EDITORIAL

Eşti un giuvaer pentru că El este
Tatăl tău...

pastor Daniel Chereji

El te-a creat cu gingăşie şi delicateţe. Ai fost plămădit cu graţie şi sensibilitate! Nici un dumnezeu nu este asemenea Lui! El este Unic! El a pus în
tine o parte din farmecul, raţiunea, creativitatea şi frumuseţea Sa.
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utenticitatea fiinţei tale nu poate fi replicată în alte persoane.
Valoarea ta rezidă în faptul că
eşti o marcă originală, un unicat, nu un
produs în serie. Porţi în tine pecetea Sa divină. Admiră-L pentru aceasta!
Smereşte-te înaintea Lui şi menţine-ţi
vie fascinaţia cunoaşterii Lui.
Te invit acum, să realizăm împreună
un exerciţiu imaginar. Închipuie-ţi că eşti
afară îmreună cu mine! Peisajul de afară
este mirific! Covorul multicolor de frunze
care s-a aşternut pe jos, nu s-a ţesut la întâmplare! Un ocean de culoare: frunze galbene, roşii, aurii, maronii îţi inundă
privirea şi sufletul parcă prinde aripi… Imaginaţia mea este prea săracă şi searbădă
pentru a putea cuprinde fumuseţea acestei
capodopere din natură.
Cu atât mai mult tu, care însemni şi
valorezi enorm pentru El.
Tandreţea dragostei Lui nu se va sfârşi
niciodată!
Prin fiecare picătură de ploaie, răsărit
de soare, ori cântec de vrăbiuţă, El îţi vorbeşte din nou şi din nou.
Dragostea Sa faţă de tine este desăvârşită, nesfârşită, imuabilă şi veşnică. Ieremia 31:3
Lasă scânteia Sa divină să aprindă în
EVANGHELIZARE
Duminica viitoare la serviciul de după
amiază va predica Evanghelia pastorul Marius Sabou din Cluj şi va cânta grupul de laudă şi închinare al Bisericii Betel din Cluj.
FESTIVITATE
La serviciul de duminică dimineaţa va
avea loc festivitatea de absolvire a studenţilor
de la Şcoala Prorocilor.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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tine focul dragostei Sale. Lasă-te mistuit
de dragostea Lui. Răspunde-I cu iubire, fii
responsabil şi nu irosi atât de uşor harul
Său. Sângele Lui scurs pe cruce pentru păcatele tale este mult prea preţios. El a suferit enorm pentru tine.
Recunoaşte-ţi temerile, înfrângerile şi
limitările. Frânge-te înaintea Lui. Îndrăzneşte să-L apuci de mână şi să păşeşti alături de El prin necunoscut. El te va călăuzi
neîncetat şi îţi va dărui izbândă.
EL te poate înţelege cum nineni altul
nu o poate face. El este Acela care îţi poate
atinge mintea şi inima ta rănită.
El este cel mai bun Psiholog şi Medic.
Oferă consiliere de specialitate, gratuită,
24 din 24 de ore. El nu te va înşela şi
dezamăgi niciodată.
Nu-ţi bate joc de viaţa ta. El suferă şi
acum pentru păcatul tău.
Nu-ţi irosi cele mai frumoase clipe din
viaţă trăind oricum!
Răspunde chemării Lui şi începe să te
bucuri de tot ce a pregătit El pentru tine.
Doar să te încrezi în El.
Nu-L îndepărta de lângă tine, cândva
s-ar putea să fie prea târziu.
Doamne ai milă de noi şi fii glorificat
pentru dragostea Ta nepătrunsă!

Prea simplu
să crezi?

Claudia Virginia Hosu

ANUNŢURI

Luni
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
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- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 18 Şcoala Prorocilor
- ora 9 Şcoala Prorocilor
- ora 17 Întâlnirea de tineret.
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
Grupurile de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de îmchinare
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Ţi-ai luat pauza de dragoste azi?

