BUCURAŢI-VĂ ÎN DOMNUL !

EDITORIAL

„pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut,
credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi
cu o bucurie negrăită şi strălucită…“
1 Petru 1:8
Pentru a reda un zâmbet este nevoie de
17 muşchi ai feţei şi pentru a exprima o
stare de tristeţe, 43 de muşchi lucrează
împreună. Care este starea dumneavoastră
în acest moment? Bucurie sau tristeţe?
Când deschid Cuvântul Domnului în
Plângerile lui Ieremia capitolul 3, versetele
22 şi 23, inima mi se umple de bucurie
pentru că „bunătăţile Domnului nu s-au
sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se
înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia
Ta este atât de mare!“. Aceasta îmi conferă
o pace lăuntrică şi-mi redă zâmbetul şi bucuria mântuirii.
Chiar dacă Dumnezeu îngăduie în viaţa
noastră încercări, tot prin El găsim şi
soluţia la problemele noastre. Este foarte
important să mergi înaintea Domnului cu

poverile, îngrijorările care te apasă, să le
abandonezi în braţul Său, pentru că El
este Acela care poartă de grijă vieţilor
noastre. Dacă vrei să simţi bucuria intensă
a părtăşiei cu Dumnezeu, trebuie să
strângi cuvântul Lui în inima ta, din zorii
dimineţii, pe parcursul zilei, până noaptea
târziu.
Uneori suntem prea preocupaţi cu problemele cotidiene şi diavolul şiret se
strecoară şi ne fură bucuria părtăşiei cu
Dumnezeu. Cât de privilegiaţi suntem că
noi avem pe Duhul Sfânt care ne
călăuzeşte, ne avertizează, cu “susurul Său
blând.” Îmi doresc ca acest susur blând să
ne vorbească fiecăruia dintre noi, să ne
apropie mai mult de El, pentru că înaintea
feţei Lui sunt bucurii nespuse. Domnul a
făcut lucruri mari pentru mine şi de aceea
sunt plin de bucurie.
Marius Buruian

Sfaturi pentru tineri şi nu
numai...

~ Oglinda reflectă faţa omului, dar cine
este el cu adevărat se vede din prietenii pe
care şi-i alege.
~ În momentele de bucurie laudă-L pe
Dumnezeu. În momentele grele caută-L
pe Dumnezeu. În momentele de tăcere
închină-te înaintea lui Dumnezeu. În momentele dureroase încrede-te în Dumnezeu. În orice moment mulţumeşte-i lui
Dumnezeu !

~ Mai bine singur, decât într-o companie
greşită.
~Spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi
spun cine eşti. Dacă te însoţeşti cu lupii,
vei învăţa să urlii. Dar dacă te însoţeşti cu
vulturii, vei învăţa să te avânţi spre
înălţimi.
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CU HAINELE
CURATE

An XIII, nr. 612 din 19 august 2012

Anunţuri
Joi

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :

Duminică
Duminică
Duminică

ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

Încurajaţi-vă unii pe alţii

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”
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Cu dor, din America

„Totuşi ai în Sardes câteva nume care
nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla
împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb,
fiindcă sunt vrednici.“
Apocalipsa 3:4
Nici un om nu se poate mântui singur. Dumnezeu este Cel care îi poate
mântui pe oameni. Îmbrăcaţi prin
naştere naturală cu hainele păcatului şi
alegând apoi păcatul în mod deliberat,
este imposibil să dobândim mântuirea
prin propriile noastre forţe.
Dumnezeu a făcut însă ceea ce noi
nu puteam face singuri. El ne-a curăţat
de păcate prin sângele Fiului Său Isus
Cristos. În acest fel ne-a sfinţit,
îmbrăcându-ne cu hainele neprihănirii.
Abia în momentul în care Dumnezeu ne
iartă şi ne sfinţeşte putem sta cu capul
ridicat deoarece plata pentru păcat a fost
plătită de Domnul însuşi.
Însă odată curăţaţi Continuare pag. 2

păcatului şi nici măcar nu arată că le
pasă şi nici nu dau semne că ar dori
schimbarea.
Cercetează-te, priveşte-te în lumina
Cuvântului, analizează-ţi starea. Nu
cumva te-ai lăsat mânjit de gânduri,
de vorbe sau fapte care nu sunt pe
placul lui Dumnezeu?
Pocăieşte-te, cere-ţi iertare, arată
părere de rău pentru orice lucru comis
împotriva voii lui Dumnezeu. Spală-te,
curăţă-te şi fii hotărât să umbli în
sfinţenia Domnului. Odată ce Dumnezeu te-a îmbrăcat în hainele albe ale
neprihănirii tu nu mai eşti al lumii. Tu
aparţii Domnului. Comportă-te şi
umblă prin lume în conformitate cu
statutul tău. Să nu uiţi că doar cei ce
şi-au păstrat hainele nepătate vor umbla
veşnicia împreună cu Domnul, îmbrăcaţi
în alb ca semn al vredniciei şi răsplăţii.

