aflam cã existã un Dumnezeu care ne
iubeºte ºi are grijã de noi, acasã totul se
dãrâma. Chiar dacã a trecut mult timp,
acum ºtiu cã Domnul ºtie de ce avem
nevoie ºi nimic nu e întâmplãtor... Îi
mulþumesc Domnului pentru cei a cãror
viaþã schimbatã m-au fãcut sã mã schimb
ºi eu la rândul meu....
Cãtãlin Bertea

i-a chemat, i-a ºi socotit neprihãniþi; iar pe
aceia pe care i-a socotit neprihãniþii, i-a ºi
proslavit ''(Romani 8:30).
În urmã cu un an de zile am hotãrât sã fiu
ºi eu copilul lui Dumnezeu, dezbrãcândumã de firea cea veche am luat o nouã
identitate prin faptul cã am intrat în apa
botezului. În ziua de 7 ianuarie 2007, au
intrat împreunã cu mine în apa botezului
înca 11 persoane care au hotãrât acelaºi
lucru, fãcând parte astfel toþi împreunã cu
biserica din trupul lui Hristos.
Dupã cum spune ºi versetul, Dumnezeu
a hotãrât dinainte cã cine va fi copilul Lui,
va fi curãþit de pãcat care mai apoi sã fie
proslãvit, urcat cu El în slavã. Dumnezeu
a oferit multe binecuvântãri iar harul sãu
nu a luat sfârºit ci este oferit încã celor
care sunt gata sã se predea în mâna Sa.
Anul neprihãniri continuã oferând astfel
oportunitatea ca tot mai mulþi oameni sã
faca parte din trupul Sãu, dupã cum ne
aratã în Isaia 55:6 ,,Cãutaþi pe Domnul
câtã vreme se poate gãsi; chemaþi-l, câtã
vreme este aproape''. AMIN.
Cirþiu Ioan

... Doamne scapã-mã din locul
acesta cã nu vreau sã merg pe calea asta..
Când strigã un nenorocit Dumnezeu
aude... În fiecare zi plãcerea mea era
Cuvântul Domnului. Dar nu mã puteam
rupe de lume, prieteni... eram ºi cu
Dumnezeu ºi cu prietenii... Acum ºtiu care
e Calea. De ce nu se schimbã toþi oamenii
ca mine? Sper cu ajutorul Domnului
Dumnezeu sã mã pãstrez curat pe calea
Lui, sã-L urmez cum se cuvine...
Mihai Babici
... Inima mea a fost schimbatã la o
evanghelizare fãcutã de grupul Speranþa
la Sala Sporturilor. Dacã înainte de a-L
cunoaºte pe Domnul Isus, fumam ºi
consumam alcool, am ajuns în situaþia în
care pur ºi simplu mi s-a fãcut rãu de la
aceste lucruri... ”Eu mustru ºi pedepsesc
pe toþi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de
râvnã dar, ºi pocãieºte-te! (Apoc. 3:19)”
Îmi doresc sã-I slujesc numai Lui câte zile
voi avea pe acest pãmânt...
Mureºan Ovidiu

ANUNÞURI:
Azi dupã masã - Punerea mâinilor ºi
Cina Domnului împreunã cu biserica a
celor noi botezaþi
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþii de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Duminicã - ora 10, 17 - Biserica
ALTE ANUNÞURI:
Fratele Petru Dugulescu nascut pe 18
noiembrie 1945, a plecat la Domnul în
data de 3 ian 2008. Suntem alãturi de
familia îndoliatã.

