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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
Dezlegare din numărul trecut :
DAVID, PRASTIE, GOLIAT, SULITA,
PIATRA, SABIE.

Căutați în careul alăturat nume de
personaje din cartea 1 Împărați:
ABIATAR
ABINADAB
ABIRAM
ABIȘAG
ABISALOM
ABNER
ABSALOM
ACHIȘ
Dezlegare în numărul viitor.
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Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de evanghelizare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.

OM CU
INFLUENŢĂ
„A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu
ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope.
În cealaltă zi au ajuns la Cezareea.
Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii
de aproape, pe care-i chemase.”
(Faptele apostolilor 10:24)
Sutaşul Corneliu era, negreşit, un om
cu influenţă. Capacitatea lui de a exercita influenţă faţă de alţii, nu venea

neapărat din profesia lui de militar, deşi
nu o excludea, ci din verva, caracterul şi
pasiunea lui după aflarea adevărului şi
dorinţa de a-l împărtăşi cu ceilalţi.
Deşi încă nu devenise creştin practicant, care să fi experimentat naşterea din
nou, odată ce Dumnezeu i-a vorbit,
poruncindu-i să-l cheme pe apostolul
Petru, care urma să-i prezinte Evanghelia, Corneliu îşi demonstrează capacitatea de influenţă asupra altora, într-un
fel surprinzător şi cu siguranţă, pe placul
lui Dumnezeu.
În aşteptarea lui Petru, care avea săi facă de cunoscut voia lui Dumnezeu şi
calea către credinţa mântuitoare, sutaşul
Corneliu îşi foloseşte influenţa, chemând în casa lui pe rudeniile sale, precum şi pe toţi prietenii de aproape.
El a intuit şi a înţeles din mesajul
îngerului trimis de Dumnezeu, că omul
pe care îl aşteptau avea să le vorbească
lucruri extrem de importante, care
ţineau de viaţă şi de moarte, şi le-ar fi
deschis drumul spre o viaţă nouă,
născută din puterea şi voia perfectă a
Domnului.
Ba chiar mai mult, când apostolul
Petru a sosit în casa lui, de faţă cu
rudeniile şi prietenii pe care îi chemase,
Corneliu a vorbit în numele tuturor, declarându-şi disponibilitatea de a asculta
cu sfinţenie ceea ce avea Dumnezeu să
le spună. „Am trimis îndată la tine, şi
bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toţi
„untem aici înaintea lui
Continuare pag. 2

Datorită felului în care şi-a folosit
influenţa, mai mulţi oameni au avut
ocazia să audă Cuvântul lui Dumnezeu şi să se pocăiască.
Cum ne folosim capacitatea de a
influenţa alţi oameni? Faptul că îi
putem influenţa pe alţii nu este neapărat
un lucru cu care să ne mândrim. Şi Diavolul este o fiinţă care are capacitate
de influenţă asupra altora, dar o foloseşte într-un chip absolut diabolic.
Dumnezeu aşteaptă ca influenţa pe
care o exercităm în viaţa altora, să fie
pozitivă, determinată de dragoste,
dezbrăcată de egoism şi îmbrăcată cu
dorinţa fierbinte ca oamenii din jurul
nostru să afle calea spre mântuire,
adevărul Evangheliei şi felul în care pot
avea acces la viaţă veşnică.
Asemenea lui Corneliu, omul cu
genul acesta de influenţă, nu se lasă
oprit de nimic, nu se teme de costuri şi
nu se gândeşte la ce ar putea pierde. El
pur şi simplu este mânat de gândul nobil
că şi alţii vor putea fi părtaşi la mila şi
harul pe care Dumnezeu este gata să le
reverse peste cei care sunt dispuşi să le
primească.
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Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a
poruncit Domnul să ne spui.” (Faptele
apostolilor 10:33)
A fi om cu influenţă nu este neapărat
o calitate sau un lucru pe care cei din jur
să-l aprecieze, ori să le fie benefic. Depinde în ce fel îţi foloseşti influenţa.
Dacă te foloseşti de capacitatea influenţării altora numai pentru atingerea unor
scopuri personale egoiste, pentru
obţinerea unor avantaje, pentru denigrarea altor persoane sau pentru
plăcerea de a conduce şi manipula,
atunci o astfel de influenţă este malefică
şi în deplin dezacord cu voia lui Dumnezeu.
Omul cu influenţă, plăcut Domnului,
este dezbrăcat de egoism şi animat de
dorinţa ca şi cei din proximitatea lui să
aibă parte de cunoaşterea şi bogăţia
binecuvântărilor pe care Dumnezeu este
gata să le reverse când cineva intră în
contact cu Evanghelia.
Un om condus de o asemenea
influenţă, nu este nici dur, nici dictator
şi nici unul care să nu ţină cont de
părerile celorlalţi. Dar, cu toate acestea,
nimic nu-l împiedică să fie persuasiv,
deschis, comunicativ şi plin de dragoste
faţă de cei pe care îi are în vedere.

