EDITORIAL

CONDOLEANŢE

pastor Daniel Chereji

Marţi, 22 martie, Dumnezeu a decis să o cheme în
veşnicie pe sora noastră ARGENTINA ANDREICUŢ.
Înmormântarea a avut loc vineri, 25 martie la cimitirul
Horea 2. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie pe Marius, Carmen şi Amadea.

A iubi…
Într-o noapte ploioasă, o bătrână
dintr-un sat se opri în mijlocul
drumului: i se stricase maşina.
Începu să facă semne disperate
maşinilor ca cineva să oprească şi
să-i dea o mână de ajutor.

U

n tânăr se opri, o ajută să ducă
maşina la un mecanic şi chemă
un taxi pentru ea. Bătrâna, deşi grăbită, reuşi să facă rost de adresa binefăcătorului.Trecuseră 7 zile, cineva suna la
uşa tânărului. Cu uimire, primi o cutie în
care era un televizor şi un bilet pe care
scria: „mulţumesc din suflet că m-ai ajutat
cu maşina... ploaia mă oprise din drumul
meu... mulţumită ţie am reuşit să ajung în
timp ca să-mi salut soţul care era pe
moarte. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”
Cu câteva zile în urmă un copil intra
într-o cofetărie şi se aşeza la masă. Vânzătoarea îi aduse un pahar cu apă. „Cât costă
o prăjitură?” „2lei” răspunse vânzătoarea.
Biserica Creştină Baptistă
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Copilul scoase din buzunar câteva monede şi începu să le numere. „Bine, cât costă o prăjitură simplă?” În local mai erau şi
alte persoane de servit...Vânzătoarea începu să-şi piardă răbdarea. „1,5” îi răspunse cu un ton răstit. Atunci copilul îi
răspunse: „aş vrea şi eu o prăjitură simplă”.
Vânzătoarea îi aduse prăjitura şi nota de
plată. Copilul mânca liniştit prăjitura, plăti la casă şi ieşi. Când vânzătoarea merse
să cureţe masa... îi dădură lacrimile de
emoţie pentru că pe masă erau 50 de bani
pentru ea.
Copilul se mulţumeşte cu o prajitura
simplă pentru a putea lăsa ceva vânzătoarei.
Iată câteva povestioare din care putem
concluziona că Dumnezeu pune mereu
persoane deosebite în jurul nostru pentru
a ne binecuvânta viaţa şi a ne surprinde
plăcut aşa cum numai El ştie. Ar trebui să
ştim să apreciem şi să dăruim dragoste
oricărui semen al nostru pentru că de
model de urmat nu ducem lipsă- Domnul
Isus.
Mioara Dumitru

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 17 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
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 - Serviciu de închinare.

ANTRENAŢI PENTRU
MÂNGÂIERE

An XII, nr. 539 din 27 martie 2011

„Binecuvântat să fie Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne
mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu
care noi înşine suntem mângâiaţi
de Dumnezeu, să putem mângâia
pe cei ce se află în vreun necaz!“
(2 Corinteni 1:3-4)
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A iubi

R

ostul suferinţei şi al necazului
nu trebuie căutat în sensuri ascunse ori obscure şi nici nu este nevoie să fie explicat prin definiţii
filozofice sofisticate.
Continuare pag. 2

Dumnezeu nu este monoton!
Cât de multe sunt lucrările Tale,
Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu
înţelepciune, şi pământul este plin
de făpturile Tale… Îţi trimiţi Tu suflarea,
ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului. În veci să ţină slava Domnului!
Să Se bucure Domnul de lucrările Lui! El
priveşte pământul, şi pământul se cutremură; atinge munţii, şi ei fumegă. Voi cânta
Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.”
(Psalmul 104:24, 30-31)
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Pentru că nu există nicio altă circumstanţă în care caracterul să fie cizelat, modelat şi desăvârşit aşa cum se
întâmplă în cazul experimentării necazurilor şi încercărilor.
Atunci când Dumnezeu îngăduie
să trecem prin astfel de situaţii, în loc
să plângem şi să căutăm tot felul de
răspunsuri departe de noi, mai degrabă
ar trebui să-i dăm slavă lui Dumnezeu că
ne-a găsit apţi să ne recruteze cu scopul
de a ne antrena pentru mângâierea altora.
În felul acesta trecem din rândurile credincioşilor inactivi care aşteaptă cu mai
multă sau mai puţină fervoare înnoirea
tuturor lucrurilor, în rândurile armatei
active a celor ce îşi pun priceperea, experienţa, darurile şi resursele în slujba celor
pentru care a murit Cristos şi care în prezent zac răniţi pe câmpurile de bătălie ale
văilor plângerii din lumea de aici.
Când vor mai veni necazurile în viaţa
ta, nu fugi cu tot dinadinsul de ele şi nu
te eschiva, ci dă slavă lui Dumnezeu că
eşti unul dintre cei aleşi să fie antrenat
pentru mângâiere. Apoi nu-ţi irosi experienţa degeaba. Fii omul care să mângâie
aşa cum te-a mângâiat şi Dumnezeu pe
tine.
Antrenat pentru mângâiere,
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

