M

ă numesc Ramona Erdelyi,
m-am născut într-o familie
ortodoxă. L-am cunoscut pe
Domnul Isus la vârsta de 11 ani printr-o
prietenă. L-am mărturisit în apa botezului
la biserica penticostală Maranata din Baia
Mare.
Împreună cu familia ne-am mutat la
Şomcuta unde l-am cunoscut pe cel care
urma să îmi fie soţ. Era greu pentru mine
deoarece eram singura din familie care Îl
urma pe Domnul, necunoscând aproape
pe nimeni din Şomcuta. Nu avem părtăşie
cu fraţii, încurajare şi suport în rugăciune.
Astfel a fost uşor pentru diavolul să mă
atragă din nou în lume. Tatăl meu câştiga
foarte mulţi bani şi aveam foarte multe
proprietăţi dar nu Îl aveam pe Domnul.
În acest timp, Domnul ne-a binecuvântat
cu doi copii: Carol şi Carola dar tot nu
mi-am întors faţa spre El.
Într-o zi am vrut să ajutăm o prietenă
care avea nevoie de o sumă mare de bani.
Fiind de bună cuviinţă am împrumutat
banii şi am lasat garanţie casa noastră.
Acea femeie nu areuşit să ne înapoieze
banii şi suntem ameninţaţi cu pierderea
casei. Dar, slăvit să fie Domnul că aşa am
ajuns să ne apropiem din nou de El. În tot
acest timp de disperare, Domnul a trimis-o în viaţa mea pe Ioana Popovici, care
m-a întrebat: Ce mai aştepţi? Ce mai vrei
să îţi facă Domnul? Ştiam despre ea că sa pocăit, dar nu ştiam unde. M-a invitat
la biserica baptistă Biruinţa. Am acceptat
invitaţia ei şi am rămas foarte plăcut impresionată când am văzut că m-a oprit şi
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mi-a vorbit de Domnul, când eu rătăceam
în lume. A venit la noi împreună cu soţul
ei şi ne-am rugat împreună şi am vorbit
despre Domnul Isus. Am mers cu ei la biserică şi acolo am simţit cercetarea Domnului atunci când a început fratele Daniel
să vorbească din Cuvânt. Parcă fiecare predică era o palmă pe obrazul meu şi parcă
totul se predica doar pentru mine.
Eram într-o stare ca aceea a fiului
risipitor care aştepta să se întoarcă acasă.
M-au încurajau în mod special Psalmii
91, 23, 86- spunându-mi că nimic nu este
mai important în această lume, nici banii,
nici bogăţia, toate fiind trecătoare, dar
Cuvintele Domnului rămân. În timpul
cât am hoinărit departe de Domnul, am
fost cuprinsă de patima ţigărilor, dar
Dumnezeu mi-a dat puterea să scap de
acest viciu. Astăzi, prin puterea Duhului
Sfânt, sunt un om schimbat, care s-a întors înapoi acasă, în familia lui Cristos.
Împreună cu copiii mei ne vom ruga
Domnului ca şi soţul meu să facă parte
din această familie.
Domnul să te binecuvinteze, Cristi, că
eşti soţul pe care Dumnezeu l-a aşezat
lângă mine, eşti omul cu crae mă simt împlinită şi aştept cu nerăbdare ziua în care
vei mărturisi în apa botezului pe Isus
Cristos ca mântuitor al tău. Isus Cristos a
murit pentru toţi. „Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” Ioan
3:16.
Ramona Erdelyi

pastor Daniel Chereji

Mărturisire
„Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi
aceştia care au primit Duhul Sfânt
ca şi noi?”
(Faptele apostolilor 10:47)

N

oi suntem aceia care rătăceam
ca nişte oi, fiecare îşi vedea de
drumul lui, căutând bezmetici
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ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Serbarea de Crăciun a Clubului Awana
Sâmbătă - ora 17 Întâlnirea de tineret.
Duminică - ora 9.30 Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 Serviciu de închinare
Duminică - ora 17 Concert de Colinde

DIN CUPRINS:

Vieţi schimbate
prin jertfa lui
Isus Cristos

fericirea.
Am fi vrut să ştim că suntem în siguranţă şi că umblarea noastră prin lume este cu folos, însă în ciuda bunelor noastre
intenţii, ne cufundam tot mai mult în vinovăţie şi ignoranţă.
Uneori viaţa noastră religioasă ne făcea
să ne simţim bine pentru ca mai apoi să ne
arunce în abisurile îndoielii frământaţi de
necredinţă şi angoasă.
Am înţeles că moralitatea, deşi apreciată de Dumnezeu, este o punte mult prea
şubredă ca să ne treacă în siguranţă de
partea cealaltă a prezenţei lui Dumnezeu.
Ne-am căutat de lucru, ne-am ocupat
mintea şi viaţa cu tot felul de nimicuri
ca să amăgim gândul veş- Continuare pag. 2

N

umele meu este Tămăşan Alexandra şi m-am născut în urmă cu 15 ani. Părinţii mei,
Ionel şi Dana Tămăşan, s-au întors la
Domnul când eram foarte mică şi am
crescut alături de ei sub îndrumara lui
Dumnezeu. Prietenii mei din şcoala generală nu erau din familii creştine eu fiind
singura. Petrecându-mi o parte din timp
împreună cu ei, fără să-mi dau seama, am
început să mă comport ca şi ei. Deşi ceva
îmi spunea că nu este plăcut lui Dumnezeu, continuam să fiu la fel ca ei. În viaţa
mea au început să se strecoare minciuna,
vorbire nepotrivită şi alte lucruri asemănătoare care pentru majoritatea oamenilor
sunt normale, dar care înaintea lui Dum-
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1:18)
Vrem să rămânem curaţi de dragul
lui Cristos şi ştim că prin puterea Duhului Sfânt vom rămâne aşa. „Oricine are
nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum
El este curat.“ (1 Ioan 3:3)
Astăzi stăm la mijloc între cer şi pământ, între îngeri şi oameni şi declarăm
fără ruşine că suntem proprietatea lui Isus
Cristos.
Noi nu mai suntem ai noştri ci ne-am
dăruit de bună voie Celui ce a murit şi a
înviat pentru noi.
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi
nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi
cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu
în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 6:19-20)
Suntem parte a Bisericii Sale, suntem
parte a Miresei Sale iubite pe care Cristos
o pregăteşte pentru glorie.
De-acum lumea este în urma noastră,
iar noi deplin conştienţi că „cele vechi s-au
dus”, ne uităm cu speranţă spre promisiunile viitoare. Suntem cei mai fericiţi
oameni. Ne-am cununat cu Cristos. Ne-am
asigurat veşnicia.

