RUGĂCIUNEA ARE PUTERE!!!
Trăim într-o lume plină de răutate, de
nedreptate, şi de infidelitate. Dumnezeu
însă are un scop cu familiile noastre şi
vrea ca noi să comunicăm cu EL în orice
problemă a vieţii. Rugăciunea înseamnă
comunicare cu Dumnezeu. Atunci când
te rogi comunici. Este la fel ca şi comunicarea în familie. Ca relaţia cu
partenerul de viaţă să meargă trebuie să
ai în vedere comunicarea. Tot aşa, ca
relaţia noastră cu Dumnezeu să reziste
trebuie să fie ai în vedere rugăciunea.
Rugăciunea are o putere nelimitată.
Nu poţi creşte din punct de vedere
spiritual şi nu poţi progresa în viaţa
creştină fără rugăciune. Dumnezeu întotdeauna răspunde rugăciunilor noastre. Chiar dacă rugăciunea nu lucrează
în felul în care ne aşteptăm noi să o facă,
Dumnezeu întotdeauna ne dă un
răspuns. El se aşteaptă ca tu să îi ceri
ajutorul şi să-l lasi să lucreze în viaţa ta
aşa cum El doreşte. Rugăciunea poate
transforma vieţi, căsnicii distruse,
relaţii, ea are mare putere.
Diavolul ar face orice ca noi să nu ne
rugăm, pentru că el ştie că rugăciunea
aduce binecuvântare. Atunci când
reuşeste să îţi fure timpul de rugăciune
şi de părtăşie cu Dumnezeu,el reuşeşte
să îţi fure recolta de binecuvântări pe
care o poţi primi în urma rugăciunii.
Biserica Creştină Baptistă
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Oare care ar fi scopul rugăciunii?
Scopul rugăciunii este BIRUINŢA!
Atunci când credinciosul iţi pleacă genunchiul în rugăciune diavolul pierde
teren.
Rugăciunea făcută în taină şi
nelimitată este primul pas spre o
rugăciune eficientă! Rugăcinea este
esenţială şi necesară ca să ne aliniem
inimile la voia lui Dumnezeu şi astfel să
fie dus la împlinire planul Său. Ea te
ajută mai bine să-l cunoşti pe Dumnezeu. Dumnezeu este un bun
ascultător, noi ar trebui să devenim vorbitori mai buni.
“Rugăciunea este cel mai puternic instrument pe care l-a pus Dumnezeu în
mâinile noastre. E cea mai bună armă de
folosit în orice dificultate şi cel mai
sigur remediu în orice problemă. Este
cheia care deschide tezaurul promisiunilor, mâna care scoate la lumină, graţia
şi ajutorul la vreme de nevoie. E
trompeta de argint în care Dumnezeu ne
porunceste să suflăm în toate nevoile
noastre, şi este strigătul pe care El a
promis să-l asculte totdeauna.“
Ce frumoasă maximă, şi cât de
adevărată. E ca şi o promisiune minunată, o garanţie că Dumnezeu ne va
răspunde.
Lidia Zaharie

Anunţuri
Luni
Marţi
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18,00 Şedinţă de comitet
ora 18,00 Întâlnirea familiilor tinere
ora 18,00 Închinare şi studiu biblic
ora 17,00 Întâlnirea de tineret
ora 9, 30 Cateheză
ora 9, 30 Grupurile de rugăciune
orele 10 şi 17 Servicii de închinare
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EU ŞI CASA
MEA
„…Cât despre mine, eu şi casa
mea vom sluji Domnului.“
Iosua 24:15
O, ce dulce mântuire
Domnul m-a chemat la ea
Slavă Ţie, drag Părinte
Că ai vrut să i-au aminte
Şi eu şi casa mea.
Vreau să îţi aduc mărire
Şi să cânt spre slava Ta
Sunt al Tău, o ştiu prea bine

pag. 2

Familia...

pag. 3

Zbor spre veşnicie

pag. 4

Rugăciunea are putere!

Şi poporul a zis lui Iosua:
„Noi vom sluji Domnului
Dumnezeului nostru şi
vom asculta glasul Lui.”
Iosua 24:24
Tot ce am îţi aparţine
Şi eu şi casa mea.
Pus în slujba Ta Isuse
Nu doresc n-apoi a da
Voi lucra cu hărnicie
Şi eu şi casa mea.
Când ne chemi la închinare
Când îţi strângi Biserica
Vreau să fim cu toţi acolo
Şi eu şi casa mea.
Vreau ca să iubesc Scriptura
S-o citesc, să-nvăţ din ea
Continuare pag. 2

Iar în ziua de pe urmă
Când pe toţi vei judeca

Şi prin sfânta Ta dreptate
Ne vei răsplăti ori ba
Ştiu că în Cristos se poate
Ca să fiu la dreapta Ta
Şi eu şi toată casa mea.

Continuare din pag. 1

Să mă satur pe-ndelete
Şi eu şi casa mea.
În slujirea altor semeni
Cine se va implica?
Ştiu c-aştepţi să fie-aceia
Şi eu şi casa mea.

pastor Daniel Chereji

FAMILIA...

