Mă numesc Crăciun Emilia... sunt mamă a opt copii...
M-am ocupat de lucrurile care sunt pe
pământ... Muncă multă... La țară... să
crești opt copii nu e ușor...
Mergeam cu soțul meu la vite, acolo la
Plopiș... și duceam Biblia cu mine ca să
citim... Eu citeam și el dormea... îl alinam cu cititul, ca și David pe Saul cu
cântatul... Îl mai trezeam ca să mai asculte și el...
Eu, demult aș fi vrut să mă întorc la
Domnul... Dar, aș fi vrut ca să mergem
alăturea... că să crești opt copii fără ajutor, e greu... nu e ușor...
Dar, n-am putut să-l aduc și pe el...
Acum, am spus "gata"... eu plec pe
acest drum... cu Domnul. Eu vreau să-L
cunosc pe Domnul și mai mult... și să
mă iubească... și să mă bucur cu frații și
surorile...
Cu copii mulți, mi-a fost greu... Nu ma ajutat nimeni...
Acum, a venit ceasul să mă predau

Domnului. Și Dumnezeu m-a iubit...
Am fost încercată în dureri și suferințe...
Dar, Domnul m-a scos... am avut și accidente... și de acolo m-a scos Domnul...
Mi-a plăcut întotdeauna să-l laud, să-l
cinstesc, să-L preamaresc... Mergeam și
la Biserica și la adunări și la înmormântări... îmi plăcea să ascult Cuvântul,
mereu, mereu, mereu...
O fiică mi s-a botezat în Italia, cu soțul... și am fost acolo și am stat și m-am
uitat la ei. În primăvara asta s-a botezat
și nepoata mea... Dar, acum, a sosit ceasul pentru mine...
Și, eu le spuneam mereu celor din jur
despre Domnul... și-mi ziceau: "ce ne tot
spui?" ce "te pocăiești?"
De acum pot să le spun cu-ndrăzneală... că de-acum sunt a Domnului... El
mi-a iertat toate păcatele. Eu vreau să-L
slujesc pe Domnul meu.

~ O singură clipă prețuiește cât Dumnezeu însuși; căci în orice clopă poate
a-junge omul, prin pocăință, la harul
dumnezeiesc.
Sfântul Bernardin de Sienna
~ Să dăm lui Dumnezeu de bunăvoie
ceea ce oricum trebuie să-I dăm.
Sfântul Ioan Gură de Aur
~ A fi frate și fiu al lui Cristos, înseamnă a face ceva deosebit în comparație cu ceilalți oameni; adică a-ți sfinți

inima și mintea și a-ți îndrepta gândurile către Dumnezeu.
Sfântul Macarie cel Mare
~ Chiar dacă nu vrem să credem, Domnul Isus a spus că nimeni nu poate sluji
la doi domni.
Talasie Libianul
~ Pocăința îl restabilește pe cel căzut,
plânsul pentru păcate bate la porțile cerești, iar smerenia le deschide.
Sfântul Ioan Gură de Aur
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

DIN CUPRINS:
Mărturii

„Da, Dumnezeu este ajutorul
meu, Domnul este sprijinul
sufletului meu!”
(Psalmi 54:4)

Crăciun Emilia

Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi
nu împliniţi poftele firii pământeşti.”
(Galateni 5:16)

CE VREI
SĂ-ŢI FACĂ
ISUS?
„El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?”
(Marcu 10:36)
„Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce
vrei să-ţi fac?”…(Marcu 10:51)
Este extraordinar să ştim că Dumnezeul Adevărat este dispus să îndeplinească dorinţele oamenilor. În capitolul zece din Evanghelia după Marcu, Îl

întâlnim pe Isus Cristos, Domnul, că El
Însuşi Îi întreabă pe oameni ce doresc
să primească din partea Lui.
Descoperirea acestui adevăr este o încurajare nemaipomenită ca să îndră-znim să cerem de la Dumnezeu chiar şi
lucruri imposibile din perspectiva omenească.
Desigur, dorinţele îndreptate spre
Dumnezeu vor dezvălui cine suntem cu
adevărat, ce priorităţi avem şi pentru ce
anume ne bate inima.
Cercetând cu şi mai multă atenţie Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm că, deşi putem cere orice, Dumnezeu nu va onora
toate cererile. Nu ne putem aştepta ca El
să împlinească dorinţele păcătoase,
egoiste, fireşti, născute
Continuare pag. 2

fizică, s-a ocupat de problema spirituală a acestuia, oferindu-i mântuirea. Astfel, El a descoperit tuturor că
indiferent de mărimea problemelor
noastre, nimic nu este mai important ca necesitatea rezolvării stării
spirituale, adică mântuirea sufletului.
Când ai posibilitatea să stai în faţa lui
Dumnezeu şi cerul ascultă, tu ce vrei să-i
ceri? Ce vrei să-ţi facă Dumnezeu? Ce
fel de dorinţe se nasc în inima ta? Te vei
mulţumi cu cereri mici şi dorinţe mărunte, care se vor risipi prin vreme asemenea fumului, sau îţi vei lăsa inima
străpunsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, strigându-I să te mântuiască?
Cine va îndrăzni să ceară mântuirea
sufletului, va avea surpriza nebănuită să
vadă cum Dumnezeul Atotputernic, din
bogăţia de har câştigată de Isus Cristos
pe cruce, va turna iertarea şi mântuirea,
astfel încât, fiinţa aceea să fie restaurată
complet şi locuită de Duhul Domnului.
Cu viaţa veşnică înlăuntrul lui, după
aceea, celelalte lucruri de care are nevoie, vor veni pe deasupra. Tu ce vrei
să-ţi facă Isus?

