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cu care mă înconjoară în fiecare moment
al vieții mele sunt uimitoare, inegalabile. Cum aranjează El lucrurile pentru
mine, nu o poate face nimeni. Dragostea
Sa pentru mine este mai mare decât a
oricui, și știu că doar când voi ajunge în
cer, voi putea înțelege pe deplin aceste
lucruri.
De tânără am ales să Îl urmez pe
Dumnezeu și nu regret niciun moment
acest lucru, știu că viața de aici de pe

pământ va trece și voi rămâne cu ce am
clădit pentru suflet, iar alegerea mea a
fost să umblu și trăiesc cu Isus Hristos.
Este cel mai bun lucru care mi se putea
întâmpla vreodată.
Aș putea să vorbesc mult despre tot
ce înseamnă Domnul pentru mine, dar
tot ar fi prea puțin, și tot nu mi-ar ajunge
ca să pot descrie îndeajuns CE MARE
DUMNEZEU ESTE EL!
Roxana Tentiș
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ÎNDEMNURI

N-ai fost creat din întâmplare
S-a pus în tine un talant
De Creatorul vieții tale,
Să-l folosești spre slava Sa.

Trăiește demn, nu te-ntina
Fii lumină pe unde treci
Prin tot ce zici, prin tot ce faci
Trăiește pentru Dumnezeu.

Nu te lăsa atras de lume
De farmecele celui rău
El tot mereu vrea să te-mbie,
Zi de zi, cu ce e rău.

Fii urmaș a lui Cristos
În cinste, curăție,
De te sfințești spre slava Sa
Răsplată-n cer vei căpăta
Pe veci de veci.

Lasă ispita, de-orice fel
Să fugi de ea, s-o ocolești
Nu este greu, de te hrănești
Cu sfânt Cuvânt duhovnicesc.
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„Isus i-a zis: ,,Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine.”
(Ioan 14:6)

Margareta Troancheș

Odată ce L-am primit pe Dumnezeu
în inima mea, viaţa mea s-a schimbat
total. El m-a binecuvântat într-un mod
minunat în fiecare zi din viaţa mea. Am
învăţat de-a lungul anilor că El e sprijinul şi ocrotirea mea, am găsit la El pace şi alinare, întotdeauna ajutor şi linişte
în furtună. Dumnezeu mi-a schimbat

DM

viaţa iremediabil, a dat un sens adevărat
trăirii de pe pământ şi mi-a pus în suflet
un dor de Cer. Îi mulţumesc şi Îi sunt recunoascătoare pentru dragostea şi binecuvântările Lui cu care mă înconjoară
zilnic.
Aurelia Modoc
Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Întâlnirea candidaților de
botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
- Dimineața: Botez nou testamental
- După amiază: Actul punerii mâinilor şi Cina
Domnului

Salvat prin iubire

MIRACOLUL
NAŞTERII DIN
NOU
„fiindcă aţi fost născuţi din nou nu
dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci
dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu
şi care rămâne în veac.“
(1 Petru 1:23)
Miracolul mântuirii nu poate fi nicicum invenţia oamenilor. Această lucrare
are în ea atâta măreţie, încât se poate ob-

serva cu uşurinţă că este lucrarea magnifică a Dumnezeului de necuprins.
Oricât de mult s-ar strădui firea omenească şi oricât ar încerca să schimbe o
viaţă în ruină, încercările ei ar fi sortite
eşecului.
Numai Dumnezeu este Acela care se
poate apropia de un suflet falimentar,
cuprins de pofte şi patimi, strâns cu asprime de chingile păcatului şi neştiutor
în privinţa soluţiilor de salvare, pentru
a-l restaura pe deplin, după placul voii
Sale.
Rămâne mut de uimire, orice om care
priveşte într-un mod responsabil spre
această lucrare măreaţă de transformare
a oamenilor păcătoşi în făpturi noi, care
să fie purtătoare ale chipului lui Dumnezeu.
Puterea nemaivăzută a Duhului Sfânt
este vizibilă în toţi aceia care s-au lăsat
frânţi în voinţă, refuzând să se mai încăpăţâneze a pretinde că se pot descurca
singuri în privinţa controlului propriei
vieţi.
Cine se apropie de Continuare pag. 2

şi pus să stea în părtăşie cu Domnul.
Este o adevărată încântare să vedem
că planul lui Dumnezeu funcţionează
şi astăzi.
Inimile saltă de bucurie, vibrând
împreună într-un imn de laudă şi
mulţumire îndreptat către Urzitorul acestei mântuiri minunate şi eterne.

,,Noi eram morţi în păcate, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a
iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne- a adus la viaţă împreună
cu Hristos". Efeseni 2:4,5
Dumnezeu e Cel care intervine în
viaţa oricui, după planul Său, făcut de
El. Iertarea pe care am primit-o când
Dumnezeu m-a ales, nu a venit într-o
inimă mândră, nesinceră, puternică..nu
a fost încă un adaos la meritele mele omeneşti, ci a fost darul nepreţuit într-o
inimă zdrobită din toate punctele de
vedere.
Eu aveam, aşa cum spune Scriptura,
gânduri şi planuri diferite de ale lui
Dumnezeu, şi nu înţelegeam asta decât
în momentul în care El m-a înnoit cu o
gândire nouă. De aceea, ştiu că orice
succes omenesc în ecuaţie este admirat,
aplaudat de oameni fireşti, dar ceea ce
omul numeşte succes, uneori Dumnezeu
numeşte nebunie.

