„Pulsul” săptămânii - de vineri până vineri
Vinerea trecută fratele pastor a predicat la evanghelizare în Valcău de Jos, Sălaj. Ruth şi Daniel s-au mutat în Bucureşti. Tot
vineri şi sâmbătă(26,27 martie) au avut loc cursuri la Şcoala Prorocilor, a fost predat
cursul de Apologetică. Fratele Dan Matei a fost bolnav, Domnul să-l vindece. Duminica
intrării Domnului Isus în Ierusalim. Au cântat spre slava Domnului corul bisericii şi
copiii de la Clubul Awana. A predicat Mark Foster. La studiul biblic s-au prezentat mărturii ca ilustrare a modului în care Cristos schimbă vieţile oamenilor. Luni comitetul a
fost la Şomcuta pentru lucrarea de construcţie a clădirii bisericii. Tot luni a venit pe lume Rebeca Lăcătuş, le dorim sănătate şi lui Anca şi lui Rebeca. Bolnavi în trupul Domnului: Gavril şi Viorica Romoce, Irina Covaci, Vasile Rus. Marţi după amiază fratele
Nicu, Blanka, Radu şi fratele pastor au fost la Penitenciarul Baia Mare unde au cântat
şi au predicat Evanghelia pentru cei din spatele gratiilor. Joia Mare. Biserica s-a adunat
în număr frumos la închinare. Fratele Daniel a predicat din Matei 26:17-30 despre Sărbătoarea Cinei Domnului.În Făureşti şi Nistru fraţii au avut de asemenea Cina Domnului. Vinerea Mare. Este o zi închinată Domnului. Majoritatea bisericii este în post. Ne
pregătim să întâmpinăm învierea. Copiii se bucură de o săptămână de vacanţă.
Există patru grădini în
care au avut loc întâmplări
de seamă în Biblie
Grădina ezitării divine. Aceasta este grădina Ghetsimani, unde Cel Divin ezită, şovăie în faţa preţului enorm al răscumpărării
omului. Dar este şi grădina hotărârii, a deciziei înfruntării problemei – crucea.
Grădina victoriei divine. Aceasta este
grădina mormântului gol şi a Domnului înviat. Nici tu şi nici eu nu mai trebuie să umblăm în grădina păcătuirii, nici în grădina
conştiinţei care ne înfruntă căci, de vreme
ce Domnul nostru a trecut din grădina ezitării în cea a victoriei, şi noi suntem îndreptăţiţi să ne plimbăm prin această grădină cu
Domnul cel Înviat.
Spune despre lumea ta şi despre inima
ta: această lume – şi inima mea – nu este un
loc pentru păcat, căci în grădina aceasta a
umblat Dumnezeu. Şi păstreză grădina
aceasta numai pentru El!
E. Stanley Jones - Viaţă din abundenţă
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a înviat!

„Acolo era o grădină”
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rădina păcătuirii. În răcoarea
zilei, când Dumnezeu se plimba
prin grădina Edenului, Adam şi
Eva erau înspăimântaţi şi se ascunseseră de
Dumnezeu. Le era frică, deoarece neascultarea intrase în grădina aceea.
Grădina conştiinţei care înfruntă. Când
regele Ahab, după ce i-a luat lui Nabot via,
s-a dus să o ia în stăpânire, era într-o stare
de mare veselie. Îi reuşise planul: grădina era
a lui. Dar în grădină i-a apărut în faţă chipul
aspru al profetului Ilie, reprezentând conştiinţa naţiunii. „M-ai găsit, vrăjmaşule?” a exclamat tulburat Ahab. Ilie îl tulbura şi îi
strica întotdeauna planurile atât de bine
puse la punct. Când vrei să iei în stăpânire
grădina răului, aşteaptă-te să te întâlneşti cu
conştiinţa înfuriată care te înfruntă. Ea îţi
va strica bucuria la care te aşteptai acolo în
grădină.
Biserica Creştină Baptistă
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ANUNŢURI