pastor Daniel Chereji

NU COMPROMITE VALOARE VIEȚII TALE!
„De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de
viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca
sau ce veți bea; nici de trupul vostru,
gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu
este viața mai mult decât hrana și trupul mai
mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25)
Majoritatea studiilor sociologice despre
necesitățile omului scot în evidență faptul că
viața umană are la temelia existenței sale satisfacerea nevoilor de bază pentru
supraviețuire. Nevoile de bază ale existenței
umane sunt cele fiziologice, legate de asigu-
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rarea hranei, băuturii, adăpostului, căldurii
etc. Toate străduințele și frământările omului
- spun ei - sunt îndreptate spre năzuința omului de a atinge un nivel de bunăstare suficient
de ridicat, încât, la un moment dat, aceste
nevoi de bază (fiziologice), să-i fie asigurate
în măsură suficientă, astfel încât, din acel moment, omul să nu mai depună niciun efort
pentru a și le asigura. Acesta este și motivul
principal pentru care oamenii adună avere
și economisesc bani. Totuși, privind lucrurile din această perspectivă, când preocucontinuare în pagina 3

cuparea principală a cuiva este preponderent
îndreptată spre asigurarea hranei, a băuturii
și a îmbrăcămintei, acel om va ajunge să
creadă și să se comporte ca și cum viața s-ar
reduce doar la a-și satisface nevoile fiziologice: a mânca, a bea și a dormi.
Problema este că acest tip de comportament îl înjosește pe om și îl reduce la stadiul
de animal. De aceea, în mod deosebit, Domnul Isus Cristos atrage atenția că, deși
nevoile fiziologice ale oricărui om sunt reale
(mâncare, băutură, îmbrăcăminte) și ele trebuie satisfăcute pentru a asigura viața
biologică, totuși valoarea vieții umane nu se
reduce doar la aceste lucruri. v. 25b: Oare
nu este viața mai mult decât hrana și trupul
mai mult decât îmbrăcămintea?
Cu alte cuvinte, Domnul Isus afirmă că
viața omului nu se reduce la nevoile fiziologice, fiindcă pur și simplu omul a fost conceput de Dumnezeu pentru un tip de viață
net superior: „Este scris: Omul nu va trăi
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu.” (Luca 4:4)
Pâinea este necesară pentru asigurarea
funcționării trupului în cadrul vieții biolog-

ice, însă viața biologică a omului nu trebuie
confundată cu VIAȚA omului în întregimea
sa, viață care depinde în mod absolut necesar de o hrană spirituală ieșită „din gura lui
Dumnezeu” (acesta este, fără îndoială, Cuvântul Său, dătător de viață).
Așadar, când preocupările omului devin
preponderent îndreptate spre satisfacerea
nevoilor fiziologice, omul nu face altceva
decât să se înjosească singur. Viața omului
nu trebuie trăită în felul acesta. Preocupările
omului trebuie să fie mult mai înalte, potrivit
cu statutul său ce îi conferă o valoare
inestimabilă în cadrul creației.
De aceea, când Domnul Isus ne îndeamnă
să nu ne îngrijorăm cu privire la nevoile de
bază ale trupului, El ne îndeamnă, tocmai
prin aceasta, să înțelegem adevărul că ființa
omenească este deasupra păsărilor și a
crinilor, și pentru care Dumnezeu Însuși are
o grijă deosebită. Dacă această latură a
creației lui Dumnezeu are parte de atâta grijă
din partea Sa, să nu fim noi oare cu mult mai
privilegiați în ochii Creatorului nostru, de
vreme ce ni se spune că suntem creați după
chipul Lui? Cu siguranță că da!
Claudiu Lupu

„Domnul te va călăuzi neîncetat!” (Isaia
58.11) Ce te îngrijorează? Ți-ai pierdut drumul? Te-ai rătăcit în vreo pădure întunecoasă,
neputând să-ți găsești cărarea? Oprește-te și
privește scăparea Dumnezeului tău; El
cunoaște drumul și te va călăuzi dacă strigi la
El.
Fiecare zi aduce nedumeririle ei. Ce
mângâietor este atunci, să simți cât de neîncetata este călăuzirea Sa! Dacă alegem singuri
drumul, lepădam îndrumarea lui Dumnezeu;
dar dacă renunțăm la propria noastra voie, El
va conduce fiecare pas al drumului nostru,
fiecare ora a zilei noastre, fiecare zi a anului,
fiecare an al vieții noastre. Numai să dorim să
ne lăsăm călăuziți și vom fi; dacă vrem să-I
încredințăm drumul nostru. El ne va

călăuzi mersul asa de bine că nu ne vom
putea rătăci. Dar ia seama cui e facută această
făgăduință! Uită-te la versetul dinainte.
„Dacă-ți deschizi inima pentru acela care e
flămând.” Trebuie să ne fie milă de alții și să
le dăm nu ceea ce avem mai de lepădat,
câteva coji uscate, ci ceea ce am dori să
primim noi înșine.
Dacă arătăm o duioasă grijă aproapelui
nostru, când se află în nevoie, atunci Domnul
se va îngriji de propriile noastre nevoi și va
fi totdeauna călăuza noastră. Domnul Isus va
fi călăuza noastră, nu a celor zgârciți și a celor
ce apasă pe sărac, ci a celor miloși și buni.
Astfel de călători nu-și vor pierde niciodată
drumul.
Claudia Podină
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