“Încredinţează-ţi soarta îm mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra”
Psalmul 37:5
Încrederea este un sentiment care se
câştigă foarte greu, dar se poate pierde
foarte repede.
Dar Domnul atât de mult ne iubeşte
încât şi-a dat Fiul pentru ca noi să credem
în El şi să avem încredere deplină în Isus
Cristos că va fi cu noi în toate zilele noas-

tre şi să avem încredere că de viaţa noastră
se va ocupa El însuşi.
Această încredere în El este cel mai sigur
lucru pentru un copil al Lui şi nimic nu
este mai frumos decât să ştii că viaţa ta,
siguranţa ta, sunt în mâna Domnului.
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta
şi nu te bizui pe înţelepciunea ta”.
Proverbe 3:5
Adelina Silaghi

Rugaţi-vă :
- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul
adunării
- pentru închinare în
duh şi în adevăr
- pentru prietenii casei Domnului

- pentru corul, tinerii şi copiii care îşi
reâncep activitatea
- pentru cei care trec prin diferite
încercări, din biserica noastră
- pentru ca lucrarea Domnului din
biserică să propăşească
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Doamne iartă-ne necredinţa,
Sau neputinţa de-a accepta suferinţa,
Tu ai un remediu în toate
Şi nu ne laşi, nu ne dai la o parte.

Să credem că Domnul conduce
Trăirea şi viaţa fidel
Şi-n toate să stăm doar pe Cale,
Căci rezolvarea e numai la El! Amin!

Chiar de adesea ne zbatem
În ne-nţelese-ntrebări,
Ştim că Tu nu ne laşi Doamne
Şi ne conduci în a noastre umblări.

(poezie culeasă de pe www.resursecrestine.ro)

Eu cred că răul transformi în bine
Şi suferinţa se va sfârşi,
Prin cruce privind la rănile Tale
Ne vom vindeca şi vom birui.
Biserica Creştină Baptistă
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PREGĂTIŢI PENTRU
AMÂNDOUĂ

Să rămânem lângă Domnul nostru
credincioşi, să nu ne îngrijorăm niciodată,
pentru că în mâna Sa suntem în siguranţă
şi El ne răspunde la toate problemele la
timpul potrivit! El e în control!
Rodica Mariana Tincu
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Anunţuri
Miercuri
Joi

ora 18.00 COR
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :

Cum să ne pregătim pentru venirea Domnului
Sâmbătă ora 17.00 TINERET
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
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Încrede-te în Domnul

Pentru oamenii lipsiţi de credinţă,
siguranţă şi nădejde, întâlnirea cu
moartea este catastrofală. Absenţa
unei relaţii autentice cu Isus Cristos se
dovedeşte cel mai bine atunci când oamenii se confruntă cu pierderea cuiva
drag sau când ei înşişi se află în pragul
morţii.
Ar trebui oare să fie perspectiva
morţii chiar atât de înspăimântătoare
pentru copiii lui Dumnezeu? Încurajarea Scripturii este că odată ce Cristos
a murit pentru păcatele noastre iar noi
ne-am pus încrederea în El, suntem
izbăviţi de această frică de moarte, întrucât deşi vom experimenta moartea
fizică, aceasta nu va face decât să ne
mute în prezenţa binecuvântată a
Domnului nostru.
„Astfel, dar, deoarece copiii sunt
părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El
însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,
pentru ca, prin moarte, să nimicească pe
cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia
care, prin frica morţii,
Continuare pag. 2
erau supuşi robiei
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răspundă cu maximă îndrăzneală
împăratului: „Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată
din cuptorul aprins, şi ne va scoate din
mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne
va scoate, să ştii, împărate, că nu
vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu
ne vom închina chipului de aur pe care
l-ai înălţat!”“ (Daniel 3:17-18)
Apostolul Pavel trăia şi el cu această
perspectivă, declarându-se pregătit
pentru amândouă.
Pentru el viaţa de aici ar fi însemnat
şi mai multă muncă şi sudoare pentru
vestirea şi răspândirea Evangheliei, iar
mutarea din această lume l-ar fi condus
la răsplată şi odihnă.
Deplin conştient de această realitate
el privea cu detaşare această situaţie
ambivalentă, încredinţându-se în mâna
Domnului: „Căci pentru mine a trăi
este Hristos, şi a muri este un câştig. Dar,
dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face
să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.
Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă
mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci
ar fi cu mult mai bine;“ (Filipeni 1:2123).
În loc să suferim de aceleaşi
frământări şi angoase pe care le
experimentează lumea, oare nu ar fi
mai bine să ne aşezăm cu încredere şi
nădejde în Cel care este Suveran peste
lume, peste Univers, peste viaţă şi
moarte şi peste sufletele noastre, ştiind
că fie că trăim fie că murim suntem ai
Domnului?
Doar cu această perspectivă în suflet şi minte ne putem spune nouă
înşine, dar şi Domnului că noi suntem
pregătiţi pentru amândouă.

