De fiecare dată când se apropie acest
anotimp parfumat și plin de culoare,
ființa mea se încarcă prinzând mai
multă puetere și mai mult elan pentru a
da tot ce e mai bun din mine. Îmi găsesc
plăcerea în acesta, deoarece îl asociez cu

naşterea din nou. Așa cum natura caută
să se înnoiască în fiecare an, sufletul
meu, sub imboldul Duhului Sfant, caută
să transforme si să puna capăt la tot ce e
rău din mine în fiecare zi.
Bucuria pe care o am privind lumea
cum renaște îmi dă o și mai mare siguranță în faptul că Dumnezeu care a făcut-o pe aceasta îmi poate ierta păcatele
și mă poate înfrumuseța ca să fiu gata
pentru venirea Sa.
Fie ca El să facă în inima noastră mereu primavară astfel încât să fim vii și
energici pentru El!
Camelia Blidar
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Cina Domnului

CINA DOMNULUI
Cina Domnului e gata!
— Şi-a trimis Stăpânul iară
Pe toţi solii Lui s-adune de prin lume
De prin ţară,
Mii de suflete chemate pentru masa Lui
bogată
Toţi câţi vreau să se hrănească,
Fără bani şi fără plată!
S-au împrăştiat prin lume, cu solia Lui,
argaţii
Ca să cheme-ntâi la Cină toţi avuţii şi
bogaţii!
— Însă cum s-au dus veniră,
Căci din cei chemaţi la Cină
Robii grijilor şi-a tinei
N-au fost doritori să vină.
Biserica Creştină Baptistă
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Şi-a trimis Stăpânul iarăşi,
Peste tot din nou, argaţii
Dar s-adune-acum la Cină flămânziţii
Şi-nsetaţii!
— Ei venind se veseliră săturându-se
sărmanii,
Orbii, şchiopii, chinuiţii
Ce răbdaseră cu anii!
Adevăr vă zic Eu astăzi:
Toţi câţi sunt chemaţi la Cină,
Dintre cei bogaţi,
Adesea nu vrea nimenea să vină,
El îi cheamă să nu spună că n-au auzit
chemarea
Dar răsplata-ntreagă-o ţine
Celor ce-au primit iertarea.
Traian Dorz
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Cateheză
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

SMULŞI DIN
VEACUL RĂU
„El S-a dat pe Sine însuşi pentru
păcatele noastre, ca să ne smulgă din
acest veac rău, după voia Dumnezeului
nostru şi Tatăl. A Lui să fie slava în
vecii vecilor! Amin.“
Galateni 1:4-5
Păcatul şi neascultarea ne-au aruncat
de partea întunecată a realităţii, în mijlocul veacului rău, adică a sistemului corupt al lumii, condus de însuşi Diavolul
şi aflat sub condamnarea lui Dumnezeu.
Veacul rău îi adună la un loc pe toţi
cei care moştenesc o natură păcătoasă şi
la rândul lor aleg să păcătuiască în mod
deliberat, adică pe toţi oamenii. Acest

veac rău este caracterizat de nefericire,
ruină, păcat, dezastru moral şi spiritual,
precum şi de incapacitatea de a atinge
standardele lui Dumnezeu.
Existenţa în mijlocul veacului rău înseamnă de fapt chin, agonie, durere şi
perspectiva întunecată a întâlnirii cu revărsarea îndreptăţită a mâniei sfinte a lui
Dumnezeu.
A fost însă voia Dumnezeului nostru
şi Tatăl ca să fim izbăviţi de sub condamnare şi scoşi din mijlocul veacului
rău. Acest lucru nu s-a întâmplat decât
datorită milei, bunătăţii, îndurării, harului şi dragostei Dumnezeului nostru.
Pentru ca acest lucru să fie posibil,
Dumnezeu a găsit soluţia izbăvirii noastre, în Isus Cristos Fiul Său.
Domnul Isus S-a dat pe Sine însuşi
ca preţ de răscumpărare, plătind cu viaţa
Lui preţul păcatelor noastre. Acesta a
fost un act voluntar şi necesar în acelaşi
timp, pentru ca noi să putem fi scoşi din
veacul rău în care ne chinuiam existenţa.
Lucrarea lui Isus Cristos a fost
o acţiune dramatică şi în Continuare pag. 2

Veşnicia nu va fi suficientă să cuprindă lauda, mărirea şi slava care i
se cuvin pentru toate acestea.
Tocmai din acest motiv, trebuie să
ne ştim grăbi să-L onorăm pe Domnul cu recunoştinţa, mulţumirea,
aprecierea, ascultarea şi adorarea noastră. Cristos Isus a plătit cu propria Sa
viaţă, preţul eliberării noastre. Noi suntem oamenii smulşi din nenorocirea
veacului rău, mântuiţi prin sângele lui
Cristos şi binecuvântaţi cu veşnicia.
„A Lui să fie slava în vecii vecilor!
Amin.”

