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Salutul Nostru
“Sufletul nostru
nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul
nostru.
Da, inima noastră îşi
găseşte bucuria în El,
căci avem încredere în
Numele Lui cel Sfânt."
Psalm 33:20-21

Pastor:
Ioan Brisc

Un An Nou…
La trecerea dintre ani, în cultura contemporană
numită Revelion, românii folosesc urarea
tradițională Plugușorul. Această urare agrară care
reflectă specificul neamului românesc, îndeamnă
frații români la hărnicie și prosperitate în anul nou.
Pentru bunul creștin Anul Nou poate fi un moment
de reflecție, o oportunitate de a renunța la
amintirile anului vechi, şi de a permite Anului Nou
să ne aducă aminte de tot ce avem nou în Hristos
Isus.
Atunci când folosim Anul Nou ca pe un timp pentru
a reflecta asupra înnoirii pe care El o aduce, ne
dăm seama că noul an aduce noi ocazii de a trăi
această viață nouă în El.
Desigur,
... circumstanțele noastre s-ar putea să nu se
schimbe, dar perspectiva noastră față de viață se
poate schimba pe măsură ce vedem prin ochi
înnoiți. - Pentru ca avem credință.
... situația în lume ar părea să se înrăutățească, dar
cum reacționăm noi față de ea se poate schimba
pe măsură ce înțelegem lucrurile cu o minte
înnoită. - Pentru ca avem speranță.
... oamenii din jurul nostru s-ar putea să nu se
schimbe, dar atitudinea noastră față de ei se poate
schimba pe măsură ce răspundem cu o inimă
înnoită. - Pentru ca avem dragoste.

Pastor:
Ciprian
Ardelean
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“Mâine anul se-noieşte…”

i 2018

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip
întunecos, dar atunci, vom vedea față în
față. Acum, cunosc în parte, dar atunci, voi
cunoaște deplin, așa cum am fost şi eu
cunoscut pe deplin.
Acum dar rămân acestea trei: credinţa,
nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare
dintre ele este dragostea.
1 Corinteni 13:12-13

Billy Graham: 99 de ani
Billy Graham
Evanghelistul Billy Graham a ajuns pe 7 noiembrie la
venerabila vârstă de 99 de ani. El este cunoscut în
primul rând ca evanghelistul care a predicat mai bine
de trei sferturi din viață Evanghelia în țări care nu
manifestă opoziție față de creștinism dar și în
regimuri totalitare în care creștinismul nu se bucură
de libertate de expresie. Printre țările vizitate s-a
numărat și România comunistă când evanghelistul de confesiune baptistă a întâlnit
oficialitățile locale ale vremii și a predicat în lăcașe de cult ale diferitelor confesiuni
religioase în fața unor mulțimi impresionante.
Se estimează că a predicat evanghelia în fața a peste 215 milioane de persoane în
185 de țări și teritorii. În fața oamenilor care au încercat să îl definească drept unul dintre
cei mai mari predicatori el afirma: “Eu nu sunt un mare predicator și nu sunt chemat să fiu
un mare predicator. Eu sunt un predicator obișnuit care transmite Evanghelia în cel mai
bun mod pe care îl cunosc.”
El s-a întors la Dumnezeu în anul
1934, iar cincisprezece ani mai târziu,
în 1949 se afla în fața mulțimilor din
Los Angeles predicând Evanghelia.
Se estimează că cea mai mare
mulțime pe care a reușit să o adune
este cea din Seul în anul 1973 când
circa 3 milioane de persoane s-au
strâns pentru a ascultat mesajele sale
Evanghelizarea din Seoul, Korea de Sud in 1973 la
evanghelistice.
Billy Graham a scris numeroase cărți care au participat circa 3 milioane de persoane.
care au fost traduse în limba română. Dintre ele, cartea care a primit premiul pentru cea
mai bună carte a anului, Nearing Home, a fost tradusă în limba română sub titlul Aproape de
casă.
Regele României a murit, dar Regele regilor trăiește în veci…
(Revista Crestinul Azi, Samy Tuțac)
Astăzi ne-am despărțit de Majestatea Sa Regele Mihai I al României și ne-am despărțit și de Monarhie.
Niciodată nu vom mai scanda „Regele și Patria”. Niciodată Imnul regal, „Trăiască Regele în pace și onor”,
nu va mai suna la fel. De astăzi, cel puțin din perspectiva tatălui meu, monarhist până la moarte,
România este Republică cu acte în regulă.
Nu știm cum va arăta România fără figura impunătoare, dar blajină, a regelui nostru. Nu știm ce se va
alege de Casa Regală a României și nici nu cred că mai contează. Fără regele Mihai și fără principiile
creștine de viață, pe care le-a susținut cu tărie, Casa Regală a României va rămâne mai mult „casă”
decât „Regală”. În calitate de creștini însă, deși sunt multe necunoscute pentru viitorul națiunii noastre,
noi avem certitudinea unor adevăruri absolute:
1. Dumnezeu va fi încă pe tronul Său.
2. Isus va fi încă Regele regilor și Domnul domnilor.
3. Biblia va avea încă toate răspunsurile pentru fiecare problemă.
4. Mormântul lui Cristos continuă să fie gol.
5. Isus continuă să fie singura cale spre cer.
6. Rugăciunea încă funcționează și va face o diferență, iar
Dumnezeu încă răspunde la rugăciuni.
7. Crucea și nu puterea politică rămâne încă salvarea noastră.
8. Va fi încă loc la cruce pentru oricine.
9. Isus va continua să salveze pe oricine crede în El și se încrede în El.
10. Dumnezeu va fi cu noi tot timpul, El nu va pleca și nu ne va părăsi niciodată.
Acestea sunt certitudini care nu depind de forma de guvernământ sau de venirea la putere, pentru o
vreme, a unora sau altora, ci de Dumnezeu care rămâne același Suveran Atotputernic peste întreg
Universul. Regele României a murit, dar Isus Cristos, Regele regilor, trăiește și rămâne același ieri, azi și
în veci. Nihil Sine Deo! Soli Deo Gloria!