Nu doar că atunci când trecem prin
astfel de experienţe, îi oferim lui Dumnezeu ocazia să ne mângâie şi să ne încurajeze, dar în acelaşi timp Dumnezeu ne
antrenează pentru a fi capabili să-i mângâiem la rândul nostru pe alţii care vor
trece prin situaţii asemănătoare.
Fără experimentarea necazului şi a suferinţei ne complăcem într-un mod de
viaţă egoist, centrat preponderent spre
noi înşine. Când suntem antrenaţi de
Dumnezeu prin necazuri, atunci când se
ivesc necazurile în viaţa celor de lângă
noi, vom fi mult mai receptivi şi gata să
sărim în ajutorul celor care trec prin astfel de situaţii.
Omul care nu a trăit experienţe asemănătoare cu cei în necaz este mai insensibil şi stângaci în a şti cum anume să-şi
ofere ajutorul.
Experimentarea necazului însă ne
antrenează şi ne face pregătiţi pentru astfel de situaţii în aşa fel încât atunci când
apar ocaziile potrivite aproape involuntar
vom fi împinşi să ne implicăm cu compasiune, delicateţe şi dragoste.
Fără să ne dăm seama, aceste evenimente catalogate de multe ori drept tragice şi distrugătoare, au lucrat într-un
mod nebănuit la formarea caracterului
nostru în asemănare cu Domnul Isus.

Anotimpurile poartă cu ele un mesaj
fantastic despre caracterul, înţelepciunea,
puterea şi bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este monoton, ci Creator. Nu este
distructiv, ci creativ. Asta mă provoacă să
îmi dezvolt atenţia şi creativitatea în modul
în care îmi trăiesc viaţa, dar şi în modul în
care mă închin acestui minunat Dumnezeu. El are puterea să înnoiască faţa
pământului, dar are puterea şi dorinţa să înnoiască faţa păcătosului oferindu-i iertare
de păcat şi viaţă veşnică. Îi mulţumesc că a
înnoit şi viaţa mea, că m-a salvat din monotonia şi dezastrul unei vieţi lipsite de El.
Nicu Lăcătuş

Primăvara vieţii

D

upă ce gerul s-a stins în ecouri
îndepărtate, iar vânturile s-au
aşezat în tonalităţi blânde, la
semnul Lui, soarele se aproprie, iar de sub
vâltorile albe de nori clatină încet natura cu
adieri paşnice, dezmorţind braţele goale şi
zgribulite de copaci. Simfonia vernală începe slab, creionând traseul zburătoarelor mărunte, scuturând urmele albe de pe umeri.
După ce în lungul repertoriu de iarnă,
noaptea cu faldurile ei glaciale a condus întregul spectacol, cu sclipiri tăcute şi îndepărtate de stele, cu santinele întunecate împodobite ici-acolo cu urme fade a ceea ce
era odată o corolă, cu tonuri joase şi grave ale
vântului lipsit de cordialitate, soarele se aproprie în cercuri cuprinzând pământul într-o
nouă viaţă. Sclipirea ştearsă a cerului se
aprinde în albastru şi ca un şevalet înaintea
Lui, natura este modelată de pensula ce îmbracă fiecare detaliu cu nuanţe ce pulsează
de viaţă. În orizont îşi fac loc puncte mici
ce se întrec într-un zbor, urmând să-şi facă
simţită intrarea în scenă cu triluri vioaie, declaraţie a instaurării bucuriei.