„Elisei a trimis să-i spună printr-un sol:
«Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan;
şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi
curat.» Naaman s-a mâniat şi a plecat,
zicând: «Eu credeam că va ieşi la mine,
se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele
Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce
mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra.
Nu sunt oare râurile Damascului, Abana
şi Parpar, mai bune decât toate apele lui
Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în
ele şi să mă fac curat?» Şi s-a întors şi a
plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui
s-au apropiat să-i vorbească şi au zis:
„Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un
lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai
mult trebuie să faci ce ţi-a spus: «Scaldăte, şi vei fi curat.»“
(2 Împãraţi 5:10-13)
Naaman era un renumit general sirian bolnav de lepră care ajuns în situaţie disperată, prin mărturia Continuare pag. 2

Evrei 10:14:

P

„Căci printr-o singură jertfă El a făcut

rivirea ori percepţia lumii din
jurul nostru este adeseori copleşitoare.
Se exercită o presiune enormă asupra
minţii şi a emoţiilor noastre.
Dacă nu te conformezi sistemului de
valori al acestei lumi, eşti exclus şi mar-
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buie să facă este să creadă.
„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)
„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta
pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei
fi mântuit.“ (Romani 10:9)
Orbiţi de Satana şi ancoraţi în propriile tradiţii şi obiceiuri mai degrabă decât
în Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt
surprinşi să afle că mântuirea nu se capătă în urma unor eforturi umane intense,
nici urmând tot felul de ritualuri costisitoare, nici prin eforturi personale ci prin
credinţa în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu.
Să fie oare o piedică vestea bună că
pentru a fi iertaţi de către Dumnezeu şi
a reintra în graţiile Lui, El a pregătit în
Cristos o mântuire perfectă, la care nu
poate fi adăugat nimic?
Ceea ce-ţi cere Dumnezeu ca să poţi
fi copilul Său este credinţa.
Lui Naaman îi trebuia credinţă.
Femeia care căuta cu disperare vindecare avea nevoie de credinţă.
Slăbănogului de la scăldătoare îi trebuia credinţă. Omul cu mâna uscată trebuia să creadă. Tâlharul de pe cruce a
trebuit să creadă.
Ca să te poată mântui, Dumnezeu a
făcut absolut totul. Acum El doar te invită să crezi.
Ţi se pare prea simplu să crezi?

Continuare din pag. 1

unei fetiţe sclave, caută vindecare la
Dumnezeul lui Israel.
Îndrumat la prorocul Elisei, acesta i-a
spus în modul cel mai simplu că pentru
a fi vindecat trebuie doar să se scalde scufundându-se de şapte ori în apele Iordanului.
Însă pe cât de uşoară s-a dovedit a fi soluţia vindecării, pe atât de dificilă s-a dovedit a fi puterea de a crede a lui Naaman.
Încărcat cu o mulţime de prejudecăţi
şi obişnuit cu tot felul de ritualuri păgâne, generalul era urmărit de preconcepţiile personale privind modul în care ar
trebui să se producă vindecarea sa.
Pe lângă acest lucru, faptul că a fost
rănit în orgoliul său din cauză că nu l-a
întâmpinat însuşi profetul Domnului,
dovedea că nu suferea doar de lepră fizică
ci şi de lepra mândriei mult mai gravă decât prima, datorită naturii ei spirituale.
Naaman n-a înţeles că deşi actul vindecării era lipsit de ceremonial sau orice
alte incantaţii, şansa vindecării sale sta în
măreţia şi puterea unui Dumnezeu viu
care era gata să intervină atunci când el
ar fi vrut să creadă.
Oare nu continuă această problemă să
bântuie şi mintea multora în zilele noastre?
Atunci când oamenii sunt confruntaţi
cu adevărul Evangheliei care prezintă atât
mânia lui Dumnezeu cât şi dragostea Lui,
făcându-i pe oameni conştienţi că trebuie
să se pocăiască, celor mai mulţi li se pare
prea simplu când află că tot ceea ce tre-

ginalizat.
Trăim vremuri tulburi iar mintea este
asediată de o mulţime de gânduri pesimiste care sapă tot mai adânc în conştiinţă, neputinţa şi non-valoarea umană.
Emoţiile noastre sunt cuprinse de tristeţe si amărăciune. Te simţi dezamăgit.

