facã, îl aduce pe om la starea de pocãinþã
sincerã ºi primirea noii vieþi. Deºi Duhul
Sfânt locuieºte în viaþa credincioºilor
într-o formã invizibilã, totuºi prezenþa
Sa devine vizibilã prin roadele pe care le
produce în viaþa credinciosului.
Caracterul unui om locuit de Duhul
Sfânt seamnãnã tot mai mult cu Domnul
Isus. Fie ca viaþa noastrã sã reflecte
domnia lui Isus Cristos în toate
aspectele vieþii.
Nicu Lãcãtuº

ANUNÞURI:
AZI - dupã amiazã la ora 17: serviciu
divin; actul punerii mâinilor ºi Cina
Domnului
Luni- ora 18 Serviciu Divin de Rusalii
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciuneora18ºº, tinerii sunt invitaþi sã petrecã un
timp de cântare ºi recreere în parc.
Întâlnirea va fi la Monumentul Eroilor
(Statuie)
Miercuri - ora 18 - Repetiþie de cor
Joi - ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
vineri ºi sâmbãtã (20, 21 iunie) sunt
cursuri la ªcoala Prorocilor - Privire de
ansamblu asupra Noului Teastament.
Cursurile încep vineri la ora 18!!!
Duminicã - ora 10 - Serviciu de
închinare
- ora 17 - Studiu biblic

"ªi umblarea dupã lucrurile firii
pãmânteºti este moarte, pe când
umblarea dupã lucrurile Duhului este
viaþã ºi pace". Rom. 8;6 "Nu ºtiþi cã voi
sunteþi Templul lui Dumezeu ºi cã
Duhul lui Dumnezeu locuieºte în voi?".
1Cor. 3;16
Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Biblia ne convinge ºi ne descoperã acest
adevãr care pentru noi nu ar putea fi viu
ºi lucrãtor. Creatorul întregului univers
a fãurit aceste minuni pentru a-ºi gãsi
plãcerea în ele ºi sã le iubeascã. Tatãl ºi
Fiul a creat îngerii ºi oamenii, fiinþe
inteligente ºi prin Duhul Sfânt avem cel
mai minunat privilegiu de a fi lucrãtori
în armonie cu planurile ºi scopurile lui
Dumnezeu.

ALTE ANUNÞURI:
*Astãzi în biserica noastrã are loc un
botez nou testamental în care patru
persoane vor mãrturisi public hotãrârea
lor a-L accepta pe Isus Cristos ca Domn
ºi Mântuitor: Avram Roxana, Loghin
Ervin, Pâc Vasile ºi Pop Letiþia. Fie ca
Duhul Sfânt sã umple vieþile acestor
oameni ºi sã îi întãreascã pe drumul nou
al vieþii de credinþã.
*Alearga pentru premiu" , e o noua
tabara crestina ce se organizeaza la
Cavnic de catre Gina Olar si Aurelia
Modoc, în perioada 30 iunie-4 iulie
2008.
**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

Prin lucrarea Duhului Sfânt am
ajuns sfinþi ºi prin puterea lucrãrii în noi
are ca rod, sfinþirea noastrã, chiar într-o
lume care datoritã pãcatului devine tot
mai stricãcioasã. Dumnezeu prin Duhul
Sfânt îþi oferã posibilitatea alegeri tale
de a-þi ancora viaþa în vejnicia Lui, sau
respingerea ofertei are ca rezultat
pedeapsa ºi osânda veºnicã.
Mihai Cristian
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INIMI STRÃPUNSE
„Dupã ce au auzit aceste cuvinte, ei au rãmas strãpunºi în inimã,…
(Faptele apostolilor 2:37)