Anul neprihãnirii
,, ºi pe aceia pe care i-a hotãrât mai
dinainte, i-a ºi chemat; ºi pe aceia pe care
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BOTEZUL DOMNULUI
„Dupã ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat ºi Isus; ºi pe când Se
ruga, s-a deschis cerul, ºi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc,
ca un porumbel. ªi din cer s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eºti Fiul Meu
preaiubit: în Tine Îmi gãsesc toatã plãcerea Mea!”“ (Luca 3:21-22)

C

u desãvârºire sfânt ºi fãrã nici un pãcat, totuºi Cristos s-a dus la Ioan pentru a fi
botezat. Fiind perfect, El nu avea de ce sã se pocãiascã, dar asta nu l-a împiedicat
sã cearã botezul. În mod sigur cã El nu dorea sã îndeplineascã doar un ritual
necesar ci mai degrabã în smerenia Sa, n-a vrut sã facã excepþie de la actul de pocãinþã al
poporului. Isus S-a identificat pe Sine însuºi cu cei care aveau într-adevãr nevoie de
pocãinþã ºi iertarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu Tatãl a fost atât de încântat de acest act de smerenie, dependenþã ºi
ascultare a Fiului Sãu încât a þinut neapãrat sã spargã tãcerea cerului, exprimându-ºi
bucuria ºi satisfacþia cu voce tare: „Tu eºti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi gãsesc toatã
plãcerea Mea!” Tatãl era încântat cã Fiul nu se sfieºte sã se facã mic. Era încântat cã Isus
este dispus sã asculte pânã în cele mai mici detalii. Era satisfãcut sã vadã câtã pasiune are
Fiul Sãu pentru a împlini Cuvântul lui Dumnezeu ºi a trãi pe placul Tatãlui din cer.
Oare cu câtã satisfacþie ne priveºte Dumnezeu pe noi, cei care avem într-adevãr
nevoie de pocãinþã ºi de iertarea Sa, atunci când suntem gata sã împlinim tot ceea ce El
porunceºte? Botezul creºtin este mãrturia unui cuget curat, înaintea martorilor vãzuþi ºi
nevãzuþi, înaintea cerului ºi a pãmântului, exprimatã în mod obligatoriu de toþi cei care au
crezut cu adevãrat în Cristos Fiul lui Dumnezeu ºi au experimentat iertarea pãcatelor.
El se delecteazã în acelaºi mod ºi astãzi, privindu-i pe cei care au fost gata sã
întoarcã spatele lumii ºi pãcatului, declarându-ºi cu fermitate apartenenþa ºi credinþa în
Cristos. Noi obiºnuim sã fim extrem de preocupaþi de ceea ce cred ºi spun oamenii despre
noi. Însã mult mai important este ceea ce crede Dumnezeu despre fiecare din noi.
Oare câtã plãcere gãseºte Dumnezeu în mine? Câtã plãcere gãseºte Dumnezeu în
tine? El ne observã pe fiecare dintre noi. Niciunul nu putem trece neobservaþi de ochii
Domnului. Dacã încã n-ai avut o zi în care sã-þi mãrturiseºti pãcatele ºi sã vii cu ele la
crucea lui Cristos, el mai potrivit moment este astãzi. Pocãieºte-te! Apoi cere sã fii
botezat. ªi trãieºte în noua calitate de copil al lui Dumnezeu. Doar aºa poþi fi persoana în
care Dumnezeu din cer sã-ºi gãseascã plãcerea.
pastor Daniel Chereji
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simþeam singurã, frustratã, supãratã. Nu
înþelegeam de ce alþii au atât de mult iar
noi atât de puþin? Îi ceream socotealã lui
Dumnezeu, considerând asta o
nedreptate. Aºa am devenit o femeie durã,
cu inima închisã, mi-am întors faþa de la
Dumnezeu, gândindu-mã cã, fãcând totul
singurã voi reuºi sã depãºesc orice
obstacol. Viaþa mea a însemnat muncã,
familie, griji ºi nimic mai mult. Nici o
clipã în care sã mã opresc din alergarea
zilnicã ºi sã mã rog la Dumnezeu! O
rugãciune în care sã-I cer ajutorul de care
aveam atâta nevoie. Mi se pãrea imposibil
ca cineva chiar ºi Dumnezeu sã poatã sãmi ia povara grea ºi sã-mi dea pacea ºi
liniºtea sufleteascã pe care le cãutam cu
atâta disperare. Domnul a avut rãbdare cu
mine. În octombrie 2006 am fost în comã
o sãptãmânã. Pacea, bucuria ºi fericirea
pe care le simþi doar lângã El, eu le-am
avut din clipa în care am deschis ochii. Tot
ce mi-am dorit a fost sã ies din spital, sã
mã întorc la familia mea, sã vin la bisericã
ºi sã mã botez, sã mã nasc din nou.
Domnul mi-adat o viaþã nouã, curatã, îmi
umple inima ºi mã copleºeºte în fiecare zi
cu o iubire necondiþionatã. Sunt fericitã
cã Dumnezeu m-a ales, nu doar pe mine ci
ºi pe Natalia fiica mea. Mã rog Domnului
sã le deschidã inima soþului ºi celorlalþi
copii ai mei, care încã sunt ispitiþi de
lumea înºelãtoare, pentru a avea ºi ei
fericirea ºi bucuria pe care le am eu în
inimã, acum cã Dumnezeu e tãria mea!
Zâna Pop

