Dumnezeu a făcut ca greutăţile vieţii să ni se
pară mai uşoare.
Prin anii 84’-85’sănătatea mea a fost
afectată într-o proporţie destul de accentuată, prin sistemul nervos periferic şi neurovegetativ, fiind nevoit în ultimă instanţă să
recurg la pensionarea pe caz de boală.
Au mai trecut câţiva ani, eram bine, însă
în loc să continui să îmi păstrez legătura pe
care o aveam cu Dumnezeu, eu mă
îndepărtam tot mai mult de El iar atunci
Domnul mi-a trimis primul semn de avertizare: soţia a făcut o hemoragie cerebrală, intrând în comă de gradul 2-3. Medicul făcuse
tot ce a depins de el, nu ne mai dădea nicio
speranţă, spunându-ne că există doar un singur medic care o poate salva şi acela este
Dumnezeu.
Eu deja mă pierdusem, îmi dispăruse şi
ultima speranţă pe care o mai aveam, fapt
care m-a făcut să reacţionez nu tocmai
plăcut: am început să beau zile şi nopţi la
rând, credeam că viaţa mea a luat sfârşit, nu
mai aveam de ce să trăiesc, vroiam să mor şi
eu. Dar Dumnezeu a făcut minuni, atât cu
mine cât şi cu soţia mea, starea ei începea să
se amelioreze, ieşise din comă, iar eu am încetat să mai beau şi am început să mă rog.
După trei săptămâni, soţia mea a venit pe picioarele ei acasă.
Nu după mult timp, soţia a căutat să îi
mulţumească Domnului pentru tot ce a
făcut pentru ea, găsind locul cel mai potrivit
pentru a se ruga şi a-i mulţumi în acest sfânt
locaş de rugăciune, biserica Biruinţa,unde a
primit credinţa în Domnul Isus şi s-a şi
botezat.
Dar problema mea era de gravă, nu
aveam deloc legătură cu Dumnezeu, eram
un om rătăcit, izolat, mă simţeam singur,
împovărat de păcate, nu mă mai regăseam,
nu ştiam nici ce vroiam, mă simţeam murdar, îmi era greu să îmi privesc familia în
ochi.Când soţia mergea la biserică eu rămâneam singur, parcă îmi era frică de ce s-ar fi
putut întâmpla cu mine.
După ce se întorcea de la biserică, uneori
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venea împreună cu Zânuca şi Cipri. Îmi era
ruşine de ei, credeam că eu fac parte din altă
lume, că eu nu pot sta lângă ei, mă simţeam
groaznic.
A trecut o vreme, timp în care Dumnezeu mi-a trimis un alt mare semn cu care
parcă mă atenţiona şi mă făcea să înţeleg că
El încă mă iubea. Pe la 10:30 seara, după
culcare, nu mă simţeam prea bine, suferisem
un infarct, atunci parcă cineva îmi spunea să
mă îmbrac, să merg la spital. Am plecat din
casă fără să îmi trezesc familia iar pe drum
către spital nu mă simţeam rău, dar parcă
cineva mergea alături de mine, simţeam
prezenţa cuiva lângă mine. Am ajuns la
Urgenţă unde nu era nici-un pacient, am
fost conectat la aparate, nu simţeam absolut
nicio durere, niciun rău.
Nu venise nicio urgenţă toată noaptea,
cei doi medici s-au dus undeva să se
odihnească, iar eu stând singur pe pat am început să mă gândesc la viaţa mea, să o analizez, abia atunci am realizat că tot ceea ce se
petrecea cu mine era de la Dumnezeu, că
viaţa mea se afla în mâinile Lui, plecând
neîmpăcat cu El şi cu sufletul încărcat de
păcate.
Dar Domnul mi-a dăruit zile, mi-a
dăruit viaţa, dându-mi din nou putere ca sămi recunosc păcatele şi să capăt iertare prin
sângele lui Cristos.
După o perioadă scurtă de căutări am
avut tăria de a alege întoarcerea la Dumnezeu, cel mai bun lucru pe care l-am făcut
aici pe pământ. La această biserică am înţeles
Cuvântul lui Dumnezeu şi aici am hotărât
să îmi predau viaţa Domnului.
Sunt bucuros că mi-am găsit calea, că nu
mai sunt un om care îşi pierduse orice
speranţă, un om plin de păcat. Acum ştiu că
sunt mântuit, uşurat de tot ceea ce este rău.
Nimic nu e mai frumos decât să ştii că
eşti împăcat cu Dumnezeu, că viaţa ta este
în mâinile Lui şi siguranţa vieţii veşnice este
garantată de El atunci când eşti mântuit.
Mă voi ruga, îi voi mulţumi şi îl voi iubi
mereu până la sfârşitul vieţii.

