Iubire necondiţionată
“...bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos”

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji
(Efeseni 3:8)

V

in şi eu în faţa dumneavoastră
şi a Domnului, să mulţumesc
Tatălui pentru soţia ce mi-a
oferit-o de doi ani şi să-i spun că o iubesc
aşa cum este: calităţi şi defecte. Nu te schimba. Domnul ştie de ce te-a lăsat aşa.
„O femeie bătrână din China avea două vase mari, pe care le atârna de cele două
capete ale unui băţ şi le căra pe după gât.
Un vas era perfect şi tot timpul aducea întreaga cantitate de apă. Un vas era crăpat
şi la sfârşitul lungului drum ce ducea de
la izvor până acasă, ajungea doar cu jumătate din cantitatea de apă. Timp de 2 ani,
asta se întâmpla zilnic, femeia aducea doar
un vas şi jumătate de apă. Dar bietul vas
crăpat, îi era atât de ruşine cu imperfecţiunea sa şi se simţea atât de rău că nu putea
face decât jumătate din munca pentru care fusese menit.
După doi ani de aşa-zisă nereuşită, după cum vedea el, i-a vorbit într-o zi femeii,
lângă izvor: „mă simt atât de ruşinat pentru că această crăpătură face ca apa să se
scurgă pe tot drumul până acasă!” Bătrâna
a zâmbit şi i-a spus: „ai observat că pe partea ta de drum sunt flori, însă pe cealaltă
nu? Asta pentru că ştiam defectul tău, şi am
plantat seminţe de flori pe partea ta a potecii şi în fiecare zi în timp ce ne întoarBiserica Creştină Baptistă
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cem, tu le udai. De doi ani culeg aceste
flori şi decorez casa şi masa cu ele. Dacă
nu ai fi fost aşa, n-ar mai exista aceste frumuseţi care împrospătează casa”.
Morala: „Crăpătura vasului nu înseamnă sfârşitul, ci o posibilitate de a face
ceva diferit”
Doamne, cuvântul Tău îi cere bărbatului:
„Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti”
(Eclesiastul 9:9). Am făcut asta din 2009.
O fac şi în prezent. O voi face veşnic.
Mihai Dumitru

Anunţuri

Luni
Miercuri
Joi
Vineri

- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 19 - 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.

Chemarea
la cină
„El va trimite pe îngerii Săi cu
trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna
pe aleşii Lui din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor
până la cealaltă.“
(Matei 24:31)
An XII, nr. 536 din 6 martie 2011
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În anii cei mai buni

C

ine nu îşi aduce aminte de
vremea copilăriei? De nenumărate ori pierdeam noţiunea
timpului prinşi împreună cu ceilalţi copii în jocurile noastre preferate.
Nici nu băgam de seamă că a sosit
seara, iar noaptea începea să-şi arunce în
jurul nostru umbrele negre şi lungi.
Nimic nu părea că ne-ar putea
întrerupe joaca, fie că ne Continuare pag. 2

tul, îngerii Domnului vor şti să-i
cheme pe copiii Domnului.
Aceştia vor fi chemaţi la ospăţ, vor
fi chemaţi la Cină, vor fi chemaţi la
odihnă, vor fi chemaţi acasă.
Când stăm împreună la Cină, ne
oprim din alergare, ne liniştim inima
înaintea Domnului şi contemplăm plini
de recunoştinţă Crucea şi Jertfa.
Ne amintim întorcându-ne cu laudă
şi mulţumire spre Domnul.
Confruntaţi cu Cristosul mort, înviat
şi glorificat, privim în noi înşine,
pocăindu-ne. Însă în acelaşi timp suntem
invitaţi să privim înainte.
Dincolo de greutăţi, dincolo de lacrimi, necaz, suferinţă, durere şi moarte,
suntem plini de speranţa că în curând
vom auzi trâmbiţa îngerului.
Pentru mulţi acela va fi sfârşitul. Pentru copiii lui Dumnezeu va fi abia începutul. Va fi chemarea la Cină. Va fi
chemarea Acasă. Acolo nu vom mai fi
doar cu gândul la Domnul ci vom locui
în prezenţa Lui. Pentru totdeauna.

Continuare din pag. 1

ascundeam, strigam, povesteam sau ţipam. Însă la un moment dat, prin perdeaua de întuneric a serii, răsuna vocea
mamei care cu fermitate dar în acelaşi
timp şi cu dragoste ne chema la cină.
În clipa aceea, jocurile luau sfârşit şi
fiecare copil pleca acasă.
Lumea noastră este prinsă într-o joacă
nebună, atât de diferită de jocurile copilăriei, o lume în care alergăm, trudim, suferim, sperăm sau plângem.
Însă la fel ca şi în copilărie nu băgăm
de seamă că timpul se scurge cu o repeziciune uluitoare şi vine seara.
Se apropie seara istoriei şi încă noi
umblăm năuci mânaţi de frământări şi
dorinţe efemere. Unii sunt cu desăvârşire
absenţi faţă de prezent, alţii sunt zburdalnici, ahtiaţi după plăceri, distracţii sau
câştiguri materiale. Alţii plâng sfâşiaţi de durere, singurătate, disperare sau suferinţă.
Dar peste zarva lumii, pe neaşteptate
se va auzi clar, cu putere şi limpede trâmbiţa care va anunţa chemarea la masă.
Dintre oamenii de pe întreg pămân-

Primăvara lângă Domnul
Este construit cumva sufletul omului după anotimpuri?

