Încurajarea Domnului
Mulţi dintre noi am fost încurajaţi
într-un moment sau altul de cuvintele lui
Iov care ne asigura că Domnul „ştie ce cale
am de urmat” (Iov 23:10). Există totuşi o
întrebare importantă pe care trebuie să neo punem fiecare: Cum pot să ştiu calea pe
care El doreşte s-o urmez?
Fară îndoială că toţi credem, la modul
general, că Domnul călăuzeşte viata copiilor Săi. Într-adevăr, trebuie să credem lucrul acesta, pentru că Scriptura ne învaţă
aceasta în mod clar. Avem, de exemplu,
promisiunea lui Dumnezeu: „Eu... te voi
învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie
s-o urmezi; te voi sfătui şi voi avea privirea
îndreptată asupra ta ” (Ps.32:8).
Trebuie să avem încredere în ceea ce
promite Domnul, şi dacă avem încredere
înseamnă că avem şi credinţă în Dumnezeu. Viaţa creştină înseamnă a cupla micimea noastră la măreţia Lui, neisprăvirea
noastră la desăvârşirea Lui.
Adeseori, când nu avem credinţă în
propria noastră credinţă, trebuie să avem
credinţă în credinţa şi promisiunile Lui.
Credinţa nu este doar agăţarea noastră
de Dumnezeu, ci este Dumnezeu care ne
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eri (sâmbătă) a avut loc logodna dintre Anca Rus şi Csaba Borzasi. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Nunta va
avea loc în 02 august în localitatea Ip, judeţul Sălaj. Fratele Csaba este pastor asistent la Biserica Baptista Maghiară din
oraşul nostru.
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ţine pe noi. El nu ne va părăsi. În Deuteronom ni se confirmă acest lucru: „Domnul Dumnezeul tău nu te va părăsi”. Mai
mult de atât ne dă siguranţa că în orice
conjunctură a vieţii ne va ocroti, ne va iubi şi va veni în ajutorul nostru: „… nu te
teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare, căci Eu sînt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”
(Isaia 41:10). Indiferent de situaţiile prin
care trecem, Cuvântul lui Dumnezeu este:
„NU TE TEME”!
Roxana Avram

BUN VENIT / WELCOME

Îi salutăm cu toată dragostea pe musafirii noştri dragi din Saint Louis, SUA,
care sunt din nou împreună cu noi:
We are greeting with much love
among us, our dear guests from Saint
Louis, USA, who are with us again:
Charles Murray, Polly and Russ Ewing,
Pat Bullock, Anna Scantlan, Jenny and
John Reynolds, John Shelden, Dave Watson, Jack Smith, Tina Chereji, Ciprian
and Claudia Păduraru.
ANUNŢURI

În perioada 22-26 iunie, se organizează, la Băiţa, tabară creştină. Mai multe informaţii găsiţi la Aurelia Modoc şi Gina Olar.
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CÂT DE MULT ÎŢI PASĂ?
pastor Daniel Chereji

„Au venit la el nişte oameni,
care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din
pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus, şi,
după ce l-au spart, au pogorât pe
acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”“

(Marcu 2:3-5)
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ăcatul acţionează cu o forţă distructivă neobişnuit de puternică în viaţa oamenilor în aşa
fel încât aceştia sunt incapabili să găsească singuri drumul spre Dumnezeu.
În mod providenţial, de cele mai
multe ori Dumnezeu alege alţi oameni
care au experimentat la rândul lor harul
iertării, pentru ca cei care încă suferă de
pe urma păcatului să poată beneficia şi
ei de întâlnirea cu Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu.
Rămânem uimiţi când citim în Scrip-