Ţi-ai luat pauza de
dragoste azi?
Ioan 15:9 „Cum m-a iubit pe mine Tatăl,
dragostea Mea.”
a serviciu este des întâlnit să ai
pauză de cafea, pauză de masă,
pauză de ceai, sau pentru mers la
toaletă. De ce să nu facem la fel şi în viaţa
spirituală? Să ne luăm un timp pentru
pauza de dragoste.
Ce este o pauză de dragoste? Este timpul care-l iei ca să te bucuri şi să te hrăneşti din dragostea pe care o are Isus
pentru tine. La orice oră din zi, oriunde
te-ai afla, găseşte un loc liniştit şi hrăneştete cu dragostea lui Isus. Simplu, aşează-te
jos şi vorbeşte cu El. Spune-i: „Iţi mulţumesc Isuse că mă iubeşti. Nimic din
ceea mi se poate întâmpla, nu Te poate lua
prin surprindere, căci Tu cunoşti totul cu
privire la viaţa mea.
Atunci când eu nu m-am putut salva,
Tu ai murit pentru mine. Ţi-ai dat viaţa
pentru mine. Ce altceva nu ai face pentru
mine?”
Asemenea pauze de dragoste sunt specificate în Vechiul Testament când Aaron,
marele preot şi fiii săi, mâncau pieptul animalului ars ca jertfă pe altar (Levitic
7:31). Pieptul animalului vorbeşte despre
dragostea lui Isus. Azi tu eşti un preot în
faţa lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:6), deci
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aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în
petrece timp hrănindu-te cu dragostea
Lui. Simte-te întărit şi susţinut de dragostea Lui. Isus este Marele nostru Preot azi.
O parte din natura Sa reprezintă dragoste,
milă şi îndurare. El găseşte plăcerea în a
ne iubi şi în acelaşi timp se hrăneşte din
dragostea Sa pentru noi.
A te hrăni cu dragostea Lui însemnă a
înţelege modul în care El te-a iubit când
era răstignit pentru păcatele tale pe cruce.
Atunci când lucrurile în jurul tău nu
merg prea bine, nu-i permite diavolului
să-ţi spună: „Oare Dumnezeu te iubeşte,
dacă permite să ţi se întâmple asemenea
lucruri?” Prietene, interpretează dragostea
Lui Dumnezeu pentru tine în lumina crucii, nu a circumstanţelor actuale.
Prietene, în timpul zilei, când îţi merge rău la lucru, când afacerea merge prost,
când apar probleme sau eşti descurajat,
opreşte totul şi ia o pauză de dragoste cu
Isus. Lasă-L pe Isus să te iubească!
Promite-ţi că te vei bucura de dragostea Lui.
Aşează-te la pieptul Lui, odiheşte-te în
El şi hrăneşte-te din dragostea Lui pentru
Tine.
Mioara si Mihai Dumitru.

desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”
Nimicul lumii pare a-ţi fi tovarăş şi ai vrea
să ai valoare.
Doar Cuvântul DOMNULUI te poate scoate din această stare.
Atunci când îl citeşti, afli că în ochii
DOMNULUI, ai cea mai mare valoare
posibilă pe care cineva ţi-o poate da aici

pe pamânt Acesta este Dumnezeu! Înaintea DOMNULUI suntem fiinţe nepreţuite.
Doar El a putut să moară pentru păcatele tale, ca tu să ai speranţă, valoare şi
promisiunea vieţii veşnice.
Ciprian Meţac
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SALVATĂ DE ISUS
Iată cum s-a întâmplat. Am crescut în Lucăceşti, unde locuiam cu
părinţii şi bunicii mei. Părinţii mei au devenit creştini când eu aveam 3
ani, şi am început sa merg la biserică împreună cu ei şi bunica mea,
doar că, odată cu trecerea timpului, lucrul acesta a devenit rutină.

