Creştinii din Dallas provocaţi ŞTIRI CREŞTINE
să se dezbrace de haina religiei
Un păstor din Dallas, Ga., încurajează Creștinii să se dezbrace de
haina religiei lor și să devină urmași autentici ai lui Cristos.
După 22 ani de implicare în lucrare, Brian Bloye de la West Ridge
Church a văzut mulţi oameni care pretind a fi creștini dar neștiind ce
înseamnă să fii un creștin autentic.

P

astorul din Dallas, fondatorul
bisericii West Ridge din 1997, a
crescut într-o familie religioasă.
Modul lui de a fi creștin era să urmeze un
set de reguli sau o listă: citește Biblia,
mergi la Biserică, nu avea relaţii intime
înainte de căsătorie, nu asculta muzică de
prost gust și nu fuma sau consuma alcool.
El era lipit la această listă.
El explică ”Nu era nimic legat de a-l
mulţumi pe Dumnezeu. Era totul doar o
listă cu reguli”.
Motivaţia sa pentru a trăi ca un
Creștin era bazată pe mândrie și frica de a
fi pedepsit de Dumnezeu. Plus nu dorea
să își dezamăgească părinţii, în mod special pentru că tatăl său dorea să devină
misionar.
“Totuși totul era doar o religie,” spune
Bloye, adăugând că s-a simţit gol în final.
Religia nu creează urmași devotaţi total lui
Isus Cristos. Unicul lucru ce face este să
creeze mai mulţi oameni religioși. De
multe ori, creează ”oameni urâţi regilioși”,
spune el.
În 1987 Bloye a luat decizia – nu decizia de a fi salvat căci asta deja a făcut-o
demult- dar o decizie care implică dediBiserica Creştină Baptistă
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care totală și o decizie la care încă mulţi
creștini ezită.

”Tot ce vrea Dumnezeu este
dedicare totală”, a subliniat el.
Aceasta înseamnă, să dai totul
lui Dumnezeu.. Pentru cineva
care a fost creștin timp de 32 de
ani, am aflat că dedicarea
incompletă nu merge.”.
Dedicarea totală, este ”cel mai deștept
și mai rezonabil lucru pe care poţi să îl faci
știind ce a făcut Cristos pentru noi”, a
spus el. Dedicare totală este ”un canal prin
care binecuvântările cele mai frumoase și
mai mari ale lui Dumnezeu curg”.
Și motivaţia este mila lui Dumnezeu,
dragostea Sa și mulţumire, și nu frică.
”Dumnezeu nu dorește doar prezenţa ta
la biserică, banii tăi, timpul tău pentru a
citi Biblia… lista ta religioasă. Unicul
lucru pe care îl vrea El ești TU. Acesta este
unicul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de
la tine” a mai adăugat el.
Sursa: www.stiricrestine.ro

ANUNŢURI

Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU
NOU NĂSCUŢII CARE
MOR NEBOTEZAŢI
pastor Daniel Chereji
Ca şi cum drama morţii copilaşilor abia
născuţi n-ar fi suficientă pentru părinţi, la
aceasta se adaugă şi amărăciunea provocată
de practica Bisericii Ortodoxe care a anunţat
că bebeluşii nu pot fi înmormântaţi cu slujbă
religioasă pentru că nu au fost botezaţi.

”Nu se poate da nici o derogare,
pentru că, din punctul de vedere
al Bisericii, nu sunt creştini şi nu
poţi da derogare decât pentru cineva care
face parte din aceeaşi credinţă. Se oficiază doar o slujbă de pomenire pentru copiii nebotezaţi, pentru credinţa părinţilor”,
a declarat unul dintre reprezentanţii oficiali ortodocşi.
Încă din Evul Mediu s-a susţinut
ideea conform căreia sufletele celor nebotezaţi care mor merg în iad. De aici a
rezultat practica botezului copiilor mici
care susţine că nu este nevoie de credinţă
din partea copilaşilor, aceasta fiind înlocuită de sacrament în sine.
Această soluţie adoptată este însă în
totalitate falsă, artificială şi în profund
dezacord cu învăţătura Bibliei.
Botezul nu poate în nici un caz să
funcţioneze ca şi un substitut pentru credinţă. Tiparul Noului Testament ne descoperă că întotdeauna botezul era precedat
de credinţa celui care accepta să fie botezat.
Acei oameni au făcut dovada activă că întrunesc condiţi- Continuare pag. 2

