CALEA, ADEVĂRUL, VIAȚA
Nu noi suntem Calea Sfanta,
Calea care duce Sus.
Noi suntem doar calatorii,
insa Calea e Isus!

Ce e lut in lut se-ntoarce,
insa Viata e Isus.
Astfel Calea-I pasul nostru.
Adevaru-n noi e pus.
Viata sfanta-I viata noastra,
daca e in noi Isus!

Nu-I o forma Adevarul.
Nici in litere nu-i pus.
Adevarul e-o fiinta.
Adevarul e Isus!

EDITORIAL
Costache Ioanid
Cules de Roxana Tentiș

Nu din lut se naste Viata,
Viata fara de apus.

DESCOPERIREA CEA MAI MARE
„O, adevărat şi cu totul vrednic de
tră ?”
James Simpson se gândi o clipă, apoi
primit este cuvântul care zice: „Hristos
privind ţintă în faţa interlocutorului său,
Isus a venit în lume ca să mântuiască
răspunse cu o voce plină de convingere,
pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi
dar tremurând de emoţie: “Descopesunt eu.”
rirea mea cea mai mare ? Poate n-ai să
1 Timotei 1:15
mă crezi. Dar descoperirea mea cea
Doctorul James Simpson, din Edinmai mare este că în Isus am găsit un
burg, devenit celebru prin descoperirea
Mântuitor. Pentru mine ea va avea
cloroformului, a fost vizitat într-o zi de
urmări veşnice. Toate celelalte descoun ziarist. După inevitabilele şi indisperiri vor fi uitate.Numai aceasta îşi va
cretele întrebări asupra originii, copilăpăstra valoarea chiar şi dincolo de
riei, gusturilor sale, ziaristul îi puse câmormânt.”
teva întrebări asupra cercetărilor sale
Care este pentru noi cea mai mare deştiinţifice:
scoperire ?
“Domnule Doctor, care este cea mai
importantă descoperire a dumnea-voas-

„Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă
nădejdea neprihănirii.” Galateni 5:5
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Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.
închinare

Pastor Daniel Chereji
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„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu.
Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi
de la voi.”
(Iacov 4:7)

PE VIA
DOLOROSA:
DUS-ÎNTORS
„După ce şi-au bătut astfel joc de El,
L-au dezbrăcat de haina de purpură, Lau îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus
să-L răstignească. Au silit să ducă
crucea lui Isus pe un trecător care se
întorcea de la câmp, numit Simon din
Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui
Ruf. Şi au adus pe Isus la locul numit

Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpăţânii”. (Marcu 15:20-22)
Am parcurs Via Dolorosa cu înfiorare, curiozitate, revoltă, uimire şi recunoştinţă. A fost şi a rămas locul pe
unde Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a
purtat crucea, fiind dus spre locul
răstignirii. Am vrut să trăiesc fiecare
pas, fiecare secundă şi fiecare amintire
cu intensitate maximă. Eram pe Calea
Durerii, locul în care, sub crucea grea şi
noduroasă, Isus Cristos ducea şi păcatele mele spre a le pironi pe cruce, în aşa
fel încât să pot fi iertat şi să am şansa
nesperată de a mă numi copilul Său,
primit cu braţele întinse la părtăşia cu
El.
Odată ajuns la capăt, am considerat
că este mult prea repede să mă
despart de Drumul Crucii
Continuare pag. 2

vina păcatelor mele să fie achitată în
întregime. Atunci am plâns mai tare,
dar era plânsul bucuriei, plânsul
recunoştinţei, plânsul adorării, plânsul care vine din înţelegerea beneficiilor de care am parte tocmai
pentru că Isus Cristos a parcurs Via Dolorosa într-un singur sens.
Dar la fel de adevărat este că moartea
nu l-a putut ţine legat. Ascuns de împotrivitori în măruntaiele pământului,
Dumnezeu Tatăl l-a ridicat din mormânt
pe calea învierii, demonstrându-le tuturor că puterea Lui este nemărginită, că
Fiul Său este neprihănit şi jertfa adusă
de El este desăvârşită.
Pot umbla oricât pe Via Dolorosa
sau pe alte drumuri ale durerii, căci nu
mai trăiesc sub condamnare. Datorită
lui Cristos, prin credinţă şi pocăinţă,
viaţa îmi este asigurată în El, păcatele
iertate şi viitorul veşnic garantat pe
deplin. Aceasta numai pentru că Fiul lui
Dumnezeu a acceptat de bună voie să
parcurgă Via Dolorosa de la locul
condamnării şi schingiuirii până la locul
răstignirii, pentru mine, păcătosul.