P

entru mine, toate lucrurile din
biblie au devenit o obişnuinţă, şi
aşteptam cu nerăbdare ultimul
„Amin” pentru a putea merge acasă. Acest
lucru m-a făcut să devin tot mai nepăsătoare. Aveam impresia că totul mi se cuvine, că Dumnezeu are obligaţia de a mă
binecuvânta cu tot ce aveam nevoie, şi eu
nu trebuie să întreprind nimic, nici măcar
să Îi mulţumesc, ca şi cum aş primi toate
lucrurile prin meritele mele.
Cu timpul, am crescut, şi în viaţa mea
păcatul îşi făcea loc tot mai adânc. Începusem să vorbesc urât, să îmi mint tot mai
mult părinţii, prietenii, profesorii, să fac
tot felul de lucruri care nu erau după voia
lui Dumnezeu, şi m-am îndepărtat de El
tot mai mult. Trăiam o viaţă dublă : duminica eram cu biserica, şi în rest cu păcatul. Cântam în biserică şi mă gândeam
uneori cum pot eu, prin mesajul cântărilor mele să chem oamenii la pocăinţă
când eu eram cea care avea nevoie de
iertare şi de o viaţă schimbată. Toate
predicile îmi sunau mie, dar nu le dădeam
importanţă. Chiar şi mersul la biserică devenise o povară. Credeam că dacă mă voi
răzvrăti împotriva lui Dumnezeu şi a
părinţilor mei, fiind rebelă şi neascultându-i, voi fi fericită şi împlinită, dar
nu a fost deloc aşa. Eram stresată, nervoasă şi nu mă mulţumea nimic. Eram
conştientă de starea în care mă aflam, şi
ştiam că dacă viaţa mea s-ar fi sfârşit în
clipa următoare mă aştepta iadul, dar nu
găseam puterea de a veni în rugăciune
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înaintea Domnului, să Îi cer să îmi dezlege lanţurile păcatului.
În urmă cu un an m-am mutat în
Baia Mare împreună cu părinţii mei şi
într-o duminică am venit la biserică.
Fratele Daniel, după ce a predicat despre
neascultătorii de părinţi, a făcut o provocare: toţi copiii care doreau să-şi trăiască
viaţa în ascultare de părinţi şi de Domnul
au fost chemaţi în faţă pentru a face un
legământ cu Dumnezeu. Atunci Domul
m-a cercetat şi am coborât şi eu aici. Am
continuat să vin şi am fost uimită de
tinerii de aici,de felul lor prietenos de a
mă aborda. M-a impresionat devotamentul lor pentru Hristos, fericirea care se
citea pe feţele lor şi îmi doream să fiu ca
ei. Atunci Duhul Sfânt mi-a vorbit,
făcându-mă să înţeleg că adevărata fericire
o pot găsi doar în Hristos, şi mi-am predat
viaţa în mâna Lui. Totuşi, aveam o problemă...
Ştiam că urma să aibă loc un botez, dar
eu vroiam să mai amân. Mă gândeam
„Sunt mântuită oricum. Mi-e bine aşa...
O să mă botez, dar să mai treacă ceva
timp. Încă nu sunt suficient de bună”, dar
apoi am înţeles că nu mai am ce să aştept,
şi am decis să Îl mărturisesc pe Dumnezeu
ca Domnul şi Mântuitorul meu, în apa
botezului.
De când El domneşte în inima mea,
viaţa mea a căpătat un sens. El a umplut
golul din sufletul meu, şi sunt fericită şi
împlinită numai datorită Lui!
Blanka Zah

„Dar Dumnezeuzeu îşi arată dragostea faţă
de noi prin faptul că pe când eram noi încă
păcătoşi Hristos a murit pentru noi” Romani 5:8
„Fiindca atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat...”

Ioan 3:16

„Poţi să dai fără să iubeşti
dar nu poţi iubi fără să dai”
Rick Warren – „Viaţă condusă de scopuri”

D

umnezeu ne iubeşte mult! Scriptura este plină de versete care
ne arată lămurit dragostea Lui
pentru noi. Dar farmecul şi unicitatea
dragostei Lui o găsim în faptul că El ne-a
demonstrat că ne-a iubit “pe când eram
noi încă păcătoşi”, trimiţându-L pe Fiul
Său Isus Hristos ca să moară pentru noi.
Deşi avea puterea sa refuze, Fiul a renunţat la viaţa Lui supunându-se Tatălui.
Privind la relaţia dintre DumnezeuTatăl şi Isus Hristos-Fiul rămân uimită,

de-a dreptul fascinată de dragostea Tatălui
faţă de Fiul si de cea a Fiului faţă de Tată.
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu
poate face nimic de la Sine. El nu face
decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face
Tatăl face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl
iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face.” Ioan
5:19-20
Dumnezeu ne cere şi nouă să urmăm
exemplul Domnului Isus. Dragostea înseamnă renunţare la eul nostru, la orgoliile noastre, la confortul nostru, la ţelurile
noastre, de fapt renunţare la viaţa noastră
oferindu-i-o Lui.”
De aceea haideţi să ne dăm pe noi înşine, în intregime lui Dumnezeu, să nu-L
întristăm pe Duhul Sfânt care este în noi
şi să ne iubim unii pe alţii aşa cum Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte pe noi.