„Cine va crede şi se va boteza
va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit.“

(Marcu 16:16)

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei
au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui
Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să
facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi
fiecare din voi să fie botezat în Numele
lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh.“ (Faptele apostolilor 2:37-38)
„Cei ce au primit propovăduirea lui au
fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii
de suflete.“ (Faptele apostolilor 2:41)
„Dar când au crezut pe Filip, care
propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos,
au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.“
(Faptele apostolilor 8:12)
„Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa
lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.“ (Faptele apostolilor 18:8)
Tâlharul care a murit pe cruce odată
cu Isus Cristos, a avut ocazia ca în ultimele clipe din viaţă să creadă în Cristos,
Acesta făcându-i măreaţa promisiune:
„astăzi vei fi cu Mine în rai”. I-a refuzat
Cristos intrarea în rai pe motiv că nu era
botezat? În mod cert că nu, deşi dacă ar
mai fi trăit în mod sigur că tâlharul n-ar
fi ezitat să accepte botezul.
Trebuie să ştim cu toţii că nu ne
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putem amăgi trăind cu ideea că un botez neconform Cuvântului lui Dumnezeu, care nu este precedat de
mărturia unei credinţe autentice poate
să ne asigure un loc în cer.
Ritualurile sau orice alte eforturi
umane nu pot înlocui credinţa din inimă.
„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. Căci prin credinţa din inimă se
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire,“ (Romani
10:9-10)
Soluţia pentru ca noi şi copiii noştri
să nu ajungem în iad, nu este să ne ascundem în spatele unor ritualuri lipsite
de viaţă care nu îşi au rostul dacă nu sunt
aşezate în ordinea stabilită de Domnul.
De aceea fiecare părinte ar trebui să se
grăbească în transmiterea adevărului
Scripturii copiilor săi pentru ca atunci
când aceştia pot deosebi binele de rău şi
sunt capabili să ia decizii pentru viaţa lor
să poată auzi limpede chemarea lui
Dumnezeu la mântuire şi să accepte lucrarea harului în viaţa lor.
În privinţa nou născuţilor care mor
nebotezaţi avem deplina convingere că
aceştia nu vor ajunge nicidecum în iad,
dimpotrivă se bucură de binecuvântările
raiului în prezenţa lui Dumnezeu.
Ceea ce ne face să credem cu tărie
acest lucru nu sunt sentimentele noastre
nici părţi ale unei tradiţii omeneşti meşteşugit alcătuite ci însuşi Cuvântul lui
Dumnezeu.
În primul rând noi credem că aşa după cum afirmă Biblia judecăţile lui Dumnezeu sunt drepte. „Şi am auzit altarul
zicând: „Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!”“ (Apocalipsa 16:7)
Prin urmare Dumnezeu va judeca fiecare persoană în funcţie de cunoaşterea

Continuare din pag. 1

ile mântuirii adică pocăinţa şi credinţa,
pentru a le putea fi administat botezul ca
mărturie publică a regenerării lor care s-a
produs mai înainte.
Scriptura subliniază fără echivoc faptul că numai credinţa personală în Cristos este premisa corectă pentru săvârşirea
actului botezului.

Cere-i lui Dumnezeu
lucruri mari!

