AȘ VREA SĂ FIU
Aș vrea să fiu ce azi n-am fost
În ziua mea pierdută;
Înțelegând al vieții rost,
Aș vrea să fiu străjer în post,
Și chiar plătind al jertfei cost,
Eu să rămân în luptă.
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EDITORIAL

Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri
Și nicicând înainte;
Prin lumea plină cu plăceri,
Să fiu așa cum Tu îmi ceri,
Să nu m-abat spre nicăieri,
Din drumul vieții Sfinte.

Pastor Daniel Chereji

Rugăciune pentru România

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi
tru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru

Și cei ce azi nu vin pe vas,
Se pierd pe totdeauna.

toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să
putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită,

Aș vrea să fiu acel argat
La care El să-i spună
Când se va-ntoarce ca-mpărat,
Privind la tot ce am lucrat
Cu-acei talanți ce mi i-a dat:
”O, bine, slugă bună!”

Aproape-aș vrea să fiu oricând
De cei ce trec prin lume,
Sub greul crucii suspinând
Dar și de cei căzuți din rând,
Rămași în urmă, sângerând Răniții fără nume.

Și aș mai vrea să fiu ceva:
O rază lucitoare Și străbătând în lumea rea
Să duc lumina undeva,
Să încălzesc pe cineva
Și să mă-ntorc în Soare...

Aș vrea să fiu un simplu glas
Care să strige-ntr-una
Ca din al mântuirii ceas,
Secunde doar au mai rămas

Petru Dugulescu
Cules de Lia Toldaș
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rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pen-

Aș vrea să fiu ce alții nu-s
Și nici nu vor să fie;
Mergând în viață spre apus,
Să nu mă las de valuri dus
Ci să mă-nalț mereu mai sus.
Din timp spre veșnicie.

Responsabil număr: Lia Toldaș
Tehnoredactare: Dan Matei, Roxana Modoc

DIN CUPRINS:

DM

Anunţuri
Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă orele 12-14 Misiune la Nistru.
Duminică ora 09:30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10:00 Grupele de copii
Duminică ora 10:00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17:00 Serviciu de închinare

cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

Roagă-te
pentru
România!

FRUMUSEŢEA
UNIRII
„Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
”(Coloseni 3:3)
Şansa ca un popor să-i cuprindă pe
toţi de acelaşi neam şi limbă între limitele unor hotare sigure şi distincte, formând o naţiune puternică, este extraordinară. Poporul român trăieşte de o
sută de ani această experienţă privi-

(1 Timotei 2:1,2)

legiată de care ne putem bucura cu toţii
prin voia lui Dumnezeu, uniţi ca fraţi de
acelaşi sânge. Din păcate, chiar dacă au
trecut o sută de ani de la unire, poporul
nostru nu reuşeşte să trăiască încă din
plin frumuseţea acestei uniri şi nici să
guste plenar avantajele şi binecuvântările care rezultă din ea.
Cu certitudine că este nevoie să facem
cu toţii eforturi mai mari în vederea unei
unităţi depline şi să ne rugăm Dumnezeului veşnic ca să ne lege de El întrun chip trainic şi sigur, prin Fiul Său,
Isus Cristos.
Dacă roadele unirii ca naţiune nu au
ajuns la coacere suficientă în aşa fel
încât să ne mulţumească pe toţi, în
schimb, frumuseţea unirii cu Cristos a
celor credincioşi este o realitate afirmată
de Scriptură şi experimentată de orice
persoană care a cunoscut actul
miraculos al naşterii din
Continuare pag. 2
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Realitatea unirii cu Cristos este
dovada că noi nu mai trăim în părtăşie
cu Diavolul, ci suntem legaţi indisolubil de El. Tocmai pentru că am devenit fiinţe înnoite şi suntem uniţi
cu Cristos, nu ne complăcem în
nelegiuire şi păcat, iar dacă acesta ne dă
târcoale sau ne face să alunecăm într-un
moment de neveghere, avem prin El
puterea şi determinarea să ne pocăim şi
să ne sfinţim în sângele Său.
Unirea cu Cristos ne împiedică să
bâjbâim prin lumea de aici, făcând
posibilă călăuzirea şi înţelegerea voii lui
Dumnezeu. Uniţi cu Cristos, putem pricepe corect Cuvântul lui Dumnezeu,
putem comunica şi depinde de El, fără
teama că ne-ar abandona sau că ne-am
putea pierde de prezenţa Lui.
Evident, unirea cu Cristos nu este o
lozincă pe care să o fluturăm cu
nonşalanţă, ci o realitate pe care este
nevoie să o tratăm cu maximă responsabilitate şi de care trebuie să ne
bucurăm în fiecare clipă. Unirea cu
Cristos este asigurarea că am fost iertaţi
de Dumnezeu, că am fost justificaţi şi
că atunci când viaţa de aici se sfârşeşte,
devenim fiinţe glorificate, care urmează
să locuiască pentru totdeauna în
prezenţa lui Dumnezeu.
Aşa după cum am murit împreună cu
Cristos, am şi înviat împreună cu El, iar
această viaţă nouă o trăim în unire
deplină cu El, gustând în fiecare clipă
frumuseţea acestei uniri minunate.

