recitind acest pasaj am înþeles cu totul
diferit ºi am avut un gând, ºi anume cã,
cel mai probabil, Domnul nu a vrut sã
o punã pe femeie într-o situaþie
penibilã uitându-Se direct în ochii ei.
Cu alte cuvinte, „ªi-a gãsit o
ocupaþie”, sã zic aºa, ca femeia sã nu
se simtã ºi mai înjositã, atunci când
Cel despre care nimeni nu putea
dovedi cã are pãcat s-ar fi uitat la ea
prea lung. Ce frumos!
M-am gândit imediat la cei
care mi-au greºit, cum i-am privit în
ochi. Sau la cei care au fãcut ce nu
trebuia, cât de atent i-am studiat, ca sã
vãd cum vor reacþiona! Ce stupidã e
atitudinea omului, atunci când
altcineva greºeºte ºi este prins…
imediat sare cu un verdict! Ce sã mai
spun? Cel mai uºor ºi la îndemânã este
de afiºat o atitudine ca ºi cea a
fariseilor. Domnul Isus fusese pe
Muntele Mãslinilor în noaptea aceea,
ca sã Se roage, iar ei, fariseii, dis de
dimineaþã au umblat dupã biata femeie
sã o prindã „în direct” pãcãtuind. Oare
nu ar fi fost mai bine pentru ei ca sã se
roage, sau sã se gândeascã la Cel pe
care Îl slujeau cu atâta zel încât dãdeau
zeciuialã ºi din mãrar?
Mi-am pus întrebarea: „oare
nu ar fi mai bine ºi pentru mine sã mã
rog mai mult ºi sã umblu dupã alte
lucruri mai puþin? În Scripturã este
scris cã vom fi judecaþi dupã faptele
noastre. Oare vom fi judecaþi ºi dupã
privirea noastrã? Zilele acestea nu-mi
dãdeau pace cuvintele „… dacã
neprihãnirea voastrã nu va întrece
neprihãnirea cãrturarilor ºi a
Fariseilor, cu niciun chip nu veþi intra

în Împãrãþia cerurilor.“ (Matei 5:20)
…„cãci judecata este fãrã milã pentru
cel ce n-a avut milã; dar mila biruieºte
judecata.“ (Iacov 2:13) …„… Fiecare
a fost judecat dupã faptele lui.“
(Apocalipsa 20:13) „Oare-atunci cum
va fi / Faþa când Îi vom privi?”
Marina Pintea
ANUNÞURI:
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Înãlþarea Domnului
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
30
Duminicã - ora 9 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
- ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic
ALTE ANUNÞURI:
*Rob Dorel, 21 ani, din Biserica
Baptista nr.1 Cehu Silvaniei cautã
gazdã. Dacã este vreun frate singur
care are nevoie de companie sã ia
legatura cu Beni sau Nicoleta
Mureºan tel. 0740765578
STUDIU BIBLIC:
Romani 10:1-21
Cum se aleg vasele mâniei de vasele
îndurãrii?
"Dacã mãrturiseºti deci cu gura ta pe
Isus ca Domn, ºi dacã crezi în inima ta
cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei
fi mântuit... Fiindcã oricine va chema
Numele Domnului va fi mântuit."
(10:9,13)
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SOLUÞIA PERFECTÃ
„Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi,
ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.“ (2 Corinteni 5:21)