Botezul

Procesul de scufundare în apă semnifică
faptul că omul vechi este spălat în sângele
Domnului Isus, devenind o făptura nouă,
curată, schimbându-şi calea de la moarte
la viaţă. Născut din nou, omul este privilegiat de bucuria mântuirii şi de siguranţa
vieţii veşnice promise de Domnul Isus.
Doresc ca fiecare om, născut din nou,
să îşi continue calea pe care a ales să
meargă şi Domnul să-l întărească zilnic în
umblarea lui.
"Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!
Şi legea Ta este în fundul inimi mele"
Psalmul 40:8.
Adelina Silaghi

Botezul are o importanţă deosebită în
viaţa creştinului deoarece semnifică, în
primul rând, împlinirea Cuvântului lui
Dumnezeu.
"Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit;
dar cine nu va crede, va fi osândit" Marcu
16:16
În al doilea rând, este un legământ între
Domnul şi tine, prin care mărturiseşti cu
gura ta că Îl accepţi ca Domn şi Mântuitor personal în viaţa ta.
"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
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avem obligaţia să ne păstrăm curaţi. Un
copil al lui Dumnezeu înnoit şi schimbat
în natura lui spirituală nu mai poate
umbla cu indolenţă prin lumea
păcatului, mânjindu-se cu spurcăciunile
deşertăciunii asemenea unei fiinţe neregenerate.
Dumnezeu promite să-i aibă alături
de Sine, umblând în părtăşie cu cei care
au ştiut să-şi păzească hainele nemânjite.
A avea hainele curate nu înseamnă să
fii fără păcat ci să ştii să te pocăieşti de
orice păcat care îşi face simţită prezenţa
în tine. Înseamnă hotărârea de a trăi în
sfinţenie, iar când apare păcatul în mod
cu totul accidental, să te grăbeşti la
soluţia stabilită de Dumnezeu pentru
curăţarea păcatelor, adică la sângele
Domnului Isus unde prin mărturisire,
pocăinţă şi renunţare poţi găsi iertare
deplină.
Este trist să vezi oameni care au
pretenţia că sunt ai Domnului dar umblă
cu hainele murdărite de noroiul

pastor Daniel Chereji

CU DOR, DIN AMERICA
Vă salut cu pace şi cu dragoste. Am
constatat zilele astea că unul din lucrurile care îmi lipsesc cu desăvârşire este
biserica. Nu fac referire aici la biserica
universală şi nici chiar la clădirea bisericii Biruinţa. Îmi este dor să văd oamenii care au început să mă cunoască,
trecând de orice barieră ce viza trecutul
meu sau de orice prejudecată( si pe
restul îi iubesc). Sunt binecuvântat de
Dumnezeu într-o manieră extraordinară
şi am un timp minunat din foarte multe
puncte de vedere, am un loc de muncă,
o casă "călduroasă" (în care nu plătesc
chirie), şi oameni care mă iubesc şi prin
care Dumnezeu lucrează.
Am avut un timp greu aici pentru că
de cele mai multe ori nu am avut
părtăşie. Prea des se întâmplă ca oamenii
să aibă timp pentru orice altceva dar nu
şi pentru Dumnezeu. De la muncă la
mass media la tot ce înseamnă publicitate, viaţa cotidiană în orice domeniu,
oamenii caută să îL evite pe Dumnezeu.
Mă bucură faptul că El nu ne părăseşte
şi că ne ţine în mâna Sa orice ar fi.
Vreau să vă reamintesc că şi eu sunt o

Rugaţi-vă :
- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul adunării
- pentru servicii divine înălţătoare în
care să fie onorat numele Domnului
- pentru o închinare centrată pe Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt
- pentru cei ce vor veni la închinare:să

minusculă parte din biserica din Baia
Mare, dar care vrea să trăiască împreună
cu voi pentru acelaşi scop: apropierea
noastră faţă de sfinţenia Lui să fie cât
mai grabnică, ca să primim priceperea şi
înţelepciunea cu care să acţionăm întrun mediu infect şi pătruns până în cele
mai mici colţişoare de diavol.
Vă salut cu Psalmul 90, un psalm care
a fost un refugiu, o amintire a promisiunilor mai mult decât excepţionale pe
care le face Dumnezeu celor ce Îl iubesc.
Îmi doresc să vă revăd cu acelaşi zâmbet
plin de speranţă, cu pacea Duhului Sfânt
şi mânat de acelaşi fior al dragostei lui
Dumnezeu.
Fiţi binecuvântaţi cu toţii.
Ovidiu Sava
vină cu credinţă, să îşi arunce îngrijorările asupra Domnului, să fie atenţi la Cuvânt, să găsească răspuns la întrebările şi
frământările lor, să plece de aici schimbaţi
- pentru pastorul bisericii: putere, călăuzire, sănătate.
- pentru zădărnicirea planurilor Diavolului

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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