“Bucuraţi-vă
întotdeauna” 1 Coloseni 5:16
Devenim rutinaţi când încetăm să
mai privim la El, când nu mai avem
timp să descoperim bucuria vieţii.

S

untem anoşti şi şterşi oridecâte
ori ratăm să surprindem “bucuria”, tradusă prin simplitatea,
uimirea cu care copiii noştri se raportează
la unele lucruri neînsemnate ori seriozitatea, pasiunea şi hotărârea cu care se implică când abordează aspectele minore ale
vieţii. Aşadar să-i ascultăm:
“Bucuria pentru mine este atunci când
sari în sus..”
Bianca Polgar

Bucurie deplină,
doar în El
Cu adevărat bucuria perfectă o găsim
doar în Domnul nostru. Chiar şi atunci
când vin încercări, boli, dezamăgiri în
viaţa noastră şi privim spre Dumnezeu
ştim că El este Sfânt, Drept şi promisiunile
Lui sunt valabile privind la tot ceea ce a
facut pentru noi.

Ş

tim că El e cu noi indiferent cât
de mare e durerea, încrezându-ne
în El, chiar şi în suferinţe şi încercări noi putem avea bucurie, dorindu-ne
să Îl cunoaştem mai mult, găsindu-L prin
Biserica Creştină Baptistă
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EDITORIAL

“Atunci când răzi şi îl iubeşti pe Domnul înseamnă să te bucuri de-adevărat!”
David Bel
“Bucuria înseamnă pentru mine
părinţii mei”
Naomi Berchi
“Bucuria este atunci când mă joc cu
răţuşca.”
Elisa Morar
“Atunci când asculţi de Domnul, te bucuri de El.”
Andreea Ianoş
“Eşti bucuros şi fericit atunci când
primeşti un cadou. Te bucuri de Domnul
Isus pentru că te iubeşte, te îngrijeşte şi te
vindecă.”
Titus Călăcean
“Când eşti alături de cei dragi, nu te
supără nimic, asta înseamnă bucuria pentru mine.”
Beatrice Bereckzi

pastor Daniel Chereji

şi dincolo de problemele noastre cunoaştem bucuria cu adevărat deplină.
Psalmul 34:5
„Când îţii întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie!”
Psalmul 89 :15 16
„Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul
trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale,
Doamne!“
„El se bucură neîncetat de Numele Tău,
şi se făleşte cu dreptatea Ta.“
Psalmul 126:5
„Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera
cu cântări de veselie”
Noemi Sava

TABĂRA
DOMNULUI
An XII, nr. 551 din 19 iunie 2011

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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„Bucuraţi-vă întotdeauna”
Bucurie deplină, doar în El

„Îngerul Domnului tăbărăşte în
jurul celor ce se tem de El şi-i scapă
din primejdie.“
(Psalmi 34:7)

Î

ngerul Domnului a tăbărât în jurul copiilor noştri şi anul acesta.
Faptul că au reuşit să străbată extrem de periculoasa junglă urbană păstrându-şi integritatea fizică, morală şi
spirituală este în exclusivitate meritul
Domnului.
Lui i se cuvine mulţumirea şi
adorarea noastră deoare- Continuare pag. 2

În ultimul timp, cel mai frecvent
cuvânt rostit de întreaga populaţie
este cuvântul - CRIZĂ. Pe parcursul
anilor 2010-2011 toată populaţia
terei a rostit cel putin de 10 ori
cuvântul CRIZĂ. Aproximativ toţi
oamenii de pe această planetă sunt
speriaţi, îngroziţi de acest cuvânt,
astfel încât îi apuca fiorii. Atâta
nesiguranţă aduce pentru întreaga
populaţie acest cuvânt format
din cinci litere - CRIZĂ!
De câteva luni, sunt ajutor la grupa de
copii din Biserica noastră şi am avut
ocazia de a vedea bucuria din inima copiilor. Deşi au vârste cuprinse intre 5-10
ani, bucuria şi fericirea din inimile lor
nu se compară cu bucuria şi fericirea din
inimile noastre.
Ioan 3:16 spune:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară,
ci să aibă viaţă veşnică.”
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purtarea de grijă pe care Domnul a
manifestat-o până aici.
Este atât de reconfortant să ştii că
Stăpânul Universului, Dumnezeul Atotputernic este Tatăl nostru şi că El
îşi i-a în cel mai serios mod rolul de
Ocrotitor şi Protector al copiilor Săi.
Câtă pace, linişte şi siguranţă poate
aduce promisiunea Domnului că va fi
prezent în umblările noastre şi ne va veghea fiecare clipă a vieţii.
Ştiind toate acestea îi suntem recunoscători şi plini de mulţumire dar în
acelaşi timp stăm tari în credinţă încurajaţi de realitatea că Îngerul Domnului
tăbărăşte în jurul temătorilor de El
neavând altă grijă decât să-i dăm ascultare.

