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şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci
aceea care se capătă prin credinţa în
Hristos, neprihănirea pe care o dă
Dumnezeu, prin credinţă. (Filipeni 3:9)
O, Doamne, glorie Ţie pentru…
credinţa care a fost dată sfinţilor o dată
pentru totdeauna. (Iuda 1:3)
El ne încurajează cu promisiunile lui
scumpe :
- promisiunea prezenţei Sale permanente (Matei 28:20)
- promisiunea mijlocirii la Tatăl (Romani 8:33-34, Evrei 7:24-25)
- promisiunea trimiterii unui Mângâietor
(Ioan 16:7)
- promisiunea că ne va ajuta şi va fi cu
noi, ne va sprijini (Psalmi 50:15, Isaia
41:10)
El ne sfinţeşte prin Cuvântul Lui scump,
adică Biblia sau Sfânta Scriptură care
este temelia învăţăturii creştine.
Oricine acceptă, primeşte şi trăieşte în-

văţăturile Bibliei, îşi schimbă viaţa. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu
a dat Cuvântul Său: oamenii să-şi schimbe viaţa lor rea spre o viaţă mai bună cu
Dumnezeu. Prin Cuvântul său, Dumnezeu oferă omului o posibilitate de relaţie
personală, între om şi Dumnezeu, dar care se realizează numai atunci când omul
acceptă şi răspunde la oferta lui Dumnezeu, prin pocăinţă şi credinţă în Domnul
Isus Hristos, Mântuitorul.
Biblia este singura fereastră a speranţei
prin care omul poate privi spre veşnicie,
din închisoarea acestei lumi.
Sfânta Scriptură este raza de lumină
care ne conduce prin lumea întunecată,
spre cer. Ea este hrana care ne susţine
credinţa, ne mângâie şi ne înviorează sufletul.
Iată aşadar ce MÂNTUITOR SCUMP
avem. Toată gloria I se cuvine, AMIN !
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Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
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Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Responsabil număr: Ema Pop
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Tehnoredactare: Dan Matei, Roxana Modoc
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
DM

4

pag. 2

Transformarea continuă în
Isus Cristos

Dragostea lui Dumnezeu faţă de
noi s-a arătat prin faptul că
Dumnezeu a trimis în lume pe
singurul Său Fiu, ca noi să
trăim prin El. Şi dragostea stă
nu în faptul că noi am iubit pe
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a
iubit pe noi şi a trimis pe Fiul
Său ca jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre.
(1 Ioan 4:9-10)

VALOAREA
SÂNGELUI LUI
Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare,
cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe
care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos,
Mielul fără cusur şi fără prihană. (1
Petru 1:18-19)
Valoarea sângelui unui om este cunoscută cu adevărat abia când viaţa fizică a

cuiva este în pericol şi persoana aceea
depinde de o transfuzie de sânge.
Valoarea sângelui lui Isus Cristos poate
fi cunoscută prin iluminarea Duhului
Sfânt a celor care au fost despărţiţi de
Dumnezeu din cauza păcatului şi aduşi
la viaţă prin lucrarea eficace a lui Cristos, care a presupus suferinţa şi moartea
Sa în contul răscumpărării.
Ca să ne putem da seama de valoarea
sângelui lui Cristos, apostolul Petru ne
spune că argintul şi aurul sunt de neluat
în seamă pe lângă preţul inestimabil al
sângelui lui Isus Cristos.
Deşi în lumea de aici Continuare pag. 2