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CEA MAI FRUMOASĂ
POVESTE DE
DRAGOSTE
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică.“
(Ioan 3:16)
An XIII, nr. 600 din 27 mai 2012
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MĂRTURIILE UNOR
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Dumnezeu a iubit lumea dintotdeauna. Lumea este creaţia Lui iar Dumnezeu a adus-o în fiinţă fără vreo
constrângere exterioară ci doar pentru că
aşa a dorit El.
Dumnezeu a iubit lumea chiar şi
atunci când lumea i-a întors spatele cu
indiferenţă. El a continuat să ne iubească
în ciuda răzvrătirii, îndepărtării şi cufundării noastre în mocirla morală şi
spirituală. El ne-a iubit şi
Continuare pag. 2
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Chereji

trateze asemenea unui obiect
mutându-te dintr-o parte în alta.
Viaţa veşnică este un cadou după
care trebuie să întinzi mâna. Viaţa
veşnică este oferta nepreţuită care ne
vine în dar din partea lui Dumnezeu
pentru că ne iubeşte.
Această viaţă este la îndemâna tuturor celor ce acceptă că Isus Cristos Fiul
lui Dumnezeu este baza iertării lor şi că
prin credinţa în El pot căpăta darul vieţii
veşnice.
Dacă pentru tine această poveste de
dragoste va rămâne nescrisă trebuie să ştii
că nu este din cauza Lui ci din vina ta. O
poveste de dragoste implică reciprocitate.
Dumnezeu te iubeşte iar tu trebuie să te
laşi iubit de El. La dragoste se răspunde
cu dragoste. Tragedia este că deşi Dumnezeu te iubeşte, tu nu îL iubeşti pe
Dumnezeu. Dacă l-ai iubi, i-ai răspunde,
l-ai asculta, ai crede. Nefăcând acest
lucru, îţi nenoroceşti prezentul şi viitorul,
îţi ratezi fericirea şi veşnicia. Aşa că în
timp ce povestea de dragoste a altora se
desfăşoară demult, iar a unora abia începe să se scrie, poate povestea ta de
dragoste va rămâne nescrisă pentru totdeauna.
Nu îţi nenoroci veşnicia, spune-i lui
Dumnezeu că vrei să scrie povestea de
dragoste dintre El şi oameni, incluzândute şi pe tine.

Continuare din pag. 1

când eram departe de El, trăind în duşmănie, mânaţi de gânduri şi dorinţe injectate cu microbul păcatului.
Pe când zăceam în ruină, netrebnici şi
nedemni de atenţia cerului, Dumnezeu
continua să ne iubească.
Dumnezeu ne iubeşte de-adevăratelea. Dragostea Lui nu stă în vorbe ci în
fapte. Dumnezeu nu ne-a iubit de pe vârful buzelor ci suflecându-şi mâinile. El
nu ne-a iubit privind cu milă mocirla în
care eram ci ne-a iubit coborând El însuşi
în ea.
Pentru că păcatele noastre cereau
obligatoriu răscumpărare cu sânge şi jertfă desăvârşită, El S-a dăruit pe Sine însuşi, oferindu-ne în Cristos Isus Fiul Său,
preţul complet pentru plata păcatelor
noastre.
N-a făcut-o pentru că ar fi fost obligat
ci din dragoste. Dumnezeu ştie că păcatul duce la pieire, duce la moarte veşnică
adică la despărţire pentru totdeauna de
El, ştie că păcatul te duce în iad, de aceea
a făcut tot ceea ce trebuie ca nimeni să
nu ajungă acolo.
Dumnezeu iubeşte atât de mult lumea încât doreşte ca nimeni să nu ajungă
în iad ci vrea ca toţi să capete viaţa
veşnică.
Însă viaţa veşnică nu se dă cu forţa.
Dumnezeu nu vrea să-ţi dea ceva ce nu-ţi
doreşti. El te iubeşte prea mult ca să te

Anunţuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 - Grupurile de rugăciune
- ora 10 - Seviciu de închinare
-ora 17 - Serviciu de închinare. Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile)

