EDITORIAL

Răscumpărat prin sânge

pastor Daniel Chereji

“În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său”

Î

n vechime, atunci când păcătuiau,
izraeliţii trebuiau să aducă jertfe;
trebuia să curgă sânge şi preotul
făcea ispăşire pentru păcatul lor. Ei îşi
aduceau animalul la altar şi acolo îl înjunghiau. Trebuiau să privească agonia,
lupta pentru viaţă şi cum aceasta se scurge
încet din trup. Trebuiau să audă ţipătul,
să vadă spaimele morţii şi să înţeleagă că
aceea este o jertfă înlocuitoare; că viaţa animalului ţine locul vieţii lor.
Au fost mii şi mii de jertfe, au curs
râuri de sânge pentru a acoperi sumedenie
de păcate şi pentru fiecare păcat trebuia o
nouă jertfă. Au trecut astfel sute de ani, şi,
cu toate jertfele, omul era tot păcătos şi
tot nevrednic. Atunci Dumnezeu a privit
cu milă înspre creatura mâinilor Lui şi
pentru că noi nu puteam aduce nici o
jertfă şi nici chiar viaţa noastră întinată nu
merita a fi luată în seama, Şi-a plătit El Sie
Însuşi; a dat un Miel din turma Lui.
Domnul Isus a fost jertfa universală pentru toţi şi pentru totdeauna. El a deschis
porţile Împărăţiei, iar oamenii pot să intre
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
(004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail:
contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Tipografia NTD - Baia Mare
Tel./fax: 0262-222064, 0732-124728
e-mail: tipografie@ntd.ro

4

(Efeseni 1:7)
acum cu năvală. De ce sunt oare atât de
nepăsători? Oare chiar nu înţeleg care a
fost preţul răscumpărării lor? Oare viaţa
unicului Fiu al lui Dumnezeu nu este
destul pentru a înlocui o viaţă păcătoasă
şi pentru a dobândi iertarea pentru ea? Să
fi curs degeaba sângele Domnului Isus
pentru o inimă împietrită?
Pentru acei care L-au primit ca Răscumpărător orice zi este o sărbătoare. Pe
ei nu-i înspăimântă trecerea timpului,
pentru că ştiu spre ce se îndreaptă. Pe ei
nu-i înspăimântă greutăţile vieţii pentru
că au o alta cu mult mai bună. Ei sunt liniştiţi pentru că sunt iertaţi; de aceea nu
încetează să-I mulţumească lui Dumnezeu
pentru “darul Lui nespus de mare” şi Îl
cinstesc pe Isus, Salvatorul lor, amintind
mereu jertfa Lui.
Vlad Nichita

Dreptatea
de la cruce
„Deci fiindcă suntem socotiţi
neprihăniţi, prin credinţă, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul
nostru Isus Hristos.“

(Romani 5:1)
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a urmare a păcatului, omul a
căzut în dizgraţie în ochii lui
Dumnezeu, iar consecinţa
acestui fapt a fost că Dumnezeu l-a izgonit din prezenţa Sa.
Ceea ce a fost mai grav însă era faptul
că îndepărtarea de Domnul l-a plasat pe
om în stare de vrăjmăşie în raport cu
Dumnezeu, iar din punct de vedere spiritual acest lucru i-a adus moartea.
Astfel că dacă vreodată omul ar fi
vrut să reintre în graţiile lui Dumnezeu,
să fie iertat şi să poată sta din nou în prezenţa Lui binecuvântată, aceasta se
putea întâmpla doar dacă Continuare pag. 2

toşi şi nedemni de a sta în prezenţa Sa,
eram consideraţi neprihăniţi.
Tot ceea ce trebuie să facem în urma lucrării de la cruce este să credem.
Ce să credem?
Să credem că mântuirea şi iertarea
din partea lui Dumnezeu nu vin prin
faptele şi realizările noastre, nu le obţinem ca urmare a eforturilor şi căutărilor
personale ci ne este dată prin har.
Să credem cu toată convingerea că
Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu a murit
şi a înviat pentru noi şi în locul nostru,
iar în urma acestei lucrări El ne poate da
viaţa veşnică.
Apoi credinţa adevărată ancorată într-un Cristos viu ne va da putere să trăim
o viaţă nouă, o viaţă schimbată de Duhul
lui Dumnezeu..
Harul mântuirii este că la cruce am
fost împăcaţi cu Dumnezeu. Prin credinţa în El, Cristos ne-a obţinut iertarea,
ne-a oferit mântuirea şi veşnicia.
Aşa a găsit El cu cale să facă dreptate.
O dreptate unică, desăvârşită, favorabilă
şi salvatoare. O dreptate care în timp ce
pe noi nu ne-a costat nimic pe Dumnezeu l-a costat totul. Aceasta este dreptatea
de la cruce.

