CREDINCIOŞIA TA...
Visele frânte mi-au dat aripi să zbor spre
înălţimile Tale.Încercările din viaţa mea au
fost rânduite cu un scop bine definit, pregătirea pentru ceva mai bun. Comparativ cu
năzuinţele mele limitate, adeseori meschine şi
mărunte, El întotdeauna mi-a demonstrat cu
prisosinţă că este cel mai iscusit Călăuzitor,
Sfătuitor, împrumutându-mi pentru o vreme,
visele Sale.
Prin puterea Duhului Său cel Sfânt, El m-a
învăţat să îndrăznesc, să cutez a-nfăptui lucruri
mari, ţinându-L în permanenţă de mână.
Chiar şi atunci când „seminţele” plantate de
mine au fost mici, neînsemnate, El a făcut
să încolţească şi să rodească lucruri minunate în fiinţa mea şi în cei din jurul meu, conştientizându-mă într-un mod blând şi
neîndoielnic de nemărginita frumuseţe a
harului Său.M-ai îngenuncheat Doamne,
doar pentru a mă prinde de mână şi a-mi
şopti cu delicateţe
Că dragostea şi credincioşia Ta faţă de mine
este dintotdeauna aceeaşi, neschimbată,
Fără capricii, situându-se, în mod constant,
deasupra tuturor circumstanţelor,Mai tare
ca boala, ca moartea, este veşnică,
nepreţuită...Iubirea pierdută mi-a dat ghes
să Te cuprind şi îmbrăţişez cu tot tumultul
sufletului meu!
După ce m-ai golit de mine, am realizat neBiserica Creştină Baptistă
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

vrednicia fiinţei mele!
Cu gingăşie şi dragoste Te-ai aplecat spre
mine, mi-ai şters lacrimile
M-ai umplut cu Tine, arătându-mi cu fiecare clipă, la fiecare bătaie de inimă, Cu fiecare surâs al lui Titus, răsărit ori apus de soare,
cât de mult mă iubeşti!
La fiecare zbatere, istovire, lovitură ori luptă,
ai fost lângă mine.M-ai purtat în braţele
Tale arătându-mi de fiecare dată, într-un
mod nou, diferit,În maniera Ta caracteristică, cât de mare este bunătatea, credincioşia
şi îndurarea Ta. Vreau ca-n acest an şi-n următorii, să mă cuibăresc la pieptul Tău,
Să mă odihnesc în Tine, aşezându-mă în
voia Ta, cu privire la viaţa mea...
Îmbrăţişând tot ceea ce Tu numeşti bun,
plăcut şi desăvârşitŞi nimic altceva ce ar
putea întina dragostea Ta...
În braţele Tale este atât de bine, Doamne...
Tu eşti tăria mea, de-aceea te iubesc Doamne,
Vorbele mele pălesc, nu sunt în stare a descifra, cuprinde ori pătrunde
Misterul credincioşiei, atotputerniciei şi
dragostei Tale desăvârşite.Tac şi mă smeresc
în faţa Ta...Ţine-mă totuşi de mână şi
uimeşte-mă cu frumuseţea chipului Tău,
Eşti de neasemuit Doamne!
Fii slăvit pentru toate!
Cu dragoste, Claudia Virginia Hosu

Anunţuri

Luni
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică

- ora 18 - Şedinta de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 - Grupele de rugăciune
- Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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PÂINEA VIEŢII
CREDINCIOŞIA TA...

PÂINEA VIEŢII
„Eu sunt Pâinea vieţii.“ (Ioan 6:48)
„Pâinea care Se coboară din cer este de
aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să
nu moară. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din
pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea
pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”“
(Ioan 6:50-51)
Continuare pag. 2
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asemenea nouă, a se putea frânge
întru moarte, pentru ca apoi să învie
oferindu-se lumii ca hrană spirituală
capabilă să sature sufletul flămând şi
ostenit de truda şi apăsarea păcatului.
Câtă fericire pot găsi cei ce acceptă îndemnul de a-L gusta pe Domnul.Câtă împlinire şi bucurie au cei care
au înţeles că trupul lui Cristos este cu
adevărat o hrană şi sângele Lui este cu
adevărat o băutură.Ce odihnă binecuvântată capătă cei care ştiu că crezând în
El trăiesc prin El, iar viaţa Lui devine
viaţa noastră.
Când ţi l-ai însuşit pe Cristos devii
împlinit în Cristos. Pentru că Isus
Cristos când intră în viaţa cuiva, satură,
nu îţi mai doreşti plăcerile infecte ale
păcatului. Atunci când îţi doreşti mereu
să te hrăneşti cu altceva în afara lui
Cristos, înseamnă că nu cu Cristos te-ai
hrănit fiindcă atunci ai fi sătul. Cine îl
gustă cu adevărat pe Cristos nu se mai
mulţumeşte cu altceva decât cu Cristos.
Vino şi tu la Cristos. Crede în El,
doreşte-L aşa cum doreşte un flămânzit
pâine. Însuşeşteţi-L şi lasă-L să te sature
pentru totdeauna cu viaţă veşnică. Slavă
ţie Doamne că avându-L pe Cristos,
Pâinea vieţii, avem viaţa, avem odihna,
hrana, mântuirea, împlinirea, avem
veşnicia.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

