ASCULTĂTOR PÂNĂ LA MOARTE
Domnul Isus Cristos s-a făcut ascultător de voia Tatălui privind realizarea mântuirii neamului omenesc, în
acest fel spune Pavel: „…S-a smerit şi
S-a făcut ascultător până la moarte, şi
încă moarte de cruce. ” (Filipeni 2:8)
Această ascultare deplină a fost născută
din dragostea Sa de Fiu față de Tatăl.
Dacă noi îl iubim cu adevărat pe
Domnul Isus Cristos ca fiind MântuContinuare din nr. 757: “Un moment
de cumpănă din viața mea când am
simțit călăuzirea Duhului Sfânt a fost...”
- Uitându-mă în urmă îmi aduc aminte
de perioada de final de clasa a XII-a, de
bacalaureat cu toată agitaţia de atunci şi
momentul în care am fost pusă în situaţia de a alege să merg mai departe la facultate. Nu eram sigură că sunt pregătită
de o schimbare de locaţie, de oameni
noi, că voi face faţă unui alt volum de
studiu, însă acum știu că Dumnezeu a avut alt plan pentru mine. A pus lângă mine oameni potriviți, care au știut să mă
încurajeze, să mă susțină din toate punctele de vedere şi să mă facă să înţeleg că
trebuie să trec printr-un proces de maturizare.
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itorul nostru, dându-și viața Sa pentru
răscumpărarea noastră de sub puterea
păcatului și a morții, această dragoste ne
va face să fim ascultători de Cuvântul
Său.
Ascultarea noastră să fie din toată
inima, fără șovăire până la capăt.
Dan Matei
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Ascultător până la moarte

Îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru
felul măreţ în care pregăteşte El lucrurile pentru mine!
Iulia Brătulescu
- Un moment de cumpănă din viața mea
când am simțit călăuzirea Duhului Sfânt
a lui Dumnezeu a fost atunci când miam pus întrebarea: ce să fac cu viața mea
,care este scopul meu în viață și ce trebuie să fac ca să fiu mai bună? Atunci
Dumnezeu prin Duhul Sfânt mi-a îndrumat pașii și am găsit ceea ce căutam adică pe Dumnezeu care mi-a salvat sufletul de la pieire și mi-a adus liniștea interioară de care aveam nevoie. Slăvit să
fie Domnul!
Rodica Tincu

Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00 Servicii de închinare

“Cine îşi va păstra viaţa o va
pierde; şi cine îşi va pierde viaţa
pentru Mine o va câştiga.”
(Matei 10:39)

FRUMUSEŢEA
UNICITĂŢII
MÂNTUIRII
„În nimeni altul nu este mântuire:
căci nu este sub cer niciun alt Nume
dat oamenilor în care trebuie să fim
mântuiţi.”“ (Faptele apostolilor 4:12)
Mântuire! Nu există nicio altă nevoie
majoră a umanităţii care să poată fi pusă
alături de nevoia de mântuire. Sufletele
noastre îmbolnăvite incurabil de microbul păcatului îşi pot găsi vindecare întrun singur fel: prin sângele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu.

Orice căutare după mântuire în afara
persoanei lui Cristos este zadarnică şi
inutilă. Salvarea de contaminarea păcatului se găseşte exclusiv la Domnul Isus.
Nevoia de mântuire este cu atât mai
stringentă cu cât în lipsa ei suntem sortiţi condamnării eterne, care înseamnă
aruncarea în iad şi existenţa veşnică în
prezenţa Diavolului.
Astfel că, mântuirea nu este nicidecum o opţiune, ci o necesitate. Trebuie
să fim mântuiţi pentru ca să nu ajungem
să fim condamnaţi. Trebuie să fim
mântuiţi ca să putem fi eliberaţi de vină
şi de pe-deapsă. Trebuie să fim mântuiţi
deoa-rece viaţa noastră are nevoie să fie
în- dreptată în direcţia cerului.
Desigur, pentru ca toate acestea să fie
posibile, în infinita Lui bunătate, milă şi
dragoste, Dumnezeu ne-a dat soluţia în
persoana lui Isus Cristos. El este pentru
noi darul desăvârşit al lui Dumnezeu. Isus Cristos este
Continuare pag. 2

ceastă mântuire, ci ceea ce suntem
încurajaţi să facem este să întindem
mâinile spre Domnul, cu smerenie,
frângere şi credinţă, iar El va fi gata
să ne îmbrace cu mântuirea ca să-i
putem sta alături pentru eternitate.
Odată aşezaţi în această stare de har,
vom primi şi puterea de a călca pe urmele Sale, astfel încât, indiferent de dificultăţile apărute pe parcursul drumului, să putem parcurge calea credinţei
până la porţile splendorii.