Tabita Morar

Sufletul omului este ca o fortăreaţă,
este greu de cucerit.

L

a „uşa” lui sosesc multe semnale
ajutătoare, „indicatoare” şi parcă
adeseori sufletul ramâne la fel
deoarece poarta se deschide doar pe dinăuntru.
În toată această zbatere şi luptă, Harul
Său reprezintă un suport important, un
fir călăuzitor pentru suflet. Dacă „uşa” inimii nu se dechide, harul lui Dumnezeu ltceva. Într-un mod fin şi delicat,
respectând liberul arbitru al fiecărei persoane, harul Său va aştepta să-si faca simţită prezenţa. El va fi suficient de sensibil
şi înţelept să aştepte ca fiinţa umană să-şi
recunoască starea decăzută.

Din păcate, omul este suficient de
orgolios şi încăpăţânat pentru a accepta
schimbarea. Schimbarea. Şi datorită acestei delicateţi Dumnezeieşti, aşteaptă, ca
poate îi este teamă, dar Dumnezeu cu o
delicateţe perfectă îi spune: hai deschide
să vezi! Afară te aşteaptă însuşi ISUS
HRISTOS, mântuirea, cerul şi ÎMPĂRĂŢIA lui DUMNEZEU.
Cu multă iscusinţă şi dibăcie, El este
Acela care îţi dă putere şi te eliberează de
tenebrele trecutului, de neputinţa şi neîncrederea pe care o aveai în tine şi simţi
puterea DUMNEZEIASCĂ care te pătrunde cu DELICATEŢE. Zâna Meţac
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O să mă botez, dar să mai treacă ceva
timp. Încă nu sunt suficient de bună”, dar
apoi am înţeles că nu mai am ce să aştept,
şi am decis să Îl mărturisesc pe Dumnezeu
ca Domnul şi Mântuitorul meu, în apa
botezului.
De când El domneşte în inima mea,
viaţa mea a căpătat un sens. El a umplut
golul din sufletul meu, şi sunt fericită şi
împlinită numai datorită Lui!
Blanka Zah

„Dar Dumnezeuzeu îşi arată dragostea faţă
de noi prin faptul că pe când eram noi încă
păcătoşi Hristos a murit pentru noi” Romani 5:8
„Fiindca atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea că a dat...”

Ioan 3:16

„Poţi să dai fără să iubeşti
dar nu poţi iubi fără să dai”
Rick Warren – „Viaţă condusă de scopuri”

D

umnezeu ne iubeşte mult! Scriptura este plină de versete care
ne arată lămurit dragostea Lui
pentru noi. Dar farmecul şi unicitatea
dragostei Lui o găsim în faptul că El ne-a
demonstrat că ne-a iubit “pe când eram
noi încă păcătoşi”, trimiţându-L pe Fiul
Său Isus Hristos ca să moară pentru noi.
Deşi avea puterea sa refuze, Fiul a renunţat la viaţa Lui supunându-se Tatălui.
Privind la relaţia dintre DumnezeuTatăl şi Isus Hristos-Fiul rămân uimită,

de-a dreptul fascinată de dragostea Tatălui
faţă de Fiul si de cea a Fiului faţă de Tată.
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu
poate face nimic de la Sine. El nu face
decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face
Tatăl face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl
iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face.” Ioan
5:19-20
Dumnezeu ne cere şi nouă să urmăm
exemplul Domnului Isus. Dragostea înseamnă renunţare la eul nostru, la orgoliile noastre, la confortul nostru, la ţelurile
noastre, de fapt renunţare la viaţa noastră
oferindu-i-o Lui.”
De aceea haideţi să ne dăm pe noi înşine, în intregime lui Dumnezeu, să nu-L
întristăm pe Duhul Sfânt care este în noi
şi să ne iubim unii pe alţii aşa cum Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte pe noi.

Tabita Morar

Sufletul omului este ca o fortăreaţă,
este greu de cucerit.

L

a „uşa” lui sosesc multe semnale
ajutătoare, „indicatoare” şi parcă
adeseori sufletul ramâne la fel
deoarece poarta se deschide doar pe dinăuntru.
În toată această zbatere şi luptă, Harul
Său reprezintă un suport important, un
fir călăuzitor pentru suflet. Dacă „uşa” inimii nu se dechide, harul lui Dumnezeu ltceva. Într-un mod fin şi delicat,
respectând liberul arbitru al fiecărei persoane, harul Său va aştepta să-si faca simţită prezenţa. El va fi suficient de sensibil
şi înţelept să aştepte ca fiinţa umană să-şi
recunoască starea decăzută.

