Porunca lui Dumnezeu: încurajează-ţi aproapele
“Tot ce a fost scris mai înainte a fost
scris pentru învăţătura noastră, pentru
ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe
care o dau Scripturile, să avem
nădejde.”
Romani 15:4
Îi încurajezi pe cei aflaţi în
suferinţă? Nu ştii ce să le spui?
Atunci, deschide-ţi Biblia.
Pentru cei în doliu, Dumnezeu a
spus: „Nicidecum n-am să te las, cu
niciun chip nu te voi părăsi”.
Pentru cei rămaşi fără serviciu:
„Toate lucrurile lucrează împreună
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”.
Ai supravieţuit cancerului?
Cineva din secţia de oncologie are
nevoie să audă asta de la tine.
Ţi-ai înmormântat partenerul de
viaţă şi ai găsit puterea de a zâmbi
din nou? Atunci, găseşte un om recent văduvit şi ajută-l să treacă
peste durerea pierderii.
Experienţele tale te fac un
reprezentant al lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 1:3,4 că Dumnezeu este sursa
fiecărei îndurări şi Cel care ne
mângâie şi ne împuterniceşte, în
mod minunat, în vremuri de necaz
şi ispită. De ce face El asta? Pentru
ca atunci când alţii sunt cuprinşi de
greutăţi, şi au nevoie de compasiBiserica Creştină Baptistă
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unea şi încurajările noastre, să le
putem oferi acelaşi ajutor şi
mângâiere pe care Domnul ni le-a
dat nouă!
Una din caracteristicile unui
adevărat caracter creştin este
disponibilitatea de a-i încuraja şi de
a-i ridica pe oameni: ”Eu sunt
Domnul, Dumnezeul tău care te iau
de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme
de nimic, Eu îţi vin în ajutor!”(Isaia
41:13).
Cuvintele şi atitudinile tale au
un efect puternic asupra celorlalţi.
Mandatul de a-i “încuraja pe
ceilalţi” şi de a “ne ridica unii pe
alţii” reiese din Noul Testament.
Toţi avem nevoie de încurajare şi
de apreciere. Atunci de ce ţinem în
buzunar lauda pe care ar trebui să
le-o spunem altora sau de ce
ocolim ajutorul practic pe care-l
putem oferi pentru a le deschide
calea spre reuşita?
Adevărul este că mai mulţi oameni mor de “inimă zdrobita “
decât de “piepturi umflate”( din
cauză că-i lăudăm prea mult).
Cere-I azi lui Dumnezeu o oportunitate de a-i oferi o laudă cuiva din
viaţa ta. Roagă-L să te folosească să
stai alături de cineva şi să încurajezi
acea persoană să-şi atingă ţelul.
Elena Neluţescu

CANDIDATUL
PERFECT
„Şi dacă nu găsiţi cu cale să
slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui
vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor
cărora le slujeau părinţii voştri
dincolo de Râu, sau dumnezeilor
amoriţilor în a căror ţară locuiţi.
Cât despre mine, eu şi casa mea
vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
An XIII, nr. 602 din 10 iunie 2012

Anunţuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă

- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Închinare şi studiu biblic
- ora 9,30 - Întâlnirea tinerilor baptişti
din Maramureş
Duminică orele 9.30 - Grupurile de rugăciune
Duminică
- ora 10 - Întâlnirea tinerilor baptişti
din Maramureş
Duminică
- ora 17 - Serviciu de închinare

DIN CUPRINS:

Porunca lui Dumnezeu:
încurajează-ţi aproapele

„Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea voastră.“
1 Tesaloniceni 1:4
Este de-a dreptul uimitoare naivitatea cu care ne lăsăm amăgiţi de
promisiunile celor care ne cer votul,
ştiind din experienţele
Continuare pag. 2

nimeni altcineva nu ar putea să le
rezolve: probleme legate de păcat,
vinovăţie, pedeapsă, nefericire şi
veşnicie.
Spre deosebire de orice alt candidat, Domnul Isus face promisiuni dar le şi împlineşte. Absolut tot
ceea ce promite duce la îndeplinire.
De fapt este singurul care nu are
nevoie de votul nostru ci ne cere săL alegem pentru că noi avem nevoie
disperată de El. Cristos nu este profitor, El este Salvator.
El ştie să ne fie întotdeauna
aproape. În bucurie va fi cu noi, dar
va fi acolo şi în durere, în necaz şi în
singurătate nu te va părăsi ci îţi va
împărtăşi durerea şi îţi va veghea
paşii.
Ideile şi planurile Sale nu eşuează.
Cristos nu dă faliment, guvernarea Sa
nu intră niciodată în criză iar sub
domnia Lui supuşii Săi prosperă.
Stăpânirea Lui este o stăpânire
dreaptă, în care ştii că eşti iubit,
ocrotit şi preţuit. Supuşii Domnului
nu duc lipsă de nimic. Se bucură de
pace, de odihnă, de protecţie şi
binecuvântare. Domnia Domnului
este fără sfârşit iar cei care au făcut
alegerea potrivită vor petrece
împreună cu El veşnicia. Alege candidatul perfect. Fă şi tu alegerea
potrivită.
pastor Daniel Chereji

