FĂRĂ ÎNGRIJORARE

“Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni
și cereri, cu mulțumiri.”
Filipeni 4:6
Fiecare dintre noi în viața de zi cu zi
se confruntă cu diferite situații mai dificile. Prima noastră reacție, ca și oameni,
este teama declanșată de îngrijorarea
provocată de o astfel de situație.
Căzând de atâtea ori în capcana independenței pe care diavolul ne-o întinde,
suntem tentați să credem că problemele
cu care ne confruntăm sunt doar ale
noastre, că nimeni nu ne înțelege și mai
ales că nimeni nu ne poate ajuta. Astfel,
elaborăm planuri în încercarea de a readuce lucrurile la normal, iar când ele ne
scapă de sub control, cum se întâmplă în
majoritatea cazurilor, intervine îngrijorarea.
Unii dintre noi chiar se mânie pe Dumnezeu şi se întreabă revoltați unde este
El în acele momente. Mie, personal,
Continuare din pag.3

fecte le-au fost înlăturate şi schimbate
cu curaj şi cu jertfire de sine. La fel şi
noi, să ne înarmăm luând Cuvantul
Domnului, să stăruim în rugăciune
şi să spunem şi altora că nu lucrurile
materiale ne fac viaţa îmbelşugată ci
numai Dumnezeu prin jertfa Domnului
Isus Cristos.
Domnul să ne ajute! Amin.
Paul Pop
Biserica Creştină Baptistă
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mi-a luat destul de mult timp să raspund
la această întrebare. Unde este Dumnezeu atunci când totul se năruie în jurul
nostru? Ei bine, El este chiar acolo,
dându-ne lecția dependenței totale. Am
încercat de nenumărate ori sa Îi fac
Domnului sugestii cu privire la cum ar
trebui să se desfășoare anumite lucruri
din viața mea, ca și cum El ar avea
nevoie de sfaturi, și de fiecare dată am
sfârșit în genunchi, dându-mi seama că
planurile Lui sunt fără cusur și că tot ce
El îngaduie în viața mea are un motiv întemeiat și un final cât se poate de fericit
pentru mine.
Poate chiar în aceste momente îți consumi o parte din energie îngrijorându-te.
Cu cât te vei gândi mai mult la problema
pe care o ai, cu atât mai mare ți se va
părea. În loc să faci asta, Dumnezeu te
cheamă să lași lucrurile în seama Lui,
pentru că El singur este în stare să le
pună în ordine.
Blanka Zah
Toată legea se cuprinde în dragostea
lui Dumnezeu sau în dragostea aproapelui. Iar dragostea aproapelui cuprinde
dragostea lui Dumnezeu, căci pentru
Dumnezeu este iubit aproapele: deci cel
ce iubeşte pe aproapele Îl iubeşte şi pe
Dumnezeu.
Fer. Augustin, Despre Treime,
Cartea a VIII-a
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
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Fără îngrijorare

ÎNAINTEZI ?
„Pune-ţi pe inimă aceste lucruri,
îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru
ca înaintarea ta să fie văzută de toţi.“
1 Timotei 4:15
O preocupare intensă faţă de lucrurile spirituale, alipirea şi adâncirea în
cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu,
pasiunea adâncă după curăţia şi sfinţirea
vieţii, precum şi o viaţă dedicată slujirii
altora, vor duce inevitabil la înaintarea
vizibilă a copiilor lui Dumnezeu spre
maturizare spirituală şi asemănarea lor
cu Domnul Isus Cristos.
Evident, atunci când se întâmplă astfel de lucruri în vieţile noastre, este im-

