Fiecare persoană are modul ei de a-şi
exprima dragostea faţă de cineva sau de
ceva anume, dar nici unul nu se compară cu dragostea lui Dumnezeu, pe care
mi-o arată în fiecare moment din viaţa
mea.Trecând prin diferite încercări din
viaţa, în care am văzut mâna lui Dumnezeu care a fost asupra mea tot timpul,
ajutându-mă să biruesc în toate. Din
toate am învaţat să depind de Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu este pur şi
simplu inimaginabilă… ”Aşa încât

Hristos să locuiască în inimile voastre
prin credință; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, ca să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care
este lărgimea, lungimea, adâncimea şi
înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui
Hristos, care întrece orice cunoştintă,
ca să ajungeţi plini de toată plinătatea
lui Dumnezeu.”
Rodica Tincu
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MULŢUMIRE

Curaj, putere, speranţă,
O, cât de mult Ţi-am mulţumit ?
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Mulțumire

Atâtea inimi iubitoare
Prin care dragoste îmi dai,
Atâţia fraţi, surori cu care,
Merg împreună către Rai !
Sunt multe lucruri dragă Tată
Ce pentru mine le-ai făcut
Dar pentru ele niciodată
N-am mulţumit, ci am tăcut.

Dar cea mai mare bucurie
Din câte Tu mi-ai dăruit
E viaţa cea din veşnicie Şi ce puţin ţi-am mulţumit !

Atâta binecuvântare
Şi biruinţă Tu mi-ai dat,
Atâta sprijin pentru care
N-am mulţumit, ci am uitat.

Da, mi-ai făcut atâta bine !
Nu merit harul ce-l primesc,
Acum doresc să vin la Tine
Şi pentru tot să-Ţi mulţumesc !
Amin

Iertare, pace, siguranţă
Din mâna Ta eu le-am primit.
Biserica Creştină Baptistă
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Cules de Ramona Lăcătuş
Anunţuri
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 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
”Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi
duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.”
1 Tesaloniceni 5:23

FĂRĂ
ASCUNZIŞURI
„Pe când era Isus în Ierusalim, la
praznicul Paştilor, mulţi au crezut în
Numele Lui; căci vedeau semnele pe
care le făcea. Dar Isus nu Se încredea
în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi
n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.“
Ioan 2:23-25
Cei mai mulţi oameni sunt maeştri ai
deghizării. Ne pricepem cu toţii să simulăm, de minune, starea pe care vrem să

o perceapă ceilalţi despre noi.
Astfel că, uneori, chiar în mijlocul
unei supărări, dacă suntem întrebaţi ce
mai facem, dăm repede din cap, afirmând că suntem bine, parcă temându-ne
ca nu cumva, interlocutorul să descopere ceva ce n-am vrea cu privire la noi.
Obişnuiţi cu un astfel de comportament, unii păstrează aceeaşi atitudine şi
când se prezintă înaintea lui Dumnezeu.
Se prea poate să fi avut ocazia în care
să ascultaţi predicarea Scripturii şi să
rămâneţi surprinşi de felul în care cuvintele acelea vă erau adresate direct şi personal, ca şi cum aţi fi fost doar voi înşivă
acolo.
Probabil, reacţia imediată a fost să vă
gândiţi că cineva cunoscut a comis indiscreţia să vă povestească viaţa, însă lucrurile nu stau deloc aşa.
Noi avem nevoie să ştim că
Dumnezeul cu care avea Continuare pag. 2

erijându-ne în oameni care au descifrat tainele viitorului.
Mai degrabă, ar trebui să ne plecăm capul şi inima, în semn de capitulare şi frângere în faţa Domnului,
acceptându-ne goliciunea sufletului
şi neputinţa de a ne ferici singuri.
Înaintea Domnului nu putem sta decât aidoma unei cărţi deschise, lăsându-L pe El să vadă nefericirea, falimentele, eşecurile, defectele, păcatele,
necazurile, dar şi dorinţa arzătoare a
unui suflet dornic de răscumpărare.
Când vede un suflet într-o astfel de
stare, Isus Cristos consideră că un asemenea om, chiar nevrednic, dar care are
măcar decenţa să nu se ascundă, poate
fi beneficiarul harului Său nemărginit.

