Mai pâlpâie flacăra credinţei…
Isaia 42: 3-4

Când lucrurile scapă de sub control, nu pretinde că
înţelegi ceea ce se întâmplă cu viaţa ta. Aceasta ar denota
previzibilitate, autosuficienţă, consistenţă de sine şi
aroganţă.

P

oate că El ar dori să se laude înaintea îngerilor cu credinţa ta firavă! El îţi ştie luptele, temerile,
frământările şi dezamăgirile!
În ciuda neputinţelor tale, apucă-L de
mână şi lasă-L pe El să-ţi coloreze universul tău interior.
Deşi nu Îl simţi uneori, ascultă-I vocea
prin freamătul frunzelor şi picurii de
ploaie...
Dacă-I simţi respiraţia, lasă-L pe El
să-ţi atingă inima cu blândeţe, să-ţi scruteze orizontul fiinţei tale, să-ţi întărească
şi desăvârşească credinţa în această zi.
Lasă-te copleşit de tăria Lui, când fiinţa ta este pătrunsă de tunetele şi fulgerele
de-afară iar înlăuntrul tău mugeşte furtuna!
Învaţă de la flori să iubeşti, să mângâi,
să te ridici din nou chiar şi atunci când
greutăţile te copleşesc, ori nu mai poţi să
înaintezi!
Nu lăsa ca tandreţea, delicateţea şi abilităţile tale să fie îngropate în marasmul
incertitudinilor tale.
Va veni o zi când totul se va sfârşi!
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
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Totuşi lasă-l pe El să se laude cu mugurii credinţei tale! Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Isaia 45: 2-8
El te va conduce pe calea Sa, în îndeplinirea scopurilor pe care le-a rânduit
cu privire la viaţa ta, chiar de va fi să
treci prin pustiu şi locuri secetoase. Isaia
41:17-20
Sunt convinsă că fără credinţa în El
suntem mai goi, mai şterşi, mai terni, mai
zbuciumaţi şi neîmpliniţi. Suntem asemenea păsărilor fără aripi, ori asemenea
firicelelor de iarbă ce se trezesc din bunădimineaţa fără binecuvântata rouă care să
le spele, înnoiască şi coloreze feţişoarele,
cea care le redă adevărata nuanţă şi
conţinut pentru care au fost destinate să
trăiască!
Ai răbdare cu tine, însă nu uita să
visezi alături de El! Isaia 43:18-19
El mai are atât de multe să-ţi împărtăşească, tânjeşte să te încânte în fiecare
clipă cu prezenţa Sa şi să te facă împlinit
şi fericit! 1 Corinteni 2:9
Fii binecuvântat(ă)!
Claudia Hosu
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- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 18 Şcoala Prorocilor
- ora 9 Şcoala Prorocilor
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Îngrozit şi plin de tremur
Aud clar rostirea sfântă
Iar în juru-mi ucenicii
Niciunul nu cuvântă.
Mă gândesc: oare ce-ar zice
Isus dac-aş întreba:
Doamne, cine te va vinde
Nu cumva e vina mea?

RUGĂCIUNEA
UNUI UCENIC POCĂIT
pastor Daniel Chereji

Adunaţi în jurul Cinei
Tainic Domnul trupu-Şi frânge
Glasu-i blând anunţă jalnic:
„Unul dintre voi Mă vinde”!

Conştiinţa mă frământă
Mintea zboară dureros
Iar din faptele trecute
Înţeles-am neîndoios
Că în ciuda aparenţei
Şi eu pot fi
Vânzătorul lui Cristos
Dragoste prea mult de lume
Timp pierdut fără de rost
Când dau totul pentru mine
Nu sunt oare vânzătorul lui Cristos?
Continuare pag. 2

Când cu dragoste-mpărţită
Şi de fraţi şi de Cristos
Cred că pot urma pe Domnul
Nu sunt oare trădătorul mincinos?
Câte gânduri, toate negre
S-au ţesut în mintea rece
Mă-nspăimânt şi strig: O, Doamne
Dar din mine vânzătorul nu mai trece?
Nu-i scăpare decât moarte
Nu-i uitare, decât sânge
Pentru mine-a câta oară
Cristos trupul iar şi-l frânge?

CREDINŢA
În dicţionarul explicativ al
limbii române găsim CREDINŢA
ca fiind încredere deplină în
adevărul unui lucru; convingere
adâncă; singuranţă; certitudine.

A

tunci când treci prin diferite
încercări şi îţi doreşti din toată
inima ca rugăciunile tale să fie
ascultate trebuie să te concentrezi asupra
credinţei tale şi nu asupra ta, trebuie să fii
cu ochii ţintă la Cristos şi la lucrarea Lui
terminată.
Când te întrebi „am suficientă credinţă?” ţi-ai aşezat deja credinţa ca un obstacol între tine şi lucrarea terminată a Lui
Isus. Cu cât te concentrezi mai mult
asupra credinţei tale cu atât mai mult
credinţa se diminuează. Dar dacă te con-
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Doar o Jertfă, numai una e de-ajuns
Domnul Slavei pe Golgota
Tot păcatul l-a răpus
Şi-a făcut atunci posibil
Ca de sub osânda grea
De-i păcatul munte mare
Crucea Lui l-a răsturna.