CALENDAR DE RUGĂCIUNE

n

Musulmanii din România
Rugaţi-vă pentru emigranţii din ţărle
musulmane veniţi în România să-L accepte pe Cristos ca Mântuitor personal şă
să devină misionari pentru ţările natale.
n

Botswana
Botswana, numele oficial, Republica
Botswana este o ţară din partea de sud a
Africii.
Rugaţi-vă pentru bolnavii de SIDA şi
pentru familiile lor, ca Dumnezeu să se atingă de ei şi să le schimbe viaţa.
n

Creştinii din Somalia au nevoie de
rugăciune pe perioada Ramadanului
Comunitatea creștină subterană din
Somalia cere creștinilor din întreaga lume
să se roage pentru siguranţa lor în timpul
lunii sfinte a musulmanilor. Puţinii creştini din Somalia sunt persecutaţi de către
islamiștii extremiști. Ni se cere să ne
rugăm pentru ca ei să poată trăi în pace
cu vecinii lor musulmani. Ramadanul a
început în 11 august și se va încheia în
data de 9 septembrie. „Suntem numiţi
criminali. Ce crimă am comis noi? Suntem creștini! Noi suferim din cauza a ceea
ce credem”, a spus un creștin somalez, al
Picătura de înţelepciune

cărui nume nu este dat din motive de securitate. (Open Doors)
Somalia este una dintre ţările cele mai
lipsite de legi din lume. Haosul și conflictele tribale au afectat ţara în ultimele
două decenii. Ţara suferă, de asemenea, de
o criză umanitară iar 40% din populaţie
depind de asistenţă externă, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite. Populaţia somaleză este aproape în totalitate formată
din musulmani suniţi.
Sursa: www.christianpost.com

Familia

Familia este nucleul civilizaţiei. Will Durant
Familia este prezenţa esenţială, acel ceva care nu te părăseşte niciodată, chiar dacă
constaţi că trebuie să o părăseşti. Bill Buford
O familie este un loc unde principiile sunt ciocănite şi ascuţite pe nicovala vieţii
de zi cu zi. Charles Swindoll
Familia este ceea ce face ca omul să treacă de le egoism la altruism. Auguste Compte
O căsnicie fericită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul, femeia şi Dumnezeu. Cecil Myers
Este nevoie de doi pentru a face o casnicie să fie un succes şi doar de unul pentru
a o transforma într-un eşec. Herbert Samuel
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(Matei 18:3)
Apoi tot Domnul Isus vorbind atât
despre copii cât şi despre credincioşi,
afirmă că aceştia au fiecare îngeri protectori care sunt în cer. „Feriţi-vă să
nu defăimaţi nici măcar pe unul din
aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor
în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu
care este în ceruri.“ (Matei 18:10)
Cum ar putea ajunge aceşti micuţi în
iad când îngerii lor păzitori sunt în
prezenţa lui Dumnezeu?
Când ne confruntăm cu astfel de întrebări dificile suntem obligaţi să ne
smerim înaintea lui Dumnezeu bazaţi nu
pe părerile şi dogmele noastre ci pe caracterul Său iubitor, drept, sfânt, care nu
ne dezamăgeşte niciodată, conştienţi că
El nu va acţiona sub nici o formă contrar
caracterului şi promisiunilor Sale. Iar
când vrem să aflăm adevăruri fundamentale nu trebuie să le căutăm în mintea şi
inima oamenilor, care sunt infinit mai
mici în comparaţie cu mintea şi inima lui
Dumnezeu, ci mai degrabă răspunsul se
află în Cuvântul Său.

Continuare din pag. 2

pe care aceasta a avut-o, această cunoaştere referindu-se atât la cunoaşterea Cuvântului, cunoaşterea din conştiinţă, cât
şi la capacităţile intelectuale.
„Cui i s-a dat mult, i se va cere mult;
şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere
mai mult.“ (Luca 12:48). Este evident că
pedeapsa sau răsplata veşnică vor fi proporţionale cu gradul de cunoaştere şi responsabilitate al fiecărei persoane în parte.
Trimiterea acestor copilaşi în iad nu
ar fi în conformitate nu doar cu dreptatea
lui Dumnezeu dar nici cu dragostea Lui
deoarece aceştia nu au avut ocazia să decidă perspectiva vieţii lor veşnice.
„Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să
vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia
cerurilor este a celor ca ei.”“ (Matei
19:14)
Cristos însuşi a făcut referire la inocenţa copilaşilor, îndemnându-i pe oameni să caute curăţenia şi nevinovăţia
acestora. „şi le-a zis: „Adevărat vă spun
că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu
şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu
niciun chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor.“