Oportunități care vin cu un An Nou
(January 10, 2017 J. Robert White)

Mulți oameni profita de ocazie la începutul anului pentru a face rezoluțiile de Anul Nou. De
multe ori, aceste angajamente sunt doar amintiri vagi până în prima zi a lunii februarie.
În prima zi a anului, pastorul meu, dr. Frank Cox, a sugerat câteva rezoluții de Anul
Nou extraordinare pe care fiecare creștin ar trebui să le ia în considerare. Le-am pus la inimă
și voi încerca să fiu consecvent în aceste nouă domenii:
1.Să fii o persoană a rugăciunii. Niciunuia dintre noi nu ar trebui să li se amintească să se
roage, dar adesea rugăciunea este retrogradată la binecuvântarea înainte de masă,
rugăciunile de duminică dimineață la biserică, întâlnirea de rugăciune de vineri seara sau
noaptea când adormim. Există putere în rugăciune. Din moment ce Dumnezeu ne-a invitat să
comunicăm direct cu El, este un privilegiu și o onoare care nu trebuie tratată în mod obișnuit.
2. Să fii un elev al Scripturii. Biblia este mult mai mult decât hrana pentru intelect, Ea este
hrana pentru inima și sufletul credinciosului. Când studiați Scriptura, faceți acest lucru cu
rugăciunea ca Dumnezeu să permită Duhului Sfânt să vă deschidă înțelegerea față de ceea ce
citiți. Veți fi uimiți de modul în care Dumnezeu răspunde rugăciunii și vă dezvăluie adevărul.
3. Să fii o încurajare. Nu ar fi minunat dacă am trăi într-o lume de încurajatori? Este posibil
să nu puteți face acest lucru pentru alții, dar puteți începe cu dvs. Gândește-te la aceasta în
fiecare dimineață. Faceți incurajarea o cerere de rugăciune ca Dumnezeu să vă ducă la cineva
în cursul zilei pe care ați putea încuraja.
4. Să fii o gazdă bună care invită. Mulți mi-au spus: "Mă simt nepregătit ca martor creștin".
Răspunsul meu este: "Unde îi invitați pe prieteni și colegi?" Invităm prietenii, colegii și vecinii
să ni se alăture pentru nenumărate evenimente sau onomastici. Ce zici de a îi invita la
biserică? În părtășia bisericii, ei vor simți bucuria creștină; ei vor auzi Evanghelia învățată și
propovăduită. Prin invitarea lor, sunteți un martor creștin bun.
5. Să fii un misionar gata de a răspunde chemării. În timp ce știm și suntem atât de
recunoscători pentru cei pe care Dumnezeu îi cheamă ca misionari de carieră să slujească în
întreaga lume, să nu uităm că fiecare creștin este un misionar. Dacă Dumnezeu nu v-a
chemat să mergeți undeva in lume, ci v-a pus unde vă aflați, El, fără îndoială, are nevoie de
tine ca misionar chiar acolo unde ești.
6. Să fii activ la biserică. Într-o duminică am ajutat la grupele de copii din biserica noastră.
Sincer, a fost una dintre cele mai împlinite momente pe care mi le amintesc. Ședeam pe
podea împreună cu copiii și căutam să prezentăm pe Domnul iubitor prin joc și lecții despre
cât de mult iubește Isus - a fost o adevărată binecuvântare.
7. Să fii ospitalier. În timp ce aceasta ar trebui să fie natura noastră în orice moment, se
aplică în mod special la biserică. Îmi amintesc când Janice și cu mine eram noi veniți în oraș
ca tineri căsătoriți. Am mers la o biserică mare din apropiere. Din momentul în care am intrat
în biserică, ne-am așezat pentru serviciul de închinare de dimineață și ne-am întors la mașina
noastră, nici o singură persoană nu a spus vreodată "Bună ziua", "Bine ați venit" sau orice
altceva. Sa fim gazde primitoare ar trebui să fie starea normala pentru toate bisericile
noastre.
8. Să fii darnic. În timp ce sondajele prezintă creștinii dăruind puțin peste 2% din venitul lor
lui Dumnezeu, știm că suntem sfătuiți în Scriptură să dăm o zecime din tot ce ne-a dat
Dumnezeu. În timp ce zeciuiala este legea Vechiului Testament, Isus a apreciat zeciuiala din
Matei 23:23. Chiar crezi că ar trebui să oferim mai puțin acum în epoca de har decât era cerut
de lege? Zecimea nu este cu adevărat sacrificiu. Este de bază. Acesta este punctul de început
pentru credincios.
9. Să fii responsabil. Este înțelept ca fiecare urmaș al lui Hristos să aibă un partener de
răspundere care te poate trage la socoteală, cineva care poate fi de încredere să dea un sfat
înțelept și o mustrare pentru corectare. S-ar putea să fiți acea persoană pentru altcineva, dar
cine este persoana aceasta pentru dvs.?
Sunt sigur că urmând aceste nouă principii vă veți asigura un an minunat de slujire
creștină în 2018 și că va servi pentru a vă consolida
biserica și a binecuvânta oamenii din jurul vostru.
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7 ianuarie 2018
Credința care produce sinceritate