Nu o să uit niciodată clipele în care
mama scotea din cuptorul de copt pâinile mari, aburinde, cu mirosul îmbietor şi coaja rumenă care parcă îmi făcea
cu ochiul îndemnându-mă şăgalnic să
gust cu generozitate din ea.
Probabil că amintirea aceasta este
prezentă în mintea multora dintre cei
care au avut o astfel de experienţă a copilăriei.Într-adevăr, pâinea este definită
ca unul dintre elementele indispensabile
vieţii. Tocmai de aceea Isus Cristos S-a
prezentat ca fiind Pâinea vieţii. Adică
aşa după cum avem nevoie de pâinea fizică pentru a putea rămâne în viaţă, în
acelaşi fel Cristos este singurul care poate oferi viaţă spirituală.
Fără Cristos noi suntem lipsiţi de
hrana care poate să susţină viaţa. Lumea
şi Diavolul nu pot oferi decât hrană
otrăvită, nesăţioasă şi incapabilă să sature sufletul care tânjeşte şi aşteaptă să fie
săturat.Credinţa în Cristos este asemănată aici cu mâncatul pâinii. Aşa după
cum mâncăm pâinea ştiind că ea ne va
sătura, ne va întrema şi va fi o sursă de
putere pentru viaţa noastră fizică, la fel
îl „mâncăm” pe Cristos, adică ne încredem în El, ni-L însuşim pe El ştiind că
El este singura sursă care ne poate da
viaţa şi ne poate ajuta să rămânem în
viaţă.
Pâinea fizică ne poate oferi viaţă fizică însă Cristos ca şi Pâinea coborâtă din
cer ne poate da viaţă veşnică.
Garanţia dată de El însuşi este că cine crede în El, cine gustă din El, cine şiL însuşeşte pe El nu mai moare niciodată
ci capătă viaţa eternă.Cu câtă tristeţe
trebuie să privim în jurul nostru văzând
mulţimi de oameni care se mulţumesc
cu rădăcinile amare ale păcatului, refuzând cu încăpăţânare sau ignoranţă să
guste din Cristos.
Cristos Pâinea vieţii a venit din cer
întrupându-se tocmai pentru a fi

Biblia conţine sute de referiri care ne
demonstrează credincioşia lui Dumnezeu,
prin desfăşurarea şi acţiunea ei în viaţa
celor care au trăit-o. ROMANI
1-17,1Ioan5-4.
Citind si recitind pasaje din Luca 7 ,
despre acel sutaş care aveea un rob bolnav şi care nu se vedea vrednic ca Isus să
intre sub acoperământul lui, Isus însuşi

s-a minunat şi a zis:”Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă aşa de
mare”.Apoi am citit Evrei 11 şi am constatat că toţi acei oameni renumiţi au
ceva în comun…
Indiferent cine era omul despre care vorbea autorul epistolei, acel om îl asculta
pe Isus pe CUVÂNT.
De exemplu Noe a construit corabia deşi
nu plouase niciodată.
Avram a plecat spre Ţara Făgăduinţei ,
Evrei 11:8 .Sara era înaintată în vârstă
şi totuşi ea s-a increzut în Cuvântul
Domnului.Deci cum se arată şi cum se
trăieşte credicioşia lui Dumnezeu în viaţa noastră?A crede înseamnă a-L crede pe
Dunezeu pe cuvânt.
Ce spune Dumnezeu despre cuvânt? Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele
mele nu vor trece, Matei 24:35. Cuvântul Domnului rămâne în veac.1Petru
1:25.Iarba se usucă ....Isaia 40:8.
Omul resimte viaţa într-un mod intens.
Uneori suntem atât de fericiţi, încât

avem impresia că nu vom mai simţi întristare niciodată.Alteori suntem trişti şi
gândim că nu vom mai simţi fericire niciodată ....şi sunt momente când nu mai
simţim nimic.
Dar pe cât de fluctuante sunt sentimentele noastre pe atât de puternic este Cuvântul lui Dumnezeu, mai puternic
decât orice simt, mai adevărat decât orice experienţă prin care trec, mai adevărat decât orice situaţie cu care mă voi
confrunta, mai adevărat decât orice în
lume şi pe pământ.
De ce ? Pentru că cerul şi pământul vor
trece dar Cuvântul lui Dumnezeu nu va
trece.
Aceasta înseamnă că indiferent de ce
simt şi experiementez în trăirea mea pe
acest pământ, pot alege să mă încred în
Cuvântul lui Dumnezeu .
Ce realitate neschimbătoare, precisă şi
exactă, aşa cum nu mai există altceva în
viaţa noastră, o credincioşie perfectă.
AMIN
Cu simpatie, Zâna Meţac

F.A. 4:11:,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu
ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!''. Domnul nostru este vrednic
de toată cinstea şi toată slava din partea noastră
pentru tot ceea ce a făcut şi face în vieţile noastre.
Eu personal pot să spun că de nu ar fi fost Domnul de partea mea , nu ştiu ce aş fi făcut. Dar
slavă Lui că a fost, este şi va fi întotdeauna tăria
mea, ajutorul meu şi izbăvitorul meu. În anul
care a trecut am văzut mâna Lui la lucru în viaţa mea şi în familia mea. Deşi am trecut prin
multe încercări şi greutăţi, El a fost de partea
mea şi nu m-a lăsat.
Chiar când cel rău mă ispitea şi mă tragea în

jos, Domnul m-a ţinut în braţe şi nu m-a lăsat
să cad.
Când simţeam că nu mai pot de oboseală , El
mă întărea şi mă ridica şi îmi spunea ,, ... nu te
teme, căci Eu sunt cu tine: nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor, Eu te sprijinesc
cu dreapta Mea biruitoare.'' (Isaia 41: 10) .
Întrucât El a fost mereu credincios, doresc personal să-I rămân credincioasă Lui şi să rămân
sub aripa Lui ocrotitoare până la sfârşit. Voia
Lui să se facă în viaţa mea şi doresc să pot lumina acolo unde m-a pus. El să fie proslăvit
prin vieţile noastre . AMIN !
Estera Rusu
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