tură despre credinţa celor patru inşi care
au făcut tot ce le-a stat în putinţă, până
acolo încât au spart acoperişul unei case,
pentru ca prietenul lor să se poată întâlni
cu Cristos şi în acest fel să capete vindecare.
Chiar şi Domnul Isus a fost plin de
admiraţie faţă de aceşti oameni, lăudând
credinţa lor.
Unii merg până acolo încât înţeleg
din cuvintele lui Isus că El ar fi iertat păcatele slăbănogului datorită credinţei celor patru. Acesta este de fapt un argument în favoarea ce- Continuare pag. 2
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lor care contestă faptul că mântuirea este personală şi poate fi obţinută doar prin credinţa fiecărui individ în parte.
Evident, este vorba despre o
eroare, deoarece deşi este adevărat că
Isus l-a vindecat pe cel în cauză „când le-a
văzut credinţa”, El nu i-a avut în vedere doar
pe cei patru, excluzându-l pe slăbănog.
Cu siguranţă că acel bolnav nu a fost
dus acolo cu forţa, adică împotriva voinţei
lui, este posibil ca el să-i fi rugat chiar pe
prietenii săi ca să-l ducă la Isus, deoarece
nu putea merge singur.
Aşa se face că atunci când citim că Isus
le-a văzut credinţa, acest lucru îl include
în primul rând pe slăbănog.
În mod clar, Cristos a avut rolul principal în acest eveniment, dar cei patru rămân eroii necontestaţi ai întâmplării, din
cauza dragostei, perseverenţei şi ingeniozităţii de care au dat dovadă pentru ca prietenul lor să se întâlnească cu Isus.
Cât de mult ne pasă nouă de cei ce au
ajuns „slăbănogiţi” de consecinţele păcatului şi nu pot să ajungă prin propriile puteri acolo unde ar putea căpăta vindecare?
Noi nu avem nici un fel de soluţii miraculoase pentru rezolvarea problemelor
umane, însă îl cunoaştem pe Cel care este
în stare să rezolve orice fel de problemă.
Cu siguranţă că dacă ne-ar păsa mai
mult, dacă am iubi mai mult lumea pierdută, dacă am fi mai plini de iniţiativă şi
credinţă, mult mai mulţi oameni ar ajunge să-l întâlnească pe Mântuitorul.
De multe ori suntem mai degrabă norodul care stă în faţa uşii în loc să fim în
rolul celor patru care n-au vrut să renunţe
până nu şi-au văzut prietenul vindecat şi
mântuit.
Ţie cât de mult îţi pasă?
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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timpul pentru credinţă deplină în Dumnezeu. E timpul să
ne bucurăm de odihna Lui.
Chiar dacă cerul se întunecă din cauza
problemelor, Dumnezeu ştie ce se întâmplă. Trebuie să venim aproape de
El pentru că numai acolo e linişte, siguranţă, împlinire şi pace.
Credinţa noastră e pusă în aceste
vremuri la încercare. Stai strâns lipit de
Dumnezeu şi nu uita că El aduce norii
cu ploaie, dar tot El trimite şi soarele
ca să-ţi limpezească orizontul.
Îndrăzneşte să trăieşti cu adevărat
prin credinţa în Domnul Isus. Credinţa merge dincolo de ceea ce vedem sau
ni se pare că vedem, simţim sau ni se
pare că simţim, credinţa e în sufletul
tău şi în viaţa ta de zi cu zi.
Odihneşte-te, Dumnezeu se îngrijeşte de toate, căci „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu…”.
„Dacă Dumnezeu e pentru noi,
cine va fi împotriva noastră?”
Aurelia Modoc

Într-o zi din săptămâna trecută, privirea mi s-a oprit asupra unei cărţi care se
intitulează, O inimă ca a Mariei, într-o lume ca a Martei. Prima reacţie a fost: ce bine sună, spre asta tânjeşte sufletul meu! Dar
oare e posibil? E posibil să te opreşti o
clipă din alergătura zilnică şi să-ţi găseşti
intimitatea cu Creatorul? Am luat cartea
şi am răsfoit-o, din primele pagini îmi descria starea şi dorinţa cea mai mare a sufletului meu însetat, apoi motivaţia şi necesitatea de a avea un timp cu Dumnezeu în
fiecare zi. La un moment dat a descris întâmplarea din casa Martei din Luca 10:40,
am început s-o admir pe Maria care stătea
la picioarele Domnului Isus şi nu se sătura
să-L asculte, prioritatea ei era intimitatea
cu Dumnezeu din sufragerie, dar m-am
regăsit în personajul celălalt, în Marta, care era mai preocupată de slujirea din bucătărie.
Toată cartea este minunată, dar un pasaj mi-a atras în mod deosebit atenţia: “În
timp ce lumea aplaudă realizările, Dumnezeu doreşte companie. Lumea strigă: Fă