Gânduri în atmosfera vacanţei (II)

T

recerea de la amtosfera tensionată şi extenuantă a examenelor,
la atmosfera de repaus a vacanţei şcolare şi a activităţilor în biserici, a fost
destul de bruscă, şi parcă cu o senzaţie că
ceva lipseşte. Şi aşa, mintea, care nu acceptă
încetinirea activităţii, caută noi direcţii,
cum ar fi tabere, drumeţii, noi relaţii, etc…
Fiind prima mea vacanţă de creştin,
am de gând să împletesc plăcutul cu utilul, concret: vreau ca pe lângă “odihna activă” a vacanţei, să fiu şi să depun o mărturie
vie a ceea ce a făcut Domnul Isus cu fiinţa
mea. Cred că e foarte important să nu las
vacanţa să mă despartă de tinerii creştini,
să continuu să mă hrănesc spiritual, să
conduc şi pe alţii la Domnul Cristos pentru a fi mântuiţi, şi să leg noi relaţii. Biserica BIRUINŢA este biserica mea de
acasă. Nu aş vrea să ajungeţi să fiţi separaţi
de biserica de aici, pentru a o preţui, şi în
mod special pe pastor, fratele Daniel Chereji. Dumnezeu să binecuvânteze biserica
Biruinţa. Amin!
Marian Băbaş

Î

„Şi Isus le-a zis: «Lăsaţi copilaşii să
vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia
cerurilor este a celor ca ei.»“
(Matei 19:14)
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n ultima vreme am meditat la cât
de uşor putem avea o viaţă duplicitară. Cât de uşor poate să ne intereseze mai mult reputaţia, decât caracterul,
cât de importante pot deveni laudele din
gura oamenilor!
Un moment de neveghere, o clipă în
care ne luăm privirea de la Sursă şi deja
ne gândim câte merite avem, cine suntem
noi. Şi ce am fi fără Fiul lui Dumnezeu?
Prin El viaţa noastră are sens şi semnificaţie şi numai conectaţi la El vom deveni
tot mai asemănători cu El şi vom putea
lumina întunericul din această lume.
În faţa lui Dumnezeu totul e gol şi
descoperit, El ne cunoaşte inima, mai bine decât noi şi ştie cum suntem în adân-
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V

