promisiunea învierii, promisiunea
Duhului, promisiunea cãlãuzirii
divine (Exod 4:12): „Eu voi fi cu gura
ta ºi te voi învãþa ce vei avea de spus”,
promisiunea bucuriei, a
binecuvântãrii (Geneza 22:17,18): „te
voi binecuvânta foarte mult... pentru
cã ai ascultat de porunca Mea” ºi chiar
ºi promisiunea pentru copii (Numeri
14:31): „Pe copilaºii voºtri însã,
despre care aþi zis cã vor fi de jaf, îi voi
face sã intre în ea, ca sã cunoascã þara
pe care aþi nesocotit+o voi”.
ªi, una dintre cele mai
importante promisiuni, este aceea
pentru cei ce cautã pe Domnul
(Deutenorom 4:29-31): „ªi dacã vei
cãuta pe Domnul, Dumnezeul tãu Îl
vei gãsi, dacã-l vei cãuta din toatã
inima ta ºi din tot sufletul tãu. ªi dupã
ce þi se vor întâmpla toate aceste
lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de
pe urmã, te vei întoarce la Domnul tãu,
este un Dumnezeu plin de îndurare,
care nu te va pãrãsi ºi nu te va nimici.
El nu uitã legãmântul pe care L-a
înncheiat prin jurãmânt cu pãrinþii
tãi.”
Dumnezeu ne-a arãtat cã El se
þine de toate promisiunile fãcute.
Dumnezeu nu se joacã cu vorbele. El
este iubitor, drept ºi îndurãtor. Pentru
tot ce face El în viaþa noastrã, noi
trebuie sã-I fim mulþumitori în orice
clipã, sã fim convinºi cã El este locul
nostru de adãpost ºi turnul nostru de
scãpare, sã ne încredem în El ºi sã-L
iubim cu toatã puterea noastrã.
„Fiindcã Mã iubeºte”, zice Domnul,
„de aceea îl voi izbãvi; îl voi ocroti,
cãci cunoaºte numele Meu. Când Mã

va chema, îi voi rãspunde; voi fi cu el
în strâmtorare, îl voi izbãvi ºi-l voi
proslãvi. Îl voi sãtura cu viaþã lungã ºii voi arãta mântuirea Mea”.
Camelia Alexandrescu
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ANUNÞURI:
Luni - ora 18 Comitet
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
- Seminar la Scoala Prorocilor
Duminicã
Coborârea Duhului Sfânt-Rusaliile
-dimineaþã: Botez
-dupã amiazã de la ora 17 Serviciu
divin, actul punerii mâinilor ºi Cina
Domnului
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 11:1-24
Ce s-a întâmplat cu Israel?
Israeliþii nu s-au poticnit ca sã cadã,
"ci prin alunecarea lor, s-a fãcut cu
putinþã mântuirea neamurilor, ca sã
facã pe Israel gelos."
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IMPORTANÞA MÃRTURISIRII
„De aceea, pe oriºicine Mã va mãrturisi înaintea oamenilor, îl voi mãrturisi ºi
Eu înaintea Tatãlui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepãda de Mine
înaintea oamenilor, Mã voi lepãda ºi Eu înaintea Tatãlui Meu care este în
ceruri.“ (Matei 10:32-33)