“...alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi...”
Iosua 24:15
2
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trecutului că de majoritatea lucrurilor făgăduite se va alege praful.
Cu toate acestea, în mod periodic,
supuşi unei amnezii colective,
alegem, pentru ca nu după multă
vreme să ne exprimăm regretul faţă
de alegerile făcute.
Având în vedere că suntem nevoiţi
să alegem oameni supuşi greşelilor şi
în majoritate oameni nenăscuţi din
nou, dezamăgirea este oarecum
previzibilă.
Însă uimirea este năucitoare când
vedem cu ochii noştri cum oamenii
ezită să-şi exprime votul atunci când
sunt provocaţi să-L aleagă pe Isus
Cristos ca Domn şi Mântuitor al
vieţilor lor.
Cred cu convingere că Dumnezeu
este Cel care alege, dar în acelaşi timp
ştim că alegerea noastră de către
Dumnezeu este confirmată de
răspunsul pe care-l dăm provocării
Sale.
Din orice punct de vedere, Isus
Cristos este cea mai bună alegere. El
este candidatul perfect.
Mai întâi de toate El este Dumnezeu. Nimeni nu poate fi pus alături
de El şi nimeni nu se poate compara
cu El. Fiind Dumnezeu, este
desăvârşit, lipsit de orice slăbiciune,
viciu sau păcat. Este de asemenea
Atotputernic, Atotştiutor şi Atotprezent.
El este în stare să rezolve orice fel
de probleme şi în primul rând poate
rezolva problemele spirituale pe care

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre
popoare isprăvile Lui! Cântaţi, cântaţi
în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui! Făliţi-vă cu Numele Lui cel
Sfânt! Să se bucure inima celor ce caută
pe Domnul!”
Psalmul 105:1-3
Asemenea psalmistului David,
inima mea este copleşită de bucurie,
întreaga mea fiinţă doreşte să exprime
laudă la adresa Dumnezeului nostru,
pentru că noi suntem creaţi ca să-L
slăvim, ne este Tată, şi merită laudă,
cinste şi toată gloria şi onoarea! Ne-a
smuls din vâltoarea acestei lumi şi nea făcut copii de Dumnezeu. Pentru
răscumpărarea noastră din mâna diavolului a plătit tot ce a avut mai de
preţ, a dat pe singurul Său Fiu, pe
Domnul Isus Hristos, preţ inestimabil,
jertfa perfectă, sânge sfânt, pentru
mine o păcătoasă şi pentru
răscumpărarea tuturor păcătoşilor. A
sfărâmat lanţul robiei şi lucrarea Sa
minunată nu s-a oprit aici. Continuă
să vegheze asupra vieţii mele,
acordându-mi o siguranţă pe care nimeni în Universul acesta nu putea să
mi-o dăruiască. Mă iubeşte cu o
dragoste necondiţionată, mi-a dat pe
Duhul Sfânt care este cu mine, în
mine şi peste mine. Mi-a dat Cuvântul
Său, Biblia, care mă învaţă, mă
mustră, mă îndreaptă. Mi-a dat o familie în Biserica Biruinţa. Am mulţi fraţi
şi multe surori. Împreună cu ei, uniţi
prin dragoste, învăţăm să trăim după
principiile lui Dumnezeu, să-L
cunoaştem, să-L cinstim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit cu o
dragoste nemărginită, chiar şi atunci
când eram cufundaţi în mocirla
păcatului. Pentru că ne-a arătat milă şi
îndurare, şi pentru că a plătit scump,

şi pentru că noi suntem doar nişte
călători în lumea aceasta, ne pregăteşte
pentru o viaţă veşnică în Împărăţia Sa.
Vom fi alături de Domnul Isus Hristos
în cer, într-o Împărăţie a dragostei,
acolo unde va dispărea orice durere şi
toate lacrimile vor fi şterse. Cum să nu
ne bucurăm? Cum să nu fim
recunoscători Domnului Isus pentru
că este mare Preot şi mijloceşte pentru
noi la Dumnezeu Tatăl? Cum să nu Îl
lăudăm? Pas cu pas suntem în atenţia
Sa, ne descoperă frumuseţea caracterului Său dumnezeiesc, nu ne lasă la îndemâna celui rău, are îndelungă
răbdare cu noi, imprimă în noi un caracter sfânt. Ne cizelează şi revarsă
asupra noastră bucuria mântuirii. Din
dragostea Sa, care întrece orice pricepere omenească, ne umple inimile,
ne determină să iubim, să iertăm, să
urâm orice păcat, ne dă înţelepciune
sfântă să trăim o viaţă frumoasă
gustând din izvorul binecuvântării,
izvor de apă vie, care ţâşneşte în
veşnicii. Doresc să mulţumesc Domnului pentru cei unsprezece noi fraţi
în credinţă. Cerul întreg a fost în
sărbătoare, s-a unit cu sărbătoarea din
Biserica Biruinţa. Acordurile cântărilor
continuă, inimile noastre sunt încântate, pline de bucurie pentru harul
bogat, şi vrem să ne fălim cu Numele
Sfânt al Dumnezeului nostru şi de lucrarea de mântuire dăruită oamenilor.
Amin!
Maria Ciobanu
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