ara aceasta a însemnat mult
pentru mine. Am legat prietenii noi, ceea ce m-a ajutat să ies
din rutina şcolii. Aparent vacanţa înseamnă relaxare, dar în acelaşi timp este şi o
oportunitate de a învăţa multe lucruri noi,
de a te distra şi de a-ţi face multe schiţe
pentru viitor. Pentru vacanţă este o provocare să trăieşti prezentul, să uiţi trecutul şi
să te concentrezi pe viitor. Este aşa de liniştitor să ştii că Singurul care îţi poate
asigura un viitor strălucitor, o viaţă veşnică şi loialitate deplină este Dumnezeu.
El este singurul în care poţi avea încredere
şi Unicul care îţi poate îndeplini dorinţele
şi asculta frământările.
Ne place să ne facem atâtea vise legate
de viitor şi să desenăm atât de detaliat fiecare pas pe care vrem să-l facem, ne punem
aşa de mare încredere în următorii ani, încât
uităm noţiunea timpului în care trăim acum.
Cu toate acestea El ne aduce mereu aminte
că totul este în mâna Lui şi că nu putem face
nimic fară ştirea Lui.
Naomi Zaharie
continuare din 1 august 2010
cul sufletului nostru.
O relaţie strânsă şi vie cu Creatorul
nostru, ne va transforma caracterele şi
vom fi plăcuţi înaintea Lui, asta ne va ajuta să spunem adevărul din inimă şi să nu
acceptăm compromisuri.
Viaţa noastră e ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu, nu mai trăim noi, ci Hristos
trebuie să trăiască în noi, atunci, dezbrăcaţi de orice merite, vom putea umbla
smeriţi cu Tatăl nostru în călătoria noastră
pe pământ, până Îl vom vedea faţă în faţă
în veşnicie.
“Voi sunteţi lumina lumii. O cetate
aşezată pe un munte, nu poate să rămână
ascunsă”. Matei 5:14
Anca Borzási
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El este singurul în care poţi avea încredere
şi Unicul care îţi poate îndeplini dorinţele
şi asculta frământările.
Ne place să ne facem atâtea vise legate
de viitor şi să desenăm atât de detaliat fiecare pas pe care vrem să-l facem, ne punem
aşa de mare încredere în următorii ani, încât
uităm noţiunea timpului în care trăim acum.
Cu toate acestea El ne aduce mereu aminte
că totul este în mâna Lui şi că nu putem face
nimic fară ştirea Lui.
Naomi Zaharie
continuare din 1 august 2010
cul sufletului nostru.
O relaţie strânsă şi vie cu Creatorul
nostru, ne va transforma caracterele şi
vom fi plăcuţi înaintea Lui, asta ne va ajuta să spunem adevărul din inimă şi să nu
acceptăm compromisuri.
Viaţa noastră e ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu, nu mai trăim noi, ci Hristos
trebuie să trăiască în noi, atunci, dezbrăcaţi de orice merite, vom putea umbla
smeriţi cu Tatăl nostru în călătoria noastră
pe pământ, până Îl vom vedea faţă în faţă
în veşnicie.
“Voi sunteţi lumina lumii. O cetate
aşezată pe un munte, nu poate să rămână
ascunsă”. Matei 5:14
Anca Borzási

„Cine va crede şi se va boteza
va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit.“

(Marcu 16:16)

„După ce au auzit aceste cuvinte, ei
au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui
Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să
facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi
fiecare din voi să fie botezat în Numele
lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh.“ (Faptele apostolilor 2:37-38)
„Cei ce au primit propovăduirea lui au
fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii
de suflete.“ (Faptele apostolilor 2:41)
„Dar când au crezut pe Filip, care
propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos,
au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.“
(Faptele apostolilor 8:12)
„Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa
lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.“ (Faptele apostolilor 18:8)
Tâlharul care a murit pe cruce odată
cu Isus Cristos, a avut ocazia ca în ultimele clipe din viaţă să creadă în Cristos,
Acesta făcându-i măreaţa promisiune:
„astăzi vei fi cu Mine în rai”. I-a refuzat
Cristos intrarea în rai pe motiv că nu era
botezat? În mod cert că nu, deşi dacă ar
mai fi trăit în mod sigur că tâlharul n-ar
fi ezitat să accepte botezul.
Trebuie să ştim cu toţii că nu ne
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putem amăgi trăind cu ideea că un botez neconform Cuvântului lui Dumnezeu, care nu este precedat de
mărturia unei credinţe autentice poate
să ne asigure un loc în cer.
Ritualurile sau orice alte eforturi
umane nu pot înlocui credinţa din inimă.
„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. Căci prin credinţa din inimă se
capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea
cu gura se ajunge la mântuire,“ (Romani
10:9-10)
Soluţia pentru ca noi şi copiii noştri
să nu ajungem în iad, nu este să ne ascundem în spatele unor ritualuri lipsite
de viaţă care nu îşi au rostul dacă nu sunt
aşezate în ordinea stabilită de Domnul.
De aceea fiecare părinte ar trebui să se
grăbească în transmiterea adevărului
Scripturii copiilor săi pentru ca atunci
când aceştia pot deosebi binele de rău şi
sunt capabili să ia decizii pentru viaţa lor
să poată auzi limpede chemarea lui
Dumnezeu la mântuire şi să accepte lucrarea harului în viaţa lor.
În privinţa nou născuţilor care mor
nebotezaţi avem deplina convingere că
aceştia nu vor ajunge nicidecum în iad,
dimpotrivă se bucură de binecuvântările
raiului în prezenţa lui Dumnezeu.
Ceea ce ne face să credem cu tărie
acest lucru nu sunt sentimentele noastre
nici părţi ale unei tradiţii omeneşti meşteşugit alcătuite ci însuşi Cuvântul lui
Dumnezeu.
În primul rând noi credem că aşa după cum afirmă Biblia judecăţile lui Dumnezeu sunt drepte. „Şi am auzit altarul
zicând: „Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!”“ (Apocalipsa 16:7)
Prin urmare Dumnezeu va judeca fiecare persoană în funcţie de cunoaşterea
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ile mântuirii adică pocăinţa şi credinţa,
pentru a le putea fi administat botezul ca
mărturie publică a regenerării lor care s-a
produs mai înainte.
Scriptura subliniază fără echivoc faptul că numai credinţa personală în Cristos este premisa corectă pentru săvârşirea
actului botezului.