Continuare din pag.1

şi am hotărât să o parcurgem încă o
dată, evident, de data aceasta în sensul
opus, adică pe drumul de întoarcere.
În acel moment, involuntar, dar
totuşi mânat de puterea subconştientului, lacrimile au început să curgă în
voie, fără putinţa de a le stăvili. Am priceput că, într-adevăr, mă aflam pe Via
Dolorosa, dar nicidecum în calitate de
condamnat, fără cruce şi fără să fiu
mânat din urmă de cumplitele lovituri
de bici ale soldaţilor. Eram acolo în calitate de turist, liber să fac ce vreau şi să
plec oriunde doresc.
Am înţeles atunci că orice persoană
condamnată la moarte parcurgea Via
Dolorosa numai pe un singur sens. Isus
Cristos a făcut parte din această categorie. Via Dolorosa a devenit cunoscută
în lume datorită Lui. El este cel care a
umblat pe ea de la un capăt la altul pentru ca la sfârşitul drumului să moară în
chinuri, în cel mai crunt mod cu putinţă
născocit în vremea aceea.
Dacă eu puteam umbla liber, înainte
şi înapoi, dus-întors pe Via Dolorosa,
era în mod absolut meritul exclusiv al
lui Cristos, Cel care a suportat chinul,
suferinţa, batjocura şi moartea pentru ca

pastor Daniel Chereji

„Fiţi şi voi îndelung
răbdători,
întăriţi-vă inimile,
căci venirea Domnului este
aproape.”
(Iacov 5:8)
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„ „Bucurați-vă totdeauna în Domnul!
Iarăși zic: Bucurați-vă!”
Bucuria nu este o reacție naturală
față de viața ci este o reacție supranaturală față de viața.Tocmai de aceea este
o roadă a Duhului Sfânt și nu o roadă a
personalității noastre. Bucuria nu este o
reacție necontrolată la situația noastră ci
este un moment miraculos într-o lume
intunecată și pe moarte, atunci când
prezența Sa este revelată în viața
noastră. Bucuria pe care o simțim și pe
care o dovedim este născută din relația
cu El.
Noi nu am fost creați pentru a fi
deprimați sau pentru a dovedi un simț
critic; noi nu am fost creați pentru bârfe
sau amărăciuni. Noi nu am fost creați
pentru a ne trata soțul sau soția cu
răceală, pentru a crea tensiune în biserică sau pentru a striga cu supărare la
copiii noștri. Noi am fost creați pentru
bucurie!
Ce s-ar întâmpla dacă în loc să punem
benzină în rezervorul mașinii noastre,
decidem să facem un pic de economie și
să ne umplem rezervorul cu nisip? Nu
doar că nu am mai ajunge la destinație,
dar ne-am strica și mașina! Aceasta este
o imagine tristă a ceea ce se întâmplă
CARTE DE VIZITĂ
(5;9)

atunci când creștinii încearcă să-și alimenteze viețile lor cu depresie, supărare
și amărăciune. Nu vom ajunge niciodată
la destinație în viață în felul acesta.
Noi am fost concepuți să fim creștini
care aduc roade! Nu vom aduce niciodată rodul care am fost conceputi să-l
aducem decât dacă suntem cu Isus.
Haide-ți să medităm întreaga zi - în
fiecare zi - la Cine este El și la tot ceea
ce El are pentru noi. Îmbogățește-ți viața
cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu cântări
de laudă și cu rugăciune. În proporția în
care Isus ne ocupă întreaga ființă, în
aceeași proporție vom fi plini de bucurie!”
Cules de Tabita Morar

Anagramaţi cartea de vizită a acestui
aristocrat şi veţi afla numele uneia dintre
gazdele lui Pavel şi oraşul său.

“Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har
după har;” Ioan 1:16
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