Din păcate, omul este suficient de
orgolios şi încăpăţânat pentru a accepta
schimbarea. Schimbarea. Şi datorită acestei delicateţi Dumnezeieşti, aşteaptă, ca
poate îi este teamă, dar Dumnezeu cu o
delicateţe perfectă îi spune: hai deschide
să vezi! Afară te aşteaptă însuşi ISUS
HRISTOS, mântuirea, cerul şi ÎMPĂRĂŢIA lui DUMNEZEU.
Cu multă iscusinţă şi dibăcie, El este
Acela care îţi dă putere şi te eliberează de
tenebrele trecutului, de neputinţa şi neîncrederea pe care o aveai în tine şi simţi
puterea DUMNEZEIASCĂ care te pătrunde cu DELICATEŢE. Zâna Meţac
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Evrei 10:14:

P

„Căci printr-o singură jertfă El a făcut

rivirea ori percepţia lumii din
jurul nostru este adeseori copleşitoare.
Se exercită o presiune enormă asupra
minţii şi a emoţiilor noastre.
Dacă nu te conformezi sistemului de
valori al acestei lumi, eşti exclus şi mar-
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buie să facă este să creadă.
„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)
„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta
pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei
fi mântuit.“ (Romani 10:9)
Orbiţi de Satana şi ancoraţi în propriile tradiţii şi obiceiuri mai degrabă decât
în Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt
surprinşi să afle că mântuirea nu se capătă în urma unor eforturi umane intense,
nici urmând tot felul de ritualuri costisitoare, nici prin eforturi personale ci prin
credinţa în Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu.
Să fie oare o piedică vestea bună că
pentru a fi iertaţi de către Dumnezeu şi
a reintra în graţiile Lui, El a pregătit în
Cristos o mântuire perfectă, la care nu
poate fi adăugat nimic?
Ceea ce-ţi cere Dumnezeu ca să poţi
fi copilul Său este credinţa.
Lui Naaman îi trebuia credinţă.
Femeia care căuta cu disperare vindecare avea nevoie de credinţă.
Slăbănogului de la scăldătoare îi trebuia credinţă. Omul cu mâna uscată trebuia să creadă. Tâlharul de pe cruce a
trebuit să creadă.
Ca să te poată mântui, Dumnezeu a
făcut absolut totul. Acum El doar te invită să crezi.
Ţi se pare prea simplu să crezi?

Continuare din pag. 1

unei fetiţe sclave, caută vindecare la
Dumnezeul lui Israel.
Îndrumat la prorocul Elisei, acesta i-a
spus în modul cel mai simplu că pentru
a fi vindecat trebuie doar să se scalde scufundându-se de şapte ori în apele Iordanului.
Însă pe cât de uşoară s-a dovedit a fi soluţia vindecării, pe atât de dificilă s-a dovedit a fi puterea de a crede a lui Naaman.
Încărcat cu o mulţime de prejudecăţi
şi obişnuit cu tot felul de ritualuri păgâne, generalul era urmărit de preconcepţiile personale privind modul în care ar
trebui să se producă vindecarea sa.
Pe lângă acest lucru, faptul că a fost
rănit în orgoliul său din cauză că nu l-a
întâmpinat însuşi profetul Domnului,
dovedea că nu suferea doar de lepră fizică
ci şi de lepra mândriei mult mai gravă decât prima, datorită naturii ei spirituale.
Naaman n-a înţeles că deşi actul vindecării era lipsit de ceremonial sau orice
alte incantaţii, şansa vindecării sale sta în
măreţia şi puterea unui Dumnezeu viu
care era gata să intervină atunci când el
ar fi vrut să creadă.
Oare nu continuă această problemă să
bântuie şi mintea multora în zilele noastre?
Atunci când oamenii sunt confruntaţi
cu adevărul Evangheliei care prezintă atât
mânia lui Dumnezeu cât şi dragostea Lui,
făcându-i pe oameni conştienţi că trebuie
să se pocăiască, celor mai mulţi li se pare
prea simplu când află că tot ceea ce tre-

ginalizat.
Trăim vremuri tulburi iar mintea este
asediată de o mulţime de gânduri pesimiste care sapă tot mai adânc în conştiinţă, neputinţa şi non-valoarea umană.
Emoţiile noastre sunt cuprinse de tristeţe si amărăciune. Te simţi dezamăgit.

