Cât de mult a preţuit Dumnezeu lumea
şi cât de puţini sunt cei care fac voia Lui.
Oamenii ar vrea şi ei să facă ceva să-şi
ispăşească păcatele: prin post, să facă tot
felul de mătănii, milostenii, spovedanie.
Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune
lămurit că mântuirea nu stă în ceea ce ar
putea face omul ci în ceea ce a făcut Domnul Isus Cristos, răstignindu-se pentru
noi. Cât de împlinit a fost Dumnezeu
când a zis despre Domnul Isus: „Pe când
vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor
luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit
un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea:
de El să ascultaţi!” (Matei 17:5). Tot aşa de
mulţumit va fi şi de credincioşii care
trăiesc curat, smerit, în pace, dragoste şi
adorare.
Domnul să ne ajute să ajungem la o
stare plină de adorare faţă de Dumnezeul
şi Tatăl nostru. Amin.
Elena Negrean

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)
Cristos a făcut tot ce era necesar mântuirii, de aceea singurul lucru pe care ni-l

pretinde Dumnezeu pentru a primi mântuirea Sa este: să credem în Domnul Isus
Cristos. A crede în El este un act de
voinţă, înseamnă a te îndrepta direct şi
personal către Isus Cristos pentru mântuire. A Lui să fie slava, gloria şi onoarea.
Amin!
Nelu Cirţiu
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Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. În
ea găsim Calea mântuirii noastre. Prin
auzirea
Cuvântului
se
capătă
credinţa.„Astfel, credinţa vine în urma
auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Hristos.“ (Romani 10:17). „Căci prin har
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.“ (Efeseni 2:8). Ce minunat e să te
ştii mântuit, împăcat cu Dumnezeu, câtă
bucurie şi pace sufletească!
Tu mă priveşti înduioşat
Şi îmi arăţi o-aşa iubire…
Sunt mântuit…ce fericire:
Păcatul tot mi-a fost iertat!
„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). Atât de mult este preţuit
omul mântuit, încât este ridicat la rangul
de copil al lui Dumnezeu. Ce măreaţă
siguranţă pentru copiii lui Dumnezeu cât
timp Biblia este pentru ei busola care
orientează corabia vieţii lor.
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EDITORIAL

ÎNCOTRO?
„Inima îmi zice din partea Ta:
„Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta,
Doamne, o caut!“
Psalmi 27:8

An XIII, nr. 610 din 05 august 2012

Anunţuri

Joi
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Îngăduiţi-vă unii pe alţii
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

DIN CUPRINS:
pag. 2
pag. 3

Mântuirea
În aşteptarea Domnului
Isus

George Gallup spunea: “Dacă accentul secolului XX a fost pe spaţiul exterior,
accentul secolului XXI ar trebui să se concretizeze pe cel interior.”
Cu siguranţă suntem conştienţi de
realitatea inevitabilă şi incontestabilă a
dezintegrării clipelor şi a anilor care dispar ca un abur înşelător, singura
constantă rămânând alergarea…Această
goană continuă după împlinirea vieţii,
care din păcate, în cele mai multe cazuri
este direcţionată greşit, oamenii
lăsându-se conduşi de propriile fantasme, alergând bezmetic, fără sens,
după himere, iluzii care nu au ca scop
decât amăgirea temporară.
Totuşi, în lumea noastră există
o sete insaţiabilă penContinuare pag. 2

Mântuirea
1. Ce este mai precis mântuirea?
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui
Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care
crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;“
(Romani 1:16)
a. Mântuirea înseamnă siguranţă, eliberare şi apărare de pericole sau de distrugere. Cuvântul lui Dumnezeu arată
clar cât de păcătos este omul şi cât de mare
este Dumnezeu. El afirmă fără echivoc că
Dumnezeu numai prin harul, îndurarea şi
dragostea Lui, S-a plecat să mântuiască o
rasă umană moartă în păcate, un neam
care îl ura.
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16:11)
Ca să mergem împotriva direcţiei
vieţii, trebuie să experimentăm o întoarcere cu toată fiinţa noastră în
direcţia
opusă,
lăsându-ne
transformaţi, purificaţi de realitatea
mântuirii şi a Celui care a iniţiat acest
lucru. Lumea în care trăim şi-a pierdut
busola care indică adevărata direcţie şi se
clatină într-o mare de incertitudini, tocmai din cauză că ceea ce caută cu ardoare
nu are o direcţie potrivită.
Însă, soluţionarea vine din partea
Creatorului nostru, care Şi-a sacrificat
Unicul Fiu, pentru ca noi, să găsim
răspunsul pe care îl căutăm cu atâta sete,
împlinirea după care tânjim, oferindu-ne
un sens, o direcţie, un scop, o destinaţie
care nu cunoaşte efemeritatea sau aspectele iluzorii ale unei căutări lipsite de
înţeles. Noi, însă, am găsit răspunsul:
„Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa
Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut!“
(Psalmi 27:8)
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tru realitatea spirituală, pentru o profunzime a vieţii, a găsirii unui înţeles semnificativ. Chiar şi o privire întâmplătoare
asupra peisajului cultural autohton relevă
faptul că fiinţa omenească tânjeşte după
o fericire invariabilă, care să aibă capacitatea de a-l împlini în totalitate, o
legătură spirituală, care să îi oferă o
direcţie, un sens.
Satisfacerea nevoilor sufleteşti, precum şi schimbarea frecvenţei de undă
pentru a-L putea auzi pe Creator este
esenţială. Reprezintă oxigenul pentru
mintea frământată de incertitudine, dualism şi obosită de forme goale, care nu
dispun de nici o fundaţie solidă.
Sunt atât de multe suflete pustii care
trăiesc într-un pustiu de suflet, pe care
societatea îl promovează la rang înalt,
hrănind iluzii fără temei şi amăgindu-se
că deţin, pentru o clipă ceva. Dar valoarea acestui lucru neconcretizat nici nu
poate fi comparată cu deţinerea
Adevărului, care oferă perspectivă şi sens.
„Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui,
căutaţi necurmat faţa Lui!“ (1 Cronici

