Mari isprăvi cu Dumnezeu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Suntem la început de an şi toată
lumea împarte urări de mai bine
celor dragi. De obicei fiecare
urează celorlalţi lucruri pe care şi
le doreşte şi pentru el. Sănătate,
realizări, succes!

C

u toţii ne dorim ca în acest an
să realizăm lucruri mari, să
avem succes. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată şi cum putem avea garanţia
unor mari realizări sau mari isprăvi: „Dar
aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari
isprăvi” (Daniel 11:32). Dumnezeu îi
spune aici lui Daniel care este cheia succesului. Să fii din poporul Domnului şi
aproape de Domnul.
Adevărul este că, oricât de mari ar putea părea realizările cuiva în lumea aceasta
fără Dumnezeu, toate sunt doar gunoaie
în comparaţie cu realizările spirituale.
Apostolul Pavel a ales un cuvânt greţos
pentru a ilustra valoarea realizărilor sale
fără Dumnezeu (Filipeni 3:4-8). Domnul
Isus le spunea ucenicilor că despărţiţi de
El nu puteau face nimic (Ioan 15:5) şi că
orice câştig sau succes este fără valoare dacă ai sufletul pierdut (Matei 16:26). Asta
înseamnă că toate succesele unui om fără
Dumnezeu sunt defapt o iluzie, o imensă
amăgire.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Mare ispravă în acest an nu este să te
vindeci de vreo boală, să câştigi mai mulţi
bani, să obţii mai multe lucruri materiale,
mai mulţi prieteni, o urcare în grad, mărire de salar, etc. Acestea nu sunt realizări
cu valoare reală. Adevăratele realizări, isprăvi, succese sunt cele care aduc câştiguri
spirituale eterne, comori strânse pentru
cer. Mai aproape de Dumnezeu prin rugăciune, cititrea Cuvântului, zidirea bisercii
prin slujire plină de dedicare, dărnicie
pentru lucrarea lui Dumnezeu, pasiune
pentru cei nemântuiţi, fapte bune, o viaţă
mai sfântă, şi dacă este cazul chiar să
ajungi în groapă- în groapa cu lei, sau cu
pământ, dar convins că ai trăit cu Domnul şi pentru El. MULT SUCCES!
Nicu Lăcătuş

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Studiu biblic
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

Transfer
Familia Zaharie Daniel şi Tania
membral s-au transferat la Biserica Sf. Treime

Cuvinte
impecabile
„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este
încercat. El este un scut pentru cei ce se
încred în El.“
(Proverbe 30:5)
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Orice cuvânt al lui Dumnezeu este impecabil”, spune altă traducere. Într-adevăr, un Dumnezeu
desăvârşit nici nu poate folosi decât cuvinte desăvârşite.
Un Dumnezeu perfect foloseşte întotdeauna cuvinte perfecte. Chiar dacă
El trebuie să folosească uneori cuvinte
aspre, menite să biciuiască unele metehne fireşti pe care le observă la noi, cuvintele Lui sunt impecabile, nefăcând altceva decât să rostească adevărul şi să ne trezească mintea din amorţeala periculoasă
care ne poate cuprinde.
Când vrea să ne aprecieze, Dumnezeu o face de asemenea într-un mod
impecabil, nici nu omite Continuare pag. 2

vinte impecabile.
Fiecare cuvânt a fost perfect, a spus
exact ce trebuia spus şi exact când trebuia spus.
Când vom tânji după cuvintele
lumii, după sfatul ei, după aprecierea
ei, după călăuzirea ei, cuvintele lumii
ne vor răni, ne vor dezamăgi, ne vor
înşela, ne vor amăgi, nereuşind niciodată
să ne ofere ceea ce ne oferă Domnul.
În jurul nostru auzim doar cuvinte aspre, cuvinte murdare, cuvinte jignitoare,
ocări, reproşuri, sau cuvinte de batjocură.
Dar cine alege să audă cuvintele
Domnului, se va bucura în permanenţă
de cuvinte impecabile. Iar bucuria supremă stă în faptul că dincolo de cuvinte impecabile, Dumnezeu ne-a ferit pe însuşi
Fiul Său: Cuvântul impecabil, care să fie
cu noi şi în noi, lucrând întru asemănare
cu El desăvârşirea noastră, pentru ca într-o zi şi noi să fim fiinţe impecabile.