Continuare din pag. 1

ce în momentele dificile a făcut tabără în
jurul odraslelor noastre, ocrotindu-le,
dându-le ajutor, inspiraţie şi înţelepciune
aşa cum doar El o poate face.
Tocmai de aceea i-am încredinţat în
mâna Lui recunoscându-ne neputinţa
purtării de grijă într-un mod perfect.
Domnul nu ne-a dezamăgit. Cel
Preaînalt nu ne-a lăsat de izbelişte ci nea ascultat rugăciunea.
Acolo unde există preocupare pentru
umblarea cu El, unde există teamă şi reverenţă sfântă, Domnul este gata să facă
scut de apărare împotriva oricărei primejdii potenţiale.
Doar o simplă vizualizare mentală a
posibilelor pericole la care poate fi expus
un copil este suficientă pentru a aprecia

Când citim acest verset, ar trebui să ni
se umple inimile de bucurie şi fericire, ştiind că avem un Tată care ne iubeşte nespus de mult şi a făcut totul ca noi să avem
viaţa veşnică; dar cu toate acestea de cele
mai multe ori inimile noastre rămân reci
şi neatinse de bucuria iertării şi a vieţii
veşnice.
Chiar dacă aceşti copii de la grupa nu
pot înţelege la vârsta aceasta ceea ce s-a
întâmplat acum 2000 de ani la Golgota,
cu toate acestea ei au inimile pline de bucurie şi fericire şi-L laudă pe Domnul din
toata inima lor. Cu atât mai mult noi care
înţelegem pe deplin ce a făcut Domnul
Isus pentru noi, ar trebui să avem o inimă
plină de pace, bucurie şi speranţă, fără a
ne îngriji de ziua de mâine şi ceea ce va
aduce ea (Matei 6:34).
Un lucru îmi doresc foarte mult pentru biserica din care fac parte şi nu numai;
îmi doresc ca atât timp cât vom trăi pe
acest pământ să avem nădejde şi speranţă
şi să arătăm celor din jurul nostru că doar
Cristos poate să ne umple cu adevărat
inima de bucurie şi fericire.
Jimmy Oanţă

Bucuria este o floare rară pe cale de
dispariţie.
Trebuie udată, îngrijită, iubită
pentru a-şi putea ridica privirea în
sus şi a-i zâmbi în permanenţă
Aceluia din care-şi extrage seva şi fiinţa.
Asemenea şi sufletul nostru.

D

oar când este scăldată de lumina îmbietoare a Feţei Sale, bucuria sădită în sufelete noastre
capătă contur, prinde rădăcini.
Devine viguroasă, solidă, rezistentă atunci când e înrădăcinată
zilnic în îngrăşământul Cuvântului Său. Coloseni 3:1617
Această minunată „floare”
are prospeţime, culoare,
substanţă pentru că îşi extrage tăria din El şi nu din
propriile resurse. Proverbe
3:5-6
Nu lăsa ca floarea inimii
tale să se usuce, să se scurgă
bucuria din tine. Ai fost creat
pentru a aduce parfum, culoare,
o nouă mireasmă particulară, specifică Esenţei căreia îi aprţii. Nu-ţi risipi
„parfumul” într-un mod iresponsabil. Preţul lui este enorm. A fost plătit cu sângele
Lui scump, scurs la cruce...
Dacă e cazul, pliveşte cu grijă, cu delicateţe „terenul” inimii tale. Nu toate solurile sunt la fel.
Dacă „bucuria” nu creşte în inima ta,
înlocuieşte terenul arid cu un pământ
bun, o inimă nouă. Să nu-ţi pară rău niciodată de ceea ce laşi în urmă. Smulge cu
hotărâre fiecare buruiană adânc înrădăcinată în solul mocirlos al păcatului mediocrităţii. Romani 6:11-14
Oferă-I Lui, în mod necondiţionat, tot
terenul inimii tale, fără a-l arenda sau în-

chiria altcuiva, iar ploaia binecuvântărilor
nu va întârzia să apară.
Cel mai trist e să admiri o floare minunată într-un ghiveci frumos, dar care rămâne pitică, subnutrită, ani la rând, fără
rod... asemeni unui stejar care nu mai
creşte şi nu se mai ramifică niciodată, rămâne de-a pururi doar o ghindă mică!
De regulă, florilor nu le place umbra,
spaţiul strâmt, au nevoie de interacţiunea
altora pentru a le valida şi confirma frumuseţea.
Răspândeşte în jur parfumul autenticităţii ce a fost turnat în tine prin puterea
Duhului Său cel Sfânt. Lasă-i şi pe
alţii să se hrănească cu mireasma
„florii inimii” tale, să-ţi atingă
petalele, să te cunoască! În
acest fel El va fi onorat şi
înălţat! Ioan 13:35, Romani
5:10
Nu-ţi îngropa dulceaţa
pe care ai fost hărăzit să o
dăruieşti celor din jur!
Nu-ţi otrăvi ogorul inimii
cu resentimente şi amărăciune. Efectul s-ar putea să
fie fatal. Te-ai putea ofili, usca, muri şi rata şansa pentru
care ai fost destinat să trăieşti. Efeseni 4:31-32, Evrei 12:14-15
Nu te zgribuli în faţa ţepilor „încercărilor”. Nu-ţi strânge petalele doar pentru că ai fost înghiţit ori invadat de
buruieni ori pentru că rodul a fost prea
mic. Învaţă să creşti în ritmul Lui.
Nu uita, cele mai minunate flori răsar
din cactuşi. Dacă ele răzbesc şi tu vei reuşi
prin harul Lui. Cu cât încercarea e mai
grea, cu atât bucuria şi răspalata pe care o
vei primi din partea Lui va fi mai mare! 1
Corinteni 3:10-15, Filipeni 3:20-21
Păstrează-te curat, continuă să respiri
şi să împrăştii adevărata bucurie. El vine
curând! Fii binecuvântat/ă! Apocalipsa
3:11-12, Apocalipsa 22:12-14
Cu dragoste, Claudia Virginia Hosu
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