DUMNEZEU MINUNAT
Dumnezeu ştie, Dumnezeu mă cunoaşte pe dinapoi şi pe dinainte, El ştie
exact de ceea ce am nevoie în viaţa mea,
de aceea mi-a dat greutăţi pe care să le
înving ca să fiu puternică, mi-a dat probleme să le rezolv ca să dobândesc înţelepciune, aveam nevoie de răbdare, iar
El m-a pus în situaţii în care eram obligată să aştept, mi-a lipsit iubirea faţă de
cei din jurul meu, dar El mi-a trimis oameni cu probleme pe care trebuia să îi
ajut.

Cât de minunat este Dumnezeul nostru! Şi cât de minunat este modul în care
El alege să lucreze la inima omului!
„Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul
şi suferinţa, ca să iei în mână pricina
lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului.“
(Psalmi 10:14)
Adelina Silaghi
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Dumnezeu minunat

ÎNCERCAREA
Tu eşti creat să fii biruitor,
Deci nu te teme când eşti încercat!
Nu tremura când totu-n jur e înfricoşător
Adu-ţi aminte, tu ai un Împărat!
Acum te doare crâncen lovitura
Te arde până în adâncul sufletului tău,
Dar nu uita, ce spune Scriptura,
Că prin împotrivire, scăpa-vei de cel
rău.

Că Domnul e cu tine-n încercare
Şi El măsoară al încercării timp!
Doar cine rabdă astăzi încercarea
Acolo sus în slavă fi-va răsplătit,
Va înţelege că tot greul a avut menirea
Să-l facă o veşnicie-ntreagă fericit.
Prieten drag ce azi te zbaţi în încercare
Şi nu vezi, o scăpare şi-un liman,
Aşteaptă, nu te teme, crede, ai răbdare!
Să intervină Domnul, a toate suveran!

Când valul încercării, pare a te acoperii
Să nu alergi la om după ajutor,
Te roagă doar, şi o să vină îngerii
Trimişi de Dumnezeu... să fii biruitor!

Amin
Greta Andreica

Tu luptă deci oricât de greu îţi pare
Să nu te laşi înfrânt cu nici un chip!
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Marţi
ora 18.00 Studiu cu familiile tinere
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

ASUMARE
„Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine
ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem
să nu mănânci?” Omul a răspuns:
„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie
lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am
mâncat.” Şi Domnul Dumnezeu a zis
femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”“
Geneza 3:11-13
Grozăvia imediată a căderii în păcat,
s-a văzut în clipa în care primii oameni
au fost confruntaţi de Dumnezeu cu propria neascultare. Cu demnitatea pier-

dută, fiecare a încercat să se eschiveze,
dând vina pe celălalt.
Niciunul n-a fost în stare să îşi asume
vinovăţia personală, preferând să transfere vina asupra altcuiva.
În vremea noastră, fenomenul neasumării vinovăţiei este atât de răspândit,
încât poate intra cu uşurinţă în categoria
de epidemie spirituală. Societatea în ansamblul ei a învăţat să arunce vina spre
alţii. O parte a psihologiei, sugerează, de
asemenea, că vinovăţia pentru eşecurile
noastre trebuie căutată în jurul nostru,
nicidecum în noi înşine.
Iar dacă este mult prea evident că vina ne aparţine, psihologii au grijă să ne
scutească de vină, declarându-ne bolnavi, nicidecum păcătoşi.
Într-o astfel de lume, până şi creştinul a învăţat să îşi trateze vinovăţia cu
viclenie. Astfel că, ne este dat să auzim
de prea multe ori de „alunecări” sau de
„căderi” ale unor oameni care, cel puţin
la nivel teoretic, afirmă că umblă cu
Domnul, iar scuza acestora este fie că au
avut un moment de rătăcire pe care nu
l-au putut controla, fie au fost
supuşi atacurilor unor Continuare pag. 2

Atunci când există asumarea vinovăţiei, ne putem pocăi cu adevărat,
putem fi iertaţi şi puşi într-o stare de
părtăşie cu Dumnezeu.
De asemenea, când există asumarea vinovăţiei, nu doar relaţia cu
Dumnezeu, ci şi relaţiile frânte cu cei
din jurul nostru au şanse de vindecare.
Când eşti capabil să-i spui soţiei sau
soţului, părinţilor sau copiilor, ori prietenilor că ai greşit, vindecarea acestor
relaţii va începe mai repede decât crezi.