Continuare din pag. 1

niciei care nu ne dădea pace.
Ne-ar fi fost drag Dumnezeu, dar am fi
vrut să existe aşa cum şi-l închipuiau
minţile noastre, de aceea ne-am trezit fugind de Dumnezeul Adevărat.
A sosit însă ziua în care nu ne-am mai
putut ascunde. Pe neaşteptate, în umblarea
noastră haină ne-a întâlnit Cristos Fiul lui
Dumnezeu.
Ne-a vorbit direct, dar cu dragoste. Nea arătat crucea pe care a pătimit pentru păcatele noastre şi ne-a spus că oricine crede
în El are viaţa veşnică.
Ruşinaţi, zdrobiţi, obosiţi, plini de remuşcare, sătui de statutul de fugari, n-am
putut refuza oferta mântuirii Sale.
Ne-am aşezat în genunchi şi i-am cerut
iertare. Am plâns plânsul pocăinţei şi neam căit de blestemăţiile trecutului.
Acum suntem spălaţi în sângele lui Isus
Cristos, avem vina iertată şi am primit o
identitate nouă: suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem în haine albe pe dinafară
pentru că vrem să arătăm lumii cum am
fost curăţaţi de Cristos pe dinăuntru.
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi
roşii ca purpura, se vor face ca lâna.“ (Isaia

nezeu sunt grave. La începutul acestui an,
fratele pastor a avut un ciclu de predici
despre vremea sfârşitului. Ascultându-l,
Duhul Sfânt m-a convins că în starea în
care mă aflam nu eram prgătită pentru a
mă întâlni cu El şi că aveam nevoie de
mântuire. Aceasta m-a făcut să i-au decizia să-L urmez pe Domnul. Domnul a lucrat în continuare în viaţa mea, şi în
această toamnă, venind la liceu, am întâlnit aţi prieteni diferţi de vechii prieteni,
care provin din familii de credincioşi. Acest lucru m-a motivat să-mi doresc şi mai
mult să intru în legământ cu Domnul.
Îmi doresc să fiu o fiică a Domnului în
care El să-Şi găsească plăcerea.
Tămăşan Alexandra

nume eram familiar încă de când eram la
Portăriţa. Un DVD cu mărturia lui a ajuns
şi la mine. Vizionându-l, am rămas puţin
mişcat şi mirat în acelaşi timp.
La un moment dat eram la Cluj pentru
a-mi definitiva două icoane, şi i-am spus
unui frate ca am doi dumnezei în geantă. El
m-a întrebat cum port eu dumnezeii în
geantă. Mi-a spus că pe Dumnezeu trebuie
să Îl port în inimă. Nu după mult timp i-am
spus să vină să mă ia de la mănăstire cu
bagaj cu tot, aşa cum am înţeles chemarea
făcută în Evrei capitolul 13:13, unde spune:
„să venim la El, afară din tabără, luând
asupra noastră povara Lui.”
Am plecat spre mănăstire şi mi-am luat
rămas bun de la fraţii şi părinţii care erau
atunci acolo, apoi de la bucatarese, apoi de
la muncitorii care erau angajaţi să ridice noi
anexe clădirilor existente.

M

ă numesc Ştef Nicoleta, am 37
de ani, sunt căsătorita şi am
doi copii. Provin dintr-o familie de creştini ortodocşi, însă, din păcate, părinţii mei nu l-au cunoscut pe Domnul.
Totul a început în urmă cu 4 ani, când
soacra mea s-a botezat la Biserica Baptistă.
La început mergeam la biserică doar din respect pentru dânsa, dar mereu spuneam:
„Doamne fereşte să mă pocăiesc!”. Cu timpul, am înţeles multe lucruri care urmau
să-mi schimbe viaţa. Biserica la care mergeam duminică de duminică era Biserica
Ortodoxă -Buna Vestire, iar preotul de acolo era Florin Codrea. În urmă cu doi ani,
fiecare enoriaş al Bisericii a primit o Biblie.
Studiind Biblia am înţeles că mesajul central
al Bibliei este mântuirea omului.
Participând la Evanghelizări, am descoperit imensa dragoste a lui Dumnezeu pentru omenire şi mi-am dat seama care este
adevăratul meu scop pe pământ - acela de
a-L slăvi pe Dumnezeu şi de a-I mulţumi
pentru lucrările Sale în viaţa mea. Pe zi ce
trecea, eram mai curioasă să aflu planul de
mântuire al Domnului, acesta însemnând o

Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că m-a
scos afară. N-am cuvinte sa Îi multumesc
că acum am fraţi cu care să mă rog şi să
stau în părtăşie. Acum am învăţat să mă
rog cu o rugăciune care izvorăşte din Duhul Sfânt, o rugăciune care nu are nevoie
de coperţi şi care să fie pusă pe un raft. În
una dintre bisericile unde am fost cu fratele Florea, am început să mă rog cu lacrimi şi simţeam cum Duhul Domnului
îmi dezleaga limba. Mă rugam pentru cei
pe care i-am lăsat în urmă, să se îndure şi
de ei să cunoască Adevărul.Fie ca Domnul
să lucreze la inima fiecăruia şi să ţina ceea
ce a primit în dar de la Dumnezeu.
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar
care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai
degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul
şi trupul în gheenă” Matei 10:28. Amin.
Macarie Florin
lepădare de orice răutate şi primire cu blândeţe a Cuvântului.
Împreună cu şotul meu am hotărât să
schimbăm locul de închinare din care făceam parte. În luna octombrie am găsit pe
internet adresa bisericii „Biruinţa”. Din acel
moment am ştiut ca acesta este locul nostru
statornic. În a treia duminică, fratele pastor
Daniel Chereji predicat despre religia adevărată. Atunci am înţeles mesajul Evangheliei, iar inima mea a fost despietrită şi
sensibilizată luând decizia de a-L primi în
sufletul şi inima mea. Acest lucru m-a îndemnat să-L declar pe Hristos ca Domn şi
Mântuitor al vieţii mele personale.
Atunci am înţeles că dorinţa lui Dumnezeu era sa fiu nu numai ascultătoare a Cuvântului Său ci şi împlinitoare. Mesajele
Domnului m-au umplut de bucurie, de
pace şi linişte sufletească; o stare în care uiţi
de orice grijă şi toată fiinţa ta se dedică în
întregime Creatorului divin.
Eram sub influenţa răului, dar acum
sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu.
Amin.
Familia Ştef Alexandru şi Nicoleta
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N