posibil ca înaintarea spirituală să nu fie
remarcată de ceilalţi.
Fireşte, este greşit să ne imaginăm că
un creştin ar trebui să fie preocupat de
maturizarea lui spirituală doar pentru a
fi văzut de alţii. Textul nu sugerează
deloc un astfel de gând. Ideea este însă
că atunci când preocupările spirituale şi
ascultarea de Cristos devin scopurile
principale ale vieţilor noastre, când ne
concentrăm întreaga fiinţă spre lucrurile
eterne şi acestea devin îndeletnicirea
principală în trăirea noastră, pentru cei
care ne înconjoară va fi vizibil şi
limpede că noi creştem spre statura plinătăţii lui Cristos.
Este puţin mai trist, dacă, privind
unii spre alţii, copiii Domnului nu pot să
vadă progrese privind înaintarea spirituală şi maturizarea în credinţă.
Atunci când ne examinăm viaţa în
lumina Cuvântului şi sub cercetarea
Duhului Sfânt, este obligatoriu să ne punem semne de întrebare dacă observăm
că ne-am oprit din drumul creşterii spirituale.
Odată ce constat o astfel de
stare, sunt responsabil Continuare pag. 2

înaintării spirituale.
Oare sunt eu mai asemănător cu
Domnul Isus? Se oglindeşte mai clar
chipul lui Cristos în viaţa mea? Am
împlinit pe deplin voia Domnului?
Nu cumva sunt lucruri care mă
opresc din înaintarea mea pe drumul
credinţei? Nu cumva sunt implicat în
relaţii care dăunează mersului meu către
cer? Sunt preocupat cu lucrurile de sus?
Este privirea mea aţintită permanent
spre Domnul Isus?
Preocuparea pentru imagine nu trebuie să fie niciodată un scop în sine pentru un copil al lui Dumnezeu. Însă, când
ne preocupă caracterul şi urmărim creşterea spirituală în toate aspectele vieţii,
înaintarea noastră va fi văzută de toţi,
iar Cel care o va vedea primul şi se va
bucura, va fi însuşi Domnul.

Unii se bizuie pe carele lor, alţii
pe caii lor; dar noi ne bizuim pe
Numele Domnului Dumnezeului
nostru. (Psalmi 20:7)
Ce frumos este să ajungi să trăieşti, să simţi acest lucru.
În viaţa de zi cu zi pe mulţi îi auzim spunând că au bani, au valori
materiale suficiente, au relaţii, uşi
deschise şi de multe ori ne supărăm
deoarece “nu putem să ne lăudăm” cu aşa ceva… Dar, imediat
îmi aduc aminte că eu am pe Tatăl
care îmi oferă mult…. Mult… am
pază, protecţie, am cel mai bun
medic de familie, am umărul pe
care pot să plâng şi care îmi dă
mângâiere, îmi dă dimineţi pline de
lumină, putere de a porni o nouă zi,
îmi dă soluţii la probleme pe care le

văd fără rezolvare,….. şi câte şi
mai câte pe care dacă le-aş scrie nu
aţi avea rabdare să le citiţi, dar cred
că şi dumneavoastră aţi putea la fel
să înşiraţi multe lucruri.
Nu-i aşa că e minunat ce avem
noi?? Ce minunat! Ce minunat! Ce
minunat că ne avem unii pe alţii,
surori şi fraţi suntem diamante pe
care ne şlefuieşte Tatăl Ceresc şi
dacă dorim să strălucim trebuie să
ştim să primim “şlefuirea” pentru
ca atunci când vom sosi la Tronul
Harului să putem strălucii.
Haideţi să Îl lăudam pe Domnul,
să Îi mulţumim şi mai mult să
spunem şi altora de bogăţia care o
avem noi.
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înaintea Domnului să iau cele mai urgente măsuri, pentru ca starea mea de
stagnare să înceteze.
Dar responsabilitatea unui creştin,
într-o astfel de situaţie, nu se opreşte
doar la el ci se extinde şi la fraţii lui de
credinţă. Când vedem că lângă noi sunt
credincioşi care s-au oprit din înaintare,
avem datoria sfântă să-i îmboldim să
pornească din nou la drum, cu puteri înnoite şi cu credinţă deplină, lăsând în
urma lor orice piedică, orice păcat sau
orice preocupare s-a pus în calea
creşterii lor.
Maturizarea spirituală nu este o stare
pe care ceilalţi să o afle din vorbele
noastre, ci este starea care se observă în
gândirea, vorbele, faptele şi trăirea
noastră de fiecare zi.
Este potrivit să avem fiecare dintre
noi, momente în care să ne întrebăm cu
toată responsabilitatea dacă în viaţa
noastră sunt sau nu semne vizibile ale