Pop Dumitru
Mă numesc Pop Dumitru,am 65 de ani,
născut în comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, sunt căsătorit, am familie chiar şi nepoţi.
Părinţii mei au fost de religie ortodoxă
fiind destul de credincioşi, lucru pe care eu
şi cei trei fraţi ai mei l-am urmat cu sfinţenie,
astfel duminicile şi de sărbători eram nelipsiţi
de la biserică.Părinţii mei aveau o relaţie
destul de bună cu preotul din sat, fapt pentru
care la vârsta de vreo zece ani am primit o
frumoasă Biblie.
Am început şcoala elementară şi de două
ori pe săptămână făceam religie cu preotul la
biserică. În toate sâmbetele după-masă şi duminicile veneau la noi rude şi vecini, se citea
din Biblie diferite versete, după care se vorbea, se dezbătea acel verset. Cel mai mult îmi
plăcea când se discuta despre Faptele Apostolilor, botezul Domnului, uneori mă treceau
fiorii când se citea din Apocalipsa.
Pe măsură ce creşteam, am început să
înţeleg rolul omului în relaţia cu Dumnezeu,
despre jertfirea unicului Fiu al lui Dumnezeu
pentru răscumpărarea noastră şi iertarea
păcatelor dar doar la nivel de teorie.
După terminarea şcolii primare, am
urmat cursurile unei şcoli profesionale de trei
ani,cu profil mecanic concomitent cu cursurile liceului teoretic seral.
După absolvire, m-am angajat la Fabrica
de Sticlă din Poiana Codrului, secţia
Mecanică Sala de Maşini,funcţia motorist.
Am locuit cu chirie la doi bătrâni, care nu
aveau copii, mă iubeau foarte mult, erau
foarte credincioşi iar bătrânul era prim curator la biserică şi mergeam împreună la
biserică. Îl iubeam mult pe Dumnezeu, mă
rugam şi îi mulţumeam pentru că mă ajuta
în realizările mele.
Acolo am cunoscut-o pe cea care mai
târziu avea să îmi devină soţie, avea doar 14
ani, dar încă din acele momente am reuşit să
punem o mică primă piatra la consolidarea
marii familii care avea să se întemeieze câţiva

ani mai târziu.
Nici nu împlinisem 19 ani, când la cererea depusă Centrului Militar, printr-un
ordin, trebuia să mă prezint la Unitatea
Militară din Bacău, o şcoală de cadre militare
necesare pentru completarea necesarului de
personal militar de securitate. Am făcut
şcoala de un an şi opt luni, iar înainte de examene trebuia semnat un contract cadru pe
toată viaţa activă ca militar.Părinţii mei nu au
fost de acord cu acest contract de aceea nam mai intrat în examene.Am mai făcut un
stagiu militar de opt luni ca subofiţer, funcţie
comandant de pluton, după care am trecut
în rezervă.
După trecerea în rezervă, Centrul Militar
prin Oficiul Forţelor de Muncă, m-a repartizat la Întreprinderea Băimăreana, mai târziu
APSA, ca instructor militar, dar fiind angajat
prin contract la secţia Întreţinere. Am activat
aici peste doi ani de zile, iar în acel timp mam şi căsătorit cu acea persoana cu fata pe
care o cunoscusem cu câţiva ani în urmă.
Pot să afirm acum că în acel timp ne
mergea destul de bine, credinţa în Dumnezeu era tot ceea ce ne dădea speranţă să
răzbim prin viaţă.
Familia mea a crescut numeric,
responsabilităţile creşteau pe măsură, însă
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Sava Emanuela
Numele meu este Sava Emanuela şi
am 15 ani. Sunt al patrulea copil născut
în familie. Tatăl meu ne-a părăsit când eu
am fost foarte mică iar mama mea fiind o
femeie
puternică,
înţeleaptă
şi
credincioasă, a putut să ne crească singură
cu ajutorul lui Dumnezeu. De mică am
fost obişnuită să merg la biserică şi treptat
am învăţat despre Dumnezeu şi viaţa de
credinţă pe care am văzut-o şi în familia
mea. În urmă cu câţiva ani am început să
mă gândesc mai mult la Dumnezeu şi la
o viaţă alături de El dar nu am ştiut ce
înseamnă cu adevărat acest lucru .A mai
trecut ceva timp, unele predici începeau
să îmi vorbească dar tot nu făceam o
schimbare. Am vrut să încerc ceva nou aşa
că am venit aici la această biserică. Schimbarea s-a văzut pentru că am început să
îmi pun tot felul de întrebări la care nu
găseam răspuns. Am realizat că trebuie să
îmi schimb viaţa. Am început să citesc din
Biblie şi să mă rog. Mă simţeam chiar bine
pentru că ÎL simţeam pe Dumnezeu dar,
lucrul acesta nu ţinea foarte multe zile,
luam pauze şi o luam de la început. Tot
aşa până când treceau zile, săptămâni
chiar luni în care eu nu citeam Biblia şi
nu mă rugam. Nopţile plângeam pentru
că nu îmi găseam răspunsuri la întrebări:
"De ce nu mă pot schimba? De ce nu am
voinţă? De ce nu încerc mai mult?". Îmi
treceau tot felul de gânduri prin cap, că
nu o să reuşesc niciodată să mă schimb,
mă simţeam în plus fiind cea mai mică,
nu îmi găseam rostul, vedeam câte lucruri
trebuie să fie schimbate la mine, câte lucruri lipsesc din viaţa mea spirituală. Gândurile şi întrebările mă frământau tot
timpul. Nu mai suportam situaţia aşa că
am încercat din nou să mă apropii de
Domnul dar nu mai simţeam nimic, mă
simţeam complet singură. Eu de fapt îmi
doream o schimbare făcută de mine,
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Welcome
We are really glad and thankful to
God that we can be together with our
brothers and sisters from First Baptist
Church of Ellisville, Missouri, USA. The
team is led by pastor Charles Murray and
together with him are: Linda and Tom
Golden; Helen and John Chereji; Laine
Boyd; Jerry Deese; John Shelden; Jaci
Davidson; Cheryl Reese and Fred James.

