Google. Lumea ne oferã totul pe tavã,
vine în întâmpinarea nevoilor noastre fãrã
sã ne mai obosim sã mai mergem sã
cãutãm. Un simplu click stã între noi ºi
rãspunsul pe care-l dorim.
Ca ºi creºtini sursa noastrã de
cãutare a tuturor rãspunsurilor e
Dumnezeu. E-adevãrat, e la o rugãciune
distanþã ºi poate uneori nu mai avem
rãbdare sã ne rugãm ºi cu atât mai puþin sã
aºteptãm rãspunsul la rugãciunea noastrã.
Dumnezeu ºtie întotdeauna ceea
ce avem noi nevoie, dar El aºteaptã sã-I
cerem. Sã ne recunoaºtem dependenþa de
El, sã-I fim credincioºi ºi sã ne supunem
voii Lui întotdeauna.
Dumnezeu ne iubeºte ºi ne
doreºte alãturi de El. Sã ne punem dar
încrederea în El ºi sã mergem cu ale
noastre cãutãri la tronul îndurãrii Lui.
Veniþi sã-L cãutãm pe Dumnezeu
în tot ceea ce facem, în fiecare zi, în
fiecare clipã. Sã cãutãm mereu sã fim
aproape de El, iar la finalul vieþii, când
vom fi mereu alãturi de El, prima pe
dreapta la intrare, sã-I mulþumim cã a
rãspuns mereu cãutãrilor noastre, chiar
dacã uneori ni s-a pãrut a fi tare departe.
Azi poþi alege fie sã stai în
rugãciune cu credinþã în Dumnezeu fie sã
gãseºti rezolvãri nenumãrate de pe
Internet.
Aurelia Modoc

aceea se va ºi întâmpla.
Una din promisiunile mãreþe pe
care Dumnezeu ni le-a lãsat scrise pe
paginile Scripturii se gãseste în 1
Corinteni 2:9 care spune aºa: ”Dar dupã
cum este scris «Lucruri pe care ochiul
nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi la
inima omului nu s-au suit, aºa sunt
lucrurile pe care le-a pregãtit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc»”
Ce confort ºi ce liniºte
sufleteascã ne oferã Dumnezeu lasândune ca ºi o promisiune acest verset. Pe
mine personal citirea ºi meditarea asupra
acestui verset mã face sã îmi înalt gândul
mai sus de lucrurile vremelnice ºi lipsite
de orice sens ale acestei lumi ºi mã face sã
lupt mereu ºi mereu pânã în momentul în
care Dumnezeu îmi va îngãdui sã vãd, sã
aud ºi sã simt lucrurile pe care El mi le-a
promis.
Iulia Brãtulescu
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - Comitet
Marþi - ora 9 Grup de rugãciune
Miercuri - Repetiþie de cor
Joi ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - Clubul Awana
Duminicã - ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu biblic
STUDIU BIBLIC:
Nu uita ce þi-a fãcut Domnul, ºi vei fi
motivat sã rãspunzi cu iubire la iubirea
Lui!
Deuteronom 6-11
Vei rãmâne credincios Dumnezeului tãu,
dacã vei strânge poruncile Lui în inima ta
ºi dacã nu vei uita cã binecuvântarea pe
care o ai nu se datoreazã nici puterii tale,
nici mãrimii tale ºi nici bunãtãþii tale, ci
harului Sãu.

Fiecãruia dintre noi, cred cã ne
place sã facem promisiuni,însã de cele
mai multe ori noi, oamenii, ori uitãm de
promisiunile fãcute, ori uitãm cã acestea
trebuiesc ºi respectate.
Marea diferenþã dintre
Dumnezeu ºi om este cã Dumnezeu nu îºi
încalcã niciodatã promisiunile fãcute faþã
de copiii Lui. Dumnezeu prin Cuvântul
Sãu ne oferã garanþia cã ceea ce El a spus,
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PÃCATELE PRIN OMITERE
„Deci, cine ºtie sã facã bine ºi nu face, sãvârºeºte un pãcat!“ (Iacov 4:17)