Continuare din pag.1

Numele preţios în care putem găsi
izbăvire de păcate şi şansa experimentării unei vieţi înnoite.
Acest nume este singurul nume dat
oamenilor pentru ca în El să poată afla
viaţa veşnică. De aceea, oricine caută să
se sprijine sau să se încreadă în altceva
sau altcineva, în afară de Cristos, comite eroarea catastrofală a vieţii sale.
Este planul perfect al lui Dumnezeu
ca în baza jertfei lui Isus Cristos, acceptată prin credinţă, omul să poată găsi
mântuirea. Nimeni nu este nevoit să plătească vreun preţ ca să poată obţine a-

pastor Daniel Chereji

SĂRBĂTOAREA CINEI DOMNULUI
lui.
Dintre toate evenimentele care s-au
În primul rând, Cina Domnului este o
petrecut în Joia de dinaintea răstignirii
sărbătoare a părtăşiei. O părtăşie scumDomnului, majoritatea sunt de factură
pă a ucenicilor cu Domnul lor, dar şi una
negativă, cum ar fi trădarea lui Iuda, afrăţească. Felul deosebit de intim în care
gonia Domnului în timpul rugăciunii
a fost pregătită Cina ne vorbeşte despre
Sale, neputinţa ucenicilor de a veghea în
dragostea şi preţuirea pe care Domnul o
rugăciune împreună cu Domnul Isus,
poartă celor ce sunt ai Săi. De aceea, coprinderea şi arestarea Domnului, lepăpiii lui Dumnezeu n-ar trebui să trateze
darea lui Petru, judecarea Domnului.
niciodată cu neglijenţă sau uşurătate
Între toate aceste evenimente îngrozisărbătoarea Cinei Domnului. Este unul
toare, există unul singur care face notă
dintre cele mai preţioase prilejuri de părdiscordantă cu tot ceea ce avea să se petăşie a Bisericii cu Domnul Său.
treacă mai apoi: Cina Domnului.
Apoi, Cina Domnului este şi sărbăContrastul între ceea ce s-a petrecut
toarea confruntării noastre. Oare poate
la Cina Domnului şi ceea ce s-a petrecut
fi confruntarea noastră cu propriile slăimediat după aceea este atât de evident
biciuni o sărbătoare? Cu siguranţă că da!
încât, dacă ceea ce s-a petrecut în noapAtunci când confruntarea ne conduce intea de joi spre vineri am putea s-o cataevitabil spre pocăinţă sinceră. Fiindcă,
logăm drept una din cele mai negre
la urma urmei, nu păcatul nostru este cel
nopţi din viaţa Domnului Isus, dar şi una
mai mare pericol în care ne-am putea
din cele mai negre nopţi din istoria
afla la un moment dat, ci lipsa noastră
omenirii (privind lucrurile din perspecde pocăinţă. Problema păcatului a fost
tiva pământească), totuşi, prin compararezolvată de Cristos la Cruce. Acum răţie, referindu-ne la evenimentul Cinei,
mâne ca o responsabilitate a credincioam putea vorbi despre acesta ca despre
sului pocăinţa sa permanentă şi sinceră,
o adevărată sărbătoare, pe care o putem
apelând la sângele
numi drept Sărbătoarea Cinei Domnu-
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Domnului pentru curăţire. Iar când pocăinţa se produce, atunci confruntarea
noastră cu propriul păcat este o binecuvântare, o adevărată sărbătoarea a iertării depline.
Cina Domnului este, de asemenea, o
sărbătoare a speranţei. „Vă spun că, de
acum încolo nu voi mai bea din acest
rod al viţei, până în ziua când îl voi bea
cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
(Matei 26:29). Dincolo de semnificaţia
profundă a „sângelui legământului celui
nou”, rodul viţei (vinul), simbolizează
în Biblie bucuria. Vinul cel nou pe care
îl vom bea cu El în Împărăţia Tatăluicare urmează să fie deplin instaurată o-

MOMENT DEOSEBIT
“Dispreţuit şi părăsit de oameni, om
al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era
aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de
la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi
durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi
noi am crezut că este pedepsit, lovit de
Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa,
care ne dă pacea, a căzut peste El şi,
prin rănile Lui, suntem tămăduiţi. Noi
rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi
vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut
să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră,
a tuturor.” Isaia 53:3-6
Ce minunat moment este Cina Domnului! Ce minunat să știi că poți să stai
înaintea Domnului curat, rememorând
jertfa Sa glorioasă! Ce prețioase sunt

dată cu a doua Sa venire -, înseamnă bucuria nespus de mare şi fericirea eternă
care va caracteriza viaţa viitoare.
Pentru noi, cei de astăzi, aceste cuvinte ale Mântuitorului, au menirea de a
ne aminti, ori de câte ori stăm la Masa
Domnului, că bucuria aceasta pe care o
simţim acum, fericirea aceasta pe care o
avem acum, pacea aceasta, siguranţa
aceasta, mângâierea de acum sunt doar
o mică măsură din belşugul nemăsurat
de binecuvântări ce ne aşteaptă după revenirea Domnului şi instaurarea deplină
a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Claudiu Lupu