E

xistă suflete plămădite cu soarele în ele, ca zefirul călduţ, cu lumină multă, cu sentimente calde
precum anotimpul trezirii la viaţă a tot ce
există în jur. Şi totuşi există şi suflete mai
colorate în culoarea cenuşie; mai înnorate, mai zgribulite de temperatura scăzută,
mai închise în ele şi mai puţin dispuse să
pornească spre alte suflete punându-şi
inima în palmă.
Oare ştim să iubim aşa cum ne
iubeşte Hristos? Oare ştim să
ne plecăm fruntea atunci
când totul se frânge în
inima noastră?

2

Suntem parte a tot ceea ce este
prin slava Domnului nostru.
Ramurile copacilor se prelungesc în venele noastre.
Primăvara ce-şi cheamă înapoi mugurii şi rândunelele, ne
întoarce şi pe noi la viaţă.
Îţi mulţumim Doamne
pentru încă o primăvară
pe care o trăim lângă
Tine!
Cu simpatie,
Zâna Meţac

În anii cei mai buni
Înainte de a intra în miezul temei,
voi încerca un moment de meditaţie
asupra anilor cei mai buni sau mai
puţin buni din viaţa unui om, mai
bine spus la anii din viaţa mea,
înţelegând că în cei 82 de ani
împliniţi în 4 martie 2011, au fost
şi ani buni şi mai puţin buni…

A

nalizând la modul general, pentru unii, anii buni sunt ai copilăriei, dar aceşti ani trec atât de
repede. Pentru alţii, anii cei mai buni sunt
anii tinereţii, ani în care entuziasmul tinereţii îi face să zboare atât de curând şi nu
rămân din ei decât puţine prietenii…şi
multe păcate!
Pentru cei mai mulţi oameni, anii cei
mai buni sunt cei pe care nu i-au trăit încă. Anii pe care tot nădăjduiesc să-i ajungă, dar adesea nu-i mai ajung niciodată.
Dar cât de mulţi dintre oameni, când
ar putea să îşi folosească anii cei mai buni

“Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit”
(Iacov 5:16)

D

umnezeu doreşte să îi cerem
lucruri mari şi să avem credinţă că El ne va răspunde. Doar
experimentând puterea rugăciunii şi ce
poate face ea, putem înţelege cât de puternică este rugăciunea făcută din inimă.
Martin Luther a spus: „Ori de câte ori
m-am rugat cu sinceritate, am primit întotdeauna mai mult decât am cerut”.
Dumnezeu onorează nu înţelepciunea, nici personalitatea, ci credinţa. Credinţa Îl onorează pe Dumnezeu. El este
acolo unde credinţa Îl caută.
Dumnezeu doreşte să avem genul

în felul cel mai bun, n-au nici mintea şi
nici voinţa cu care să îi folosească astfel!
Când vine mintea, anii cei mai frumoşi
s-au dus! De aceea avem nevoie de cuvântul de învăţătură, pe care îl găsim la Domnul nostru Isus Hristos, Cel care ne dă
învăţătura cea mai bună, încă de la începutul vieţii. Umblând cu Isus şi sub îndrumarea Lui, toţi anii vieţii devin anii cei
mai buni. Dar fără Isus şi îndrumarea Lui,
toate preţuiesc atât de puţin! Dacă nu-L
ai pe Hristos în inima ta, tu nici nu ai avut
ani buni în viaţa ta.
Îţi mulţumesc Dragă Isuse că Te-ai îndurat de viaţa mea, purtându-mă pe
braţul Tău încă din anii copilăriei. Îmi
pare rău, Isuse Doamne pentru acele momente din anii mei, pe care n-am ştiut să
le folosesc mai din plin spre slava Ta.
Dă-mi putere ca anii-zilele, care mi-au
mai rămas, să le folosesc spre lauda şi slava
Ta! Amin.
Simion Mercea
acela de credinţă care cere cu îndrăzneală
lucruri specifice. Trebuie să învăţăm să
“vorbim pe şleau” cu Dumnezeu şi să ne
expunem nevoile punctuale în faţa Regelui nostru. Există un gen de rugăciune care
nu are izbândă din cauza lipsei de precizie.
Să îndrăznim să cerem lui Dumnezeu
gândindu-ne că El de-abia aşteaptă să ne
răspundă şi să ne binecuvânteze cu darurile Sale bune. El ne va răspunde oferindu-ne cu mult peste aşteptările noastre.
Să învăţăm de la credinţa lui Ilie care
„s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi n-a
plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat
ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.” (Iacov 5:17-18)
Ema Zaharie
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