G

rija unui credincios de a se feri din calea pãcatului este normalã. Curãþiþi
ºi sfinþiþi prin sângele lui Cristos, înzestraþi cu o naturã spritualã nouã,
predispoziþia noastrã spre pãcat poate fi biruitã prin Duhul lui Dumnezeu
care este în noi. Dacã în trecut viaþa noastrã veche a fost bântuitã de anumite
pãcate, acum putem duce o viaþã de biruinþã asupra acelor lucruri care nu sunt pe
placul lui Dumnezeu.
Ceea ce trebuie sã ºtim însã este cã pãcate nu sunt doar lucrurile pe care le
facem greºit ci ºi lucrurile pe care nu le facem deºi ar fi trebuit fãcute. Atunci când
ºtii cã ar fi trebuit sã faci un lucru ºi nu l-ai fãcut, este pãcat. Dacã ºtim cã trebuie
sã facem un bine ºi îl putem face, dar totuºi nu îl facem, acesta este pãcat.
Ca ºi copii ai lui Dumnezeu nu avem voie sã ne închidem ochii faþã de ceea
ce se întâmplã în jurul nostru în fiecare zi în lume. Nu ne putem face cã mergem
mai departe atunci când ºtim cã ar trebui sã ne oprim, sã legãm rãni, sã ne cerem
iertare, sã acordãm iertare, sã ajutãm, sã încurajãm sau sã ne mãrturisim credinþa.
Este oare inima noastrã atât de sensibilã încât sã se lase cercetatã în privinþa
pãcatelor prin omitere? Nu cumva trãim atâtea situaþii în care ºtim sã facem bine ºi
totuºi nu facem? Suntem conºtienþi cã acele omisiuni sunt pãcate?
„Cine îºi cunoaºte greºelile fãcute din neºtiinþã? Iartã-mi greºelile pe care
nu le cunosc!“ (Psalmi 19:12) se ruga cu responsabilitate omul lui Dumnezeu,
David.
Umblând prin deºertãciune ne putem murdãri aºa de uºor cãlcând strâmb
dar ºi neonorând voia lui Dumnezeu în viaþa noastrã. Doar o adâncã ºi sincerã
cercetare ne poate ajuta sã ne pocãim de vina de a fi ºtiut cã trebuie sã facem
anumite lucruri ºi totuºi noi le-am lãsat nefãcute.
pastor Daniel Chereji
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Zilele trecute am citit o carte care
ilustreazã începuturile creºtinismului, mi
s-a pãrut impresionant modul în care
Cuvântul Adevãrului se rãspândea printre
oameni ºi-i convingea de starea lor.
Învãþãtura Domnului Isus se rãspândea în
tot Imperiul Roman cu o rapiditate
extraordinarã, oameni din toate
categoriile sociale primeau aceastã
învãþãturã ºi o transmiteau ºi celorlalþi.
M-a sensibilizat entuziasmul lor ºi
pasiunea pentru Hristos, niºte persoane
pagâne, obiºnuite sã se închine multor
zeitãþi, persoane pline de orgolii ºi ambiþii
(mã refer la cele din înalta societate) sau
persoane condamnate sã slujeascã toatã
viaþa, fãrã a se bucura de drepturi (mã
refer la sclavi), primesc eliberarea în
Hristos. Cuvântul Adevãrului îi
regenereazã, asimilând învãþãtura
creºtinã tot mai mult, trãiesc diferit de
ceilalþi oameni, neavând temeri, neºtiind
ce-i frica, preamãrindu-L doar pe Cel ce
le-a dat salvarea, trãind conform noii
învãþãturi, iertând ºi iubindu-ºi vrãjmaºii.
Erau cei mai fericiþi oameni din Imperiu,
pentru cã fericirea lor nu depindea de
dispoziþiile lui Nero, împãratul, ci de
Mântuitorul lor iubit. Vedeau în moarte o
eliberare ºi ºtiau cã în viaþa de dincolo îi
aºteaptã Cel care a murit ºi-a înviat pentru
ei. Când erau condamnaþi la moarte, o
primeau în tãcere, fãrã sã se
împotriveascã, rugându-se cu pasiune
pentru putere ºi pentru cei ce rãmân în
viaþã.
E adevãrat cã ºi în aceastã operã
literarã este ficþiune, dar autorul a surprins
foarte bine situaþia creºtinilor de atunci.
Mi-a plãcut cum a redat trãirile lui Petru ºi
Pavel în drumul lor spre locul execuþiei:
"…ºtia cã Adevãrul pe care-L
propovãduise toatã viaþa se va revãrsa
peste tot, asemenea talazului ºi nimic
nu va izbuti sã-i punã stavilã." (Petru)