umele meu este Macarie Florin şi locuiesc în comuna Ardusat, judeţul Maramureş.
Provin dintr-o familie modestă, crescut
fiind în spirit greco-catolic şi ortodox. De
mic copil eram atras de biserică, având în
familie puternice exemple de religiozitate,
chiar în persoana unui unchi preot grecocatolic. Ce m-a atras în biserică a fost
multitudinea de icoane transpuse pe pereţii acesteia. Tare mult mi-am dorit să am
şi acasă aceeaşi atmosferă din biserică, astfel că am început de unul singur să reproduc icoanele uzuale la care lumea se
închina. Provenind dintr-o familie modestă, mi-am propus să iau calea mănăstirilor.
Cu toate opreliştile din partea părinţilor,
după vârsta majoratului am plecat, cu toate că eram singur la părinţi. Odată ajuns,
aveam sa fac cunoştinţă cu cerinţele la care
trebuia să iau aminte.
Încercam să fac faţă cerinţelor la care
eram supus, adică la muncile care stau la baza autogospodăririi unor astfel de instituţii;
începând, bineînţeles cu cele de jos: cu grajdul, construcţiile, zidăria, grădina, iar mai
apoi cu strana şi aşa mai departe. Pentru
început, am crezut ca visul meu de a picta
se va spulbera, dar, cu timpul, în peregrinările mele pe la diferite mănăstiri, pot sa zic
că începeau să înmugurească zorii visului
meu. În această perioadă de 15 ani am văzut
multe despre care nici nu visam şi nici nu
ştiam ca există.
Am fost la mănăstirea Portăriţa, apoi am
ajuns la mănăstirea Scărişoara din judeţul
Satu Mare. Între timp continuasem seminarul teologic “Iosif Mărturisitorul”, din Baia
Mare. Cu ajutorul stareţului de la Scărişoara
am terminat si acest seminar, ca pe urmă sa
urmeze facultatea, dar cum în zonă nu era
secţia “Arta Sacră”, am optat la Cluj, în speranţa că aici voi avea un atelier de pictură.
Dar cum această facultate era de factură teologică, pe lângă materiile aferente secţiei
“Arta Sacră”, erau incluse şi cele de domeniu
pastoral, cum ar fi cea a Noului Testament.
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Aceasta a fost, practic, veriga care avea să
rupă lanţul visului meu.
Mă rugam în sinea mea să-mi trimită
Dumnezeu oameni prin care să cunosc
mesajul Evangheliei. Mă rugam cum ştiam
din mai multe puncte de vedere: primul ca
şi cultura generală, al doilea pentru notă, al
treilea pentru eventualii sectanţi cu care voi
veni în contact şi în al patrulea rând pentru
a şti pentru ce şi de ce stau în mănăstire. Mă
gândeam că am nevoie de un motiv suficient de solid să rămân necăsătorit, având
in vedere că cu s-ar fi stins neamul, fiind singur la părinţi.
Printre cei care frecventau mănăstirea a
fost unul care a luat aminte la aceste frământări, sugerându-mi un număr de telefon. Din primul apel am înţeles că este o
persoană care trăieşte ceea ce spune, am aflat
ca îl cheamă Nicolae, că este din Oradea şi
că face parte din biserica baptistă. Auzind
acestea, l-am rugat să închidă pentru a putea
continua convorbirea undeva afară pe câmp
sau în pădure, de obicei între slujba Vecerniei şi cea a Miezonopticii. După câtva
timp, tot întrebându-l una, alta, întrebările
l-au copleşit şi nu mai ştia ce să îmi răspundă. Dar menţionez că din primele apeluri mi-a spus sa deschid Noul Testament la
epistola către Evrei, capitolul 8, dar, ca să
înţeleg acest capitol, să o citesc integral.
Citind acest capitol, în special ersetele 4
şi 5, m-am blocat efectiv. Mai întâi pentru
că eram înconjurat de preoţi, şi apoi pentru
că ceea ce făceam erau doar închipuirile şi
umbra celor cereşti. Din acel moment deja
m-am simţit ca un intrus în acea conjunctură. În acel moment am înţeles că icoanele
sunt idoli, atmosfera din biserica cu pereţii
pictaţi a devenit ca o creşă cu pereţii coloraţi, chiar şi semnul crucii pe piept a devenit
o simplă geometrie.
În urma multelor mele întrebări
şi frământări, fratele Nicolae mi-a oferit un
alt număr de telefon, al unui fost preot care
s-a pocăit, Cristian Florea. La acest nume
am tresărit, dar m-am şi bucurat. Cu acest

VIEŢI SCHIMBATE

prin jertfa lui Isus Cristos
Mărturii personale (fragmente)

Alexandra Tămăşan
Lazăr Maria
Macarie Florin

Ramona Erdelyi

Ştef Alexandru şi Nicoleta

Fraţi şi surori din toată inima vă adresez
salutul: Pacea Domnului să fie cu voi!

N

umele meu este Lenghyel Victor Tiberiu, am 43 de ani.
Sunt născut şi locuiesc în Baia
Mare. Despre mine aş putea să vă spun
foarte multe lucruri, dar cel mai important este că sunt foarte fericit. Nici nu
poate fi altfel un om care are siguranţa
mântuirii, dobândită nicidecum prin puterea şi meritele sale, ci prin harul Domnului şi credinţa în Jertfa Fiului. Cuvântul
lui Dumnezeu spune că „Nu poate un om
să ia nimic dacă nu i s-a dat din cer” Ioan
3:27.