P

entru a rezolva problema împãcãrii omului cu El, Dumnezeu se confrunta
cu douã mari probleme. Prima problemã era legatã de pãcãtoºenia noastrã
ºi de faptul cã un Dumnezeu sfânt nu putea trece cu vederea pãcatul ºi nu
putea sã intre în pãrtãºie cu asemenea fiinþe murdãrite de pãcat cum eram noi. A
doua problemã consta în gãsirea unei persoane de o sfinþenie absolutã ºi total
nevinovatã, care sã poatã plãti vina în locul nostru. Amândouã aceste probleme ºiau gãsit rezolvarea în persoana Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Cristos, cea de-a doua Persoanã a Sfintei Treimi, Dumnezeu din
totdeauna, etern ºi perfect, El care n-a cunoscut pãcatul în nici un fel ºi era cu
desãvârºire pur în toatã fiinþa Lui, a acceptat în mod voluntar sã vinã în lumea
noastrã ºi sã devinã pãcat pentru noi. În acest fel toatã mânia dreaptã ºi justificatã a
lui Dumnezeu s-a revãrsat asupra Lui.
El a suportat de deplin judecata pe care ar fi trebuit sã o suportãm noi. El a purtat
asupra Lui toatã mizeria umanã, S-a încãrcat cu cele mai josnice pãcate, cu cele
mai abominabile fapte, cu cele mai abjecte gânduri. Toatã scursura condiþiei
noastre de fiinþe cãzute ºi lipsite de slava lui Dumnezeu a pângãrit diafana ºi pura
naturã a Fiului lui Dumnezeu. El a fost nevoit sã experimenteze moartea fizicã ºi
spiritualã. A trebuit sã fie despãrþit de Tatãl ºi sã guste iadul.
Dar pentru cã El era nevinovat iar jertfa Sa a fost deplinã ºi eficace,
Dumnezeu Tatãl L-a înviat ºi L-a înãlþat în cer, redându-i gloria pe care Cristos a
avut-o dinainte de eternitate. În acest fel Cristos ne-a câºtigat statutul de fiinþe
neprihãnite. Prin El, Dumnezeu se uitã la noi ca ºi la niºte fiinþe care ºi-au câºtigat
dreptul sã stea în pãrtãºie cu El. Nu prin meritele noastre ci prin ceea ce a
1

ºi ia lumea aceasta ”modelul”.
Principiile sfinte din Cuvântul vieþii,
nu atrag atenþia celor mari ºi cu
influenþe în lumea de azi. Minciuna,
calomnia, vorbele grele ºi urâte,
acuzaþiile neruºinate ºi faptele
reprobabile, au ajuns virtuþi dacã au
scopuri aºa zise mãreþe ºi nobile.
Cuvintele sunt suliþe cu foc ce semplântã în rãni nevindecate si
sângerânde… ºi dragostea umanã, e
interes ºi murdãrie. Cum de-ai lãsat
numai cutremur ºi nu se deschide
pãmântul sã-nghitã o lume bolnavã ºi
atât de infectatã de pãcat?
Înþelegem ºi noi cum Lot „îºi
chinuia în toate zilele sufletul lui
neprihãnit, din pricina celor ce vedea
ºi auzea din faptele lor nelegiuite”.
Aici, pe pãmântul acesta, mai
sunt Doamne, copiii Tãi care Te strigã
în fiecare dimineaþã când laºi ca lumea
sã se trezeascã la viaþã. ªi strigãtul lor,
e nãdejdea în Tine… ºi te roagã pentru
ocrotire, ºi izbãvire ºi putere.
Ajutã-ne Doamne sã ne
creºtem copiii în Tine…sã le aºezãm
în minte ºi-n inimã, Cuvântul care
aduce viaþa adevãratã ºi veºnicã ºi
dorinþa de-a ne-ntâlni cu Creatorul.
Ajutã-ne Doamne sã nu cãdem în
ispite deºãnþate ºi înºirate la tot
pasul… ºi strãlucirile orbitoare ale
lumii pãcãtoase sã nu ne acapareze
privirea ce-o þinem aþintitã spre Tine.
De n-ar fi promisiunile tale
Doamne…cum am mai putea face un
pas?...Ele ne sunt ca alifia alinãtoare
pe rãni dureroase. Numai mâna Ta
Doamne, ne dã puterea sã mergem
înainte cu speranþã ºi încredere. Te

desãvârºit pentru noi la cruce Fiul lui
Dumnezeu. Acesta a fost un efort prea
mare ºi o dragoste mult prea
generoasã pentru a fi dispreþuitã,
batjocoritã sau tratatã cu indiferenþã.
Doar cine acceptã prin credinþã
lucrarea lui Cristos de la cruce ºi
devine una cu El în moarte ºi înviere,
poate cãpãta din partea lui Dumnezeu
statutul de neprihãnit.
pastor Daniel Chereji
Strigãt din vârtejul vieþii….
Dimineaþa, când începe sã seaudã zgomotul vieþii în desfãºurare,
gândul mi se înalþã spre Domnul; din
inimã, ºoapte de rugã izbucnesc
fierbinþi: „Doamne, nu ne lãsa sã fim
luaþi ca paiul de vânt, ca pleava luatã
de vârtej” (Iov.21:18); nu ne lãsa în
rând cu cei rãi…cu cei ce se cred
stãpânii fericirii ºi nu lãsa Doamne sã
ni se stingã candela ce ne lumineazã
calea spre Tine.
O lume zbuciumatã, se
trezeºte la viaþã în fiecare
dimineaþã… pentru cã aºa vrei Tu
Doamne… sã ne mai dãruieºti viaþã…
ºi cãldurã…ºi ploaie… pentru cã mai
ai atâta dragoste ºi atâta rãbdare.
ªi noi ne mirãm Doamne cum
de mai rabzi lumea acesta … cum de
inundaþiile sunt doar inundaþii ºi nu
potop… cum de ne dai numai 30
grade Celsius când pe strãzile noastre
mãrºãluiesc desfrânaþi si
homosexuali… cum de nu cade foc si
pucioasã din cer?
Nu mai ºtiu Doamne de unde2