Continuare din pag. 1

Când petrec mai mult cu lumea
Şi tânjesc să strâng, să am
Nu sunt oare vânzătorul
Noul Iuda Iscariotean?

Cuie, spini, bătăi, coroană
Agonie-n locul meu
De eram singur în lume
Tot mureai, Tu Dumnezeu.
De aceea Scumpe Isus
Când mă uit la crucea Ta
Pocăit, plin de cutremur
Plâng smerit n-aintea Ta
Cu promisiunea fermă:
Niciodată,
Niciodată, fiul Tău nu te-a trăda.
centrezi pe lucrarea terminată a Lui
Cristos şi vezi harul Lui Dumnezeu pentru tine, Dumnezeu vede acest lucru ca şi
credinţă.
În Matei 21:22 găsim scris:

“Tot ce veţi cere cu
credinţă, prin rugăciune,
veţi primi.”
Dumnezeu ne dă siguranţa că El va
răspunde, dar credinţa face ca totul să fie
posibil! Dacă contezi pe harul Lui Dumnezeu – darul Său nemeritat, necâştigat,
faţă de tine – atunci promisiunile Sale devin reale în viaţa ta. Dumnezeu vrea ca tu
să-I vezi harul! Şi atunci când Îi vezi harul,
El îţi vede credinţa!
Doar prin har, prin credinţă vei vedea
împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu
în viaţa ta. Descoperă ceea ce Cristos a
făcut pentru tine şi ceea ce ai în El şi
crede!
Ema Zaharie

„M-ai regăsit când eu pierdut în mine, mă răstigneam pe-altarele de lut
Când prăbuşit zăceam a neputinţă, când faptele ţărână m-au făcut...
Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă-mbraci cu dragostea dintâi,
Şi mi-ai şoptit tu eşti mărgăritarul, în dragostea-mi de-a pururi să rămâi
Azi eu alerg tot mai grăbit pe cale, să urc acolo sus la dreapta Ta,
Să trec prin poarta biruinţei, prin poarta ce se cheamă Golgota!
Iar dac-adesea cad sub gerul crucii şi mă pândesc ispitele-n ascuns
Atunci eu mulţumiri Ţi-aduc Isuse, căci harul Tău îmi este de-ajuns!”

N

imic nu poate egala pacea, liniştea, dragostea, siguranţa pe
care o primim din mâna Lui
Dumnezeu zi de zi, ştiind că orice circumstanţă ar interveni în viaţa noastră, Dumnezeu veghează asupra noastră şi ne
călăuzeşte; şi mai mult de-atât ne-a oferit
în dar viaţa veşnică şi eternitatea.
În orice clipă am dori să stăm de vorbă
cu El, Dumnezeu este gata să ne asculte,
întotdeauna are timp pentru noi. Ce minunat Dumnezeu avem şi ce minunat este
să avem siguranţa că într-o zi vom fi împreună cu El!
La naşterea ta se scrie o zi, o lună, un
an şi-ncepi a trăi o viaţă de om aici pe pământ, ce poate sfârşi oriunde, oricând!

Pe o piatră cândva se scrie o zi, o lună,
un an, când nu vei mai fi aici printre oameni şi viaţa ta a-ncetat cum ai trăit,
unde-ai plecat?
Ca o lăţime a unei dălţi e viaţa ta, de
când te-ai născut şi până când vei pleca,
viaţa e scurtă ca o rază de soare, doar treci
prin ea şi ce ţi-ai ales pentru veciii tu vei
avea!
Doar două adrese eterne găseşti: una e
în iad, alta e în locurile cereşti, cu înşelătorul sau cu Dumnezeu!
Ce vei alege prietenul meu?
Naşterea ta nu o hotărăşti, nici moartea nu o plănuieşti, însă eternitatea tu ţi-o
alegi!
Angela Bel

Viaţa noastră nu este cârmuită de sentimente, ci de credinţă
(Galateni 3:11)

C

ei mai mulţi oameni nu se folosesc de resursele care le sunt
disponibile prin Hristos, se lasă copleşiţi de sentimente şi atunci se
simt neîmpliniţi şi slabi. Recunosc că şi
eu mă simt câteodată atât de lipsită de
apărare în faţa problemelor vieţii, uitând
că ar trebui să le las în grija Domnului.
Domnul face multe miracole în viaţa
noastră şi poate că cei mai sceptici pun
aceste miracole pe seama hazardului, a
ştiinţei sau a coincidenţelor. Supravieţuirea acelor bebeluşi de la Maternitatea
Giuleşti după ce au fost expuşi la o temperatură de 200 grade, a fost ceva de neimaginat pentru acele somităţi medicale

care n-au citit în cărţi despre aşa ceva şi
totuşi, acolo Domnul a făcut un miracol
şi n-am auzit să-i fi mulţumit cineva pentru asta.
Desigur că şi cei care cred în Dumnezeu au necazuri,dar trebuie să le lase pe
toate la picioarele Domnului.
Dumnezeu ne porunceşte să aruncăm
toate îngrijorările noastre asupra Lui.
(1Petru5:7)
Din momentul în care ne trezim dimineaţa şi până mergem la culcare seara trebuie să umblăm cu Dumnezeu, punându-ne încrederea în El şi mutumindu-i
pentru fiecare situaţie din viaţa noastră.
Diana Jeler
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