preţios încât are o valoare care nu
poate fi evaluată, având în vedere că
prin oferirea lui de către Isus putem
beneficia de viaţă eternă.
Luând în considerare valoarea unică a sângelui lui Cristos, suntem atenţionaţi să nu-l dispreţuim, să nu
cumva să considerăm că nu avem nevoie de el, să nu-l ignorăm, să nu-l subevaluăm, să nu-l irosim şi să nu încetăm
să-i cunoaştem şi să-i preţuim puterea şi
importanţa.
Cine înţelege cu adevărat valoarea sângelui Lui, nu rămâne neatins de el, ci se
grăbeşte să alerge la Cristos pentru iertare şi curăţire, iar odată ce a fost înnoit
prin sângele sfânt, va trăi în aşa fel încât
să ştie oricine că pentru el valoarea sângelui Fiului lui Dumnezeu este inestimabilă, deasupra oricărei evaluări, faţă
de care argintul şi aurul nu au însemnătate mai mare decât firicelele de praf
pe care calcă.
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argintul şi aurul sunt folositoare în vederea obţinerii multor lucruri, totuşi limitarea şi micimea lor sunt evidente în
circumstanţe esenţiale.
Astfel că argintul şi aurul nu îţi sunt
de nici un folos când ai vrea să îţi prelungeşti firul vieţii măcar cu o secundă,
nu îţi sunt de folos în privinţa absolvirii
de vină în ochii lui Dumnezeu, nu îţi
folosesc la cumpărarea iertării divine şi
nici la obţinerea vieţii veşnice.
În schimb, sângele lui Isus Cristos are
o valoare unică, valoare care nu poate fi
pusă alături de nicio fiinţă sau obiect
preţios din întregul Univers.
În mod exclusiv, prin sângele lui Isus
Cristos beneficiem de iertare de păcate,
suntem absolviţi de vină faţă de Dumnezeu, este potolită mânia sfântă şi dreaptă
a lui Dumnezeu, suntem răscumpăraţi
din felul deşert de umblare şi vieţuire,
suntem curăţaţi de orice formă de nelegiuire şi aşezaţi în starea de copii ai lui
Dumnezeu.
Sângele lui Isus Cristos este atât de
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TRANSFORMAREA CONTINUĂ ÎN ISUS CRISTOS
“Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai
mult decât cerem sau gândim noi, a
Lui să fie slava în Biserică și în Hristos
Isus, din neam in neam.”
Efeseni 3:20-21
Ce așteptări am de la mine? Vreau să
experimentez mai mult? Dacă realizez
că Dumnezeu poate să pună mai mult în
mine decât am în momentul acesta și
cred acest lucru, de aici nu am o limită.
De aici Dumnezeu poate să facă extraordinar mai mult decât îmi pot imagina
și asta e copleșitor. Pot fi mai mult decât
sunt pentru Dumnezeu, pentru alții, pen-
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tru propria persoană.
Care este scopul final al acestui ansamblu proiectat de Dumnezeu pentru spiritul credincioșilor? În Efeseni 4:13 Pavel
explică foarte clar intenția lui Dumnezeu
cu omul credincios: „până vom ajunge
toţi la unirea credinţei și a cunoștinţei
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om
mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui
Hristos;”
Nu sunt singur implicat în tot acest proces. Nu pot să înțeleg de unul singur
voia lui Dumnezeu cu privire la viața
mea. Cu siguranță că rugăciunea rezolvă
multe chestiuni, însă Cristos a îngăduit
continuare în pagina 3
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ca împreună cu alți slujitori ai Săi să
ajung să Îl cunosc pe El atât cât îmi permite, în funcție de mărimea credinței și
a dragostei mele. Biserica este acest organism atât de complex, nu degeaba este
asemănată cu corpul uman care uimește
neîncetat cu descoperirile făcute. Doam-

ne, fă din noi ceea ce dorești Tu și toți
împreună să ajungem să Te cunoaștem
așa cum nu am mai făcut-o niciodată,
pentru slava Ta și întărirea omului nostru interior. Amin!
Paul Pop

MÂNTUITOR SCUMP
Suntem în fața Cinei Domnului. Nu putem sta fără să ne cercetăm, în smerenie
în umilință, și să pricepem mărețul adevăr pe care Petru ni-l amintește: că am
fost răcumpărați din felul deșert de
viețuire nu cu aur sau cu argint ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără
cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:19).
Așadar avem un Mântuitor Scump.
El ne-a răscumpărat cu sângele Lui
scump. Nu cu aur sau argint am fost scăpaţi ci cu sângele scump al Domnului
Isus Cristos. O Doamne mulţumirea noastră se îndreaptă către tine pentru măreaţa
şi glorioasa jertfă prin care putem ajunge
în cer.
El ne iubeşte cu o dragoste scumpă. La
Golgota dacă priveşti nu poţi să nu vezi
cum Dumnezeu şi-a arătat dragostea la
cel mai înalt nivel.
Dragostea lui Dumnezeu străbate întrega
Sfântă Scriptură. Cine ia seama o poate
observa la orice pas şi în orice împrejurare. La cruce însă a atins nivelul care depăşeşte orice imaginaţie. Dumnezeu ne
putea lăsa pe bună dreptate în voia sorţii
noastre. Ne-ar fi putut lăsa să culegem
roada faptelor noastre rele şi să pierim în
păcatele noastre. Este tocmai ceea ce
meritam. Dar El nu a făcut aşa. Pentru că
ne-a iubit, prin Cristos, Dumnezeu a venit după noi. El ne-a urmărit chiar şi
atunci, când părăsit se chinuia pe cruce,
unde ne-a purtat păcatele, vinovăţia, ju-

decata şi moartea. Numai o inimă împietrită şi insensibilă poate să rămână
nemişcată în faţa unei iubiri ca aceasta.
Ea este mai mult decât dragoste. Numele
ei propriu este “har”, care este dragoste
dată celui care nu merită.
Iată ce citim în Romani 8:32: “El,
care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său,
ci L-a dat pentru noi toţi,…” Iată aşadar
cât de mult a iubit Dumnezeu lumea!
Apostolul Pavel le scrie fraţilor din Efes
că doreşte să ajungă a cunoaşte dragostea
lui Cristos care întrece orice cunoştinţă:
şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos
care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu. (Efeseni 3:19).
Întrebarea este: cum răspund eu la o aşa
dragoste ?
El ne îndreptăţeşte printr-o credinţă
scumpă. Credinţa aceasta este scumpă
deoarece este o credinţa adevărată, mântuitoare. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu
este socotit neprihănit prin faptele Legii,
ci numai prin credinţa în Isus Hristos,
am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să
fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în
Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru
că nimeni nu va fi socotit neprihănit
prin faptele Legii. (Galateni 2:16)
În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. (Efeseni 3:12)
continuare în pagina 4
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