Cere-i lui Dumnezeu
lucruri mari!

CALENDAR DE RUGĂCIUNE

n

Musulmanii din România
Rugaţi-vă pentru emigranţii din ţărle
musulmane veniţi în România să-L accepte pe Cristos ca Mântuitor personal şă
să devină misionari pentru ţările natale.
n

Botswana
Botswana, numele oficial, Republica
Botswana este o ţară din partea de sud a
Africii.
Rugaţi-vă pentru bolnavii de SIDA şi
pentru familiile lor, ca Dumnezeu să se atingă de ei şi să le schimbe viaţa.
n

Creştinii din Somalia au nevoie de
rugăciune pe perioada Ramadanului
Comunitatea creștină subterană din
Somalia cere creștinilor din întreaga lume
să se roage pentru siguranţa lor în timpul
lunii sfinte a musulmanilor. Puţinii creştini din Somalia sunt persecutaţi de către
islamiștii extremiști. Ni se cere să ne
rugăm pentru ca ei să poată trăi în pace
cu vecinii lor musulmani. Ramadanul a
început în 11 august și se va încheia în
data de 9 septembrie. „Suntem numiţi
criminali. Ce crimă am comis noi? Suntem creștini! Noi suferim din cauza a ceea
ce credem”, a spus un creștin somalez, al
Picătura de înţelepciune

cărui nume nu este dat din motive de securitate. (Open Doors)
Somalia este una dintre ţările cele mai
lipsite de legi din lume. Haosul și conflictele tribale au afectat ţara în ultimele
două decenii. Ţara suferă, de asemenea, de
o criză umanitară iar 40% din populaţie
depind de asistenţă externă, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite. Populaţia somaleză este aproape în totalitate formată
din musulmani suniţi.
Sursa: www.christianpost.com

Familia

Familia este nucleul civilizaţiei. Will Durant
Familia este prezenţa esenţială, acel ceva care nu te părăseşte niciodată, chiar dacă
constaţi că trebuie să o părăseşti. Bill Buford
O familie este un loc unde principiile sunt ciocănite şi ascuţite pe nicovala vieţii
de zi cu zi. Charles Swindoll
Familia este ceea ce face ca omul să treacă de le egoism la altruism. Auguste Compte
O căsnicie fericită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul, femeia şi Dumnezeu. Cecil Myers
Este nevoie de doi pentru a face o casnicie să fie un succes şi doar de unul pentru
a o transforma într-un eşec. Herbert Samuel
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Creştinii din Dallas provocaţi ŞTIRI CREŞTINE
să se dezbrace de haina religiei
Un păstor din Dallas, Ga., încurajează Creștinii să se dezbrace de
haina religiei lor și să devină urmași autentici ai lui Cristos.
După 22 ani de implicare în lucrare, Brian Bloye de la West Ridge
Church a văzut mulţi oameni care pretind a fi creștini dar neștiind ce
înseamnă să fii un creștin autentic.

