Picătura de înţelepciune
n Ce spune omul:
„Viaţa fiecărui om este o poveste scrisă de
Dumnezeu.”
(Hans Christian Andersen-scriitor danez)
„Viaţa e mai tare decât mizeriile ei.”
(George Bacovia-poet simbolistic român)
„Nu îmi este frică de furtuni, de aceea
învăţ să navighez corabia vieţii.”
(Aeschyfus-poet antic grec)
„Nu mi se pare a fi un miracol mai mare
decât a te naşte şi a muri.”
(Simone De Beauvoir-scriitoare
şi eseistă franceză)
n

Ce spune Cuvântul Sfânt
„Când nu eram decât un plod fără chip,
ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau
scrise toate zilele care îmi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele.”
Psalmul 139:16-18
„Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri
şi nenorociri, dar ne vei da iarăşi viaţa, ne
vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.”
Psalmul 71:20
„Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe
drumul însemnat de ea nu este moarte.”
Proverbe 12:28
„Naşterea îşi are vremea ei şi moartea îşi
are vremea ei ; săditul îşi are vremea lui, şi
smulgerea celor sădite îşi are vremea ei.”
Eclesiast 3:2
„Caci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa si
capătă bunăvoinţa Domnului.”
Proverbe 8:35
Biserica Creştină Baptistă
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EDITORIAL

CE ÎNSEAMNĂ A
FI PUTERNIC?

pastor Daniel Chereji

Înseamnă: să radiezi de
fericire atunci când eşti trist, să
încerci să ierţi pe cineva care nu
merită iertare, să rămâi calm
într-un moment de disperare
şi să zâmbeşti atunci când
vrei să plângi.

D

e aceea, chiar dacă viaţa pare destul de dificilă si dură
’’A iubi, însemnă a fi pu-

ternic’’
Un om puternic este un om care se
încrede în Dumnezeu la orice pas:
„Domnul este lumina şi mântuirea
mea De cine să mă tem ?
Domnul este sprijinitorul vieţii mele De cine să îmi fie frică?” 27:1

Imaginea
crucii

„Da, numai în Dumnezeu
mi se încrede sufletul; de la El
îmi vine ajutorul Da, El este
stânca şi ajutorul meu, Turnul
meu de scăpare; nicidecum
nu mă voi clătina.” Ps. 62 :1.2

„A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi
le-a făcut de ocară înaintea lumii, după
ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.“
(Coloseni 2:15)

D

Ioana Popovici

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Vineri
- ora 19 - Rugăciune tineri
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnire de tineret
(Sâmbătă, 12 februarie, tinerii participă la întâlnirea de la Liceul de Artă)
Duminică - ora 9.30 - Grupurile de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Viaţa

e felul în care ne uităm la crucea lui Cristos şi în funcţie de
imaginea pe care o proiectează
crucea în mintea şi inima noastră depinde dacă vom fi binecuvântaţi sau blestemaţi, mântuiţi sau pierduţi pentru veşnicie.
Atunci când privim la crucea lui
Cristos, greşim dacă suntem încercaţi de
sentimente de milă şi compătimire care
ne fac să exclamăm: „săracul”.
Niciodată nu o să întâlnim în Scriptură o astfel de imagine a lui Cristos care
să stârnească mila noastră.
Cunoaşterea în întregime a persoanei
lui Cristos şi a scopului venirii Sale
pe pământ ne va înfăţişa Continuare pag. 2

ră dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu. Acolo putem vedea adâncul bogăţiei şi îndurării Tatălui din cer. Crucea
ne dezvăluie mila, înţelepciunea şi puterea Sa. La cruce descoperim ascultarea lui Cristos, iubirea şi slava Lui.
Pentru că într-adevăr pe cruce Cristos
a fost glorios. De aceea uitându-mă la
cruce greşesc dacă spun „săracul”, mai
degrabă ar trebui să spun „săracul de
mine”.
Nu ne putem pocăi niciodată dacă
imaginea crucii stârneşte mila noastră.
Când vom privi crucea cu gândul că
păcatele noastre l-au trimis pe Cristos
acolo, vom exclama: „ticăloşii de noi”, iar
imaginea Cristosului crucificat va deveni
motivaţia şi puterea schimbării noastre
precum şi centrul adoraţiei veşnice.

Continuare din pag. 1

nu o victimă nefericită care cade victima
neputincioasă a călăilor săi vicleni sau
propriei credulităţi, ci întâlnim o persoană care a acţionat în mod voluntar, deplin conştientă de ceea ce face şi în totalitate
responsabilă de acţiunile Sale.
Tocmai de aceea Cristos nu trebuie
privit ca şi victimă. El este eroul eroilor. El
nu a căzut victimă, El Şi-a dat viaţa de
bună voie. Când spunem acest lucru, asta
nu exclude absolut deloc vina şi ticăloşia
noastră de a-l fi trimis la cruce.
„Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau
viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o
ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi:
aceasta este porunca pe care am primit-o
de la Tatăl Meu.”“ (Ioan 10:17-18)
Imaginea corectă a crucii ne descope-

Dumnezeu ne
iubeşte
„Şi să cunoaşte-ţi dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoştiinţă, ca să ajungeţi
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”
(Efeseni 3 :19)

Ş

i-a revărsat sîngele ca să ne curăţească, şi să devenim oameni noi.
Avem valoare în ochii lui Dumnezeu, El ne-a creat, ai Lui suntem, ar trebui să nu ne mai criticăm, să nu ne mai
dispreţuim, pentru că nu suntem perfecţi.
Acest lucru nu ne va conduce decît la
frustrări. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu în fiecare clipă din viaţa noastră, să
stăm în puterea Lui, în dragostea Lui şi
vom fi liberi, să fim noi înşine şi să nu
lăsăm firea noastră pămîntească să ne
conducă viaţa. Dacă ne vom lăsa conduşi
de Dumnezeu, ne va călăuzi să fim conştienţi de prezenţa Lui în toate. Atunci