strigãm, Doamne! Tu eºti ajutorul
nostru! Mai bine, vino cât mai repede
Doamne Isuse….
Camelia Sabãu

inima lui Dumnezeu ºi Îl miºcã atât de
mult încât nu-I lasã altã posibilitate
decât sã rãspundã cererilor noastre.
Cuvinte la obiect, iatã SECRETUL
rugãciunii.
Mercea Simion

Secretul rugãciunii
În pulsul bisericii, dealungul
timpului, au apãrut mai multe articole
referitoare la rugãciune ºi puterea ei
asupra celor care fac din rugãciune un
mod de a vorbi cu Dumnezeu, de a-L
slãvii ºi lãuda, mulþumindu-i pentru
dragostea Lui ºi a-I cere o pãrtãºie
continuã cu El.
În viaþa spiritualã a unui
creºtin, rugãciunea are o mare
importanþã. Orice creºtin adevãrat îºi
dã seama de acest lucru ºi se dedicã
rugãciunii. ªi totuºi, deºi unii dintre
copiii Domnului petrec un timp
rugându-se cu privire la multe
probleme, ei nu par sã aibã izbândã în
rugãciune. Motivul este cã nu i-au
descoperit SECRETUL. În Matei 7,
se aratã câteva principii referitoare la
rugãciune, unul dintre ele este ”Cine
cautã gãseºte”. Cãutatul cere timp, ea
presupune rãbdare ºi perseverenþã ºi
dacã nu suntem consecvenþi, nu vom
gãsi ceea ce cãutãm. Dacã Dumnezeu
nu ne rãspunde la rugãciuni, trebuie sã
exersãm rãbdarea ºi sã cãutãm cu
seriozitate SECRETUL rugãciunii.
Mulþi creºtini sinceri, se roagã
timp îndelungat, fac rugãciuni lungi,
dar nu primesc rãspuns de la
Dumnezeu. În rugãciune, cuvintele
sunt esenþiale, dar ele trebuie sã fie la
obiect, sã fie din acele care ating

Comori din Evanghelia dupã Ioan
(III)
„Atunci cãrturarii ºi Fariseii
I-au adus o femeie prinsã în
preacurvie. Au pus-o în mijlocul
norodului, ºi au zis lui Isus:
„Învãþãtorule, femeia aceasta a fost
prinsã chiar când sãvârºea
preacurvia. Moise, în Lege, ne-a
poruncit sã ucidem cu pietre pe astfel
de femei: Tu dar ce zici?” Spuneau
lucrul acesta ca sã-L ispiteascã ºi sã-L
poatã învinui. Dar Isus S-a plecat în
jos, ºi scria cu degetul pe pãmânt.
Fiindcã ei nu încetau sã-L întrebe, El
S-a ridicat în sus, ºi le-a zis: „Cine
dintre voi este fãrã pãcat, sã arunce
cel dintâi cu piatra în ea.” Apoi S-a
plecat iarãºi, ºi scria cu degetul pe
pãmânt.“ (Ioan 8:3-8)
Probabil mulþi dintre
credincioºi s-au gândit de-a lungul
timpului la ce ar fi putut scrie Domnul
Isus cu degetul pe pãmânt atunci când
cãrturarii au adus-o pe femeia
pãcãtoasã în mijlocul norodului. ªi eu
mi-am pus adeseori aceastã întrebare
ºi de fiecare datã îmi pãrea cã El de
fapt nu scria nimic, ci prin asta arãta
cât este El de liniºtit atunci când
gloata furioasã dorea sã facã
„dreptate” dupã standardele ei. Însã
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