O

are de ce este mãrturisirea atât de importantã în ochii lui Isus Cristos? De
ce þine Cristos atât de mult sã-L mãrturisim înaintea oamenilor, dându-ne
promisiunea cã în acest fel ne va mãrturisi ºi El înaintea Tatãlui din cer?
Mãrturisirea lui Cristos înaintea oamenilor, demonstreazã autenticitatea credinþei
noastre. Doar laºii se tem sã mãrturiseascã. Odatã ce ai mãrturisit înseamnã cã teai identificat cu persoana aceea ºi þi-ai asumat consecinþele asocierii. Mãrturisirea
reprezintã dezlegarea de frica de oameni ºi legarea de Cristos. Mãrturisirea are dea face cu recunoaºterea neputinþei noastre de a gãsi împlinire ºi fericire prin
propriile puteri. Înseamnã acceptarea falimentului personal precum ºi acceptarea
vinovãþiei noastre în ochii lui Dumnezeu.
Când mãrturisim, declarãm cã Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
Declarãm cã El este Mântuitorul ºi Domnul nostru. Mãrturisirea proclamã
autoritatea deplinã a lui Cristos peste noi. Reprezintã predarea necondiþionatã în
braþele Sale ºi angajamentul umblãri depline în ascultare de El. Înseamnã cã ne
bazãm în întregime pe El atât în vederea rezolvãrii problemelor trecutului cât ºi în
privinþa prezentului ºi a viitorului nostru. Recunoaºtem Jertfa Sa de la cruce,
precum ºi faptul cã a plãtit cu viaþa, înlocuindu-ne pe noi în moarte.
Când mãrturisim, declarãm cã depindem de El ºi admitem cã El este bunul
nostru cel mai de preþ. Astfel cã dacã am pierde totul dar ne-ar rãmâne Cristos, s-ar
considera cã am rãmâne la fel de bogaþi. Mãrturisindu-L pe Cristos astãzi, ne
asigurãm avocatul pentru ziua veºniciei. Tu ai mãrturisit lucrul acesta?
pastor Daniel Chereji
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Promisiuni, promisiuni…

Promisiunile Domnului

Din fericire pentru noi,
Dumnezeu ºi-a împlinit întotdeauna
promisiunile. El nu ne-a lãsat singuri
aºacum a spus „Eu sunt cu voi în toate
zilele, pânã la sfârºitul veacului”.
Aceasta este una din promisiunile cate
întãresc viaþa creºtinului ºi încrederea
în Dumnezeu.
El a promis scãpare din ispitã:
1 Corinteni 10:13 „Nu va ajuns nici o
ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu
puterea omeneascã. ªi, Dumnezeu,
care este credincios, nu va îngãdui sã
fiþi ispitiþi peste puterile voastre; ci,
împreunã cu ispita, a pregãtit ºi
mijlocul sã ieºiþi din ea, ca s-o puteþi
rãbda”.
El a promis mângâiere: 2
Corinteni1:4 „Binecuvântat sã fie
Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru
Isus Hristos, Pãrintele îndurãrilor ºi
Dumnezeul oricãrei mângâieri care ne
mângâie în toate necazurile noastre”.
El a promis odihnã
sufleteascã: Matei 11:28 „Veniþi la
mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi eu
vã voi da odihnã”.
Aceste promisiuni ºi încã
multe altele însoþesc viaþa creºtinului
ºi îl încurajeazã sã creadã în Domnul
Isus.
Îþi mulþumim Doamne, pentru
dovezile Tale de dragoste ºi pentru
atâta grijã pentru prezentul ºi viitorul
nostru.
Mulþumim pentru cã noi
existãm datoritã Þie!
Carmen Cirþiu