Bun venit
Salutăm cu multă dragoste prezenţa
fraţilor noştri din Biserica Baptistă Nr.1
din Ellisville, Missouri. SUA. Echipa
este condusă de pastorul Charles Murray iar împreună cu el se află Linda şi
Tom Golden; Helen şi John Chereji;
Laine Boyd; Jerry Deese; John Shelden;
Jaci Davidson; Cheryl Reese şi Fred
James.

MĂRTURIILE UNOR
VIEŢI SCHIMBATE
dintr-o dată si completă. Nu aveam
voinţă, dorinţă, credinţă, dar într-o
noapte plângând şi cu gândul la ceea ce
sunt l-am întrebat pe Dumnezeu de ce nu
pot să mă schimb şi El mi-a spus că nu eu
trebuie să mă schimb ci El şi că schimbarea vine treptat, este un proces. Atunci
m-am calmat şi în următoarea perioadă
Dumnezeu a avut milă de mine şi mi-a
deschis ochii descoperindu-mi multe lucruri. După ce a început cateheza,
Amadea mi-a spus că vrea să meargă şi ea
la cateheză şi mi-am amintit că eu m-am
rugat pentru ea, m-am bucurat mult pentru că Domnul mi-a răspuns la rugăciune.
M-am întrebat de ce nu mă duc şi eu, miam spus că încă nu sunt pregătită, mai trebuie să fac schimbări, dar Domnul mi-a
spus că dacă mai aştept probabil o să fie
prea târziu. În acel moment am fost complet sigură că vreau acest lucru, că vreau o
viaţă nouă alături de Dumnezeu şi treptat
să devin un exemplu, iar viaţa mea să mio aşez în mâinile Lui.

Andreicuţ Amadea
Mă numesc Andreicuţ Amadea şi am 15
ani. Domnul m-a binecuvântat cu o familie
care trăieşte în ascultare de El, şi îi sunt
mulţumitoare pentru lucrul acesta.
De mică, bunica îmi spunea despre
Domnul Isus, despre cine este El, despre ce
a făcut El pentru noi. Aşa am început să Îl
iubesc tot mai mult pe timp ce trecea.
Deşi împreună cu părinţii şi bunicii mei
eram nelipsiţi de la biserică, nu aveam încă
convingerea că am nevoie neapărată de
Dumnezeu. Apoi, la vârsta de 13 ani am început să mă maturizez şi să mă apropii mai
mult de Domnul. Am început să merg la
tineret şi să învăţ lucruri noi despre Isus.
Totuşi, ştiam că am o vârstă fragedă şi că mai
am multe lucruri de învăţat, aşa că am
hotărât să mai amân.
Într-o zi, am conştientizat că nu e bine
ce fac, că doar Satan îmi dă gândul de a
amâna, aşa că am luat hotărârea de a-L urma
toată viaţa mea, iar când fratele Daniel a
anunţat că încep cursurile de cateheză, am