mai mult! Fii tot ceea ce poţi fi! Dar Tatăl
nostru şopteşte: «Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu
sunt Dumnezeu.»
El nu Îşi doreşte atât de mult lucrători,
cât Îşi doreşte fii şi fiice-un popor în care
să-Şi reflecte viaţa. Deoarece suntem
copiii Lui, slujirea din bucătărie va fi rezultatul natural al intimităţii
cu Dumnezeu din sufragerie.”
Citind cartea, am primit răspuns la întrebarea mea: Da, e posibil! Prin puterea
Duhului Sfânt, cerând putere de la Cel
care are toată puterea în cer şi pe pământ.
Alerg spre ţintă pentru premiul chemării
cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
În această lume agitată, care încearcă prin
orice mijloace să ne ţină departe de intimitatea din sufragerie cu Domnul Isus,
cred că trebuie să ne redefinim valorile,
priorităţile şi să facem din relaţia noastră
cu Dumnezeu prioritatea nr. 1, acordându-i timpul cel mai valoros din viaţa
noastră. Domnul să ne ajute la aceasta!
Amin!
Ancuţa Rus

“Petru însă bătea mereu.
Au deschis şi au rămas încremeniţi când l-au văzut”.

Când au deschis uşa şi l-au văzut pe
Petru, s-au mirat de răspunsul rapid pe
care l-au primit. Nu ni se întâmplă şi
nouă adesea să ne îngrijorăm, în loc să
ne bucurăm şi să trăim în realitatea puterii lui Dumnezeu care îşi împlineşte
făgăduinţele?
Dumnezeu este gata să dea binecuvântarea peste lucrul nostru, dacă îndeplinim condiţiile cerute pentru
ascultarea rugăciunii noastre. Ascultarea
de Cuvântul Domnului, ce condiţie
însemnată! Dar este necesar să ne rugăm
cu credinţă. O credinţă puternică? Nu,
ci cât un bob de muştar. Ţinând cont de
aceste condiţii, “dacă ştim că ne ascultă,
orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni
pe lucrurile pe care I le-am cerut” 1 Ioan
5:15.
Gligor Ianos

Fapte 12:16
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Petru era în închisoare, credincioşii
erau adunaţi ca sa ceară eliberarea lui.
Înainte ca ei să fi sfârşit să se roage,
Dumnezeu deja ascultase rugăciunea lor,
dar ei nu au crezut în răspunsul imediat
la rugăciune şi îl lăsau pe Petru să aştepte
în stradă şi să bată degeaba la uşă.
Cât de mult ne asemănăm cu ei! Ne
rugăm şi Îi adresăm o cerere lui Dumnezeu, dar oare credem noi cu adevărat
că El poate şi vrea să ne răspundă? De
câte ori răspunsul este “la uşă”, dar bate
la poarta închisă a necredinţei noastre.
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and Claudia Păduraru.
ANUNŢURI

În perioada 22-26 iunie, se organizează, la Băiţa, tabară creştină. Mai multe informaţii găsiţi la Aurelia Modoc şi Gina Olar.
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CÂT DE MULT ÎŢI PASĂ?
pastor Daniel Chereji

„Au venit la el nişte oameni,
care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din
pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus, şi,
după ce l-au spart, au pogorât pe
acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”“

(Marcu 2:3-5)

P

ăcatul acţionează cu o forţă distructivă neobişnuit de puternică în viaţa oamenilor în aşa
fel încât aceştia sunt incapabili să găsească singuri drumul spre Dumnezeu.
În mod providenţial, de cele mai
multe ori Dumnezeu alege alţi oameni
care au experimentat la rândul lor harul
iertării, pentru ca cei care încă suferă de
pe urma păcatului să poată beneficia şi
ei de întâlnirea cu Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu.
Rămânem uimiţi când citim în Scrip-

tură despre credinţa celor patru inşi care
au făcut tot ce le-a stat în putinţă, până
acolo încât au spart acoperişul unei case,
pentru ca prietenul lor să se poată întâlni
cu Cristos şi în acest fel să capete vindecare.
Chiar şi Domnul Isus a fost plin de
admiraţie faţă de aceşti oameni, lăudând
credinţa lor.
Unii merg până acolo încât înţeleg
din cuvintele lui Isus că El ar fi iertat păcatele slăbănogului datorită credinţei celor patru. Acesta este de fapt un argument în favoarea ce- Continuare pag. 2

