El este de mare preţ
1 Petru 2:7

Unul dintre cele mai mari paradoxuri ale credinţei creştine este
acela că învăţăm şi ne maturizăm prin dificultăţi şi probleme.
Biblia ne oferă un mare număr de exemple frumoase de
personaje care au rezistat şi au devenit mai puternice în ciuda
circumstanţelor neprietenoase din viaţa lor.

P

uterea de a face faţă împotrivirilor în numele lui Isus ne oferă
posibiliatatea de a creşte şi de a
ne maturiza pe calea credinţei.
Un exemplu frumos din biblie pentru
mine este Iov. Iov a fost un om bun care
l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima şi
a urmat legile Lui cu pasiune. El a fost un
om ca mine. A avut o familie frumoasă, o
casă confortabilă, o ocupaţie satisfăcătoare
şi visuri îndrăzneţe pentru viitor. Într-o zi
pe neaşteptate, din senin, l-a lovit tristeţea. Tragedie de proporţii mari! Satan i-a
lovit caracterul, l-a îmbolnăvit, şi-a pierdut averea şi copiii, soţia s-a întors împotriva lui, iar prietenii lui l-au chinuit.
Iov a aparţinut lui Duzmnezeu, a fost unit
cu El. A avut încredere deplină. Orice i
s-ar fi întâmplat lui sau orice s-ar fi întâmplat în jurul lui, nu putea slăbi relaţia lui
cu Dumnezeu. Aceasta era fermă şi stabilă, iar el şedea jos doar pentru o vreme,
pentru ca mai târziu să poată sta în picioare. Am trecut şi eu prin multe încerDuminica viitoare debutează Proiectul de
evanghelizare SCOS DIN „SODOMA”.
Biserica Creştină Baptistă
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cări şi probleme de când sunt copilul lui
Dumnezeu şi întotdeauna m-am gândit la
credinţa şi răbdarea lui Iov. Îi mulţumesc
lui Dumnezeu pentru toate încercările
prin care am trecut, pentru că numai aşa
am învăţat să mă încred pe deplin în El,
numai aşa am învăţat să depind în totalitate de El, numai aşa am realizat cât de
mult mă iubeşte Dumnezeu pentru că în
încercări am simţit cum mă strânge la
pieptul Lui. Isus este de mare preţ atunci
când loveşte tristeţea; ştiu din propria experienţă.
Când loveşte tristeţea, dacă-L recunoşti pe Domnul gloriei şi al nădejdii
în toate căile tale, El promite:

„Eu voi fi cu tine”
- YEHOVAH- SHAMMAH- Domnul este acolo. Cristos va fi acolo cu tine
în orice situaţie, în orice nevoie, în orice
împrejurare. El este de mare preţ şi El îţi
va purta de grijă. Amin.
Olga Berchi

ANUNŢURI

Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Prima întâlnire după vacanţă a Clubului Awana
Sâmbătă - ora 17 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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F

ie ca Domnul să aşeze în calea
ta binecuvântările cerului precum se revarsă roua peste întinderea pământului.
Viaţa să-ţi fie ocrotită în permanenţă
de El iar lumina Domnului să-ţi fie veşnic călăuză.
Să nu-ţi alunece niciodată paşii dincolo de puterea de a te ridica şi a găsi înapoi cărarea cea dreaptă.
Mântuirea Domnului să te găsească
repede iar tu să fii gata să-i asculţi chemarea.
Să umbli neîncetat de mână cu
Dom
nul fără să-ţi treacă măcar vreodată
pastor Daniel Chereji
prin minte că ar putea să existe lucruri
„Binecuvântă, dar, casa robului Tău, care să vă despartă.
Să-L iubeşti pe Domnul mai presus de
ca să rămână pe vecie înaintea Ta!
orice lucru, fiinţă sau idee din lumea de
Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne,
aici sau din orice altă lume care mai există
este binecuvântat pentru veşnicie!”“
cu convingerea că prezentul şi viito(1 Cronici 17:27) rul tău veşnic atârnă de El. Continuare pag. 2

BINECUVÂNTARE

Scrisoare din
Etiopia
Dragi fraţi şi surori,
Mulţumim Domnului nostru
Isus care a ascultat rugăciunile noastre! De
atunci Ana nu a mai avut probleme cu
burtica. E drept că nu pot să-i dau lapte,
dar Domnul mi-a dat înţelepciune ce să
gătesc astfel încât copiii să mănâce. Eu şi
copiii am fost răciţi, dar dăm slavă Domnului că Petru nu a fost afectat, astfel încât
a putut să înveţe. Este foarte bucuros că
poate deja să citească în amharica şi
mulţumesc Domnului că are râvnă să înveţe.
Ioan a început grădiniţa şi e bine,
că astfel poate să înveţe engleza. În
viitor vom fi nevoiţi să facem
şcoala acasă în limba engleză, pentru că în România nu este încă un
sistem de educaţie acasă. Ioan
este deja un misionar! Îmi este
aşa de drag să-l văd alături de alţi
copii etiopieni cum vine de la gră-
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seşti desfătarea.
Prietenii să-ţi fie credincioşi iar uneltirile celor răi să te ocolească.
Să te încrezi mereu în Domnul şi
niciodată să nu te bazezi pe neprihănirea ta, numai pe harul Său.
Dumnezeu să te ferească de pericole şi rele, să te încălzească soarele şi să te
mângâie luna.
Zilele să-ţi fie tihnite iar nopţile liniştite, mintea mereu trează iar duhul potolit şi înţărcat de orice plăcere lumească.
Idealurile tale să fie sfinte, să iubeşti
dreptatea, mila şi credincioşia iar Domnul să-ţi fie umbra pe mâna ta cea dreaptă. Pentru totdeauna.