ştiut că trebuie să mă duc, iar când am decis
lucrul acesta, o bucurie imensă mi-a inundat
sufletul.
Punându-mi încrederea în Dumnezeu,
acum sunt o persoană nouă, am siguranţă,
pace, linişte. Domnul m-a schimbat şi mi-a
dăruit răbdare, blândeţe, dragoste,
înţelepciune. Ştiu acum că planul Lui e cel
mai bun pentru noi, chiar dacă nu ne convine întotdeauna.
Dorinţa mea pe viitor este să-L slujesc pe
Domnul cu toată inima mea şi să se vadă
într-adevăr că sunt copilul Lui.
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Olar Adrian Ilie
Numele meu este Olar Adrian Ilie şi
am 16 ani. M-am născut într-o familie de
creştini ortodocşi, motiv pentru care am
fost şi botezat de mic copil, dar fără a-mi
da consimţământul.
La vârsta de şase ani părinţii mei au devenit copiii lui Dumnezeu şi s-au botezat
la biserica creştină baptistă ,,Biruinţa”, pe
care o frecventează şi azi. Frecventând biserica împreună cu ei, aceasta a devenit
pentru mine un obicei şi nu veneam la
biserică pentru că simţeam nevoia, ci pentru că mă simţeam obligat. După programul desfăşurat în cadrul bisericii abia
aşteptam să merg acasă şi să fac alte lucruri,
care mi se păreau mult mai utile, dar întro zi mi-a fost adresată o întrebare care numi mai dădea pace şi anume: ,,Ce ai face
dacă mâine vine Domnul?”. Nu am dat
nici un răspuns atunci, dar în acea seară nu
m-am gândit decât ce îi voi spune Dom-

nului dacă voi fi la judecată şi nu l-am
primit în inimă. A doua zi era duminică
dimineaţa, iar când fratele pastor a făcut
chemarea la cateheză am ştiut că vorbeşte
exact cu mine. Apoi am mers la fratele pastor şi i-am spus că vreau să merg la
cateheză şi ca vreau să-L primesc pe Domnul Isus în inima mea.
De acum vreau ca toată viaţa mea să îl
urmez pe Domnul.

Paul Pop
Mă numesc Pop Paul, am 15 ani şi sunt
fiul lui Florin şi Ema Pop. Aceştia, din
primii ani de viaţă m-au adus la biserică,
m-au învăţat povestiri despre Domnul
Isus, m-au învăţat să mă rog şi m-au încurajat să spun psalmi în biserică.
Cu toate acestea, nu întotdeauna
făceam ce este bine înaintea Domnului.
Mă certam des cu sora mea, nu-mi ascultam părinţii şi pierdeam mult timp la calculator în loc să citesc din Biblie.
Mulţumesc însă Domnului că nu m-a
lăsat şi că am ajuns şi în luna noiembrie a
anului 2011 când l-am acceptat pe Domnul prin predica fratelui american Carey.
După aceasta, Domnul a fost cu mine
până în momentul de faţă şi îi mulţumesc
Domnului pentru părinţii mei, pentru că
s-au rugat pentru mine, de multe ori cu
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Silaghi Adelina
Mă numesc Silaghi Adelina, locuiesc
în Baia Mare şi sunt născută în anul 1997.
M-am născut într-o familie de
ortodocşi iar părinţii s-au întors la Domnul anul trecut botezându-se pe zece
aprilie
Înainte să găsim această biserică, umblam împreună cu familia la biserica
ortodoxă în fiecare duminică. Acum doi
ani s-a întâmplat ca să găsim această
biserică îndrumaţi de Domnul unde am
găsit persoane minunate şi un tineret minunat şi diferit de ce anturaj de prieteni
făceam şi eu parte. Grupul de prieteni de
la şcoală mă învăţau numai lucruri rele,
influenţându-mă în mod negativ, neavând
ce să învăţ nimic bun de la ei. Aşa că întro zi Duhul Sfânt m-a cercetat, spunândumi şi făcându-mă să îmi dau seama că e
momentul să mă întorc de pe această cale
rea. Aşa am şi făcut, am început să mă integrez între tinerii bisericii, să umblu cu ei,
să particip la anumite activităţi şi aşa că
Domnul mi-a oferit ceea ce îmi doream.
Chiar dacă făceam şi eu parte din tineretul bisericii, încă nu eram a Domnului.
Mereu ÎL ignoram atunci când îmi vorbea