Lenghyel Victor

În primul rând, doresc să-I aduc mulţumire şi laudă bunului Dumnezeu, pentru
marea Sa bunătate, milă şi îndelungă răbdare pe care a avut-o faţă de mine. Îmi exprim recunoştinţa pentru oamenii cu care
m-a înconjurat şi care sunt alături de mine.
Îi mulţumesc pentru biserica în care m-a îndrumat Domnul şi care are un rol major în
zidirea mea spirituală. Dacă ar trebui să rezum pe scurt ce m-a învăţat Biserica Biruinţa, aş putea spune două lucruri. Primul este
că, între mine şi Dumnezeu există un zid
numit păcatul meu, iar al doilea, că trebuie
să fiu împlinitor al Cuvântului nu doar ascultător, altfel mă amăgesc singur.
Drumul meu până aici nu a fost unul
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neted şi de cele mai multe ori neavând, sau
ignorând lumina, mi l-am făcut singur
anevoios.
Copilăria mea nu se deosebeşte cu nimic
de cea a majorităţii oamenilor din generaţia
mea. Mai am trei surori plecate fiecare în
trei ţări diferite. Suntem de vârstă apropriată, aşa că ne-am purtat de grijă unul altuia,
deoarece tatăl nostru a murit când eu avem
doisprezece ani. Nicicând în familia noastră
educaţia religioasă nu a avut un rol esenţial.
Totuşi în fiecare seară am fost învăţaţi că trebuie să spunem rugăciunea Tatăl nostru.
Mama s-a ocupat mult de ecucaţia noastră. Însă, avea atât de multe lucruri de făcut,
încât de multe ori mă întreba „Copile, tu-ţi
mai zici rugăciunea?”. Eu răspundeam
„Da”, însă uitasem până şi cuvintele rugăciunii.
Pentru prima dată am văzut de aproape
o Biblie în jurul vârstei de 18 ani. O avea
cea mai mare dintre surorile mele (o oare şi
acum, locuieşte în Ungaria) şi o citea zilnic.
Am întrebat ce scrie acolo şi a început să-mi
zică de lucrurile pe care le citea. Prea multe
nu a reuşit să-mi transmită, pentru că ce auzeam era în contradicţie cu ce ştiam eu şi cu
ce credeam. Şi mult timp, spre ruşinea mea
şi spre regretul meu, am fost un batjocoritor
la adresa ei, spunându-i că citeşte prostii şi
lucruri care nu-i vor folosi la nimic.
Ulterior, la locul de muncă am auzit şi
pe alţii vorbind despre aceleaşi lucruri şi am
devenit curios. Am început să citesc şi eu,
dar pe ascuns, zicându-mi că dacă voi fi descoperit se va râde de mine.
Nu înţelegeam aproape nimic şi în acea
perioadă am auzit întâmplător fără ca eu să
fiu implicat în conversaţie afirmaţia: „Biblia
este greu de citit şi de înţeles”. Am început
să merg la biserică zicând că acolo sigur voi
găsi explicaţii. Şi până la un anumit nivel
chiar am găsit. Am înţeles că Domnul Isus
este Fiul lui Dumnezeu, de Crăciun Îi sărbătorim naşterea, de Paşte Îi sărbătorim învierea, că trebuie frecventată biserica şi să fac
fapte bune.
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Din 52 de duminici pe an frecventam
biserica aproximativ 30. Eram prezent şi
evlavios în incinta bisericii. Cel mult în ziua
respectivă mai făceam şi ceva fapte bune,
dar eram şi un cetăţean activ în cetatea
Emaus, adică în lume. Asta a durat un timp
îndelungat, circa 20 de ani, timp în care am
crezut că este posibil să slujeşti la doi
stăpâni.
Dar a venit o vreme în care Domnul S-a
folosit de împrejurări şi oameni pentru a-mi
vorbi. Prin natura serviciului eram mult
timp plecat de acasă. Soţia îmi cerea să-mi
caut un loc de muncă cu care să pot să îi fiu
mai aproape (chiar mi-a căutat ea şi mi-a
găsit, la o turnătorie, dar eu nu am mers).
Socrii mă sfătuiau la fel, mama avea şi ea
nevoie de mine.
Într-o zi m-am hotărât, fără să am o alternativă pregătită să renunţ la locul meu de
muncă şi să-mi caut ulterior ceva. Aşa că am
ajuns la o altă firmă. Până aici nimic deosebit, însă în scurt timp aveam să constat
că noii mei colegi sunt cu totul altfel decât
cei pe care i-am avut de-a lungul timpului.
Modul lor de vorbire, tonalitatea vocii, expresia feţei, preocupările sunt cu totul altele.
În primele săptămâni, soţia mea nu-l cunoştea pe nume pe fratele Daniel Tămăşan, dar
fiind vecini îl întâlnea. Venind acasă îmi
spunea : „ L-am văzut pe colegul tău, domnul acela cu faţa mereu luminoasă şi zâmbitoare”.
Vorbind despre preocupări, am aflat că
cele mai importante pentru aceşti oameni
erau rugăciunea, citirea şi studierea Bibliei.
Astfel am început să citesc şi eu mai des în
Biblia pe care o aveam acasă, dar care stătea
de mult timp cuminte în sertar. Acum îmi
doream să vorbesc mai puţin despre rezultatele meciurilor, sau evenimentele mondene
şi doream să aflu răspunsuri la diferite întrebări. Însă pe măsură ce aflam răspunsuri,
apăreau alte întrebări.
În urmă cu doi ani, într-o zi de sâmbătă,
în urma unei asemenea discuţii, fratele Daniel Tămăşan, îmi zice: „Ce faci mâine?”, iar

eu, ca de obicei îi spun că merg la biserică,
la socrii, sau la mama. Aşa ne petreceam noi
duminicile. „Aş vrea să te invit undeva”, îmi
zice fratele „şi anume la noi la biserică”. Am
acceptat să merg, iar soţia m-a îndemnat să
mă duc. Am venit şi mi-a plăcut atmosfera
în care s-a desfăşurat programul. Acasă i-am
povestit soţiei şi din săptămâna ce a urmat
am început să venim în mod frecvent.
În primele luni se întâmpla un lucru
ciudat pentru mine. Întrebarea care mi se
punea cel mai des era „V-aţi simţit bine la
noi la biserică?”. Atunci era greu să dau un
răspuns corect chiar daca poate vi se pare
ciudat.
Fizic mă simţeam foarte bine, eram înconjurat cu căldură de oameni amabili, programul era frumos, corul cânta frumos, dar
în interiorul meu nu mă simţeam deloc
bine.
Gândindu-mă la ce am auzit, în special
la predică, îmi ziceam cât sunt eu de departe
de ce îmi cere Dumnezeu. Auzeam aici lucruri care în cel mai bun caz credeam că îi
interesează doar pe alţii: judecată divină,
mântuire, viaţă veşnică, rolul Bisericii, al religiei, iubirea aproapelui.
În intervalul de timp trecut de la ziua în
care am intrat pentru prima dată în această
biserică şi până în ziua în care am ştiut sigur

