire. ,,Dar voi preaiubiților zidiți-vă sufletește pe credința
voastră prea sfântă, rugati-vă prin
Duhul Sfânt, țineti-vă în dragostea lui
Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața
veșnică.” (Iuda 20, 21)
Alexandra Ioana Tămășan

HARUL MERGE DINCOLO DE MILĂ
consideră! Poate tu te consideri așa...
„Rut a primit din milă niște mâncare.
Dar Dumnezeu vede în tine o
Harul i-a dat un soț și o casă.
capodoperă pe cale să se întâmple.”
Mila i-a dat fiului risipitor a doua
șansă, dar harul i-a pregătit o petrecere.
Max Lucado, ”God is With You
Mila l-a determinat pe Samaritean săEvery Day” (Dumnezeu este cu tine
i bandajeze rănile, dar harul și-a lăsat
în fiecare zi)
cartea de credit pentru îngrijirea vicCules de Anca Ioana Sabău
timei.
Mila l-a iertat pe tâlharul de pe cruce,
dar harul l-a escortat în Paradis.
Să-ți explic: Dumnezeu a hotărât să-ți
cucerescă inima. Prin apusul de soare...
prin bunătatea unui prieten... prin
șoaptele Scripturii... poate chiar printrun mesaj de la Max.
Marginalizat și aruncat? Unii așa te
„Dumnezeu nu ne poate oferi fericire şi pace în afara Lui, pentru că ele nu se
află acolo. Nu există aşa ceva.” C.S. Lewis
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„Am pierdut multe lucruri pe care le-am ținut în mâini, dar pe cele pe care leam pus în mâinile lui Dumnezeu le voi avea întotdeauna.” Martin Luther
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