Unicitatea primăverii
După 3 luni de toamnă si 4 luni de iarnă, putem zice însfârşit că primăvara şi-a făcut simţită prezenţa. Odată cu sosirea ei,
primăvara a adus multe lucruri noi, interesante şi totodată, neobservate de noi. De câte
ori n-am trecut oare în graba noastră, pe
lângă un copăcel cu noi muguri şi neînsemnaţi care în curând vor deveni o comoară a
copacului sau de câte ori am ignorat un
ghiocel aflat sub o frunză uscată care urma
să-şi îndeplinească visul măreţ, acel de a deveni un simbol admirat de toţi ... Şi cu toate acestea, nici mugurii copacului şi nici ghiocelul nu au încetat vreodată să mai apară.
Cât de minunat este să te bucuri de frumuseţea florilor si miresmei de primăvara.
În fiecare zi Domnul ne vorbeşte prin
lucrurile din jurul nostru, prin oamenii care

Într-o noapte glacială ne căutam şi noi
rostul, rătăcind după ceva mai potrivit pentru ceea ce credeam că suntem. Soarele era
un astru îndepărtat şi rece, de care nu credeam că puteam depinde în vreun fel.
Zgribuliţi în problemele noastre, uneori resemnaţi şi urmărind vânturile care încotro
duceau, ascultând acelaşi şuierat trist, alteori
amăgitor, nu cunoşteam un alt fel de existenţă. Când am realizat cât de indispensabil
ne era Soarele, El a ales să vină mai aproape,
să ne dezmorţească din starea de moarte care
ne acaparase fiinţa şi mai mult de atât să ne
schimbe, aducând frumuseţe acolo unde nu
erau decât nişte ramificaţii obscure. El a ales
să rămânem dovadă a ceea ce a făcut pentru
omenire, să-L slujim până va momentul de
a merge Acasă se va împlini.
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul
celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului,
şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca
un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi
dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu
se veştejesc ...” (Psalmul 1:1-3a)
Lupu Amalia
ne înconjoară, dar şi aşa, în fiecare zi apar
noi piedici şi ispite ce ne împiedică de a asculta de glasul Păstorului nostru.
Ca şi în cazul ghiocelului si al copacelului, ignoranţa şi neatenţia oamenilor nu i-au
oprit din drumul lor către împlinirea visului, deoarece ştiau că misiunea lor,de a da
valoare şi frumuseţe pământului, este una
foarte importantă şi curând, vor primi răsplătirea cuvenită şi cei din jur vor remarca
frumuseţea.
Tot aşa trebuie sa procedăm şi noi, mergând înainte, chiar dacă drumul ni se pare
greu şi plin de gropi, aceastş călătorie se va
termina şi cel mai important, când o vom
termina, nu vom fi singuri. Aşadar, când
vezi o rază de soare, aminteşte-ţi că fiecare
dintre noi joacă un rol unic în planul Lui
Dumnezeu şi nimeni nu ne poate înlocui.
Diana Birtaş
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Biserica Creştină Baptistă
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Copilul scoase din buzunar câteva monede şi începu să le numere. „Bine, cât costă o prăjitură simplă?” În local mai erau şi
alte persoane de servit...Vânzătoarea începu să-şi piardă răbdarea. „1,5” îi răspunse cu un ton răstit. Atunci copilul îi
răspunse: „aş vrea şi eu o prăjitură simplă”.
Vânzătoarea îi aduse prăjitura şi nota de
plată. Copilul mânca liniştit prăjitura, plăti la casă şi ieşi. Când vânzătoarea merse
să cureţe masa... îi dădură lacrimile de
emoţie pentru că pe masă erau 50 de bani
pentru ea.
Copilul se mulţumeşte cu o prajitura
simplă pentru a putea lăsa ceva vânzătoarei.
Iată câteva povestioare din care putem
concluziona că Dumnezeu pune mereu
persoane deosebite în jurul nostru pentru
a ne binecuvânta viaţa şi a ne surprinde
plăcut aşa cum numai El ştie. Ar trebui să
ştim să apreciem şi să dăruim dragoste
oricărui semen al nostru pentru că de
model de urmat nu ducem lipsă- Domnul
Isus.
Mioara Dumitru

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 17 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
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 - Serviciu de închinare.

ANTRENAŢI PENTRU
MÂNGÂIERE

An XII, nr. 539 din 27 martie 2011

„Binecuvântat să fie Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne
mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu
care noi înşine suntem mângâiaţi
de Dumnezeu, să putem mângâia
pe cei ce se află în vreun necaz!“
(2 Corinteni 1:3-4)

DIN CUPRINS:
pag. 3

Primăvara vieţii
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A iubi

R

ostul suferinţei şi al necazului
nu trebuie căutat în sensuri ascunse ori obscure şi nici nu este nevoie să fie explicat prin definiţii
filozofice sofisticate.
Continuare pag. 2