Continuare din pag. 1

forţă, care prin natura ei a impus lupta
şi invadarea teritoriului Celui rău, pentru a ne smulge din mrejele sale şi a ne
scoate de sub puterea şi condamnarea
păcatului.
Reuşita acestei acţiuni a depins în
totalitate de Domnul şi a fost dusă la îndeplinire cu un succes deplin datorită
Domnului nostru Isus Cristos.
Astfel că scoaterea noastră din
împărăţia Celui rău, faptul că am fost
smulşi din veacul rău şi am fost aşezaţi
în Împărăţia dragostei lui Dumnezeu,
părtaşi la harul ceresc şi moştenitori ai
binecuvântărilor netrecătoare, sunt meritele exclusive ale lui Isus Cristos.

pastor Daniel Chereji

DOAMNE, TU EȘTI PRIMĂVARA MEA!
Dacă până nu demult totul era posomorât şi lipsit de viaţă odată cu venirea
primăverii natura se transformă şi totul
se trezeşte la viaţă. Apar primele fire de
iarbă, florile care sunt atât de gingaşe şi
parcă se conturează o privelişte atât de
frumoasă, de deosebită! Aceeaşi transformare am suferit-o şi eu în clipa când
Domnul Isus a intrat în viaţa mea. A
shimbat sensul vieţii mele, mi-a schimDomnul să-i ajute să experimenteze
bat modul de a gândi, mi-a dat o pace și
aceeaşi transformare plină de dragoste
o bucurie imensă, mi-a dat o inimă nouă,
pe cei care nu l-au cunoscut încă pe El,
mi-a dat atâtea binecuvântări, mi-a dat
iar pe noi care am avut bucuria și harului
prieteni noi şi de încredere, iar când în
să-L întâlnim pe Mântuitorul şi Domnul
viaţa mea apar strâmtorări el îmi
nostru Isus Hristos să ne ajute să trăim
înviorează sufletul şi este alături de
tot timpul în asemănare cu el.
mine.
O primăvară fericită cu Domnul Isus!
“Niciodată nu voi uita poruncile Tale,
căci prin ele mă înviorezi” Psalmul
Sanda Ianoș
119:93
“...căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi
de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui
Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”
1 Petru 1:18-19
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GÂNDURI DIN GRĂDINA PREGĂTITĂ PENTRU PRIMĂVARĂ
Cea mai frumoasă primăvară trăită de
mine până acum a fost cea din anul
2012, anotimp în care l-am mărturisit pe
Domnul în apa botezului. De atunci El
lucrează în viaţa mea. Aşa cum mugurii
înfloresc primăvara în pomi, tot aşa mă
ajută Domnul să cresc tot mai mult spiritual. El îmi dă o inimă plină de pace
şi bucurie, precum primăvara. Sunt atât

de recunoscătoare Domnului pentru
faptul că în fiecare clipă El este acela
care dă viaţă şi culoare lăstarilor şi face
ca toţi mugurii să se deschidă spre
Soarele, Isus, răspândind în jur
mireasma unei noi vieţi.

Fiecare zi din viața unui om este o
nouă experiență, în care descoperă lucruri. Primăvara este anotimpul în care
natura învie din nou după iarna cea
grea. Îi mulțumesc Domnului pentru că,
într-o zi de primăvară, m-a înviat și pe
mine la o noua viață, prin nașterea din
nou și botez. Acesta este cea mai
importantă experiență pe care un om o
poate avea pe acest pamânt.

"El ne-a mântuit nu pentru faptele
făcute de noi în neprihănire, ci pentru
îndurarea Lui, prin spălarea nașterii
din nou și înnoirea făcută de Duhul
Sfânt." Tit 3:5
Domnul să îi binecuvinteze cu mântuirea Lui și pe alți prieteni ai bisericii
Biruința! Domnul să vă binecuvinteze!

Simți cum razele soarelui te încălzește, vezi cum toate înfloresc și tot ce te
înconjoară prinde viață și culoare.
Este vremea când la tot ce era fără
viață și fără culoare venise primăvara
cu darurile ei pentru întreaga natură aducându-ne soare, bucurie și speranță.
Acum 2.000 de ani, într-o primăvară
ca aceasta un Rege este dat la moarte și
răstignit ca apoi, să învie dăruindu-ne
prin moartea și învierea Sa, mântuire și
o nădejde. În clipa aceea cerul s-a cu-

tremurat, viețuitoarele și tot ce avea
viață “plângeau” din pricina celor ce-L
răstigneau știind că în loc de o primăvară cu soare și înflorit este o primăvară în care un Soare, Domnul Isus
Cristos, apune dar răsare din nou a treia
zi luminând și dând bucurie, culoare și
lumină acelora care se încred în jertfa
Sa.

Rugaţi-vă :
- pentru a avea o închinare după voia
Domnului
- pentru zădărnicirea planurilor Diavolului
- pentru cercetarea, pocăinţa şi reabilitarea celor căzuţi

- pentru cei care vin astăzi aici să plece
schimbaţi
- pentru fratele păstor: putere, călăuzire, sănătate

Amadea Andreicuț

Paul Pop

Adelina Silaghi

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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