Ce minunat …
Ce bucurie au în suflete cei 7
care-L vor mãrturisi în apa botezului pe
Domnul Isus ca Mântuitor! Doar cei care
au fãcut acest lucru, ºtiu… În viaþa
fiecãruia existã un moment când simþi cã
nu mai poþi continua cu viaþa pe care o
duci ºi trebuie sã faci ceva… Dacã
Dumnezeu a fãcut primul pas, prin
jertfirea Fiului Sãu pentru pãcatele
nostre, e rândul fiecãruia dintre noi sã
facem al doilea pas, primirea ºi
mãrturisirea Lui ca Domn ºi Mântuitor.
Ce minunat e sã ºtii cã anul ce abia începe
va fi un an în care veþi pãºi pe urmele lui
Cristos, un an în care tot ce nu a fost dupã
voia Tatãlui va fi lãsat în urmã. Domnul sã
vã ajute pe Calea Lui!
Marcela Giurgiuman
Câteva crâmpeie din mãrturii
... Dacã a fost un timp în care
credeam cã e suficient sã merg la bisericã
o datã pe an ºi apoi mã pot întoarce la
viaþa pe care o aveam... a venit un
moment în care am simþit cã nu e destul.
A trebuit ca unchiul meu sã moarã pe
neaºteptate, pentru a afla acest lucru..
Dimineaþa era bine, seara nu mai era...
Atunci am vazut cã nu suntem pregãtiþi sã
plecãm din aceastã lume. Domnul sã mã
ajute sã fiu pregãtitã la timpul ºtiut de El...
Ramona Lãcãtuº

Eu am 22 de ani ºi sunt studentã
la Facultatea de fizicã. Pânã nu demult
eram ºi eu o domniºoarã ca oricare alta ºi
viaþa mea se rezuma doar la lucruri
lumeºti; mã consideram deºteaptã, mã
impregna mândria, credeam cã lumea se
învârte în jurul meu ºi, ca ºi majoritatea