2

cînd suntem conştienţi de dragostea lui
Dumnezeu în viaţa noastră, găsim răspuns la problemele noastre iar Dumnezeu
ne va da răbdare în încercări, dragoste
pentru semenii noştri, bucurie pentru a
face bine celor în nevoi, şi pacea lui
Dumnezeu care întrece orice pricepere
(Efeseni 4 :7) ne va umple inimile în fiecare moment din viaţa noastră. El ne îndeamnă la ascultare, iar prin acesta vom
descoperi voia lui Dumnezeu în viaţa
noastră, şi să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne iubeşte necondiţionat.
Rodica şi Ioan Tincu

VIAŢA

„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau
şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost una din ele. Cât de nepătrunse mi se
par gândurile Tale, Dumnezeule şi cât de mare este numărul
lor! Dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip.”
(Ps.139: 16-18)

Ţ

ipătul însetat, întrerupe brusc
tăcerea... întrerupe linistea concentrată a locului primelor
clipe... a locului primelor respiratii...
primelor atingeri... primelor senzaţii...
locul primelor secunde de viaţă...
Un bebeluş curajos, ţipând cu pasiune,
îşi umple plămânii de aer şi începe minunata aventură a vieţii... în locul acesta, uneori atât de ospitalier, alte ori, respingător si înfricoşător... lumea noastră,
lumea în care noi, oamenii, ne trăim viaţa
pământească.
În jur, agitaţie, preocupare, veselie, bucurie şi câteva lacrimi emoţionate... toate,
de „bun venit!” pentru puiul de om... care
e atât de important... atât de valoros...
Bulgări inerţi de tină întărită marchează marginea gropii... Locul e liniştit... atât
de liniştit... natura e parcă încremenită.
Oameni tăcuţi, plânşi, îndoliaţi asistă
privind meditativ la acest ultim eveniment
legat de prietenul lor... de „cel ce a fost”...
prietenul care este „condus pe ultimul
drum”...
Amintiri, vesele sau triste, amintiri de
o viaţă, revin în minţile celor prezenţi...
Ce multă linişte... cum de în lumea
aceasta a vitezei, s-a oprit totul? Cum de
în lumea aceasta atât de zgomotoasă, s-a
făcut aşa o linişte de auzi cum picură
lacrima?...
Ce e viaţa? Distanţa aceasta dintre
naştere şi moarte? Aceasta e viaţa?
Zbaterea dintre momentul de linişte al
primei secunde şi momentul de tăcere încremenită a ultimei secunde? Asta e viaţa?
„Cenuşiu fabulos” (Urszula Zibura),
„O glumă foarte serioasă” (Victor Hugo),
„Umbra unui vis care fuge” (Umberto

Eco), „Viaţa nu-i decît o suflare” (Katerine Mansfild).
Şi parcă vibrînd de emoţie din adâncul
fiinţei umane, iese strigătul pasional... plin
de viaţă: „Nu! Nu aceasta este viaţa! Nu e
doar atât!”
Iar în cenuşiul minţii noastre se-nşiră
amintirea atîtor trăiri, sentimente, emoţii,
convingeri, uimiri, temeri, tristeţi, zburdalnice veselii, bucurii şi fericiri profunde,
ce-au marcat un şir de ani... dând sens
timpului, încetinind parcă trecerea şi
dând importanţă nesperată clipei.
Şi retrăind amintirile, înţelegi ce-nseamnă viaţa... viaţa ce se desfăţoară aici, pe
pămîntul nostru uneori atât de minunat,
alteori atât de înspăimântător... Şi chiar
devi convins că viaţa e un dar... că nu se
desfăşoară oricum... ci după gânduri
dumnezeieşti... nepătrunse şi sub priviri
divine atotpătrunzătoare...
Dacă ai primit înţelelepciunea de Sus
ce te face să pricepi că viaţa... acest dar minunat... e veşnică, atunci ai dobândit şi-o
nouă pasiune: de a studia mereu Cuvântul
divin şi de a pătrunde gândurile divine...
de a învăţa-de la Cel ce ştie-să trăieşti altfel
viaţa... să-i dai importanţă în felul în care
–I dă Dumnezeu – Creatorul.
Şi-ţi dai seama că lucrurile materiale
ale acestei lumi, nu mai au aceeaşi importanţă pentru tine... ci vrei s-aduni „roada”
în viaţa ta... Roada Duhului Sfânt, face
din tine un om, care-şi trăieşte altfel viaţa.
Şi între prima secundă şi ultima secundă pămîntească, trăieşti o viaţă din
abundenţă... şi apoi urmează veşnicia...
Faţă-n faţă cu Creatorul... în prezenţa lui
binecuvîntată... ooo, ce viaţă!
Camelia Sabău
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Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Dumnezeu ne iubeşte
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Viaţa

e felul în care ne uităm la crucea lui Cristos şi în funcţie de
imaginea pe care o proiectează
crucea în mintea şi inima noastră depinde dacă vom fi binecuvântaţi sau blestemaţi, mântuiţi sau pierduţi pentru veşnicie.
Atunci când privim la crucea lui
Cristos, greşim dacă suntem încercaţi de
sentimente de milă şi compătimire care
ne fac să exclamăm: „săracul”.
Niciodată nu o să întâlnim în Scriptură o astfel de imagine a lui Cristos care
să stârnească mila noastră.
Cunoaşterea în întregime a persoanei
lui Cristos şi a scopului venirii Sale
pe pământ ne va înfăţişa Continuare pag. 2