M

ă numesc Lazăr Maria, am
72 de ani şi locuiesc în Baia
Mare. Am crescut într-o familie de creştini ortodocşi. În tinereţe am
cunoscut un băiat cu care m-am şi căsătorit şi care provenea dintr-o familie de credincioşi baptişti. Astfel am început să
frecventez biserica baptistă din oraşul Lupeni. După câţiva ani ne-am transferat cu
serviciul în Baia Mare. Datorită faptului
că soţul meu a fost atent supravegheat şi
ţinut din scurt de părinţii lui fără ca inima lui să fie schimbată, când am ajuns în
Baia Mare, departe de influenţa părinţilor
s-a îndepartat tot mai mult de Dumnezeu
şi de familie, în prezent fiind divorţaţi.

ce trebuie să fac, am analizat, am ascultat,
am lăsat sentimentele să se deconecteze,
pentru a nu lua o hotărâre sub influenţa lor.
Dar, spre deosebire de ziua în care am
minţit-o pe mama mea în legătură cu rugăciune şi care nu ştiu cu exactitate când s-a
produs, dar care a fost cred eu, începutul
unui drum presărat cu multe păcate, urâciuni înaintea lui Dumnezeu şi sminteli, voi
ţine mereu minte momentul în care am ales
să merg pe calea pocăinţei şi de a-L urma pe
Domnul Isus. Acel moment a venit fără să
fie planificat. În ziua aceea nu am venit de
acasă cu această hotărâre, ea s-a declanşat în
urma auzirii unei poezii citite de fratele păstor. Este vorba de poezia „Judecata” de Costache Ioanid.
Acasă, am făcut o listă cu priorităţi
Ce vreau? - Să fiu mântuit.
Ce trebuie să fac? – Să mă pocăiesc, să
cred, să mă botez.
La început spuneam că sunt un om fericit pentru că am siguranţa mântuirii. În
cazul în care cineva se întreabă de unde
poate avea un om siguranţa mântuirii, eu
pot să-i spun că această siguranţă mi-a dat-o
Domnul Isus Cristos . El a spus aşa: „Cine
va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cine
nu va crede va fi osândit.” Marcu 16:16.
Lenghyel Victor Tiberiu