Rugaţi-vă pentru:
- Crăciun Emilia și

- să fie atenţi la Cuvânt
- să găsească răspuns la întrebările şi
frământările lor
- să plece de aici schimbaţi
- Dumnezeu să ne vorbească exact
ceea ce doreşte
- fratele păstor: putere, călăuzire, sănătate
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Ionce Valer, Domnul să
le dea putere și să îi întărească pe calea Lui

- cei ce vor veni la închinare:
- să vină cu credinţă
- să îşi arunce îngrijorările asupra
Domnului
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din gânduri rele, cu scop meschin, din
care lipseşte călăuzirea şi mijlocirea
Duhului Sfânt.
Dumnezeu nu va răspunde nici tuturor
cererilor care au în vedere binele material sau starea de sănătate. Deşi El are
putere să împlinească absolut orice cerere, uneori, deasupra înţelegerii noastre, El va considera că este spre binele
nostru etern să nu primim răspunsul pe
care îl aşteptăm noi, ci să îngăduie ca
prezenţa acelor poveri să modeleze caracterul nostru.
O problemă serioasă a privilegiului binecuvântat de a adresa cereri către
Dumnezeu, este cea legată de natura trecătoare a conţinutului cererilor pe care
oamenii le aduc la cunoştinţa Domnului. În majoritatea lor, aceste cereri au
în vedere aspecte materiale, sunt legate
de prosperitate, de starea de sănătate
fizică, urmărind preponderent lumea de
aici, limitată, trecătoare, măruntă şi insignifiantă în comparaţie cu veşnicia.
Binecuvântat cu darul credinţei, când
a fost provocat de Cristos Domnul să
ceară, orbul Bartimeu a cerut ceea ce a
considerat că este mai preţios pentru el:
vederea.
În mărinimia harului Său, Fiul lui
Dumnezeu i-a îndeplinit această cerere,
dar mai înainte ca să-i dăruiască vederea

pastor Daniel Chereji

Mă numesc Ionce Valer și locuiesc în
localitatea Plopiș, județul Maramureș.
Sunt necăsătorit și m-am născut într-o
familie de creștini ortodocși, împlinind
o vârstă de 46 de ani, anul acesta. La
biserică mergeam și ascultam liturghia,
dar de la o vreme îmi dădea de înțeles
că în fiecare an se tot repetau aceleași
predici și cântări, în duminicile de sărbătoare de peste an și am început să merg
mai rar. La începutul anului 2013, mama
mea, îndemnată de o verișoara de a ei
care a venit la ea cu Biblia, citind din
Scriptură și rugându-se împreună, ea
fiind membră a Bisericii Creștine Baptiste. A invitat-o și pe mama în localitatea Făurești, unde s-a întâlnit cu mai
mulți frați în Hristos, care au primit-o cu
bucurie și i-au spus cuvinte frumoase
despre mântuire și nevoia de a se boteza
din nou, ceea ce a și făcut după câteva
luni de zile. La îndemnul mamei mele și
al fraților Isai Sabău și Iosif Miclăuș
care veneau pe la noi, mi-am îndreptat
și eu pașii spre Biserica „Harul” din
Făurești, în ciuda huiduielilor care mi se
adresau de către cunoscuți. Aici printre
frați am simțit o pace și o liniște interioară cum nu mai simțisem nicăieri altundeva. Cercetând Biblia, am ajuns la
concluzia că locul meu este printre
acești credincioși. Prin bunăvoința
fratelui Isai, am ajuns și în această bise-

rică din Baia Mare, unde am auzit adevărul relatat de către pastorul Daniel și
am rămas uimit să aflu că sub crucea lui
Hristos își găsește locul orice suflet care
a fost chemat de Domnul să fie vindecat
de păcate și neascultare. Există atâta încurajare în cuvintele Scripturii pentru
mine, care am trăit departe de binecuvân-tările Domnului. Tot în Scriptură
am găsit chemarea lui Hristos: „Veniți
la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și
Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28)
Cred din toată inima ca Isus Hristos
este Salvatorul meu și că El îmi va
schimba viața numai în bine și că: „Cine
crede și se va boteza va fi mântuit; dar
cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu
16:16)
De aceea îmi încredințez viața în
mâinile lui Isus Hristos. Vreau să răspund chemării Lui și să-L iubesc tot mai
mult, până nu voi mai face umbră
pământului.
Cred Doamne ca Tu ești Fiul lui
Dumnezeu care ai venit să ridici păcatul
lumii, murind pe cruce si pentru mine.
Cad la picioarele Tale rugându-te:
„iartă-mă și pe mine, nevrednicul și
păcătosul, și ajută-mă să devin o făptură nouă după voia Ta. Amin!”
Ionce Valer
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