Sunt multe promisiuni în
Cuvântul Domnului, dar pentru cã
încã n-am citit Biblia în întregime ºi
încã n-am decât o imagine de
ansamblu asupra ei, intuiesc doar cã
oriunde aº deschide Cartea, aº gãsi cel
puþin o promisiune a Domnului. Am
fotãrât sã deschid la întâmplare
Scriptura ºi sã accept acestã provocare
pentru Puls, fiind încredinþatã cã voi
primi cãlãuzirea necesarã cãci ºi
aceasta este o promisiune... Cartea s-a
deschis ºi privirea mi-a cãzut întâi pe
titlul capitolului 5 din Matei:
Cuvântarea de pe munte Fericirile.
Am citit cele 9 versete care conþin
sintagma „ferice” ...sunt promisiuni
ale Domnului! Slavã Þie Doamne
atotputernic, viu ºi lucrãtor, cãci mi-ai
dat cãlãuzirea la care speram când am
început acest articol. Dumnezeu este
credincios ºi-ºi onoreazã întotdeauna
promisiunile. Voi relata cu sinceritate
felul cum prin aceastã alegere de test
Duhul Domnului lucreazã în inima
mea: acum când scriu, sunt bine; dar nam fost deloc aºa timp de aproape o
sãptãmânã ºi m-am simþit chiar rãu joi,
încât n-am avut puterea sã merg
labisericã. Nu mã refer la puterea
fizicã ci la curajul interior de asta în
faþa Domnului din pricina cã relaþiei
mele cu sora mea, Cornelica, relaþie ce
nu era dupã voia Lui. Citind cele 9
versete despre fericiri, constatam cã
nu le îndeplinesc cumulativ ºi
simultan. Am fost copleºitã de fapãtul
cã aceste 9 versete sunt promisiuni ale
Domnului dar nu sunt cadouri oferite
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pur ºi simplu, neselectiv ºi fãrã
criterii; ci dimpotrivã, subliniazã
tocmai condiþiile de acces la fericirile
promise. Nu citeam pentru prima datã
textul, dar abia acum Cuvântul a
pãtruns cu adevãrat în inima mea ºi nu
mi-a fost chiar uºor mai ales cã lectura
nu s-a limitat doar la „fericiri” ºi
Duhul m-a condus spre a recunoaºte
cã „Dacã iubiþi numai pe cei ce vã
iubesc, ce rãsplatã mai aºteptaþi? Nu
aºa fac ºi vameºii? ªi dacã îmbrãþiºaþi
cu dragoste numai pe fraþii voºtrii, ce
lucru neobiºnuiþ faceþi?” (Matei 5:4647). Ori eu,chiar dacã îmi iubesc
sora, nu i-am spus-o de foarte multe
ori ºi chiar dacã o slujesc din dragoste,
nu lipsesc momente de rãzvrãtire ºi ce
se zideºte cu dificultate ce uºor se
surpã când lucreazã cel rãu! Dar zice
Cuvântul „cereþi, ºi vi se va da; cãutaþi
ºi veþi gãsi; bateþi ºi vi se va deschide”
(Matei 7:7) sunt acestea promisiuni?
Da. Care sunt condiþiile? Credinþa ºi
stãruinþa în rugãciune. Doamne Isuse,
fii slãvit! Îþi mulþumesc cã eºti viu ºi
lucrezi asupra caracterului meu, cãci
mã rog sã mã curãþeºti de tot ce nu este
plãcut înaintea Tatãlui ºi tu ai promis
cã Duhul Sfânt, pe care-L va trimite
Tatãl, în Numele Tãu, mã va învãþa
toate lucrurile ºi-mi va aduce aminte
de tot ce ne-ai spus Tu, prin
Evenghelie! Amin,
Irina Gherghel

realizat. La baza acestor promisiuni
stã minciuna, lãudãroºenia ºi
încrederea în puterile proprii ale
oamenilor ºi nu în puterea lui
Dumnezeu. Cu bucurie ºi plin de
înceredere pot sã afirm cã
promisiunile fãcute de Dumnezeu au
fost, sunt ºi vor fi pe deplin înfãptuite.
Aºa cum un tatã bun ºi responsabil îºi
asigurã copiii de dragostea ºi purtarea
sa de grijã, aºa ºi Tatãl nostru ceresc
ne dã aceastã încredere prin
promisiunile Cuvântului Sãu.
Dumnezeu ne poartã de grijã, are milã
de noi ºi nu-ºi va neglija niciodatã
responsabilitãþile pãrinteºti. El nu
doar cã ne-a primit în familia Sa, dar
ne ºi pãzeºte ca ºi copii ai Sãi. Ca
urmare, adevãraþii credincioºi ºtiu cã
Dumnezeu le-a fãgãduit viaþa veºnicã
(1Ioan 5:13). Credinciosul nu se mai
îndoieºte, ci asemenea apostolului
Pavel, este convins cã Dumnezeu cel
credincios îl va pãzi pânã în ziua
aceea. (2 Timotei 1:12).
Neluþu Matei
Promisiunile Domnului
Se ºtie cã Biblia mai este
numitã ºi Cartea Promisiunilor.
Sunt aici promisiuni pentru
slujitori ºi pentru cei sfinþi, pentru cei
credincioºi (Matei 21:22): „Tot ce
veþi cere cu credinþã, prin rugãciune,
veþi primi”, pentru cei îndureraþi
(Psalmi 30:5): „Cãci mânia Lui þine
numai o clipã, dar îndurarea Lui þine
toatã viaþa:seara vine plânsul, iar
dimineaþa veselia”; gãsim aici

Promisiunile din ziua de azi
sunt la ordinea zilei. Lucruri bune,
folositoare, dar de obicei greu de
îndeplinit sau chiar imposibil de
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