Dumnezeu nu şi-a îndepărtat bunătatea faţă de viaţa mea şi mi-a dăruit doi
copii sănătoşi şi o viaţă lungă. Ceea ce fusese sădit în inima mea în biserica din
Lupeni a continuat să crească de-a lungul
anilor în biserica Sfânta Treime din Baia
Mare şi în ultima perioadă în biserica Biruinţa. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că a
aşezat această biserică aproape de casa
mea şi că aici am înţeles importanţa de
a-l mărturisi pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele. Doresc să-L slujesc pe
El atât cât El îmi va mai îngădui să trăiesc
pe acest pământ.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Lazăr Maria
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neted şi de cele mai multe ori neavând, sau
ignorând lumina, mi l-am făcut singur
anevoios.
Copilăria mea nu se deosebeşte cu nimic
de cea a majorităţii oamenilor din generaţia
mea. Mai am trei surori plecate fiecare în
trei ţări diferite. Suntem de vârstă apropriată, aşa că ne-am purtat de grijă unul altuia,
deoarece tatăl nostru a murit când eu avem
doisprezece ani. Nicicând în familia noastră
educaţia religioasă nu a avut un rol esenţial.
Totuşi în fiecare seară am fost învăţaţi că trebuie să spunem rugăciunea Tatăl nostru.
Mama s-a ocupat mult de ecucaţia noastră. Însă, avea atât de multe lucruri de făcut,
încât de multe ori mă întreba „Copile, tu-ţi
mai zici rugăciunea?”. Eu răspundeam
„Da”, însă uitasem până şi cuvintele rugăciunii.
Pentru prima dată am văzut de aproape
o Biblie în jurul vârstei de 18 ani. O avea
cea mai mare dintre surorile mele (o oare şi
acum, locuieşte în Ungaria) şi o citea zilnic.
Am întrebat ce scrie acolo şi a început să-mi
zică de lucrurile pe care le citea. Prea multe
nu a reuşit să-mi transmită, pentru că ce auzeam era în contradicţie cu ce ştiam eu şi cu
ce credeam. Şi mult timp, spre ruşinea mea
şi spre regretul meu, am fost un batjocoritor
la adresa ei, spunându-i că citeşte prostii şi
lucruri care nu-i vor folosi la nimic.
Ulterior, la locul de muncă am auzit şi
pe alţii vorbind despre aceleaşi lucruri şi am
devenit curios. Am început să citesc şi eu,
dar pe ascuns, zicându-mi că dacă voi fi descoperit se va râde de mine.
Nu înţelegeam aproape nimic şi în acea
perioadă am auzit întâmplător fără ca eu să
fiu implicat în conversaţie afirmaţia: „Biblia
este greu de citit şi de înţeles”. Am început
să merg la biserică zicând că acolo sigur voi
găsi explicaţii. Şi până la un anumit nivel
chiar am găsit. Am înţeles că Domnul Isus
este Fiul lui Dumnezeu, de Crăciun Îi sărbătorim naşterea, de Paşte Îi sărbătorim învierea, că trebuie frecventată biserica şi să fac
fapte bune.
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umele meu este Macarie Florin şi locuiesc în comuna Ardusat, judeţul Maramureş.
Provin dintr-o familie modestă, crescut
fiind în spirit greco-catolic şi ortodox. De
mic copil eram atras de biserică, având în
familie puternice exemple de religiozitate,
chiar în persoana unui unchi preot grecocatolic. Ce m-a atras în biserică a fost
multitudinea de icoane transpuse pe pereţii acesteia. Tare mult mi-am dorit să am
şi acasă aceeaşi atmosferă din biserică, astfel că am început de unul singur să reproduc icoanele uzuale la care lumea se
închina. Provenind dintr-o familie modestă, mi-am propus să iau calea mănăstirilor.
Cu toate opreliştile din partea părinţilor,
după vârsta majoratului am plecat, cu toate că eram singur la părinţi. Odată ajuns,
aveam sa fac cunoştinţă cu cerinţele la care
trebuia să iau aminte.
Încercam să fac faţă cerinţelor la care
eram supus, adică la muncile care stau la baza autogospodăririi unor astfel de instituţii;
începând, bineînţeles cu cele de jos: cu grajdul, construcţiile, zidăria, grădina, iar mai
apoi cu strana şi aşa mai departe. Pentru
început, am crezut ca visul meu de a picta
se va spulbera, dar, cu timpul, în peregrinările mele pe la diferite mănăstiri, pot sa zic
că începeau să înmugurească zorii visului
meu. În această perioadă de 15 ani am văzut
multe despre care nici nu visam şi nici nu
ştiam ca există.
Am fost la mănăstirea Portăriţa, apoi am
ajuns la mănăstirea Scărişoara din judeţul
Satu Mare. Între timp continuasem seminarul teologic “Iosif Mărturisitorul”, din Baia
Mare. Cu ajutorul stareţului de la Scărişoara
am terminat si acest seminar, ca pe urmă sa
urmeze facultatea, dar cum în zonă nu era
secţia “Arta Sacră”, am optat la Cluj, în speranţa că aici voi avea un atelier de pictură.
Dar cum această facultate era de factură teologică, pe lângă materiile aferente secţiei
“Arta Sacră”, erau incluse şi cele de domeniu
pastoral, cum ar fi cea a Noului Testament.
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Aceasta a fost, practic, veriga care avea să
rupă lanţul visului meu.
Mă rugam în sinea mea să-mi trimită
Dumnezeu oameni prin care să cunosc
mesajul Evangheliei. Mă rugam cum ştiam
din mai multe puncte de vedere: primul ca
şi cultura generală, al doilea pentru notă, al
treilea pentru eventualii sectanţi cu care voi
veni în contact şi în al patrulea rând pentru
a şti pentru ce şi de ce stau în mănăstire. Mă
gândeam că am nevoie de un motiv suficient de solid să rămân necăsătorit, având
in vedere că cu s-ar fi stins neamul, fiind singur la părinţi.
Printre cei care frecventau mănăstirea a
fost unul care a luat aminte la aceste frământări, sugerându-mi un număr de telefon. Din primul apel am înţeles că este o
persoană care trăieşte ceea ce spune, am aflat
ca îl cheamă Nicolae, că este din Oradea şi
că face parte din biserica baptistă. Auzind
acestea, l-am rugat să închidă pentru a putea
continua convorbirea undeva afară pe câmp
sau în pădure, de obicei între slujba Vecerniei şi cea a Miezonopticii. După câtva
timp, tot întrebându-l una, alta, întrebările
l-au copleşit şi nu mai ştia ce să îmi răspundă. Dar menţionez că din primele apeluri mi-a spus sa deschid Noul Testament la
epistola către Evrei, capitolul 8, dar, ca să
înţeleg acest capitol, să o citesc integral.
Citind acest capitol, în special ersetele 4
şi 5, m-am blocat efectiv. Mai întâi pentru
că eram înconjurat de preoţi, şi apoi pentru
că ceea ce făceam erau doar închipuirile şi
umbra celor cereşti. Din acel moment deja
m-am simţit ca un intrus în acea conjunctură. În acel moment am înţeles că icoanele
sunt idoli, atmosfera din biserica cu pereţii
pictaţi a devenit ca o creşă cu pereţii coloraţi, chiar şi semnul crucii pe piept a devenit
o simplă geometrie.
În urma multelor mele întrebări
şi frământări, fratele Nicolae mi-a oferit un
alt număr de telefon, al unui fost preot care
s-a pocăit, Cristian Florea. La acest nume
am tresărit, dar m-am şi bucurat. Cu acest
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prin jertfa lui Isus Cristos
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Fraţi şi surori din toată inima vă adresez
salutul: Pacea Domnului să fie cu voi!
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umele meu este Lenghyel Victor Tiberiu, am 43 de ani.
Sunt născut şi locuiesc în Baia
Mare. Despre mine aş putea să vă spun
foarte multe lucruri, dar cel mai important este că sunt foarte fericit. Nici nu
poate fi altfel un om care are siguranţa
mântuirii, dobândită nicidecum prin puterea şi meritele sale, ci prin harul Domnului şi credinţa în Jertfa Fiului. Cuvântul
lui Dumnezeu spune că „Nu poate un om
să ia nimic dacă nu i s-a dat din cer” Ioan
3:27.