... am o familie mare, 15 copii...
ªtiam cã o familie atât de numeroasã,
presupune multe sacrificii de aeea tot ce
conta pentru mine era partea financiarã.
În fiecare zi mi se pãrea tot mai dificil sã
ofer copiilor mei tot ce aveau nevoie... mã
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dintre noi, consideram minciuna ca fiind
prietenul cel mai bun la nevoie. Au fost
lucruri în viaþa mea care pãreau sã nu
meargã bine, am încercat multe soluþii
pentru a le îndrepta dar în zadar, acestea
au dat greº. Însã nu am luat aminte la ceea
ce Dumnezeu avea sã-mi spunã, ºi anume
cu dragostea Lui, El vrea sã îmi ºteargã
pãcatele ºi sã îmi ofere liniºte, pace ºi
bucurie, nu doar pentru viaþa de aici ci ºi
pentru veºnicie.
Dumnezeu mi-a oferit ceea ce nu
meritam, mi-a oferit viaþã veºnicã, ceva
ce nu aº fi putut câºtiga singurã, fãrã sã
mã coste nimic, decât sã-L accept prin
credinþã.
Nu-mi doresc decât sã rãmân
neclintitã în credinþa pe care o am în El,
pentru cã mi-a oferit o inimã nouã, mi-a
dãruit o viaþã nouã ºi azi pot sã spun cã ºi
eu sunt creºtin. Când spun cã sunt creºtin
nu pretind a fi perfectã, pentru cã
Dumnezeu îmi ºtie toate defectele ºi
totuºi EL crede cã merit, când spun cã
sunt creºtin, mãrturisesc cã mã împiedic
ºi am nevoie de cineva sã îmi fie ghid,
când spun cã sunt creºtin nu doresc sã
judec pentru cã nu am autoritate. ªtiu
doar cã sunt iubitã.„Fiindcã atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã.“
(Ioan 3:16)
Natalia Pop

in Spania pentru o viaþã mai bunã,
fericirea mea nu mai era aceeaºi. Gândul
meu era mereu la ei. Vorbeam la telefon
dar tot singurã mã simþeam fãrã ei... În 11
oct. 2006 venise la mine nepotul din
partea fiului meu ºi am hotãrât de bucurie
sa-l sunãm pe fiul meu sã ne bucurãm
împreunã. Doamne câtã bucurie a
fost...N-aº fi crezut cã e ultima oarã când
fiul meu îmi spune „mami” aºa cum
numai el spunea. Dupã 50 min. un
accident rutier a fãcut ca fiul meu sã
moarã pe loc acolo în Spania. În inima
mea, în locul fericirii a intrat durerea,
suferinþa. Îmi doream sã mor ºi eu... Îmi
doream cu disperare o apropiere de
Dumnezeu. Aceastã tragedie m-a fãcut sã
strig la Domnul sã-mi salveze sufletul ºi
familia. Cuscrul meu a plâns împreunã cu
mine ºi mi-a spus cã medicul de la care
voi primi pace ºi mângâiere este Domnul
Isus ºi Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul
sã-l binecuvânteze pe el ºi familia
dânsului. Cu ajutorul vecinilor mei, fam.
Tãmãºan, am ajuns la fratele pastor. Nu
voi uita niciodatã rugãciunea fãcutã
pentru mine ºi familia mea. Atunci am
înþeles cã primul lucru ce trebuia sã-l fac
era împãcarea mea cu Dumnezeu. Nu am
pierdut nici o clipã. Am început
caticheza. De aici viaþa mea s-a schimbat
mult. Domnul mi-a deschis ochii pentru
Cuvântul Lui. Dacã înainte sã-l primesc
pe Domnul în inima mea, aveam temeri
de tot felul ºi mã zbãteam în durerea mea,
azi nu mã mai tem. Domnul este cu mine,
Domnul este în inima mea, Domnul m-a
salvat ºi vreau sã-L slujesc câte zile voi
avea de trãit...
Negrean Elena

...În casa pãrinþilor mei am
învãþat despre dragostea ºi unitatea
familiarã, despre respect. Ne aveam unii
pe alþii ºi asta ne fãcea fericiþi. Peste ani
dupã ce m-am cãsãtorit cu soþul meu, am
aplicat ºi-n familia noastrã dragostea ºi
respectul alãturi de cei doi copii, Dãnuþ ºi
Monica. Într-un cuvânt, familia noastrã
era fericitã...Dupã ce copiii mei au plecat

... Într-o vacanþã de varã bunica
ne-a învãþat, pe mine ºi fraþii mei, cea mai
de preþ rugãciune lãsatã de Domnul Isus,
rugãciunea Tatãl nostru... Dacã la bunici
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