P

redicarea Evangheliei prin puterea ºi influenþa Duhului Sfânt îi provoacã pe
oameni sã i-a decizii în privinþa rezolvãrii stãrii lor spirituale. Confruntaþi cu
mãreþia ºi dragostea lui Dumnezeu prin lucrarea lui Cristos, iar de pe altã parte
puºi în faþa propriei vinovãþii, oamenii sunt obligaþi sã decidã dacã rãmân sau nu la
fel. Când mesajul plin de putere al Cuvântului sfânt, predicat prin apostolul Petru, a
fost auzit de ascultãtori, inima acestora a rãmas strãpunsã.
Inima strãpunsã este inima în care a pãtruns Cuvântul lui Dumnezeu. Inima
strãpunsã este inima care nu se împotriveºte vocii lui Dumnezeu ºi se lasã convinsã de
nevoia de pocãinþã. Inima strãpunsã înþelege lucrarea lui Cristos de la cruce ºi admite
cã pãcãtoºenia noastrã l-a trimis pe Cristos acolo. O astfel de inimã nu se scuzã, nu stã
indiferentã ºi nu-ºi cautã motive sã amâne momentul împãcãrii cu Dumnezeu. Fãrã o
inimã strãpunsã, nimeni nu poate fi câºtigat pentru Domnul ºi nu are cum sã
moºteneascã Împãrãþia lui Dumnezeu. O astfel de inimã, capituleazã necondiþionat în
faþa mãreþiei lui Dumnezeu ºi se încredinþeazã pentru totdeauna pe braþul Domnului.
Una dintre cele mai grave probleme spirituale din vremea noastrã este boala
inimilor nestrãpunse. Din nefericire, sunt tot mai puþine inimi care se lasã strãpunse
de Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt prea multe inimi împietrite ºi prea puþine inimi care
se frâng înaintea Domnului. Oamenii aleg sã-ºi þinã inima închisã ºi rãspund tot mai
slab provocãrii Evangheliei Se împietresc în faþa Cuvântului dar îºi deschid inima
pentru tot felul de patimi ºi plãceri pãcãtoase care ajung sã înlãnþuie ºi sã robeascã
biata inimã nepriceputã.
De aceea existã atâta nemulþumire, nefericire, urã, dezbinare, imoralitate,
alergare disperatã dupã himere, materialism ºi multe altele, tocmai pentru cã oamenii
nu-ºi lasã inima cuceritã de Dumnezeu. Leacul împotriva inimii nestrãpunse este
1

memorãm 1Corinteni 11:1 Cãlcaþi pe
urmele mele întrucât eu calc pe urmele
lui Cristos. Atunci mi-am cerut iertare
de la Dumneeu pentru tot ce am greºit ºi
L-am rugat pe Isus sã fie Domnul ºi
Mântuitorul meu. De atunci am avut
nenumãrate binecuvântãri.
Acum mã rog pentru bunica lui
Mãdãlina ca Domnul sã-i schimbe ºi ei
inima ºi sã o lase pe Mãdãlina sã meargã
cu copiii de la clubul Awana în tabãrã la
Bãseºti. Cred cã El poate asta.
Alexandra Cerchez

capitularea ºi acceptarea nemijlocitã a
lui Isus Cristos ca Domn ºi Mântuitor
peste vieþile noastre. Este o lucrare pe
care doar harul lui Dumnezeu o poate
face în noi, atunci când ne dãm cu
încredere pe mâna Lui. Dacã nu-þi laºi
inima strãpunsã de Cuvânt, altceva îþi
va strãpunge inima, dar lucrul acela nuþi va aduce nici un câºtig ci doar o
pierdere veºnicã.
pastor Daniel Chereji
Cum mã ajutã compania zilnicã a
Duhului Sfânt?
Duhul Sfânt mã umple în
fiacare zi. Eu simt cã, chiar dacã în jurul
meu este o luptã permanentã între îngeri
ºi demoni pentru sufletul meu, Duhul
Sfânt este ca ºi un scut protector în faþa
diavolului. Dumnezeu prin Duhul Sfânt
mã va proteja ºi mã va lua sub aripa Lui
protectoare cât voi trãi pe acest pãmânt
trecãtor ºi pânã voi ajunge în rai
împreunã cu Dumnezeu ºi cu îngerii
Lui.
Daniel Tamasan

Duhul sfânt a fost Cel care mi-a
schimbat viaþa. Obiceiurile pãcãtoase,
rãutatea, invidia, incapacitatea de a iubi
cu adevãrat, au fost trnsformate într-o
viaþã nouã, plinã de luminã ºi pace. În
fiecare zi Duhul Sfânt mã cãlãuzeºte, nu
mã lasã sã þin mânie sau rãutate. El mã
avertizeazã atunci când fac ceva greºit ºi
îmi dã putere sã mã pocãiesc ºi sã trãiesc
liberã. Nu îmi imaginez cum aº putea
trãi o zi cu atâtea sãgeþi din partea
diavolului fãrã ca Duhul Sfânt sã fie
scutul meu protector.
Monica Lãcãtuº

În data de 13.05.2007,
Dumnezeu prin Duhul Sfânt mi-a
schimbat viaþa. Eram la catichezã iar
fratele pastor Daniel ne-a întrebat care
dintre noi vrem sã ne botezãm. Atunci
am închis ochii ºi am vãzut douã
lucruri: am vãzut piedici, o bunicã care
dacã mã botez s-ar putea sã nu o mai vãd
o vreme sau chiar deloc ºi L-am vãzut
pe Isus pe cruce ºi oamenii care-L
batjocoreau ºi printre acei oameni mam vãzut pe mine. Mi-am amintit cã o
datã la tineret am fost provocaþi sã