Ţi-ai luat pauza de
dragoste azi?
Ioan 15:9 „Cum m-a iubit pe mine Tatăl,
dragostea Mea.”
a serviciu este des întâlnit să ai
pauză de cafea, pauză de masă,
pauză de ceai, sau pentru mers la
toaletă. De ce să nu facem la fel şi în viaţa
spirituală? Să ne luăm un timp pentru
pauza de dragoste.
Ce este o pauză de dragoste? Este timpul care-l iei ca să te bucuri şi să te hrăneşti din dragostea pe care o are Isus
pentru tine. La orice oră din zi, oriunde
te-ai afla, găseşte un loc liniştit şi hrăneştete cu dragostea lui Isus. Simplu, aşează-te
jos şi vorbeşte cu El. Spune-i: „Iţi mulţumesc Isuse că mă iubeşti. Nimic din
ceea mi se poate întâmpla, nu Te poate lua
prin surprindere, căci Tu cunoşti totul cu
privire la viaţa mea.
Atunci când eu nu m-am putut salva,
Tu ai murit pentru mine. Ţi-ai dat viaţa
pentru mine. Ce altceva nu ai face pentru
mine?”
Asemenea pauze de dragoste sunt specificate în Vechiul Testament când Aaron,
marele preot şi fiii săi, mâncau pieptul animalului ars ca jertfă pe altar (Levitic
7:31). Pieptul animalului vorbeşte despre
dragostea lui Isus. Azi tu eşti un preot în
faţa lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:6), deci

L

aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în
petrece timp hrănindu-te cu dragostea
Lui. Simte-te întărit şi susţinut de dragostea Lui. Isus este Marele nostru Preot azi.
O parte din natura Sa reprezintă dragoste,
milă şi îndurare. El găseşte plăcerea în a
ne iubi şi în acelaşi timp se hrăneşte din
dragostea Sa pentru noi.
A te hrăni cu dragostea Lui însemnă a
înţelege modul în care El te-a iubit când
era răstignit pentru păcatele tale pe cruce.
Atunci când lucrurile în jurul tău nu
merg prea bine, nu-i permite diavolului
să-ţi spună: „Oare Dumnezeu te iubeşte,
dacă permite să ţi se întâmple asemenea
lucruri?” Prietene, interpretează dragostea
Lui Dumnezeu pentru tine în lumina crucii, nu a circumstanţelor actuale.
Prietene, în timpul zilei, când îţi merge rău la lucru, când afacerea merge prost,
când apar probleme sau eşti descurajat,
opreşte totul şi ia o pauză de dragoste cu
Isus. Lasă-L pe Isus să te iubească!
Promite-ţi că te vei bucura de dragostea Lui.
Aşează-te la pieptul Lui, odiheşte-te în
El şi hrăneşte-te din dragostea Lui pentru
Tine.
Mioara si Mihai Dumitru.

desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”
Nimicul lumii pare a-ţi fi tovarăş şi ai vrea
să ai valoare.
Doar Cuvântul DOMNULUI te poate scoate din această stare.
Atunci când îl citeşti, afli că în ochii
DOMNULUI, ai cea mai mare valoare
posibilă pe care cineva ţi-o poate da aici

pe pamânt Acesta este Dumnezeu! Înaintea DOMNULUI suntem fiinţe nepreţuite.
Doar El a putut să moară pentru păcatele tale, ca tu să ai speranţă, valoare şi
promisiunea vieţii veşnice.
Ciprian Meţac
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EDITORIAL

Eşti un giuvaer pentru că El este
Tatăl tău...

pastor Daniel Chereji

El te-a creat cu gingăşie şi delicateţe. Ai fost plămădit cu graţie şi sensibilitate! Nici un dumnezeu nu este asemenea Lui! El este Unic! El a pus în
tine o parte din farmecul, raţiunea, creativitatea şi frumuseţea Sa.