14 ianuarie 2018
Credința care produce îndrăzneală

Text: Daniel 1:8-21
Verset de aur: Daniel 1:8

Text: Daniel 3:19-23, 26-28
Verset de aur: Daniel 3:28

Prezentarea lecției:
Daniel nu își compromite valorile (Daniel
1:8-10)
- Cererea lui Daniel (v. 8)
- Cererea este aprobată (v. 9, 10)
Soluția oferită de Daniel (Daniel 1:11-16)
- Perioada de probă (v. 11-14)
- Rezultate exemplare (v. 15, 16)
Hărnicia și seriozitatea lui Daniel (Daniel
1:17-21)
- Dumnezeu le dă pricepere (v. 17, 18)
- Mai pricepuți ca cei fără Dumnezeu (v.
19-21)

Prezentarea lecției:
Scopul – Să identificăm situații din ziua de
astăzi care necesită o credință îndrăzneață,
la fel ca cea a lui Ședrac, Meșac și
Abed-Nego.
Mânia regelui (Daniel 3:19-23)
- Schimbarea de atitudine (v. 19a)
- Răspunsul draconic (v. 19b-21)
- Victime colaterale (v. 22, 23)
Lucrarea Dumnezeului atotputernic
(Daniel 3:26-28)
- Schimbarea de atitudine (v. 26)
- Verificarea amănunțită (v. 27)
- Recunoașterea lucrării lui Dumnezeu (v.
28)
Aplicație practică
- Scriitorul cărții Evrei vorbește despre cei
care „au stins puterea focului” (Evrei
11:34), o referire la Ședrac, Meșac și
Abed-Nego. Scriptura ne asigură că
Dumnezeu este întotdeauna alături de
copiii Săi și nu îi lasă singuri niciodată.
Indiferent de „flăcările” de care sunt
înconjurați, într-o lume căzută și
păcătoasă, ei sunt protejați de prezența
Domnului.

Aplicații practice
- În loc să fie descurajați de situația negativă
în care se aflau, Daniel și prietenii lui au
folosit-o ca pe un prilej să-L cinstească pe
Dumnezeu printre păgâni.
- La fel ca și Daniel, noi suntem străini într-o
lume care nu-L cunoaște pe Isus. Dorința
noastră de „a asculta mai mult de Dumnezeu
decât de oameni” (Fapte 5:29) nu înseamnă
neaparat că apărarea valorilor noastre
trebuie făcută cu ostilitate. O poziție fermă,
luată cu diplomație, poate depăși multe
momente de criză.

Florica Cherecheș, credincioasă baptistă, a fost aleasă Președinta
Organizației Femeilor Liberale
(Revista Crestinul Azi 12/17/2017)
Doamna deputat Florica Cherecheș a fost aleasă în funcția de
Președinte a Organizației Femeilor Liberale în cadrul congresului electiv
al organizație amintite. Evenimentul a fost organizat azi la Palatul
Parlamentului. Doamna Deputat este credincioasă baptistă membră a
Bisericii Baptiste Speranța din Oradea și un promotor al valorilor
creștine în Parlamentul României alături de alți deputați și senatori care
împărtășesc aceleași valori creștine. Florica Cherecheș este membru al
Parlamentului României începând cu anul 2012 unde activează și ca
Secretar al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.
ACTIVITATEA POLITICĂ PE PLAN LOCAL - Din anul 2008 sunt membru al Partidului Național Liberal. Sunt
Vicepreședintele organizației județene și municipale a PNL și Președintele Organizației Femeilor Liberale
Oradea. În perioada 2008 – 2012 am fost consilier local în echipa primarului Ilie Bolojan, Președinte al
Comisiei de muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecția copilului. În perioada ianuarie-iunie 2012,
am ocupat funcția de viceprimar al municipiului Oradea.
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