Duhul Sfânt a fost dat ca sâ locuiascâ
inima celor care cred în Isus Hristos,
pentru a le schimba viaþa conform
caracterului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt
va cultiva în viaþa noastrã multe calitãþi:
dragoste, bucurie, rãbdare, pace,
bunãtate, credincioºie, blândeþe ºi
stãpânire de sine într-un mod
neobiºnuit, cum n-am putea acþiona
singuri. Duhul Sfânt face un lucru
important ºi pentru cei necredincioºi, îi
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convinge cã spusele lui Dumnezeu
despre pãcatele lor sunt adevarate, cã au
nevoie de iertarea Lui, cã Isus Hristos,
Cel neprihãnit ªi-a dat viaþa pentru
pãcatele lor. Duhul Sfânt ne atinge
inima ºi mintea, cerându-ne sã ne
pocãim ºi sã ne întoarcem spre
Dumnezeu, pentru a primi iertare, ºi
pentru a începe o viaþã nouã. Aceste
lucruri le pote face doar Duhul Sfant.
Marius Buruian

închinã-te Lui.
ªtim cã necazurile, suferinþele,
bolile nu ne ocolesc 1Petru 4:12 dar ºi
atunci Duhul Sfânt e aproape de noi
ajutându-ne sã înþelegem cã aceste
suferinþe de o clipã nu sunt vrednice sã
fie puse alãturi de slava viitoare care ne
aºteaptã. Duhul e mereu cu mine ºi mã
echipeazã sã fac faþã acestor încercãri ºi
de aceea sunt mereu biruitoare. Chiar
dacã Dumnezeu nu ne-a dãruit tot ce ne
dorea inima, El ne-a ajutat sã gãsim
împlinire în viaþã prin Isus Cristos.
ªtim acum cã fericirea noastrã nu
depinde de faptul cã Dumnezeu ne dã
sau nu. El ne-a ajutat sã ne ridicãm mai
presus de circumstanþele vieþii
preschimbându-le pe acestea în
oportunitãþi. Mulþumesc Duhul Sfântcã
m-a ajutat sã înþeleg ce vrea Domnul de
la mine ºi de la viaþa mea.
Zâna Meþac

Îmi aduc aminte când am venit
prima datã la bisericã, nu a fost pentru
cã aºa am vrut eu ci Duhul Sfânt nu m-a
lãsat sã merg în altã parte. El a lucrat în
viaþa mea ºi a fãcut sã îmi dau seama cã
sunt un om murdar de pãcat. Aceastã
convingere nu vine din gândurile mele
ci de la Duhul Sfânt aºa cum a rpomis
Domnul Isus cã Duhul Sfânt va
convinge lumea cã e pãcãtoasã. Duhul
Sfânt a creat convingerea de pãcat în
mine. Dacã am capacitatea sã mã
pocãiesc, sã îmi parã rãu, nu e de la
mine, ci de la Duhul Sfânt. Dacã simt cã
vreau sã mã curãþ, de asemenea Duhul
Sfânt face asta în viaþa mea prin
credinþa care a înflorit în inima mea. Tot
ce e dumnezeiesc în mine e de la Duhul
Sfânt. El mã ajutã sã Îl mãrturisesc pe
Domnul Isus.
Duhul Sfânt lucreazã în noi
sfinþenia, ne îndreaptã gândurile spre
curãþie, adevãr, corectitudine, cinste ºi
pune în noi pasiune pentru sfinþirea
vieþii. Toatã atenþia noastrã e îndreptatã
cãtre Domnul Isus. El ne dã ºi voinþa ºi
înfãptuirea. Duhul Sfânt Îl glorificã pe
Domnul Isus ºi ne spune: uitã-te la El,
iubeºte-L pe El, copiazã-L pe El,
cinsteºte-L pe El, înalþã-L pe El,

Isus este Domnul!
1Corinteni 12:3 ªi nimeni nu poate
zice „Isus este Domnul” decât prin
Duhul Sfânt.
Aparent apostolul Pavel
sugereazã o cale simplã prin care un
creºtin adevãrat poate fi recunoscut.
Însã, nu o simplã pronunþare a acestor
cuvinte, ci o mãrturisire personalã care
pentru cel în cauzã putea sã însemne
ultimele cuvinte din viaþa lui. Aceastã
formulã a reprezentat forma timpurie
de exprimare a crezului creºtin. Duhul
Sfânt este Cel care ne descoperã
adevãrata naturã a lui Isus Cristos ºi
care îl determinã pe om sã se supunã
Lui în închinare ºi ascultare. Aceastã
convingere cu privire la cine este Isus
Cristos, cine este omul ºi ce trebuie sã
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