Dragii mei,
Sã ºtiþi cã eu sunt bine ºi cã
adesea mã gândesc cu drag la voi. Sunt
fericitã cu soþul meu minunat pe care mi la dat Domnul, mi-e dragã cãsuþa noastrã,
am reuºit sã îmi fac ºi prieteni aici, ºi
încet, încet mã obiºnuiesc cu noua mea
viaþã.
E frumos aici, oamenii sunt
drãguþi ºi politicoºi, dar asta nu mã poate
face sã vã uit pe voi, familia mea,
prietenii mei, fraþii ºi surorile mele,
oameni dragi ºi scumpi de la Biserica
Biruinþa din Baia Mare, din România.
Întotdeauna veþi ocupa un loc cu totul
special în inima mea. Îmi amintesc cu
mult drag de voi ºi visez adesea la ziua
când ne vom revedea.
Nici “þara tuturor posibilitãþilor“
nu mã poate face sã uit de Þara promisã,
de Canaanul ceresc. Chiar dacã am venit
într-o þarã binecuvântatã material, inima
mea rãmâne legatã de cer.
Uneori, când vorbesc de “acasã”
devin eu însãmi confuzã pentru cã gândul
îmi fuge imediat la casa în care am
crescut ºi am trãit atâþia ani frumoºi, dar
acum casa mea este aici, lângã soþul meu,
ºi sunt ºi aici fericitã. Însã mai mult ca altã
datã am început sã realizez ca locul dupã
care sufletul meu tânjeºte ºi de care
aparþine este cerul, locul pe care Domnul
Isus a promis cã mi-l pregãteºte ºi unde
mã va lua ºi pe mine, împreunã cu voi,
într-o zi. Aceastã promisiune îmi umple
ochii de lacrimi de bucurie. Ce frumos va
fi sã fim iarãºi cu toþii împreunã, sã nu
mai fie despãrþire, nici grijuri, nici durere,
ºi sã ne bucurãm veºnic în prezenþa
Dumnezeului nostru!
Aºteptând revenirea glorioasã a
lui Cristos,
Claudia Pãduraru
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"Simþea cã sãmânþa credinþei nu va fi
spulberatã de viforul rãutãþii." (Pavel)
Într-adevãr, învãþãtura Domnului
Isus s-a rãspândit pe întreg pãmântul ºi a
ajuns pânã la noi datoritã înaintaºilor
noºtri, care au primit-o, fiind mai degrabã
gata sã moarã decât sã se lepede de ea, au
trãit cu pasiune, transmiþând generaþiilor
viitoare Adevãrul care elibereazã, care dã
pacea ºi fericirea.
Avem, dragii mei, ºi noi datoria
sã pãstrãm nealteratã aceastã învãþãturã ºi
s-o dãm mai departe generaþiilor care vin
dupã noi, dar nu suntem singuri, "fiindcã
suntem înconjuraþi cu un nor aºa de
mare de martori, sã dãm la o parte
orice piedicã ºi pãcatul care ne
înfãºoarã aºa de lesne ºi sã alergãm cu
stãruinþã în alergarea care ne stã
înainte." Evrei 12:1
Domnul Isus sã ne ajute sã
pãstrãm credinþa creºtinã aºa cum am
primit-o, cum o avem în Scripturã ºi
fiecare sã poatã spune în dreptul lui cã ºia îndeplinit datoria de a o da mai departe.
Amin
Ancuþa Rus

comunicãm cunoºtinþa spiritualã
nepreþuitã unei lumi în întuneric ºi
înºelate.
Dumnezeu îºi realizeazã planul
Sãu minunat în care i se va da ocazia
întregii omeniri sã primeascã viaþa
veºnicã dincolo de mormânt. Numai
învãþãturile ºi valorile spirituale ale lui
Dumnezeu pot umple durerosul gol
spiritual ºi emoþional care nãpãstuieºte
omenirea astãzi. Mai mult de atât
Dumnezeu are un plan bun pentru noi ºi
ne cere sã ne încredem în promisiunile
Lui.
Toþi vom avea parte la un
moment dat de dureri cauzate de
probleme fizice, provocãri emoþionale
sau lupte spirituale. În faþa acestora,
banii, puterea ºi prestigiul social, nu
oferã nici o perspectivã.
Suntem mângâiati însã, pentru
cã în cele mai grele clipe de încercare,
avem promisiunea cã Dumnezeu nu ne
pãrãseºte ºi este pentru noi un ajutor aflat
la îndemânã.
Promisiunea din Ieremia 29:11
„Cãci Eu ºtiu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace ºi nu de nenorocire, ca sã vã
dau un viitor ºi o nãdejde”, este
suficient de puternicã sã ne mângâie în
clipele grele ºi sã ne dea certitudinea cã,
indiferent prin ce vom trece în lume,
Dumnezeu are un scop ºi un plan bun
pentru noi.
Roxana Avram

Astãzi trãim într-o lume care
strigã din rãsputeri pentru rãspunsuri la
probleme înrãdãcinate profund ºi adesea
nerezolvabile. Epoca noastrã este o epocã
egoistã ºi materialistã care are nevoie
disperatã de direcþie spiritualã. Totuºi, cei
mai mulþi oameni alocã aproape toate
resursele lor pentru achiziþionarea de
bunuri ºi servicii, ca sã-ºi facã viaþa mai
bunã.
Totuºi, Dumnezeu cere o
înþelegere diferitã de la cei pe care îi
cheamã. El ne cere sã recunoaºtem atât
valorile ºi nevoile spirituale cât ºi nevoile
fizice. Dumnezeu vrea ca noi sã

Alegerea ta
În lumea de azi totul stã sub
puterea Internetului. Totul e o cãutare,
totul vine în întâmpinarea noastrã printrun simplu ”Search” (cãutare) dat pe
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