prin Cuvânt, spunându-mi că mai este
timp. Dar acum îmi dau seama că am
greşit gândindu-mă în acest mod. Într-o zi
Domnul mi-a vorbit cu putere
permiţându-i să intre în inima mea şi să
mă cureţe de tot ce e rău. Din acel moment sunt a Domnului. Văd unele lucruri
nepotrivite în mine, pe care nu le vedeam
înainte. Mereu mă întreb dacă Domnului
îi place ceea ce fac. Ispita vine mereu şi mă
îndeamnă să fac lucruri neplăcute înaintea
Domnului, dar îi cer putere ca să o pot
birui. Aş dori ca toată viaţa mea împreună
cu familia mea să îi slujim Domnului în
orice situaţie.

Pop Iuliu

lacrimi şi de asemenea pentru bunicii mei
pentru că m-au învăţat să iubesc Casa
Domnului.
Acum Domnul lucrează în mine şi mă
ajută să îmi rezolv toate aceste probleme
şi-mi dă putere să spun şi altora despre El.

Mă numesc Pop Iuliu, născut la 9 august 1991 în Baia Mare . Am crescut întro familie de creştini, majoritatea dintre
dumneavoastră mă cunoaşteţi deoarece de
mic copil am fost adus la biserică .
În biserică nu eram întotdeauna atent
sau interesat de ceea ce se întâmpla. Cu
trecerea anilor am devenit mai curios în
ceea ce va fi cu viitorul meu. Din predici,
din discuţii cu cei apropiaţi am ajuns să mă
gândesc la faptul că va veni o zi şi pentru
mine în care va trebui să dau socoteală
înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce
am făcut rău în viaţa mea. Am înţeles că
pentru a putea moşteni veşnicia este nevoie

să fiu copilul Domnului. Pentru aceasta
am început să caut ce trebuie să fac pentru
a deveni copil al Domnului. Am început
să dau sens predicilor din biserică, am
simţit că mi se adresează mie. Mă gândeam
că dacă vine sfârşitul unde voi ajunge.
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Zah Nicoleta Manuela
Mă numesc Zah Nicoleta Manuela,
am 15 ani. M-am născut în Baia Mare
într-o familie de creştini baptişti.
De mică am frecventat grupele de
copii şi biserica împreună cu părinţii şi
sora mea mai mare. La grupele de copii
am învăţat să mă rog şi să cânt spre slava
Lui.
Din cauza prietenilor şi a anturajului
în care eram am început să vorbesc urât,
să mă cert cu sora mea, nu îmi ascultam
părinţii şi îi minţeam.
Într-o duminică din luna noiembrie
am înţeles că Dumnezeu are un plan cu
mine şi mă cheamă şi pe mine să-i predau
viaţa mea.

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)
Când fratele Daniel a anunţat că încep
cursurile de cateheză , mi-am dorit să fiu
şi eu unul dintre aceea care vor spune
un”DA” în apa botezului.
Dorinţa mea este ca eu şi familia mea
să -L urmăm toată viaţa pe Dumnezeu.

Toldaş Vlad
Numele meu este Toldaş Vlad, după
cum probabil majoritatea dintre voi mă
cunoaşteţi. Despre mine nu prea am
multe de spus, sunt un băiat ambiţios
care încearcă să facă ceva cu viaţa lui, un
lucru care să conteze cu adevărat. Provin
dintr-o familie creştină însă asta nu mă
includea în creştinism.
Ca orice adolescent am fost atras de
tentaţii şi nu sunt puţine luptele pe care
le-am pierdut fără să-mi dau seama, de
fapt nu mi se părea nimic anormal
deoarece acesta era tonul pe care mi-l
dădea mulţimea, însă simţeam că lipseşte
ceva. Ştiam că e vorba de Dumnezeu, dar
încercam să fug de El. Dar când te caută
Dumnezeu viaţa începe să prindă un alt
contur. Am fost surprins de felul în care
Dumnezeu a intervenit in viaţa mea,
modul în care El s-a interesat de mine şi
dragostea Lui care m-a copleşit.
Astăzi pot spune şi eu ca şi psalmistul
Asaf m-am trudit în zadar să înţeleg
viaţa până în momentul în care am intrat
în legătură cu Dumnezeu şi cu Cuvântul
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Său. Căutările mele s-au schimbat,
înţelegând că adevărata fericire după
care tânjisem se află doar la Dumnezeu.
Astăzi sunt plin de bucurie şi mulţumesc
lui Dumnezeu pentru jertfa Fiului Său,
jertfă prin care sunt eliberat de păcat.
Mărturisesc astăzi aici, în faţa tuturor,
că L-am acceptat pe Isus ca Domn şi
Mântuitor, pentru că El m-a ales mai
întâi. Îmi doresc ca eu şi toţi cei dragi
mie şi chiar lumea întreagă să primească
acest dar fără plată din partea Lui Dumnezeu – viaţa veşnică în Isus Hristos
Domnul nostru şi pe lângă toate acestea,
îi cer Domnului putere ca mărturia mea
şi de-acum încolo, a noastră, să rămână
în picioare nu doar prin ceea ce spunem