Predicatorul D.L.Moody a cerut ca
pe piatra mormântului lui să fie scris că
acolo "sunt rămăşiţele trupului unui
pă-cătos, salvat, care a spus şi altora
des-pre salvarea ce se primeşte prin
credinţă în Isus".
Norii acoperă cam jumătate din globul
pământesc şi sunt aduşi şi duşi de Dumnezeu acolo unde El vrea să ude
pământul, sau acolo unde vrea să-i ţină
până când hotărăşte să-i folosească. Este
nevoie de un milion de astfel de particule minuscule din ceea ce noi numim nor,
ca să se formeze un singur strop de
ploaie.
Ca doi stropi de ploaie într-un pământ
uscat, mort, sunt şi aceste două cuvinte:
DAR, DUMNEZEU, care ne spun că
prin puterea Lui şi intervenţia Lui Divină, trecutul a fost şters, iertat, şi prezentul este binecuvântat , iar viitorul este
asigurat. (Galateni 2:20)

SALVAT PRIN IUBIRE
De atâtea ori privesc în urmă şi nu încetez a da slavă şi a mulţumi Domnului
pentru toate binecuvântările pe care lea lăsat în viaţa mea. Chiar dacă în perspectiva mea totul era pierdut, irosit şi
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Dumnezeu în felul acesta, va beneficia
de procesul restaurării, repede şi deplin.
Dumnezeu are puterea, dorinţa şi determinarea să aşeze într-o stare după voia
Lui pe păcătoşii care se recunosc şi
acceptă prin credinţă, soluţia salvatoare
a Domnului.
Când a deschis calea spre iertare şi
restaurare, Dumnezeu nu S-a dat înapoi
de la jertfă. Astfel, Isus Cristos a plătit
în totalitate preţul aducerii omului păcătos la starea de sfânt, absolvit de vină

pastor Daniel Chereji

Zâna Mețac
fără vreo cale de ieşire din tumultul
acestei lumi, El a privit înspre mine cu
o dra- goste divină şi a ales să îmi arate
Sfântul Lui caracter, a ales să mă salveze, să mă scape, să îmi dea o viață nocontinuare în pagina 3
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uă, veşnică, o viaţă împreună cu EL!
Nu prin meritele mele am ajuns să fiu
un copil al lui Dumnezeu, ci prin jertfa
sfântă, prin sângele lui Hristos. El a
schimbat viaţa mea, a adus mântuirea,
pacea şi liniştea după care tânjea sufletul
meu.
,,Adevărat este cuvântul acesta, şi
vreau să spui apăsat aceste lucruri,
pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu
să caute să fie cei dintâi în fapte bune.”
Iată ce este bine şi de folos între oameni!
Dacă atingi un burete îmbibat cu apă,
din el începe să curgă apă, pentru că fiecare cămăruţă minusculă plină cu apă,
sub presiunea atingerii, eliberează apă.
Ştim că omul dă ce are în el, când
împrejurările vieţii îi provoacă sufletul
la milă, sau a face o faptă bună. De aceea, ştim că prin fapte dovedim o credinţă vie, şi fără ea nimeni nu poate fi plăcut de Dumnezeu. „După cum trupul
fără duh este mort, tot aşa şi credinţă
fără fapte este moartă “ Iacov ( 2:26)
Dumnezeu ne-a iubit cu fapta, părinţii
noştri ne-au iubit cu fapta, aşteptăm de
la cei din familiile noastre să ne iubească la fel, nu doar cu vorba, ci şi cu fapta;
DE CÂND ÎL AM PE DUMNEZEU
Nu m-am născut într-o familie de
pocăiți, dar Dumnezeu totuși mi-a dat
oportunitatea să Îl cunosc. Când L-am
întâlnit cu adevărat și mi-am deschis
sincer sufletul pentru a-L primi, viața
mea s-a schimbat. De când Îl am pe
Dumnezeu, viața mea are un rost și un
scop precis. Acum nu mai rătăcesc și nu
trăiesc doar pentru că așa e natural.
Trăiesc pentru El și prin El, pentru a putea ajunge în cer cu El. Nu voi putea înțelege niciodată câtă dragoste a putut El
să aibă pentru mine încât Și-a jertfit Fiul

Dumnezeu lucrează în mod minunat,
pune viaţă acolo unde totul e veştejit şi
dă o speranţă vie, un început nou. Îi
mulţumesc şi sunt veşnic recunoscătoare
pentru prezenţa Lui divină!
Alexandra Ștef
şi se aşteaptă obligatoriu să iubim la fel,
cu fapta şi în adevăr.
Toţi meseriaşii înțeleg importanța
sculelor, a uneltelor care le folosesc spre
a duce la bun sfârşit un lucru, de aceea
le îngrijesc, le modifică, ca să le poată
folosi după bunul plac. Michelangelo,
de exemplu, era foarte ocupat, nu prea îi
rămânea timp liber, dar se spune că el îşi
făcea pensulele cu mâna lui pentru a fi
sigur că aşa iese lucrul.
Şi Dumnezeu aşa doreşte să fim unelte ca să ne poată folosi ca cele mai
bu-ne unelte, noi, făcute de El, dedicate
Lui, să fim şi să arătăm mai ales că suntem unelte ale îndurării Lui, de care să
se folosească pentru a arăta prin ceea ce
reflectăm noi dragostea Lui .
Anda Mețac

și pentru mine. Acum, El e cu mine în
fiecare lucru, în încercări El dă rezolvare, El e refugiul meu și tot ce am
eu mai scump. Știu că mă înțelege în
orice, că mă mustră când trebuie, și prin
toate mă învață cum să trăiesc privind la
lucrurile de sus. Este atât de minunat să
simt mângâierea Lui, ajutorul și călăuzirea Sa! Modul Lui minunat de a lucra
în viața mea este inexplicabil. Dragostea, dreptatea, bunătatea și credincioșia
continuare în pagina 4
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