Continuare din pag. 1

forţe demonice.
Atitudinea din spatele acestor afirmaţii, puerile de altfel, dovedeşte lipsa
pocăinţei, care presupune întotdeauna
asumarea vinovăţiei.
De fapt, primul pas spre o pocăinţă
după voia lui Dumnezeu, începe cu recunoaşterea vinovăţiei personale. Când
ne ştim smeri înaintea Domnului, când
suntem capabili să ne recunoaştem vina
proprie, spunând cu sinceritate: „am
greşit” sau „eu sunt de vină”, Dumnezeu
va fi bucuros să lucreze în noi o pocăinţă deplină, care să ducă la o reabilitare
totală.

pastor Daniel Chereji

DEPINDE CE ASCULŢI ?
Un indian american se plimba
într-o zi cu prietenul său prin New
York City. Deodată el a spus:
- Aud un greier.
Prietenul său i-a răspuns:
- Ţi-ai ieşit din minţi!
- Nu, aud un greier! îl aud!, spuse
indianul. Sunt sigur de ce spun.
- Este ora prânzului, spuse newyorkezul. Împrejur sunt oameni într-o continuă mişcare, maşini sunând,
taximetre cărora le scârţâie roţile,
zgomote urbane. Sunt sigur că n-ai
putea să auzi un greier.
- Sunt convins că-l aud, spuse indianul. A ascultat cu atenţie şi apoi
s-a îndreptat spre colţ, de cealaltă
parte a străzii. S- a uitat împrejur şi
în cele din urmă într-un colţ a găsit
o tufă ieşită dintr-un mare platou de

ciment. A scormonit dedesubtul
frunzelor şi a găsit un greier.
Prietenul lui a rămas uimit, dar
indianul i-a zis:
- Nu, urechile mele nu sunt diferite
de ale tale. Depinde doar ce asculţi.
Permite-mi doar să-ţi arăt.
Indianul a scos din buzunar o
mână de monede. Le-a dat drumul
să cadă pe ciment. De la colţul unde
au stat ei până la celălalt colţ fiecare persoană de pe stradă şi-a întors capul.
- Vezi ce vreau să spun?, a zis indianul, adunându-şi monedele. Totul depinde de ceea ce doreşte să
audă omul.
Ionel Tuţac - Fântânile
inspiraţiei

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu
a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi
dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre.
1 Ioan 4:9-10
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MESAJ PENTRU TINE…
Dacă durerea ta ar ţine doar o clipă,
n-ai lupta! Nu ai cunoaşte biruinţa ce
poţi s-o ai prin jertfa Mea! S-ar împlini
visele tale dar dorul Meu s-ar spulbera.
N-aş mai putea să fac din tine o perlă în
comoara Mea! Deci, mergi prin furtună
gândind la zilele senine, ştiind că cel
mai mare dar este să mă-ntâlneşti pe
Mine. Chiar dacă nu găseşti răspuns,
viaţa-ţi pare prea nedreaptă, durerea ta
e prea mare şi nu găseşti alin, chiar dacă
ochii tăi obosiţi adorm plini de lacrimi,
să-ţi aminteşti că sunt cu tine chiar şi
atunci când spun "AŞTEAPTĂ", căci
ţi-am promis “nicidecum n-am să te
las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”
(Evrei 13:5). “Nădăjduieşte în Mine

“Căci eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la tine, gânduri de pace şi nu
de nenorocire, ca să-ţi dau un viitor şi
o nădejde” ( Ieremia 29:11)
Alexandra Ştef

RELAŢIA CU DUMNEZEU

Adevărul este că întreaga Biblie se
învârte în jurul ideii de relaţie. Viaţa şi
moartea ţin tot de relaţie: dacă am o
relaţie cu Dumnezeu, sursa Vieţii, sunt
un om viu; dacă nu am o relaţie cu
Dumnezeu, sunt un om mort, chiar dacă
mă mişc, vorbesc şi chiar râd.
Viaţa şi moartea mea depind de relaţia pe care o am cu El.
Neprihănirea şi sfinţenia, stări atât de
des invocate în ambele Testamente, sunt
legate de poziţia noastră faţă de Dum-

nezeu şi nu de vreo existenţă fără pată
şi fără cusur. Singurul lucru pe care
Dumnezeu l-a cerut de la noi, de la început şi până la astazi, a fost să dorim
şi să clădim o relaţie cu El.
Lasă-l pe Dumnezeu să se apropie de
inima ta. Pentru El cea mai frumoasă
muzică este închinarea şi ascultarea ta.
Nu există lucru cu care să te confrunţi,
pe care El nu l-a experimentat cât timp
a fost pe pământ. Dar cu siguranţă există cel puţin un milion de lucruri pe care
tu nu le faci şi pe care El le-a făcut. Înţelege că nu ai cu ce să-L impresionezi
pe Dumnezeu. Fii conştient că oricât bine ai face tu în toată viaţa ta, nu se va
compara niciodată cu tot ceea ce El face
pentru tine în fiecare zi. Nu încerca să
furi din slava lui Dumnezeu! Smereştete şi El te va înălţa!
Cornel Pal

3