Călin Ghiman
Numele meu este Călin Ghiman, am
38 de ani şi sunt născut într-o familie de
creştini ortodocşi. La vârsta adolescenţei
datorită tentaţiilor şi plăcerilor care m-au
atras foarte mult m-am îndepărtat şi am
neglijat foarte mult relaţia mea cu Dumnezeu. La vârsta de 23 ani am avut un accident de maşină foarte grav fiind la un
pas de moarte, de unde doar Domnul ma salvat, însă eu nu am înţeles mesajul Lui.
Am urmat acelaşi stil de viaţă fără să observ că Dumnezeu mi-a mai acordat încă
o şansă, căutând mai mult răspunsul la
întrebarea: De ce a lăsat Dumnezeu să mi
se întâmple mie aşa ceva ? ...deoarece eu
mă consideram un om bun.
La vârsta de 27 de ani m-am căsătorit
cu o persoană despre care credeam că este
perechea potrivită, fără să ascult sfaturile
familiei şi ale prietenilor. Am suferit foarte
mult, căsătoria mea terminându-se cu un
divorţ. M-am recăsătorit şi Dumnezeu
m-a binecuvântat cu o soţie şi două fetiţe
minunate. Soţia provine dintr-o familie
de baptişti, aici am auzit mai multe despre
Dumnezeu, care m-a cercetat şi mi-am
dorit să Îl cunosc mai mult. Am început

să-l văd pe Domnul în foarte multe
întâmplări din viaţa mea, dar nu aveam
puterea să fac pasul spre pocăinţă. Am început să frecventez mai mult biserica,
unde treptat am înţeles cât de mult mă
iubeşte Dumnezeu, câte face El pentru
mine şi că am nevoie de pocăinţă.
Recent mi-a vindecat fetiţele care au
fost internate cu o pneumonie foarte
gravă, iar mie mi-a dat un nou loc de
muncă şi m-a făcut foarte fericit alături de
familia mea.
În urma tuturor problemelor pe care
doar El mi le-a rezolvat mi-am pus întrebarea:
Ce doresc să-mi mai dea Dumnezeu ca
să pot înţelege mesajul Lui? Acum câteva
săptămâni pe când mă aflam aici la
biserică, am fost atât de pătruns şi cercetat
de mesajul lui Dumnezeu, încât vroiam să
ies în faţa bisericii şi să spun tuturor că
vreau să mă pocăiesc şi să-l urmez pe
Domnul, lucru pe care de fapt l-am şi
făcut după ce s-a terminat predica.
Îi cer lui Dumnezeu să îmi dea
înţelepciune să pot să-L urmez cât o să
trăiesc pe acest pământ, să îmi dea putere
şi tărie să trec peste încercările vieţii şi să
pot trăi aşa cum doreşte El.
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de Crăciun pentru copii, atunci am întâlnit un om deosebit pentru mine. Era un
om ca toţi oamenii din jurul meu, dar ma marcat pentru totdeauna. Aranja pachetele pe categorii de vârstă, toţi erau
plecaţi şi lucra singur. M-am apropiat de
dânsul şi l-am rugat să mă lase să-l ajut şi
eu la aranjarea pachetelor. S-a uitat la
mine şi m-a întrebat dacă nu am altceva
de făcut. Era seara târziu. Am răspuns că
pot să-l ajut şi din vorbă în vorbă l-am întrebat dacă este pocăit. S-a uitat la mine,
a răspuns „da” şi m-a întrebat cu un calm
şi o privire blândă de ce îl întreb.
Răspunsul meu a fost că un om obişnuit
nu ar fi răspuns cu atâta căldură şi