Continuare din pag. 1

de-a face este un Dumnezeu care cunoaşte în mod absolut toate lucrurile.
Despre Cristos se spune că nu era
deloc nevoie ca cineva să-i facă vreo
mărturisire despre altă persoană, deoarece El cunoştea în totalitate ceea ce
gândeşte persoana respectivă.
De aceea, trebuie să ştim cu toţii, că
Dumnezeu nu ne cunoaşte aşa cum
încercăm să părem în exterior, ci El ne
cunoaşte aşa cum suntem în realitate.
În zadar afişăm o credinţă superficială, asemenea multor oameni din vremea în care Domnul Isus a fost pe pământ. Degeaba alergăm bezmetici după
tot felul de semne miraculoase, în speranţa că vor aprinde o credinţă izvorâtă
din noi înşine, în loc să ne ancorăm încrederea în însăşi persoana Domnului.
Noi nu putem sub nicio formă să-L
înşelăm pe Dumnezeu, încercând să
părem pe deplin fericiţi şi împliniţi sau
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ADMINISTREAZĂ TIMPUL CU ÎNŢELEPCIUNE
”Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la
optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât
trudă şi durere, căci trece iute, şi noi
zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale, şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învaţă-ne să
ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm
o inimă înţeleaptă!” Psalmi 90:10-12
Discutând cu mai mulţi oameni mai
în vârstă şi care au realizat sau nu în viaţă ceva mai mult sau mai puţin, uneori
iţi va fi dat să auzi zicând de genul : “ce
îmi pare rău este...”, unele decizii, fapte, sau persoane cu care la un moment
dat în viaţă şi-au irosit timpul sau resursele, care poate dacă ar avea înţelepciunea de acum ar fi procedat altfel sau
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cutare şi cutare lucru.
Cuvântul Lui Dumnezeu în Psalmul
90 ne dă unele sfaturi referitor la viaţă:
1. Foloseşte timpul cu înţelepciune v 10.
Ne avertizează că viaţa omului pe pământ este scurtă, iar mândria oamenilor
în această viaţă scurtă este trudă şi durere, realizări poate, care după plecarea
noastră din această lume nu poate fi
catalogată decât o zidire din fân, paie şi
trestie şi care la proba focului va arde.
Cel mai important lucru este că în această viaţă scurtă să ne folosim timpul cu
înţelepciune, care nu o putem avea decât
de la Dumnezeu prin Isus Christos Domnul înţelepciuni, Cuvântul creaţiei, o înţelepciune care nu se poate dobândi decât din Cuvânt:”Toată Scriptura este incontinuare pagina 3
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suflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire”, aprofundarea Cuvântului Lui Dumnezeu ne va
ajuta să folosim timpul cu înţelepciune
şi să ne dobândim o comoară în ceruri
care ne va face cinste iar proba focului
nu va face altceva decât să cureţe zgura
de pe comorile ceresti 1 Corinteni 3:1013: ”După harul lui Dumnezeu, care
mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine
seama cum clădeşte deasupra.Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât
cea care a fost pusă, şi care este Isus
Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fîn, trestie, lucrarea fiecăruia
va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va
face cunoscut, căci se va descoperi în
foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea
fiecăruia.”
2. Gândeşte înţelept, adu-ţi aminte
de Domnul
v. 11-12 Începutul înţelepciuni este
frica de Domnul, de aceea trebuie să ne
gândim că Domnul Isus a adus anul de
îndurare al Domnului, dar va veni vremea când se va împlini timpul în care va
veni ziua cea mare şi înfricoşată a răzbunării Celui Prea Înalt aşa cum spune şi
versetul 11: “Dar cine ia seama la tăria
mâniei Tale, şi la urgia Ta, aşa cum se
cuvine să se teamă de Tine?”. Teama de
Domnul aduce împăcarea cu El prin crucea Lui Christos, acceptarea Lui Christos Fiul Lui Dumnezeu ca Domn şi
Mântuitor al vieţii noastre Ioan 3:17-18
”Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci
ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar ci-

ne nu crede, a şi fost judecat, pentru că
n-a crezut în Numele singurului Fiu al
lui Dumnezeu.”
Teama de Domnul să nu o concepem
ca un fel de spaimă, groaza pedepsei cu
iadul, ci o teamă sfântă, mai mult un respect, o adâncă reverenţă. Dacă o vom
percepe astfel, gândirea noastră va fi una
înţeleaptă iar slujirea noastră va fi din
respect şi dragoste faţă de Cel care ne-a
răscumparat din felul deşert de vieţuire
al oamenilor şi ne-a făcut copii ai Lui
prin Christos Domnul.
Numărându-ne bine zilele şi gândind
înţelept şi limpede, aprofundându-ne în
Cuvântul Lui Dumnezeu, vom avea o
viaţă frumoasă cu împliniri şi realizări
care vor fi o satisfacţie pentru noi şi urmaşii noştri şi mai mult Îl va onora pe
Dumnezeul cerurilor şi pe Christos ca
Domn.
Psalmi 34:9 ”Temeţi-vă de Domnul,
voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!”
Dacian Morar
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