pastor Daniel Chereji

Cu dragoste frăţească Livia Pop

VIAŢA DIN ABUNDENŢĂ
Majoritatea oamenilor care trăiesc nu
ştiu pentru ce trăiesc. Pur şi simplu iau
viaţa ca pe un fapt fără să-i pună întrebari. Descoperim valoarea oamenilor
abia după ce i-am pierdut.
Prea mulţi oameni îşi dau seama prea
târziu că şi-au irosit viaţa, trecând prin
ea ca şi gâsca prin apă.
Hristos ne spune că a venit ca noi să
avem viaţa. Şi dorinţa Lui era ca această
viaţă să fie trăită din belşug.
De ce-ar fi vrut Dumnezeu ca noi să
trăim o viaţă din abundenţă?
Răspunsul e ascuns în întrebarea: Ar
vrea un Tată care-şi iubeşte aşa de mult
fiii să-i vadă că abia trăiesc?
Viaţa din abundenţă îl are în centru pe
ISUS. Şi atunci când priveşti viaţa din
punctul Său de vedere te vei bucura de
fiecare floare, de fiecare clipă ce o primeşti ca un dar din mâna Lui.
Vei profita de fiecare oportunitate şi
vei răspândi mireasma lui Cristos.
Viaţa creştină de fapt ori este din
abundenţă ori nu este de loc. Din păcate
realitatea este că mulţi se mulţumesc să
fie doar căldicei. Pericol oameni buni!
Viaţa din abundenţă înseamnă plinătatea Duhului revărsată in inima noastră, înseamnă a trăi înflăcărat pentru cer.

Şi dragii mei de ce-aţi trăi o viaţă aşa
precum o râma? Ce aţi zice de un porumbel care l-aţi vedea târându-se pe
jos? Că trage să moară....
Voi sunteţi destinaţi să zburaţi, aţi fost
creaţi să străbateţi înălţimile văzduhului.Viaţa cu Dumnezeu e o aventură,
tocmai de aceea aveţi curajul să trăiţi la
înălţimea chemării Lui! Prin credinţă ne
spune cartea Evrei că au trăit înaintaşii
noştri o viaţă care a lăsat urme.
Doar lăsându-ne la îndemâna lui
Dumnezeu vom trăi şi vom deveni ceea
ce El a intenţionat să fim. Reînvie în
tine dorinţa de a trăi din plin. Paharul
tău precum a lui David să fie plin astfel
încât să dea peste el...Asta înseamnă să
trăieşti din abundenţă. O mărturie mai
puternică decât viaţa ta nu există.
Deschideţi-vă aripile credinţei şi
lăsaţi-vă conduşi de Dumnezeu în aventura unică a vieţii voastre!!! Trăiţi fiecare moment astfel încât să se bucure
cerul de voi! Daţi viaţă anilor voştri şi
cutreieraţi înălţimile precum vulturii,
dar nu singuri. Învăţaţi să zburaţi împreună cu fraţii voştri.
Ajutaţi-vă unii pe alţii să trăţi, dar nu
oricum ci din abundenţă!
Loredana şi Vlad Toldaş

VIAŢA DIN BELŞUG
“Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi
să o aibă din belşug.” Ioan 10:10
Ce înseamnă să ai o viaţă din belşug?
Să fie viaţa plină cu diplome şi rezultate
şcolare impresionante sau viaţa în care
banii nu reprezintă o problema? Aşa ar
spune un om care n-a gustat din
bunătatea şi harul Lui Dumnezeu. Însa
un om a cărui viaţă a fost umplută de lumina Scripturii, spune că răspunsul la
această întrebare este Domnul Isus

Cristos. El este Acela care s-a coborat
din slava Sa minunată şi a murit ca să
fim răscumparaţi prin sângele Său, ca
mai apoi să putem beneficia de această
viaţă minunată alături de El. Nişte exemple de vieţi trăite din belşug vedem
la apostoli. Înainte de ziua Rusaliilor
apostolii erau timizi şi nehotărâţi însă
din momentul în care Duhul Sfânt s-a
pogorât peste ei şi au simţit prezenContinuare pag. 4
ţa Lui în ei, aceste de-
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