Rut Chereji
b. Cred cu tărie că mântuirea se bazează
pe cuvântul lui Dumnezeu şi este exclusiv
actul lui Dumnezeu, prin care El, prin îndurarea şi harul Său, îi răscumpără veşnic
pe credincioşii Săi aleşi şi îi eliberează de
păcatul lor şi de moartea spirituală, prin
lucrarea de răscumpărare săvârşită de Isus
Cristos odată pentru totdeauna pe crucea
de la Calvar. Mântuirea nu se referă la
respectul de sine, nu înseamnă
sentimentalism.
2. De ce este împărţită mântuirea?
Pentru că mântuirea are de a face cu
păcatul şi cu Mântuitorul. „Dacă
mărturiseşti deci cu gura ta
Continuare pag. 4

În aşteptarea Domnului Isus
La Golgota, Dumnezeu Tatăl nostru
ceresc a obţinut o mare biruinţă. Prin
jertfa Domnului Isus, păcatele întregii
lumi au fost ispăşite. Din robi ai
păcatului, am devenit copii de Dumnezeu, răscumpăraţi prin Sfânt sângele
Său. „Ştim bine că omul nostru cel vechi
a fost răstignit împreună cu El, pentru ca
trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi
ai păcatului;“ (Romani 6:6) Cuântul lui
Dumnezeu accentuează în Romani 6:6
importanţa lucrării de mântuire. La
cruce s-a dat o crâncenă bătălie în care
păcatul nu mai are putere asupra noastră
şi prin învierea Domnului Isus avem o
viaţă nouă care îşi are izvorul de binecuvântare nesecat ce se revarsă mereu şi
mereu spre noi, prin puterea de a ne
întări paşii pe calea credinţei, de a ne
călăuzi şi de a ne umple inimile de bucuria mântuirii. Noi nu suntem lăsaţi
singuri, ci avem un Mântuitor în persoana Domnului Isus, un Mijlocitor la
tronul harului, care şi în ziua de azi
mijloceşte pentru noi. Diavolul este
mereu în acţiune, continuându-şi scopul
de a înşela şi distruge pe copiii lui Dumnezeu. Însă, acţiunile sale sunt demascate de Biblia, care mereu ne învaţă cum
să trăim, cum putem să ne apărăm şi
cum să facem faţă tuturor provocărilor
şi acţiunilor subtile ale diavolului.
Noi suntem biruitori prin jertfa Domnului Isus, trăind şi punând în practică
Cuvântul Lui, iubind adevărul, respectând legile şi poruncile Lui, împletind
credinţa cu fapta şi cu fapta cunoştinţa
şi cu cunoştinţa înfrânarea, cu în-

frânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de
fraţi, iubirea de oameni. Răsplata este
mare pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu
sincer, au o relaţie personală cu Domnul
Isus şi sunt pasionaţi ca prin trăirea, vorbirea, gândirea şi toate acţiunile lor să
dea dovadă că fac parte din familia copiilor Lui Dumnezeu. Felul în care se
derulează evenimentele istorice, politice
şi sociale ne demonstrează că Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus
este Fiul Său, nu este o teorie despre care
vorbesc unii sau alţii, ci este Mântuitorul sufletelor noastre şi nimeni în universul acesta nu putea să ne mântuiască
şi că Lui i s-a dat toată puterea în cer şi
pe pământ. Biblia ne vorbeşte despre a
doua venire a lui Isus, care este gata să
vină. Însă, de această dată va veni ca
Judecător pentru cei care au respins
mântuirea şi pentru cei care nu au crezut
întreg Cuvântul Său. Pentru că toate
profeţiile înscrise pe paginile Bibliei s-au
împlinit şi pentru că a doua venire este
foarte aproape, trebuie să fim pregătiţi.
Avem toate motivele să ne sfinţim
vieţile, să ne verificăm gândurile şi să ne
îndemnăm unii pe alţii la dragoste şi
fapte bune. Mântuirea noastră a tuturor,
este prin har, dorinţa Tatălui nostru este
aceea de a fi sfinţi, căci El este Sfânt.
Doresc din toată inima ca harul şi
pacea să ne fie înmulţite şi cu toţi dintr-o inimă şi în unitatea Duhului Sfânt
să strigăm: Vino, Doamne Isuse! Toţi cei
care vor auzi să zică: Vino, Doamne
Isuse, sufletul meu te aşteaptă! Amin
Maria Ciobanu
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