Continuare din pag.1

nou şi a dobândit calitatea de copil al lui
Dumnezeu.
Noul Testament abundă în afirmaţii
care spun răspicat că un credincios este
„în Cristos” şi că Isus Cristos este în el.
Aceste expresii nu sunt metafore şi nici
ziceri simbolice, ci exprimă o realitate
absolută, valabilă în situaţia tuturor
credincioşilor răscumpăraţi prin jertfa
lui Cristos.
Da, este pe deplin adevărat că odată
cu ispăşirea lui Cristos şi declararea
noastră de către Dumnezeu ca neprihăniţi, suntem locuiţi de Duhul Sfânt,
care Îl aduce în mod tainic pe Isus
Cristos în noi şi în acelaşi timp face
posibil ca să fim ascunşi cu Cristos în
Dumnezeu Tatăl.
Devenind fiinţe spirituale care au
căpătat viaţa veşnică prin viaţa Lui, este
perfect posibil ca în noi să locuiască
Fiul lui Dumnezeu, iar noi să locuim în
El în ceea ce priveşte sufletul nostru.
Unirea cu Cristos nu este nicidecum
meritul omului, ci este rezultatul exclusiv al harului lui Dumnezeu manifestat
prin Domnul Isus Cristos. Chiar dacă
mulţi neglijează acest concept teologic
şi practic al unirii cu Cristos, frumuseţea
acestei uniri este incomparabilă cu orice
altceva şi străluceşte prin mulţimea de
binecuvântări revărsate în noi ca rezultat al acestei uniri.
Unirea cu Cristos este aducătoare de
încredere şi siguranţă în viaţa copiilor
lui Dumnezeu. Este asigurarea că indiferent de împrejurările trecătoare, suntem legaţi de El, fără putinţa de a fi
despărţiţi şi păstraţi pe veşnicie pentru
Sine.

pastor Daniel Chereji

RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA
Biblia ne spune „Pe aceia pe care i-a
cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai
dinainte, să fie asemenea Chipului Fiului
Său.” (Romani 8:29)
De multe ori nu ne rugăm pentru că nu
credem că se va întâmpla ceva. Cu Dumnezeu, însă, întotdeauna se în-tâmplă ceva!
Atunci când ne întrebăm de ce nu vedem lucrarea mâinilor Lui, noi nu realizăm că El
lucrează mereu.
Când ne plecăm în rugăciune, El fie ne
răspunde cum speram, fie ne schimbă inima
în așa fel încât rugăciunea să fie în armonie
cu voia Sa. Una din căile prin care Dumnezeu ne face mai asemănători cu Domnul
Isus este că ne învață să ne rugăm așa cum
S-a rugat Domnul Isus: „facă-se nu voia
Mea, ci a Ta.”(Luca 22:42)
Rugăciunile fără răspuns pot fi o binecuvântare la fel de mare precum cele ascultate,

atunci când ele ne împiedică să încălcăm
voia lui Dumnezeu.
Și care e voia lui Dumnezeu? Să ne facă
mai asemănători cu Domnul Isus. Trezește,
Doamne, în România, oameni ai rugăciunii!
Amin
Nicoleta Mureșan

dacă poporul Meu, peste care este chemat
Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va
căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile
lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi
ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.
(2 Cronici 7:14)
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