Continuare din pag. 1

toată viaţa lor.“ (Evrei 2:14-15).
Tocmai datorită acestei realităţi de
neschimbat, moartea nu mai trebuie
privită cu spaimă de către copiii Domnului.
Oricât
de
dificile
ar
fi
circumstanţele prin care trecem, trebuie să credem că Dumnezeu ne poate
scăpa. El are putere să ne salveze din
absolut orice situaţie, iar lucrurile pe
care noi le considerăm obstacole de netrecut pentru El sunt drumuri netezite.
Însă din cauza faptului că Dumnezeu ne-a rezolvat atât trecutul cât şi
viitorul astfel încât moartea să nu mai
însemne pentru noi o tragedie
ireparabilă, El nu se uită la moarte aşa
cum se uită oamenii.
Acesta este şi motivul pentru care
ajunşi în situaţii limită uneori Dumnezeu ne scoate de acolo, alteori alege
să ne cheme acasă. Altfel spus Dumnezeu poate binecuvânta cu prelungirea vieţii sau poate binecuvânta cu
întreruperea ei.
Creştinii maturi ştiu că ambele
variante sunt la fel de bune din moment ce sunt aprobate de către Dumnezeu.
Oamenii lui Dumnezeu au înţeles
că El ştie mai bine ceea ce este mai bun
pentru copiii Lui şi din acest motiv au
învăţat să fie pregătiţi pentru
amândouă posibilităţile.
Confruntaţi cu compromisul
închinării la chipul cioplit din Valea
Dura sau cu pedeapsa cu moartea, cei
trei tineri evrei ajunşi robi în Babilon
au fost pregătiţi să trăiască dar şi să
moară, însă în nici un caz să nu accepte
compromisul. Doar faptul că erau
pregătiţi pentru amândouă, şi să
trăiască şi să moară, i-au făcut să
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FRICA DE DOMNUL
“Frica Domnului este începutul ştiinţei;
dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi
învăţătura.” Proverbe 1:7
În dicţionarul explicativ frica este:
starea de adâncă nelinişte provocată de
un pericol real sau imaginar, lipsă de
curaj, temă..., frica mai este explicată ca
fiind opusul cuvântului curaj sau a şti de
frica cuiva este egal cu a asculta pe
cineva. Frica de Domnul eu cred că
înseamnă cu totul altceva, nu o stare de
nelinişte ci o stare de linişte, a umbla în
voia Domnului, a face ce spune El, a trăi
aşa cum a trăit El. Cu cât ajungi să
cunoşti mai mult pe Dumnezeu, cu cât
te adânceşti mai mult în cuvântul Domnului, ştii ce doreşte El de la tine şi ţi-e
frică să să-L superi, să-I greşeşti, vrei să
trăieşti în totul după principiile Lui.
Când ţi-e frică de Domnul nu iţi mai
este frică de nimic şi nimeni. În adevăr
a şti de frica cuiva este egal cu a asculta
pe cineva. Psalmul 111:10 ”Frica de
Domnul este începutul înţelepciunii”.
Dacă ascultăm de Domnul devenim
nişte oameni înţelepţi. Atunci o să
cunoaştem adevăratele valori ale vieţii,
priorităţile din viaţa noastră. Dacă suntem înţelepţi, ca şi copii ai Domnului nu
mai este importat ceea ce avem, ceea ce
deţinem, suntem importanţi în ochii lui
Dumnezeu prin ceea ce suntem, pentru
că în noi este Dumnezeu, este
înţelepciunea Lui. Când ne este frică de
Domnul deciziile noastre sunt după
principiile lui Isus, ştim ce doreşte El de
la noi, ştim cum să ne rugăm şi
niciodată nu o să cerem prin rugăciune

de la El ceea ce nu este în conformitate
cu statutul Lui de Dumnezeu şi atunci
toate rugăciunile noastre vor fi ascultate
pentru că sunt după voia Lui.
Cum ne dăm seama dacă cineva se
teme de Dumnezeu? Dacă suntem nişte
oameni fireşti , fără acea frică de Domnul nu o să îi ştim pe cei ce se tem de
Domnul, dar Domnul cu siguranţă îi
ştie. Ca şi oameni cu slăbiciuni încercăm
prin ochii noştri să dăm calificative oamenilor: a cântat de nota..., s-a rugat
frumos, a recitat bine, dar de multe ori
nu numai aceştia sunt cei cu frică de
Domnul. E adevărat, toţi trebuie să tindem spre excelenţă şi să facem ceva vizibil pentru cei din jur, dar am
certitudinea că sunt oameni de care se
foloseşte Dumnezeu, pe care numai El îi
ştie, care au o teamă sfântă pentru El,
dar pe care noi nu ii ştim, sau ne place
să îi lăsăm acolo departe, pentru că sunt
prea neînsemnaţi pentru noi. Oamenii
care se tem de Dumnezeu sunt de multe
ori în umbră, nu le ştim numele, nu îi
cunoaştem, nu le ştim frământările, dar
sunt gata de sacrificii, gata de a asculta
în totul totului tot de Dumnezeu, singurul care poate să le dea pe toate din
belşug. Psalmul 19:9 ”Frica de Domnul
este curată şi ţine pe vecie”.
Doamne ajută-ne să fim înţelepţi şi
înţelepciunea noastră să contamineze pe
cei din jurul nostru, ca oamenii să Te
caute pe Tine, sursa înţelepciuni noastre.
Doamne ajută-ne să fim Oameni
Înţelepţi. Amin!
Sava Elvira
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