Luni
Marţi
Joi
Sâmbătă
Duminică

- ora 10 şi 17 Servicii de închinare
- ora 18 Studiu cu familiile
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 18 Întâlnirea de tineret
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare
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MOARTE ŞI
ÎNVIERE
pastor Daniel Chereji
„Noi deci, prin botezul în moartea Lui,
am fost îngropaţi împreună cu El, pentru
ca, după cum Hristos a înviat din morţi,
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o
viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut
una cu El, printr-o moarte asemănătoare
cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.“
(Romani 6:4-5)

oartea şi învierea lui Cristos
nu trebuie despărţite. Dacă
n-ar fi fost moarte nu exista
înviere, iar ca să poată fi înviere, mai
întâi trebuia să existe moarte.
Mântuirea noastră are de-a face atât
cu moartea cât şi cu învierea Sa. Noi
suntem chemaţi să ne identificăm cu
Isus Cristos atât prin moartea Lui cât şi
prin viaţa Lui.
Trebuie să ştim că nu se pot bucura
cu adevărat de înviere cei care nu s-au făcut mai întâi părtaşi morţii lui Cristos.
Doar moartea este cea care poate pune capăt puterii păcatului şi unei vieţi
trăite departe de voia lui Dumnezeu.
Moartea noastră se produce în momentul în care acceptăm prin credinţă
faptul că Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu
a murit în locul nostru, adică luând vina
păcatelor noastre asupra Sa a murit
moartea noastră. Actul credinţei în El face ca moartea Lui să fie considerată şi
moartea noastră.
În mod categoric, acel eveniment
pune capăt vieţii de
Continuare pag. 2

Lucrarea lui
Hristos are o
legatură specială
cu moartea,
învierea,
înălţarea, şi
glorificarea Sa.

MOARTEA ŞI
DOMNULUI

“Moartea lui Hristos este
considerată o lucrare pe care
El a îndeplinit-o , deoarece ea
nu a venit asupra Lui
în mod inevitabil sau pe
nepregătite, ci mai
degrabă a fost
rezultatul unei
alegeri hotărâte din
partea Sa, atunci
când ar fi putut
să o evite”.
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Aşa după cum Cristos a murit şi
apoi a înviat ca să trăiască pururi pentru Dumnezeu, noi trebuie să călcăm
pe urmele Sale urmând acelaşi tipar.
Dacă am înviat împreună cu Cristos, noi nu mai datorăm nimic firii
pământeşti şi nu avem nicio obligaţie
faţă de patimile dinainte.
Noi nu mai vrem să păcătuim deoarece odată înviaţi cu Cristos ne-am pus
pe noi înşine în slujba lui Dumnezeu făcând din mădularele noastre uneltele neprihănirii.
Noi am murit cu Cristos, iar acum
experimentăm alături de El învierea şi
viaţa.

Continuare din pag. 1

dinainte, îngropând pentru totdeauna
vechiul om supus robiei păcatului.
Dar unirea noastră cu Cristos nu se
rezumă doar la identificarea în moarte şi
implicit la scăparea de pedeapsă ci şi la
trăirea unei vieţi înnoite în calitate de
făpturi noi, scoase de sub puterea păcatului şi de sub dictatura firii pământeşti, capabili să trăim cu Cristos şi pentru
Cristos spre slava lui Dumnezeu Tatăl.
Dacă cineva crede că poate să scape
de păcat şi de consecinţele lui fără să trăiască apoi pentru Dumnezeu, se înşeală.
Se înşeală de asemenea şi cei care cred că
pot trăi cu Cristos dar nu au murit faţă de
omul cel vechi cu patimile şi poftele lui.
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oartea lui Isus este tema multor relatări simbolice biblice ale
Vechiului Testament. În toată
Scriptura avem trasat cu claritate un fir roşu
cu privire la aceasta. Începând cu sacrificiul
lui Abel şi ajungând până la jertfele din timpul lui Iosua, Zorobabel, Neemia.
Toate aceste jertfe ne aţintesc privirea în
viitor spre jertfa de pe Calvar. Avem şi Profeţi care indicau jertfa lui Hristos-Isaia (Isaia
53:5), Zaharia (Zaharia 11:12).
În Noul Testament epistolele fac multe
referiri la acest mare eveniment istoric.
Moartea lui Isus nu a fost un accident sau
o soluţie de ultim moment, ci era în planul
de mântuire al lui Dumnezeu.Ea a fost împlinirea unui scop strâns legat de întruparea
lui Isus, care a fost un mijloc pentru atingerea acestui scop. Acest scop suprem este răs-