În săptămâna care tocmai s-a încheiat
ne-am rugat pentru familie. Familia este
cea care marchează profund viaţa copiilor.
Cea mai importantă relaţie într-o familie este relaţia soţ – soţie, care are întietate asupra celei părinte – copil,
deoarece calitatea relaţiei părinte – copil
este în mare măsură dependentă de calitatea relaţiei dintre cei doi soţi.
Ştim cu toţii că familia creştină este
puternică dacă îl are în centru pe Domnul Isus. De aceea avem o mare responsabilitate ca părinţi: trebuie să-i
conducem pe copiii noştri spre mântuire
şi încă de mici să le spunem despre

Dumnezeu.
Tot ceea ce va fi sădit în inima lor în
pruncie va da rod odată. Dacă punem
sămânţa bună, roadele vor fi pe măsură.
Trebuie să-i iubim cu o dragoste
adevărată şi să nu existe nici un lucru
care să fie mai apreciat decât copilul
nostru.
Cred că fiecare dintre noi, părinţii, am
făcut greşeli - poate nu i-am apreciat
corect, poate nu i-am protejat sau i-am
„supraprotejat”, poate nu am comunicat
destul cu ei.
Să nu uităm că suntem exemple pentru
ei, ceea ce văd la noi vor face când vor
creşte. Cred că ar trebui să vadă că suntem oameni călăuziţi de Duhul Sfânt,
pregătiţi pentru sacrificiu, pentru a oferi
dragoste, pentru a sluji altora.
Dragi părinţi, iubiţi-vă copiii, oferiţi-le apreciere, protecţie, fiţi gata de sacrificiu, învăţaţi-i rugăciunea, sădiţi în
ei dragostea pentru Domnul şi atunci
viaţa voastră va fi împlinită, iar ei vor
fi fericiţi!
Carmen Cirţiu

“Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuţe, iar casele noastre
mici temple, unde să-I slujim Domnului cu dragoste.”
Pierre Dumoulin
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ZBOR SPRE VEŞNICIE...
Aşteptarea îsi făcea din plin simţită
prezenţa luând conturul ambiguităţii,
paradoxal. Mi se spunea ca nu mai este
mult şi voi fi deasupra norilor, plutind
prin prisma curenţilor de aer, undeva
mai aproape de cer.
Însă, daca te opreşti puţin din alergarea aceasta continuă şi istovitoare,
care cere mereu mai mult, vei realiza că
timpul îşi va urma într-un alt mod cursul...nu e nevoie decât să priveşti în
jurul tău şi să ajungi la concluzia că de
la cel mai "nesemnificativ" detaliu, cel
mai "banal" mecanism construit până la
complexitatea şi particularizarea fiecărui lucru - este doar ingeniozitatea şi
măiestria Creatorului.
Modul minunat în care acordă atenţie
şi celei mai mici părti a fiinţei noastre,
cunoscând fiecare celulă, construind întregul. Atunci, parcă minutele nu mai
înseamna ore, iar secundele minute, ci
primesc o altă conotaţie, o altă semnificaţie, fiind un prilej extraordinar
destinat admiraţiei Dumnezeului nostru!
Cât de reconfortant este să ne ştim
purtaţi pe aripile Lui, ocrotiţi la pieptul
Său, ţinuţi în căuşul palmelor Sale! In-

diferent de locul unde ne-am duce
existenţa, de cultura în care trăim, de
limba pe care o vorbim, El rămâne
Acelaşi pentru cei credincioşi, statornici Lui.
Ce ne-am putea dori mai mult atunci
când
dispunem
de
dragostea
necondiţionată si de protecţia Autorului
vieţii? În goana aceasta nebună, se
întamplă să uităm că am fost creaţi pentru ceva mai mult, noi aparţinem cerului! E imposibil să nu te cuprindă
emoţia când te gândesti la acest final
glorios, la acea clipă când vei sta faţă în
faţă cu Creatorul Universului!
Cel care mă poartă, Unicul care mă
cunoaste pe deplin, Cel care m-a creat
şi mă doreşte în totalitate pentru El,
şi-a lăsat amprenta în tot ceea ce
înseamnă"fiinţa mea", nu doar atât, dar
viaţa aceasta efemeră, care nu e decât
un abur ce se ridică în zare şi apoi piere,
nu ar avea absolut nici un sens fără El.
Sufletul nostru este o scânteie divină
ce şi-a uitat aripile în inima Creatorului,
dar din ziua în care S-a atins de inima
şi de viaţa noastră, am învăţat să
zburăm, nu orice fel de zbor, ci cel spre
veşnicie!
Rut Chereji

“Multumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi.”
1 Tesaloniceni 5:18
Mulţumirea este modul în care ne
arătăm recunoştinţa faţă de cineva pentru un bine pe care ni l-a facut. Daca
suntem în stare să mulţumim oamenilor,
cu atât mai mult lui Dumnezeu, care
S-a dezbrăcat de propria slavă venind
să ne ofere iertare şi viaţă veşnică, fiind

El Însuşi jertfa supremă de la Calvar.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu atât de
multe lucruri încât nu ne-ar ajunge
zilele vieţii sâ-I putem mulţumi îndeajuns. El este modelul divin de dragoste,
iertare, credincioşie.
Dumnezeul nostru merită devotament, laudă şi mulţumire în fiecare moment al vieţii, deci să mulţumim
Domnului din toată inima si să rămânem pe veci ai Lui !
Alexandra Ştef
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