Continuare din pag. 1

ceea ce n-ar trebui omis dar nici nu linguşeşte.
În necaz şi suferinţă, cuvintele Lui
sunt impecabile. Doar El ştie să rostească
cel mai potrivit cuvânt şi cea mai bună
încurajare.
Doar El poate vorbi în aşa fel încât să
dea speranţă şi să mângâie chiar şi inima
cea mai întristată.
Când căutăm călăuzire, cuvintele oamenilor ne pot induce în eroare şi pot
strecura şi mai multă confuzie, însă dacă
aşteptăm călăuzire de la Domnul, El o va
face impecabil.
Vorbirea sa va fi clară şi limpede, în
aşa fel încât să înţelegem cu certitudine
pe unde să mergem.
Privind în urmă recunoaştem că fie
ne-a mustrat, fie ne-a atenţionat, fie nea lăudat, fie ne-a binecuvântat, chiar vorbind-ne tandru sau certându-ne ferm,
Dumnezeu a folosit de fiecare dată cu-

Încrede-te-n Cristos
Încrede-te-n Cristos — şi-n
clipa
când totul pare că-i pierdut
aceasta-i slava Lui că face
chiar ce părea de necrezut.

Încrede-te-n Cristos — şi-n
starea
cea mai de disperat ajuns,
nenumăraţi soli are Domnul
şi mii de căi, al Lui răspuns.

Încrede-te-n Cristos cu-ntregul
curaj şi suflet şi fior,
ca-n singura-ţi îndreptăţire
ca-n singuru-Ţi Mântuitor.

Încrede-te-n Cristos — în felul
în care El ţi-a poruncit
c-o dragoste nemărginită
c-o inimă de neclintit.

Încrede-te-n Cristos — şi-n locul
în care cel rău e-mpărat,
Cristos e-n veci cel preaputernic
şi El va-nvinge neapărat.

Încrede-te-n Cristos — cu graba
şi forţa unui disperat,
— din orice valuri, El e stânca
ce mântuie cu-adevărat.
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Traian Dorz

Anul trecut, în noiembrie, a avut loc o breşă în sistemul de securitate american când
un cuplu a intrat fără a avea invitaţie la un dineu dat la Casa Albă, ajungând
destul de aproape de preşedintele Statelor Unite, pe care l-au şi fotografiat. De obicei
se fac verificări amănunţite şi listele cu invitaţi se confruntă la intrare ca să nu
permită accesul celor neinvitaţi.

S

unt foarte rare zilele în care accesul nostru nu este restricţionat în
vreun fel. Există pancarte care ne
avertizează : Doar pentru angajaţi, Nu intraţi, Doar vehicule autorizate, Proprietate
particulară. Nici unul din noi nu vrea să i
se spună că nu este bine venit, însă vor
exista întotdeauna locuri unde accesul este
interzis. Dumnezeu însă nu impune nici
o restricţie celor ce vin la El şi pentru
aceasta merită toată recunoştinţa noastră.
Există numeroase oferte ale companiilor de comunicare în domeniul telefoniei
mobile şi fixe în aceste vremuri şi toate
promovează o comunicare mai bună. Ai
un număr tot mai mare de minute şi mesaje care îţi permit să comunici cu cei dragi,
dar toate acestea sunt limitate şi mai mult
de atât sunt contra unu cost oarecare.
Aceia care vin la Dumnezeu nu vor fi
restricţionaţi prin semnele „Acces interzis”. Prin rugăciune avem acces imediat şi
nelimitat pe care Dumnezeu ni-l permite,
pentru că Fiul Său Isus Cristos a deschis
calea tuturor celor ce l-au primit „ Veniţi
la mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi”
(Matei 11:28). „Pe cel ce vine la Mine,

,, Da, inima noastră îşi găseşte
bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.”
(Psalmul 33:21)

Începerea unui nou an cu bucurie în
prezenţa Domnului, face să se şteargă orice remuşcare ale faptelor trecute. Deoarece suntem copii lui Dumnezeu trebuie
să trăim plini de bucurie, încredinţaţi în
El, aceasta fiind şi o poruncă:
,,Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!

nu-l voi izgoni afară.” (Ioan 6:37). „Dacă
însetează cineva, să vina la Mine şi să bea”
(Ioan 7:37).
Oricât de multe restricţii şi limite ne
sunt puse de către lumea aceasta, avem siguranţă că accesul nostru la Tronul Tatălui
de Sus ne este nelimitat indiferent de cine
am fi. Prin preţul plătit la Calvar, beneficiem de acest privilegiu în mod gratuit,
fără a avea totuşi nici un merit.
De îndată ce vii la Cristos dorind
mântuire, te poţi bucura de o părtăşie nerestricţionată. Uşa este mereu deschisă.
Lupu Amalia
Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!’’ (Filipeni 4:4)
Bucuria adevărată se găseşte la Dumnezeu şi este o stare de satisfacţie şi împlinire cu El. Piedici în calea bucuriei au
existat şi vor mai exista, păcatul şi îngrijorarea fiind unele dintre ele. Bucuria se
menţine prin citirea Cuvântului Său, rugăciune, părtăşie cu fraţii şi având o relaţie de calitate cu Domnul.
Un an cu adevărat câştigat este cel care se poate numi: credinţă, bucurie şi dragoste.
Cami Blidar
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