Christ for Maramureş Maramureş for Christ

Cristos pentru Maramureş Maramureş pentru Cristos

GREETINGS!
e are greeting among us the
team from USA lead by dr.
Carey Hedgpeth. Carey &
Betty Hedgpeth, Bill Hedgpeth, David
Hayes and Ken Hartsell, welcome back
to our city! May the Lord reachly bless
you and your ministry here, in this part
of Romania. We hope that many will receive the new life in Jesus through our
partnership.

alutăm cu drag, prezenţa în mijlocul nostru a echipei de fraţi
din SUA, condusă de fratele dr.
Carey Hedgpeth. Bun (re)venit în oraşul
nostru Carey & Betty Hedgpeth, Bill
Hedgpeth, David Hayes şi Ken Hartsell!
Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o faceţi aici, în această
parte a ţării noastre. Sperăm ca, prin parteneriatul nostru, mulţi oameni să obţină
viaţa nouă în Isus.
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Dumnezeu ar fi vrut să acorde iertare şi
dacă ar fi pedepsit păcatul prin care omul
se murdărise şi atentase la onoarea lui
Dumnezeu.
Problema părea însă de nerezolvat
fiindcă dacă ar fi trebuit să plătim pentru
propriile păcate, acest lucru ar fi însemnat să murim cu toţii şi atunci nu mai era
absolut nici o posibilitate să stăm în prezenţa lui Dumnezeu, fiindcă moartea
ne-ar fi despărţit pentru totdeauna de El.
Dumnezeu a rezolvat această dilemă într-un mod admirabil dar care în acelaşi timp
l-a costat moartea Singurului Său Fiu.
Acceptând de bună voie să moară
pentru păcatele noastre, Isus Cristos ne-a
împăcat cu Dumnezeu.
Nu înseamnă că El este o a treia parte
între noi şi Dumnezeu sau că Tatăl era de
neînduplecat şi Cristos a trebuit să-L îmbuneze.
Cristos murind în locul nostru era
preţul tuturor păcatelor noastre, iar acest
lucru a satisfăcut pe deplin mânia sfântă
a lui Dumnezeu şi a împlinit dreptatea
divină dar în acelaşi timp a fost cea mai
nepreţuită manifestare a dragostei Sale.
De atunci încolo, Dumnezeu a considerat că s-a făcut dreptate. Noi cei păcă-

S

Fiecare părticică din mine se uimea de grandoarea neînsemnătăţii pe
care o aveam într-o lume atât de mare şi în mod paradoxal al preţului
imens ce-l aveam pentru Dumnezeu. Chemarea Lui, în ora aceea de
cercetare dintr-un sfârşit de iulie, m-a determinat să supun fiinţa mea
Celui ce-mi dăduse viaţă, să las sub controlul Lui tot ceea ce eram.

VIAŢĂ VEŞNICĂ!
F

ilosofasem prea mult, cunoşteam
la nivel teoretic atât de mult şi
totodată nu cunoşteam mai
nimic din cine era El. Am vizualizat câteva
dintre aspectele vieţii mele şi am văzut că
atârnam periculos deasupra dezastrului,
iar alegerea să stau undeva la mijloc, între
Dumnezeu şi diavol nu era decât o iluzie.
Tot ceea ce eram, era şubred şi nu aveam
putere să schimb nimic, sau cel puţin aşa
am gândit în acel moment, confruntată
fiind cu rămăşiţele urâte ale vieţii mele pe
care mereu am încercat să le ascund sub o
mască de tânără morală... confruntată cu
ceea ce eram de fapt.
Rămasă fără cuvinte, ţinându-mă
strâns de dorinţa de a-I aparţine, L-am
simţit aproape şi gata să-mi dea putere.
Viaţa mea, din acel punct a început să fie
cioplită şi modelată de mâinile Lui şi lupta
de a încerca să fiu mai bună pentru a

merita Mântuirea ce mi se oferea s-a sfârşit
odată cu realizarea faptului că Domnul
meu nu murise pentru cât eram eu de extraordinară, morală şi bună, ci pentru că
lanţurile păcatului mă ţineau strâns atât
de tare, încât nimeni altcineva nu ar fi
putut să mă elibereze.
Privind în urmă, lacrimile mă
năpădesc mereu, uimită cum El m-a găsit
în acel colţ uitat de lume, ştiind că nu am
meritat nimic din ceea ce El mi-a dăruit
şi îmi dăruieşte, recunoscătoare că viaţa
mea a luat turnuri neaşteptate pe care nu
mi le-aş fi putut închipui vreodată. Căile
Lui sunt nepătrunse şi felul Lui de a
schimba vieţi este spectaculos, fiindcă ne
iubeşte atât de mult şi ne-a iubit atât de
mult încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16).
Lupu Amalia
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