Continuare din pag. 1

Să nu te dai bătut niciodată în faţa
obstacolelor ci să le priveşti cu provocare
ştiind că împreună cu Domnul poţi trece
peste orice vale, peste prăpastia cea mai
adâncă, peste cel mai înalt munte sau
peste orice altceva ţi-ar sta în faţă.
Necazul să nu te înspăimânte iar suferinţa să-ţi oţelească şi mai mult credinţa
cu conştienţa că Domnul încearcă pe cine iubeşte şi nu dă nimănui mai mult decât poate purta.
Speranţa să-ţi fie întotdeauna legată
de cer şi nu de pământ, deoarece acolo
este nădejdea noastră.
Să nu tremuri decât în faţa Domnului, să te bucuri neîncetat şi în El să-ţi gă-

diniţă. Când am venit aici a avut o oarecare reţinere faţă de copilaşii de culoare,
dar până a mers la grădiniţă Domnul i-a
dat bucurie să fie alături de ei. Să ne
rugăm ca Dumnezeu să-l păzească când
merge şi când vine de la grădiniţă, pentru
că drumul este lung, iar maxi taxi-ul este
vechi.
Despre permisul de muncă încă nu
ştim nimic. Sunt multe schimbări în ţară
în urma alegerilor din mai. Noi ne rugăm
ca voia Domului nostru să se facă, dincolo
de tot ceea ce ne îngrijorează.
Mult Har şi binecuvântare.
Mirela Paşcalău

ALERGAREA CREDINCIOSULUI
Privind la textul din Filipeni 3:12-14 am descoperit câteva
lucruri, care ar trebui să ne cheme pe fiecare la o profundă
cercetare ca şi copii ai lui Dumnezeu.
1. Credinciosul mântuit , în alergarea
sa către câştigarea premiului ceresc, trebuie să fie un specialist. Apostolul Pavel
afirmă: “…fac un singur lucru…”. Există
oameni care pretind că ştiu să facă de
toate. Numai că nici unul din lucrurile făcute nu sunt făcute bine, aşa cum ar trebui. Pavel nu a fost unul dintre aceştia. În
alergarea sa către premiul ceresc, el nu s-a
apucat să facă mai multe lucruri deodată;
nici măcar de două, ci numai de unul singur. Toate faptele sale, toată puterea şi
toate strădaniile sale au fost concentrate
pentru realizarea unui unic şi măreţ scop:
câştigarea premiului ceresc.
2. Credinciosul mântuit, în alergarea
sa către câştigarea premiului ceresc, trebuie să cunoască bine scopul alergării sale.
Apostolul Pavel afirmă: „... alerg spre
ţintă, pentru premiul chemării cereşti...”.
Adevăratul credincios trebuie să ştie ce
vrea; el trebuie să cunoască bine scopul
pe care îl are în viaţa de credinţă. Pavel ştia
foarte bine de unde a plecat, dar mai ales,
a ştiut foarte bine încotro mergea. Şi lucrul acesta este de foarte mare importanţă
în viaţa celui credincios. Trebuie să ştim
asemeni lui Pavel că alergarea şi oboseala
noastră nu vor fi zadarnice. Dacă nu ştim
de unde am fost scoşi şi dacă, mai ales, nu
ştim încotro mergem, cu alte cuvinte,
dacă nu avem un scop şi o ţintă precisă,
atunci sunt slabe speranţe să putem sfârşi
cu bine alergarea.

3. Credinciosul mântuit, în alergarea
sa către câştigarea premiului ceresc, trebuie să privească numai înainte. Apostolul
Pavel afirmă: “…şi aruncându-mă spre ce
este înainte…”. De fapt, în mod normal,
oamenii privesc în direcţia spre care merg
pentru că cine se uită înapoi, mai ales
atunci când aleargă, riscă să se ciocnească
cu alţii şi să cadă. În alergarea noastră trebuie să privim numai înainte, la lucrurile
pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei
ce vor sfârşi cu bine alergarea.
Având ochii credinţei atenţi spre
marea răsplătire a lui Dumnezeu, să ne
aruncăm cu toate puterile spre ceea ce este
înainte. Înainte este casa noastră veşnică,
înainte este desăvârşirea noastră absolută,
înainte este Domnul nostru ISUS
CRISTOS.
Dan Matei
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