Lenghyel Victor

În primul rând, doresc să-I aduc mulţumire şi laudă bunului Dumnezeu, pentru
marea Sa bunătate, milă şi îndelungă răbdare pe care a avut-o faţă de mine. Îmi exprim recunoştinţa pentru oamenii cu care
m-a înconjurat şi care sunt alături de mine.
Îi mulţumesc pentru biserica în care m-a îndrumat Domnul şi care are un rol major în
zidirea mea spirituală. Dacă ar trebui să rezum pe scurt ce m-a învăţat Biserica Biruinţa, aş putea spune două lucruri. Primul este
că, între mine şi Dumnezeu există un zid
numit păcatul meu, iar al doilea, că trebuie
să fiu împlinitor al Cuvântului nu doar ascultător, altfel mă amăgesc singur.
Drumul meu până aici nu a fost unul
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umele meu este Tămăşan Alexandra şi m-am născut în urmă cu 15 ani. Părinţii mei,
Ionel şi Dana Tămăşan, s-au întors la
Domnul când eram foarte mică şi am
crescut alături de ei sub îndrumara lui
Dumnezeu. Prietenii mei din şcoala generală nu erau din familii creştine eu fiind
singura. Petrecându-mi o parte din timp
împreună cu ei, fără să-mi dau seama, am
început să mă comport ca şi ei. Deşi ceva
îmi spunea că nu este plăcut lui Dumnezeu, continuam să fiu la fel ca ei. În viaţa
mea au început să se strecoare minciuna,
vorbire nepotrivită şi alte lucruri asemănătoare care pentru majoritatea oamenilor
sunt normale, dar care înaintea lui Dum-
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1:18)
Vrem să rămânem curaţi de dragul
lui Cristos şi ştim că prin puterea Duhului Sfânt vom rămâne aşa. „Oricine are
nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum
El este curat.“ (1 Ioan 3:3)
Astăzi stăm la mijloc între cer şi pământ, între îngeri şi oameni şi declarăm
fără ruşine că suntem proprietatea lui Isus
Cristos.
Noi nu mai suntem ai noştri ci ne-am
dăruit de bună voie Celui ce a murit şi a
înviat pentru noi.
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi
nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi
cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu
în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 6:19-20)
Suntem parte a Bisericii Sale, suntem
parte a Miresei Sale iubite pe care Cristos
o pregăteşte pentru glorie.
De-acum lumea este în urma noastră,
iar noi deplin conştienţi că „cele vechi s-au
dus”, ne uităm cu speranţă spre promisiunile viitoare. Suntem cei mai fericiţi
oameni. Ne-am cununat cu Cristos. Ne-am
asigurat veşnicia.
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niciei care nu ne dădea pace.
Ne-ar fi fost drag Dumnezeu, dar am fi
vrut să existe aşa cum şi-l închipuiau
minţile noastre, de aceea ne-am trezit fugind de Dumnezeul Adevărat.
A sosit însă ziua în care nu ne-am mai
putut ascunde. Pe neaşteptate, în umblarea
noastră haină ne-a întâlnit Cristos Fiul lui
Dumnezeu.
Ne-a vorbit direct, dar cu dragoste. Nea arătat crucea pe care a pătimit pentru păcatele noastre şi ne-a spus că oricine crede
în El are viaţa veşnică.
Ruşinaţi, zdrobiţi, obosiţi, plini de remuşcare, sătui de statutul de fugari, n-am
putut refuza oferta mântuirii Sale.
Ne-am aşezat în genunchi şi i-am cerut
iertare. Am plâns plânsul pocăinţei şi neam căit de blestemăţiile trecutului.
Acum suntem spălaţi în sângele lui Isus
Cristos, avem vina iertată şi am primit o
identitate nouă: suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem în haine albe pe dinafară
pentru că vrem să arătăm lumii cum am
fost curăţaţi de Cristos pe dinăuntru.
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi
roşii ca purpura, se vor face ca lâna.“ (Isaia

nezeu sunt grave. La începutul acestui an,
fratele pastor a avut un ciclu de predici
despre vremea sfârşitului. Ascultându-l,
Duhul Sfânt m-a convins că în starea în
care mă aflam nu eram prgătită pentru a
mă întâlni cu El şi că aveam nevoie de
mântuire. Aceasta m-a făcut să i-au decizia să-L urmez pe Domnul. Domnul a lucrat în continuare în viaţa mea, şi în
această toamnă, venind la liceu, am întâlnit aţi prieteni diferţi de vechii prieteni,
care provin din familii de credincioşi. Acest lucru m-a motivat să-mi doresc şi mai
mult să intru în legământ cu Domnul.
Îmi doresc să fiu o fiică a Domnului în
care El să-Şi găsească plăcerea.
Tămăşan Alexandra

nume eram familiar încă de când eram la
Portăriţa. Un DVD cu mărturia lui a ajuns
şi la mine. Vizionându-l, am rămas puţin
mişcat şi mirat în acelaşi timp.
La un moment dat eram la Cluj pentru
a-mi definitiva două icoane, şi i-am spus
unui frate ca am doi dumnezei în geantă. El
m-a întrebat cum port eu dumnezeii în
geantă. Mi-a spus că pe Dumnezeu trebuie
să Îl port în inimă. Nu după mult timp i-am
spus să vină să mă ia de la mănăstire cu
bagaj cu tot, aşa cum am înţeles chemarea
făcută în Evrei capitolul 13:13, unde spune:
„să venim la El, afară din tabără, luând
asupra noastră povara Lui.”
Am plecat spre mănăstire şi mi-am luat
rămas bun de la fraţii şi părinţii care erau
atunci acolo, apoi de la bucatarese, apoi de
la muncitorii care erau angajaţi să ridice noi
anexe clădirilor existente.

M

ă numesc Ştef Nicoleta, am 37
de ani, sunt căsătorita şi am
doi copii. Provin dintr-o familie de creştini ortodocşi, însă, din păcate, părinţii mei nu l-au cunoscut pe Domnul.
Totul a început în urmă cu 4 ani, când
soacra mea s-a botezat la Biserica Baptistă.
La început mergeam la biserică doar din respect pentru dânsa, dar mereu spuneam:
„Doamne fereşte să mă pocăiesc!”. Cu timpul, am înţeles multe lucruri care urmau
să-mi schimbe viaţa. Biserica la care mergeam duminică de duminică era Biserica
Ortodoxă -Buna Vestire, iar preotul de acolo era Florin Codrea. În urmă cu doi ani,
fiecare enoriaş al Bisericii a primit o Biblie.
Studiind Biblia am înţeles că mesajul central
al Bibliei este mântuirea omului.
Participând la Evanghelizări, am descoperit imensa dragoste a lui Dumnezeu pentru omenire şi mi-am dat seama care este
adevăratul meu scop pe pământ - acela de
a-L slăvi pe Dumnezeu şi de a-I mulţumi
pentru lucrările Sale în viaţa mea. Pe zi ce
trecea, eram mai curioasă să aflu planul de
mântuire al Domnului, acesta însemnând o

Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că m-a
scos afară. N-am cuvinte sa Îi multumesc
că acum am fraţi cu care să mă rog şi să
stau în părtăşie. Acum am învăţat să mă
rog cu o rugăciune care izvorăşte din Duhul Sfânt, o rugăciune care nu are nevoie
de coperţi şi care să fie pusă pe un raft. În
una dintre bisericile unde am fost cu fratele Florea, am început să mă rog cu lacrimi şi simţeam cum Duhul Domnului
îmi dezleaga limba. Mă rugam pentru cei
pe care i-am lăsat în urmă, să se îndure şi
de ei să cunoască Adevărul.Fie ca Domnul
să lucreze la inima fiecăruia şi să ţina ceea
ce a primit în dar de la Dumnezeu.
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar
care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai
degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul
şi trupul în gheenă” Matei 10:28. Amin.
Macarie Florin
lepădare de orice răutate şi primire cu blândeţe a Cuvântului.
Împreună cu şotul meu am hotărât să
schimbăm locul de închinare din care făceam parte. În luna octombrie am găsit pe
internet adresa bisericii „Biruinţa”. Din acel
moment am ştiut ca acesta este locul nostru
statornic. În a treia duminică, fratele pastor
Daniel Chereji predicat despre religia adevărată. Atunci am înţeles mesajul Evangheliei, iar inima mea a fost despietrită şi
sensibilizată luând decizia de a-L primi în
sufletul şi inima mea. Acest lucru m-a îndemnat să-L declar pe Hristos ca Domn şi
Mântuitor al vieţii mele personale.
Atunci am înţeles că dorinţa lui Dumnezeu era sa fiu nu numai ascultătoare a Cuvântului Său ci şi împlinitoare. Mesajele
Domnului m-au umplut de bucurie, de
pace şi linişte sufletească; o stare în care uiţi
de orice grijă şi toată fiinţa ta se dedică în
întregime Creatorului divin.
Eram sub influenţa răului, dar acum
sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu.
Amin.
Familia Ştef Alexandru şi Nicoleta
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M

ă numesc Ramona Erdelyi,
m-am născut într-o familie
ortodoxă. L-am cunoscut pe
Domnul Isus la vârsta de 11 ani printr-o
prietenă. L-am mărturisit în apa botezului
la biserica penticostală Maranata din Baia
Mare.
Împreună cu familia ne-am mutat la
Şomcuta unde l-am cunoscut pe cel care
urma să îmi fie soţ. Era greu pentru mine
deoarece eram singura din familie care Îl
urma pe Domnul, necunoscând aproape
pe nimeni din Şomcuta. Nu avem părtăşie
cu fraţii, încurajare şi suport în rugăciune.
Astfel a fost uşor pentru diavolul să mă
atragă din nou în lume. Tatăl meu câştiga
foarte mulţi bani şi aveam foarte multe
proprietăţi dar nu Îl aveam pe Domnul.
În acest timp, Domnul ne-a binecuvântat
cu doi copii: Carol şi Carola dar tot nu
mi-am întors faţa spre El.
Într-o zi am vrut să ajutăm o prietenă
care avea nevoie de o sumă mare de bani.
Fiind de bună cuviinţă am împrumutat
banii şi am lasat garanţie casa noastră.
Acea femeie nu areuşit să ne înapoieze
banii şi suntem ameninţaţi cu pierderea
casei. Dar, slăvit să fie Domnul că aşa am
ajuns să ne apropiem din nou de El. În tot
acest timp de disperare, Domnul a trimis-o în viaţa mea pe Ioana Popovici, care
m-a întrebat: Ce mai aştepţi? Ce mai vrei
să îţi facă Domnul? Ştiam despre ea că sa pocăit, dar nu ştiam unde. M-a invitat
la biserica baptistă Biruinţa. Am acceptat
invitaţia ei şi am rămas foarte plăcut impresionată când am văzut că m-a oprit şi

EDITORIAL

mi-a vorbit de Domnul, când eu rătăceam
în lume. A venit la noi împreună cu soţul
ei şi ne-am rugat împreună şi am vorbit
despre Domnul Isus. Am mers cu ei la biserică şi acolo am simţit cercetarea Domnului atunci când a început fratele Daniel
să vorbească din Cuvânt. Parcă fiecare predică era o palmă pe obrazul meu şi parcă
totul se predica doar pentru mine.
Eram într-o stare ca aceea a fiului
risipitor care aştepta să se întoarcă acasă.
M-au încurajau în mod special Psalmii
91, 23, 86- spunându-mi că nimic nu este
mai important în această lume, nici banii,
nici bogăţia, toate fiind trecătoare, dar
Cuvintele Domnului rămân. În timpul
cât am hoinărit departe de Domnul, am
fost cuprinsă de patima ţigărilor, dar
Dumnezeu mi-a dat puterea să scap de
acest viciu. Astăzi, prin puterea Duhului
Sfânt, sunt un om schimbat, care s-a întors înapoi acasă, în familia lui Cristos.
Împreună cu copiii mei ne vom ruga
Domnului ca şi soţul meu să facă parte
din această familie.
Domnul să te binecuvinteze, Cristi, că
eşti soţul pe care Dumnezeu l-a aşezat
lângă mine, eşti omul cu crae mă simt împlinită şi aştept cu nerăbdare ziua în care
vei mărturisi în apa botezului pe Isus
Cristos ca mântuitor al tău. Isus Cristos a
murit pentru toţi. „Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” Ioan
3:16.
Ramona Erdelyi

pastor Daniel Chereji

Mărturisire
„Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi
aceştia care au primit Duhul Sfânt
ca şi noi?”
(Faptele apostolilor 10:47)

N

oi suntem aceia care rătăceam
ca nişte oi, fiecare îşi vedea de
drumul lui, căutând bezmetici
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ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Serbarea de Crăciun a Clubului Awana
Sâmbătă - ora 17 Întâlnirea de tineret.
Duminică - ora 9.30 Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 Serviciu de închinare
Duminică - ora 17 Concert de Colinde

DIN CUPRINS:

Vieţi schimbate
prin jertfa lui
Isus Cristos

fericirea.
Am fi vrut să ştim că suntem în siguranţă şi că umblarea noastră prin lume este cu folos, însă în ciuda bunelor noastre
intenţii, ne cufundam tot mai mult în vinovăţie şi ignoranţă.
Uneori viaţa noastră religioasă ne făcea
să ne simţim bine pentru ca mai apoi să ne
arunce în abisurile îndoielii frământaţi de
necredinţă şi angoasă.
Am înţeles că moralitatea, deşi apreciată de Dumnezeu, este o punte mult prea
şubredă ca să ne treacă în siguranţă de
partea cealaltă a prezenţei lui Dumnezeu.
Ne-am căutat de lucru, ne-am ocupat
mintea şi viaţa cu tot felul de nimicuri
ca să amăgim gândul veş- Continuare pag. 2