O dovadă de netăgăduit a învierii Domnului Isus este mormântul gol-Marcu-16:1.
Isus a prezis învierea Sa (Matei-12:40), iar la mormânt îngerii
declară că Isus a înviat exact aşa cum le spusese-Luca-24:6-8.
În toată istoria această înviere a fost şi este unică. Isus Hristos a
înviat în trup de slavă, S-a înălţat la cer şi stă la dreapta Tatălui.

Isus a mărturisit că a venit Să-şi dea viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi (Marcu-10:45),
fiind Mielul de jertfă (Ioan-10:15-18).
Moartea lui Isus satisface justiţia lui Dumnezeu. Numai prin ea a putut Dumnezeu să
fie drept. Deasemenea să-l îndreptăţească pe
păcătos (Romani-3:25).
Justiţia lui Dumnezeu trebuie respectată.
Prin moartea lui Isus este îndeplinită această
condiţie pe deplin. Tot odata este satisfăcută
şi Legea lui Dumnezeu. Numai Isus a putut
împlini cererile Legii Divine ca
reprezentat şi înlocuitor al nostruRomani (10:3-4).
Moartea lui Isus este o ispăşire
şi o împăcare între om şi Dumnezeu, este un preţ plătit pentru noi;
Matei-20:28, este eliberarea noastră de sub
robia păcatului.Toate acestea au fost plătite
cu un preţ de sânge care a spălat, curăţit
totul, spre slava şi gloria lui Dumnezeu şi
mântuirea noastră.
Acest preţ de răscumpărare, nu a fost
plătit lui satan, ci lui Dumnezeu. Diavolul
nu poate avea nicio pretenţie legală asupra
păcătosului, în concluzie nu trebuie să i se
dea nimic ca preţ pentru eliberarea noastră.
Numai îndurarea lui Dumnezeu şi Harul Său au putut plăti preţul de răscumpărare care se impunea să fie plătit de justiţia
lui Dumnezeu.
Trebuie să fim convinşi că suntem răscumpăraţi numai şi numai prin jertfa Domnului Isus Hristos. Înmormântarea lui Isus
a fost şi o dovadă a morţii Sale, dar şi o pregătire a învierii Sale.
Învierea lui Isus a fost o minune. El a înviat în trup, o înviere reală, care nu ţine de
domeniul fantasticului. Multe teorii încearcă să umbrească acest mare adevăr, dar fără
nicio şansă.
Radu Oanţă

ÎNVIEREA
ISUS
cumpararea celor pierduţi prin moartea lui
Isus pe cruce.
Evanghelia înseamnă vestea bună, iar
Pavel face referire la Evanghelie, costând în
moartea şi învierea lui Isus Hristos.
Învăţătura şi pildele lui Isus ne arată păcatul nostru, scoţând în evidenţă nevoia de
a avea un Mântuitor.
Moartea lui Isus este esenţială pentru
mântuirea noastră, exact aşa cum sămânţa
trebuie să moară pentru a putea aduce rod.
Dumnezeu în dreptatea şi justiţia Sa Divină “nu poate ierta păcatul doar pe baza
pocăinţei păcătosului”, ci numai după ce
pedeapsa a fost aplicată şi plătită. Aici intervine moartea lui Isus Hristos (Isaia 53:10).
Nu trebuie să uităm că Isus nu a murit
pentru pacatele Sale, ci pentru păcatele noastre (Ev-4:15; 1Petru-2:22; Romani-5:8).
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