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Omul nu a fost conceput de Creatorul Său să trăiască în păcat şi în
răutate, după cum pomul n-a fost conceput de acelaşi Creator să trăiască
în locuri uscate. După cum apa din
izvor este sursa vieţii pentru un pom,
tot aşa Cuvântul lui Dumnezeu este
hrana sufletului omenesc.
Fiindcă nu poţi să trăieşti o viaţă
întreagă otrăvindu-te cu răutate, cu
răzvrătire şi cu destrăbălare în felurite
păcate şi apoi să te întrebi mirat de ce ai
ajuns să urăşti totul în jurul tău, chiar şi
propria-ţi fiinţă şi până şi ziua în care teai născut.
Cu alte cuvinte, noi nu putem să
„funcţionăm” în felul acesta, fiindcă nu
aşa am fost concepuţi să trăim.
Dumnezeu a înscris în fiinţa noastră
(în ADN-ul nostru dacă doriţi), un „program” de funcţionare optimă, normală,
care se potriveşte numai legilor şi principiilor după care funcţionează
Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, cea
mai mare daună pe care a produs-o
păcatul în fiinţa umană a fost chiar alterarea acestei capacităţi a omului de a
se conforma Legii divine.
Din cauza păcatului care a pus
stăpânire pe fiinţa sa, omul nu mai
doreşte ceea ce-i este cu adevărat vital

şi nu mai caută ceea ce-l poate împlini
cu adevărat ca fiinţă umană.
Folosindu-ne de comparaţia psalmistului, omul păcătos şi dedat la răutate
este precum un pom care şi-a înfipt
adânc rădăcinile într-un pământ otrăvit.
Prin rădăcinile sale, el trage înlăuntrul
trunchiului apă otrăvită, care, în loc să
dea viaţă şi vigoare, usucă şi omoară ramurile, iar de rod nici nu poate fi vorba.
În schimb, omul care a fost găsit de
Domnul, omul născut din nou din Duhul
lui Dumnezeu, este omul smuls din
pământul otrăvit de apele păcatului şi
aşezat lângă Izvorul vieţii.
Acum, rădăcinile sale au de unde să
se adape cu apă curată, dătătoare de
viaţă. Viaţă veşnică! Şi, ce este minunat
şi dătător de nădejde, este promisiunea
aceasta: tot ce a început acest om, va
duce până la sfârşit.
Fiindcă puterea lui nu stă în vigoarea
rădăcinilor sale, ci în viaţa care curge
prin ele, venind din apele vii şi nesecate
ale Izvorului, adică din Domnul Isus
Cristos: „Şi mi-a arătat un râu cu apa
vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea
din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului”. Apocalipsa 22:1
Claudiu Lupu

“Dumnezeu oferă viaţă nouă unor inimi moarte prin cuvintele tale
atunci când tu proclami Evanghelia.”
John Piper
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întalnirea tinerilor. Seara
închinării (pregătire pentru Sărbători)
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare.
Cina Domnului (dimineaţă)
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Omul evlavios

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El
însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Domnului nostru Isus Cristos.
(1 Tesaloniceni 5:23 )

VREMEA
SFINŢIRII
„Nu vă înţepeniţi grumazul ca
părinţii voştri; daţi mâna Domnului,
veniţi la Sfântul Lui Locaş, pe care l-a
sfinţit pe vecie, şi slujiţi Domnului
Dumnezeului vostru, pentru ca mânia
Lui aprinsă să se abată de la voi.“
(2 Cronici 30:8)
Absenţa binecuvântărilor, insuccesul
spiritual, starea de amorţire şi neîm-

plinire sunt cauzate de o umblare
neglijentă în ceea ce priveşte legătura cu
Dumnezeu.
Manifestarea prezenţei Domnului şi
lucrarea Duhului Sfânt au întârziat să
apară când credincioşii şi-au tratat cu
indiferenţă statutul şi responsabilităţile.
Sub adânca cercetare a Cuvântului
lui Dumnezeu şi pătrunşi de o stare
sinceră de pocăinţă, toţi acei care n-au
umblat aproape de Domnul, ci s-au lăsat
prinşi de mersul tumultuos al vieţii, s-au
putut întoarce în grabă cu faţa spre
Domnul, fără teama că nu vor fi primiţi
şi iertaţi.
Dacă ne dorim şi noi într-adevăr o
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El, în sângele lui Isus Cristos putem
găsi iertare deplină.
Este vremea sfinţirii, este timpul
să înţelegem că prinşi de mână cu
lumea nu vom face decât să ne
afundăm şi mai mult în lume, spre
propria pierzanie.
„Daţi mâna Domnului”, sfinţiţi-vă în
întregime pentru El, alipiţi-vă de El cu
hotărârea neclintită că nu-i vom face
Numele de ruşine.
Să trăim cu toţii aprinşi de zelul slujirii Sale, pentru că Domnul nu rămâne
dator şi la vremea potrivită vom putea
culege cu nespusă bucurie roadele
sfinţirii.
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legătură apropiată cu El, dacă vrem să
experimentăm mărimea puterii Sale şi
să-L vedem pe Domnul la lucru,
înseamnă că ne vom şti sfinţii pentru El,
lepădând din inima noastră tot ceea ce
nu este după placul Lui.
Veniţi să ne cercetăm vieţile, să ne
socotim umbletele şi să judecăm lucrul
mâinilor noastre. Oare este starea
noastră după voia lui Dumnezeu? Oare
ne-am clădit relaţiile după principiile
Domnului? Este onorat Dumnezeu prin
ceea ce gândim, spunem sau facem? Nu
cumva am adus atingere mărturiei
trupului lui Cristos acolo unde ne-a fost
îngăduit să trăim?
Dacă ne vom şti frânge inimile, dacă
vom şti plânge pentru căderile noastre,
dacă vom alerga cu mâinile întinse spre

chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcuto.
“Dar aceia din popor care vor
cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor
rămânea tari şi vor face mari isprăvi.”
Daniel 11:32
Paul Chereji

Ce poate fi mai minunat decât faptul
că Isus Hristos a murit pentru păcatele
mele şi totodată Hristos trăieşte în mine?
Aş vrea ca versetul din Galateni 2:20
să fie un îndrumător pentru viaţa mea şi
aşa cum scrie Pavel în partea a doua, aş
vrea cu adevărat ca Isus Hristos să
trăiască în mine şi ca deciziile mele să
fie în tot timpul în conformitate cu voia

lui Dumnezeu.
“Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care ma iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru
mine.” Galateni 2:20
Iulia Pop

Îi mulţumesc Domnului pentru timpul petrecut la Emanuel, în special pentru temele abordate şi interesul arătat
faţă de generaţia care urmează, căutând
să trăim aproape de Domnul şi fugind de
şoapta celui rău.
Aş vrea ca prieteniile pe care le leg
în această perioadă să fie intenţionale şi

benefice pentru viaţa mea spirituală, fără
a mă angaja în anturaje nocive
“Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte
neprihănirea, credinţa, dragostea,
pacea, împreună cu cei ce cheamă pe
Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22
Paul Pop

Mireasma cunoştinţei Lui a fost
răspândită de copiii Lui, iar azi noi avem
acest privilegiu să răspândim oricărei
făpturi şi până la marginile pământului
Cuvântul Său.
Aş dori ca în orice domeniu al vieţii
mele să fiu o mărturie vie a lucrării Lui.

“Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu
care ne poartă întotdeauna în carul
Lui de biruinţă în Cristos care
răspândeşte prin noi în orice loc
mireasma cunoştinţei Lui.” 2 Corinteni 2:14
Adelina Silaghi

OMUL EVLAVIOS
Ferice de omul care nu se duce la
sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea
celor păcătoşi şi nu se aşează pe
scaunul celor batjocoritori!Ci îşi
găseşte plăcerea în legea Domnului şi
zi şi noapte cugetă la legea Lui!El este

ca un pom sădit lângă un izvor de apă,
care îşi dă rodul la vremea lui şi ale
cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.
(Psalmi 1:1-3)

pastor Daniel Chereji

VIZITA LA UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA
Ajungem la o vârstă în care suntem
acum înainte şi să mă ajute când voi fi
puşi în faţa unor alegeri majore, iar
pusă în faţa alegerilor decisive.
aceste alegeri sunt importante deoarece
Ţinând cont că Domnul m-a binecudeciziile pe care le vom lua vor avea un
vântat cu înţelepciune astfel încât să iau
impact puternic asupra viitorului nostru
hotărârea cea mai importantă în domeşi vor determina nu numai viitorul nosniul spiritual, aceea de a-L urma pe El,
tru, ci şi ce al generaţiilor care vor veni
nu aş vrea ca celelalte domenii să fie sub
după noi.
controlul meu.
Întrebările fundamentale: „Cine eşti?”
“Toate lucrurile îmi sunt îngăduite,
şi „Ce doreşti?” ne conturează atât pardar nu toate sunt de folos, toate lucursul academic, cât şi cariera şi familicrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic
ile pe care le vom întemeia. De aceea
nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”
am decis să privim în Cuvânt şi să
1 Corinteni 6:12
medităm la principiile insuflate de
“Toate lucrurile sunt îngăduite, dar
Duhul Sfânt.
nu toate zidesc.” 1Corinteni 10:23b
1 Corinteni 6:12 care este corelat cu
versetul 23 din capitolul 10, aş vrea să
Amadea Andreicuţ
fie motoul după care să mă ghidez de

Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
Luca 9:23
2

Aş vrea ca versetul din Daniel să mă
reprezinte şi oricând vor veni încercări
şi ispite să rămân tare spre slava şi
onoarea Domnului.
Totodată, vizita la Universitatea
“Emanuel” a fost o oportunitate de a
descoperi noi perspective şi orizonturi
cu privire parcursul meu academic şi
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