P

astorul din Dallas, fondatorul
bisericii West Ridge din 1997, a
crescut într-o familie religioasă.
Modul lui de a fi creștin era să urmeze un
set de reguli sau o listă: citește Biblia,
mergi la Biserică, nu avea relaţii intime
înainte de căsătorie, nu asculta muzică de
prost gust și nu fuma sau consuma alcool.
El era lipit la această listă.
El explică ”Nu era nimic legat de a-l
mulţumi pe Dumnezeu. Era totul doar o
listă cu reguli”.
Motivaţia sa pentru a trăi ca un
Creștin era bazată pe mândrie și frica de a
fi pedepsit de Dumnezeu. Plus nu dorea
să își dezamăgească părinţii, în mod special pentru că tatăl său dorea să devină
misionar.
“Totuși totul era doar o religie,” spune
Bloye, adăugând că s-a simţit gol în final.
Religia nu creează urmași devotaţi total lui
Isus Cristos. Unicul lucru ce face este să
creeze mai mulţi oameni religioși. De
multe ori, creează ”oameni urâţi regilioși”,
spune el.
În 1987 Bloye a luat decizia – nu decizia de a fi salvat căci asta deja a făcut-o
demult- dar o decizie care implică dediBiserica Creştină Baptistă
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Cere-i lui Dumnezeu lucruri mari
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care totală și o decizie la care încă mulţi
creștini ezită.

”Tot ce vrea Dumnezeu este
dedicare totală”, a subliniat el.
Aceasta înseamnă, să dai totul
lui Dumnezeu.. Pentru cineva
care a fost creștin timp de 32 de
ani, am aflat că dedicarea
incompletă nu merge.”.
Dedicarea totală, este ”cel mai deștept
și mai rezonabil lucru pe care poţi să îl faci
știind ce a făcut Cristos pentru noi”, a
spus el. Dedicare totală este ”un canal prin
care binecuvântările cele mai frumoase și
mai mari ale lui Dumnezeu curg”.
Și motivaţia este mila lui Dumnezeu,
dragostea Sa și mulţumire, și nu frică.
”Dumnezeu nu dorește doar prezenţa ta
la biserică, banii tăi, timpul tău pentru a
citi Biblia… lista ta religioasă. Unicul
lucru pe care îl vrea El ești TU. Acesta este
unicul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de
la tine” a mai adăugat el.
Sursa: www.stiricrestine.ro

ANUNŢURI

Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU
NOU NĂSCUŢII CARE
MOR NEBOTEZAŢI
pastor Daniel Chereji
Ca şi cum drama morţii copilaşilor abia
născuţi n-ar fi suficientă pentru părinţi, la
aceasta se adaugă şi amărăciunea provocată
de practica Bisericii Ortodoxe care a anunţat
că bebeluşii nu pot fi înmormântaţi cu slujbă
religioasă pentru că nu au fost botezaţi.

”Nu se poate da nici o derogare,
pentru că, din punctul de vedere
al Bisericii, nu sunt creştini şi nu
poţi da derogare decât pentru cineva care
face parte din aceeaşi credinţă. Se oficiază doar o slujbă de pomenire pentru copiii nebotezaţi, pentru credinţa părinţilor”,
a declarat unul dintre reprezentanţii oficiali ortodocşi.
Încă din Evul Mediu s-a susţinut
ideea conform căreia sufletele celor nebotezaţi care mor merg în iad. De aici a
rezultat practica botezului copiilor mici
care susţine că nu este nevoie de credinţă
din partea copilaşilor, aceasta fiind înlocuită de sacrament în sine.
Această soluţie adoptată este însă în
totalitate falsă, artificială şi în profund
dezacord cu învăţătura Bibliei.
Botezul nu poate în nici un caz să
funcţioneze ca şi un substitut pentru credinţă. Tiparul Noului Testament ne descoperă că întotdeauna botezul era precedat
de credinţa celui care accepta să fie botezat.
Acei oameni au făcut dovada activă că întrunesc condiţi- Continuare pag. 2