Ilie Fălcuşan
Mă numesc Ilie Fălcuşan, am 63 de
ani, m-am născut în comuna Dăbâca,
judeţul Cluj într-o familie de creştini
greco-catolici. Suntem şase fraţi, patru
băieţi şi două fete.
După terminarea şcolii primare din
comună, am făcut şcoala profesională de
patru ani în oraşul Cluj Napoca. După
terminarea şcolii profesionale am lucrat în
Cluj. În anul 1968 am plecat militar, la
numai nouăsprezece ani. După terminarea stagiului militar am fost trimis în
delegaţie în Baia Mare timp de trei ani la
filatura de bumbac ca şi asistenţă tehnică.
În această perioadă am cunoscut-o pe
soţia mea, Elena Steluţa, de religie romano-catolică. În 23 mai 1973 ne-am
căsătorit şi am rămas în oraşul Baia Mare.
Din anul 1974 am lucrat timp de 24
de ani la intreprinderea IMMUM până în
anul 1998.
Avem patru copii: doi băieţi şi două
fete. Fetiţa cea mică este călugăriţă la
mănăstirea lauretonă din Loreto, Polonia.
Acum este în Baia Mare la congregaţia
surorilor lauretone de pe str. I. Klein şi
lucrează la tipografia mănăstirii.
În anul 1992, luna mai, am avut un
accident de muncă. Mi-am tăiat trei
degete de la mâna stângă. Abia atunci a
început să se schimbe ceva în inima mea,
nu ştiam ce, dar nu aveam linişte
sufletească, am început să mă rog aşa cum
ştiam eu să mă rog – „Doamne, oare cum
o să reuşesc să câştig pâinea cea de toate
zilele copilaşilor mei şi familiei?” Tatăl din
cer m-a ascultat. În timp de o lună mâna
s-a vindecat şi am putut să lucrez din nou,
după care am uitat iar de Dumnezeu.
Din anul 1998 până în anul 2009 am
lucrat la o firmă de construcţii şi montaj
în satul Mocira. Aici am cunoscut familia
Zaharie Emil şi Lidia, care în tot acest
timp cât am lucrat împreună, mi-au de-
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schis ochii şi calea de a cunoaşte Biblia şi
cuvântul Tatălui ceresc.
În anul 2007 soţia mea a fost în comă
diabetică timp de şase zile, iar medicii nu
ne-au dat nici o speranţă, dar Dumnezeu
a avut şi de această dată milă de familia
mea. După a şasea zi soţia şi-a revenit din
comă şi îi mulţumesc Tatălui ceresc pentru ea.
În anul 2009 am fost trecut pe şomaj
şi iar au început să vină greutăţile. Nu
ştiam ce o să mă fac, încotro să mă duc.
Într-o zi din luna martie a acelui an
mergeam pe stradă foarte îngândurat,
deodată din spate m-a bătut cineva pe
umăr, era un fost coleg de la IMI. M-a întrebat ce s-a întâmplat cu mine, de ce sunt
aşa de abătut şi supărat. I-am spus
povestea cu şomajul şi a răspuns să stau
liniştit că vorbeşte cu patronul firmei la
care lucrează şi să vadă ce poate face.La
două zile după asta, m-a sunat la telefon
ca să ne întâlnim la firma ISIM Construct, unde am fost şi angajat. Aici am
cunoscut oameni cu frică de Dumnezeu
şi de la care am început să învăţ Cuvântul.
În luna decembrie a anului 2010 s-au
depozitat la hala intreprinderii pachetele

blândeţe. M-a invitat la biserică, invitaţie
pe care am onorat-o. Numele acelui om
este Cornel Sabou.
Aici la Biserica „Biruinţa” am avut
ocazia să aud mai amănunţit Cuvântul lui
Dumnezeu care m-a cercetat, m-a făcut să
fiu conştient de păcatele mele şi să înţeleg
că numai Isus Cristos mă poate mântui şi
îmi poate da viaţa veşnică. Atunci mi-am
pus întrebarea oare la câte s-au întâmplat
cu mine ce ar trebui să fac. Pentru că
aceasta este lucrarea Tatălui ceresc. Astfel
că am luat hotărârea să îmi predau viaţa
în mâinile Domnului şi de acum vreau să
fiu copilul lui Dumnezeu pentru totdeauna.

Inscripţia XP este folosită din vremuri străvechi ca şi
monogramă pentru numele lui Cristos. Acestea sunt
de fapt primele două litere ale numelui lui Cristos în
limba greacă, respectiv litera chi(X) şi ro(ρ)
χριστοσ(Cristos).
pastor Daniel Chereji
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