momentele în care ființa ta întreagă își
îndreaptă toată atenția la modul extraordinar în care ai fost salvat, prin care astăzi ai viață veșnică!
Oare prețuiești cu adevărat aceste
momente sau din obișnuință iei parte la
ele? Mai arde în tine dragostea dintâi și
dorul de la începutul umblării tale cu
Cristos când abia așteptai să iei parte la
Cina Domnului? Ai mai lua parte la fel
dacă Isus ar fi lângă tine în acele momente?
Domnul să ne ajute pe fiecare să nu
trecem ușor pe lângă aceste momente,
să profităm din plin de ele, să ne umplem de prezența Lui și să-I dăm cinstea
cuvenită când stăm în fața Cinei Lui!
Roxana Tentiș
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A patra moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
apelează la comisia de revizuire a constituției pentru ca în Constituția României să
se stipuleze clar faptul că la baza familiei stă căsătoria heterosexuală, monogamă,
care constă în unirea unui bărbat cu o femeie în căsnicie.
Cerem tuturor autorităților guvernamentale să sprijine conceptul creștin cu privire
la căsătorie și familie, pentru ca astfel să fie asigurat viitorul fericit în societatea țării
noastre.
A cincea moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
își exprimă îngrijorarea față de starea de război din Ucraina de răsărit. Îndemnăm
toți credincioșii să poarte în rugăciune cauza națiunii ucrainene.
Totodată, Îi cerem lui Dumnezeu ca spiritul păcii lui Cristos să vină peste toate
națiunile beligerante. Ne rugăm pentru frații noștri de credință și pentru toți cei ce
au de suferit din pricina conflictelor armate. Îndemnăm conducerea statului din România să militeze pentru rezolvarea oricăror diferende pe calea negocierilor diplomatice în spiritul bunei înțelegeri.
A șasea moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
apelează la forurile de conducere ale tuturor organizațiilor creștine implicate în formarea caracterelor ca în toate mijloacele de comunicare și în mass-media să fie respectate principiile moralei creștine și ale unei ținute decente, civilizate. Acesta are
scopul de a oferi generației tinere și societății în general, modele sănătoase și demne
de urmat.
A șaptea moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
apelează la Președintele României, la Guvern, la Parlament și la toate instituțiile de
stat să militeze cu toată seriozitatea pentru a stăvili valul de imoralitate incalificabilă
și de corupție la nivel politic și de conducere a țării.
Ne rugăm pentru conducerea statului la toate nivelurile, ca astfel să fie asigurate
bunăstarea, ordinea și propășirea țării noastre în toate sferele societății, pentru asigurarea dreptului la viață și fericire a copiilor nenăscuți.
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA!
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MOȚIUNILE ADOPTATE DE PARTICIPANȚII LA CONGRESUL
CULTULUI CREȘTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA
Textul integral al celor șapte moțiuni adoptate de participanții la cel de-al XXXVI-lea
congres al Cultului Creștin Baptist din
România care s-a desfășurat între 28-29 mai
2015 la Biserica Emanuel din Oradea.
Prima moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres
al Cultului Creștin Baptist din România
îndeamnă toate bisericile baptiste, potrivit cu
tema Congresului, Isus – Calea, Adevărul și
Viața, să umble în credincioșie pe calea trasată de Domnul Isus. Suntem chemați să
ținem sus Cuvântul Adevărului și să trăim
viața creștină oferită de către Domnul nostru, care prin Duhul Sfânt locuiește în inimile credincioșilor.
Toți pastorii și slujitorii bisericilor sînt chemați să îndrume poporul în vederea
întrupării acestui adevăr.
A doua moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
își exprimă îngrijorarea și se pronunță hotărât împotriva actelor de prigonire a
creștinilor până la martirizare. Cerem tuturor credincioșilor să se roage fierbinte pentru biserica în suferință, iar conducerii de stat îi cerem să intervină la autoritățile
statale prin toate mijloacele diplomatice pentru stăvilirea genocidului creștin.
___
Moțiunea a fost propusă de Biserica Baptistă Biruința din Baia Mare
A treia moțiune
Delegații la cel de-al XXXVI-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România
se pronunță pentru susținerea educației religioase în școlile de stat din România, fără
vreo îngrădire a specificului confesional, cu respectarea libertăților religioase.
Propunem ca în felul acesta să se imprime generațiilor viitoare principiile eticii
creștine și ale unei vieți civilizate în societatea românească.
continuare în pagina 4
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