A

utenticitatea fiinţei tale nu poate fi replicată în alte persoane.
Valoarea ta rezidă în faptul că
eşti o marcă originală, un unicat, nu un
produs în serie. Porţi în tine pecetea Sa divină. Admiră-L pentru aceasta!
Smereşte-te înaintea Lui şi menţine-ţi
vie fascinaţia cunoaşterii Lui.
Te invit acum, să realizăm împreună
un exerciţiu imaginar. Închipuie-ţi că eşti
afară îmreună cu mine! Peisajul de afară
este mirific! Covorul multicolor de frunze
care s-a aşternut pe jos, nu s-a ţesut la întâmplare! Un ocean de culoare: frunze galbene, roşii, aurii, maronii îţi inundă
privirea şi sufletul parcă prinde aripi… Imaginaţia mea este prea săracă şi searbădă
pentru a putea cuprinde fumuseţea acestei
capodopere din natură.
Cu atât mai mult tu, care însemni şi
valorezi enorm pentru El.
Tandreţea dragostei Lui nu se va sfârşi
niciodată!
Prin fiecare picătură de ploaie, răsărit
de soare, ori cântec de vrăbiuţă, El îţi vorbeşte din nou şi din nou.
Dragostea Sa faţă de tine este desăvârşită, nesfârşită, imuabilă şi veşnică. Ieremia 31:3
Lasă scânteia Sa divină să aprindă în
EVANGHELIZARE
Duminica viitoare la serviciul de după
amiază va predica Evanghelia pastorul Marius Sabou din Cluj şi va cânta grupul de laudă şi închinare al Bisericii Betel din Cluj.
FESTIVITATE
La serviciul de duminică dimineaţa va
avea loc festivitatea de absolvire a studenţilor
de la Şcoala Prorocilor.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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tine focul dragostei Sale. Lasă-te mistuit
de dragostea Lui. Răspunde-I cu iubire, fii
responsabil şi nu irosi atât de uşor harul
Său. Sângele Lui scurs pe cruce pentru păcatele tale este mult prea preţios. El a suferit enorm pentru tine.
Recunoaşte-ţi temerile, înfrângerile şi
limitările. Frânge-te înaintea Lui. Îndrăzneşte să-L apuci de mână şi să păşeşti alături de El prin necunoscut. El te va călăuzi
neîncetat şi îţi va dărui izbândă.
EL te poate înţelege cum nineni altul
nu o poate face. El este Acela care îţi poate
atinge mintea şi inima ta rănită.
El este cel mai bun Psiholog şi Medic.
Oferă consiliere de specialitate, gratuită,
24 din 24 de ore. El nu te va înşela şi
dezamăgi niciodată.
Nu-ţi bate joc de viaţa ta. El suferă şi
acum pentru păcatul tău.
Nu-ţi irosi cele mai frumoase clipe din
viaţă trăind oricum!
Răspunde chemării Lui şi începe să te
bucuri de tot ce a pregătit El pentru tine.
Doar să te încrezi în El.
Nu-L îndepărta de lângă tine, cândva
s-ar putea să fie prea târziu.
Doamne ai milă de noi şi fii glorificat
pentru dragostea Ta nepătrunsă!

Prea simplu
să crezi?

Claudia Virginia Hosu

ANUNŢURI

Luni
Miercuri
Joi
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică

- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 18 Şcoala Prorocilor
- ora 9 Şcoala Prorocilor
- ora 17 Întâlnirea de tineret.
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
Grupurile de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de îmchinare

An XI, nr. 520 din 14 noiembrie 2010

DIN CUPRINS:
pag. 3

Sufletul omului este ca o...

pag. 4

Salvată de Isus

pag. 5

Ţi-ai luat pauza de dragoste azi?

„Elisei a trimis să-i spună printr-un sol:
«Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan;
şi carnea ţi se va face sănătoasă şi vei fi
curat.» Naaman s-a mâniat şi a plecat,
zicând: «Eu credeam că va ieşi la mine,
se va înfăţişa el însuşi, va chema Numele
Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce
mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra.
Nu sunt oare râurile Damascului, Abana
şi Parpar, mai bune decât toate apele lui
Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în
ele şi să mă fac curat?» Şi s-a întors şi a
plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui
s-au apropiat să-i vorbească şi au zis:
„Părinte, dacă prorocul ţi-ar fi cerut un
lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai
mult trebuie să faci ce ţi-a spus: «Scaldăte, şi vei fi curat.»“
(2 Împãraţi 5:10-13)
Naaman era un renumit general sirian bolnav de lepră care ajuns în situaţie disperată, prin mărturia Continuare pag. 2

