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Majoritatea tinerilor o privesc cu suspiciune ca pe o misiune imposibilă, sau un
fel de formulă ridicolă şi deja uzată de
ceva secole bune. Strigă-ţi mintea de pe
culmile unde hoinăreşte nestingherită şi
confruntaţi-vă cu întrebarea: mi se pare
mie o chemare imposibilă? Ceva ce Dumnezeu a lăsat pentru doi-trei creştini ceva
mai bine determinaţi, care oricum nu
aveau lucruri mai importante de făcut?
Sfinţenia ni se pare un proces cel puţin
depăşit, pe care l-am atribui oamenilor
care nu au nici cea mai vagă idee despre

Ce-L înconjoară pe Dumnezeu...
(Iov 37:22)

NU UITA
Când te simţi atât de aproape de cer
Încât ţi se pare că poţi atinge o stea,
Nu uita! Să-ţi cânte inima!
Să nu stea mută ... (Psalmul 30:12)
Când eşti atât de trist încât cerul îţi pare
O carte de piele pe care-o faci sul ...
(Apocalipsa 6:14)
Aminteşte-ţi că ieri, în curăţia lui,
Cerul era ca o lucrare de safir străveziu...
(Exod 24:10)
Când priveşti uimit cu ochi telurici, aurora,
Când lumina-i cerească te-nvăluie,
Aminteşte-ţi ce-nfricoşată e măreţia
Biserica Creştină Baptistă
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EDITORIAL

ce înseamnă a-ţi trăi viaţa. Dumnezeu însă
spune cu totul altceva : „Voi să-Mi fiţi
sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, Eu, Domnul; Eu
v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi
ai Mei.” (Leviticul 20:26) . Căci este scris:
“Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. (1. Petru
1:16). Iar acestea nu sunt sfaturi pe care
fie le accepţi, fie îţi vezi de creştinismul
tău „în pas cu moda”, pe care până la
urmă aproape oricine îl poate trece cu
vederea, necatalogându-l ca ciudat, ci sunt
porunci din partea lui Dumnezeu care nu
sunt urmate de niciun „dar dacă”. Eşti
gata să fii sfânt?
Amalia Lupu

Sabău

EL ŞTIE

Când te gândeşti la slavă ... la slava lui
Dumnezeu,
Să te porţi într-un chip vrednic de Dumnezeu
Nu uita!
El te cheamă la împărăţia şi slava Sa
(1 Tesaloniceni 2.12)
Şi când te gândeşti la ziua de apoi
Şi te arde-un dor după eterna dimineaţă,
Mai ai răbdare puţin ... până se va crăpa
de ziuă
Şi va răsări Luceafărul strălucitor de
dimineaţă. (2 Petru 1.19)
Camelia Sabău

„Ia aminte, Dumnezeule, la
rugăciunea mea, şi nu Te ascunde de
cererile mele! Ascultă-mă şi răspunde-mi!”
Psalmul 55:1-2
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Anunţuri
Joi
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Slujiţi-vă unii altora
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

DIN CUPRINS:
pag. 3

Fiţi sfinţi
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Nu uita

Criză ... politică şi economică ... şi
socială. Fiscalitate împovărătoare, putere
economică în scădere continuă ... nivel
de trai tot mai scăzut, putere de
cumpărare exprimată procentual cu valori aproape de zero ... „lovitură de stat
în derulare” ... preşedinte de stat suspendat ... şi preşedinte interimar; fost
prim-ministru şi actual prim-ministru
... miniştrii cu dosare penale ... corupţie
... şi trădare ... şi „băieţi deştepţi” ... şi
cât ar mai putea continua această listă ...
listă de cuvinte şi expresii pe care le
auzim în fiecare zi.
„Da, aş fugi departe de tot şi maş duce să locuiesc în Continuare pag. 2

lacrima ce-ţi picură pe sub gene îţi
limpezeşte privirea şi când îţi înalţi
ochii vezi până dincolo de ceruri ...
până la scaunul de domnie ... de unde
îţi vine negreşit ajutorul.
Atunci se întâmplă ceva ... şi uiţi
de poveri, de necazuri sau dureri, de
neîmpliniri ... şi parcă-ţi cresc aripi ...
şi mai poţi, când credeai că nu mai poţi
... şi chiar ai curaj şi eşti îmbărbătat ... şi
mai faci un pas ... şi mai trăieşti o zi ... şi
înveţi să te încrezi deplin în Domnul...
Aşa că, dragii mei, mai putem şi
astăzi! Pentru că Domnul, cu Mâna Lui,
mai picură în noi puterea. Şi o vom duce
aşa prin lumea aceasta, tot alergând la El
– ca şi copiii – cu fiecare durere sau greutate şi cu fiecare bucurie şi-mplinire ... şincet, trecând prin viaţă, vom fi biruitori
împreună cu El ... şi nici măcar nu
contează situaţia politică sau economică
a ţării în care trăim ... avem ceva ce
lumea nu ne poate lua. Avem relaţia cu
Tata ... Îl lăudăm pe Domnul şi-L
proslăvim pe Creatorul.
Ar putea fi ceva ce Domnul nostru să
nu ştie?
Camelia Sabău

Rugaţi-vă :
- mulţumind Domnului pentru dragostea manifestată faţă
de noi şi familiile
noastre
- mulţumind Domnului că este bun şi
ne face mult bine
- mulţumind Domnului că bunătatea Lui
se înnoieşte faţă de noi în fiecare

dimineaţă
- mijlocind pentru copii, cu părinţi credincioşi şi necredincioşi, pentru orfani
- mijlocind pentru tineri, mântuiţi şi nemântuiţi, curaţi şi pătaţi, serioşi şi superficiali
- pentru biserica noastră : Să fie un model
în a sluji unii altora
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pustie.” (Psalmul 55:7). Sunt cuvintele lui
David, dar oare de câte ori le exclamăm
şi noi parafrazate în diferite feluri şi diverse situaţii? ... Ce ne-am face de n-am
avea încredere în Domnul? Cum am
putea trăi dacă nu L-am ştii şi dacă n-am
cunoaşte mângâierea Mâinii Lui ocrotitoare?...
Dumnezeu ne învaţă să trăim fiecare
zi ... câte una ... pe rând ... cu răbdare,
încredere şi înţelepciune. Viitorul să îl
încredinţăm în mâna Lui, iar din trecut
să învăţăm ... şi să ţinem minte ... să nu
repetăm greşelile ... să devenim mai
înţelepţi.
Cuvântul Lui ne este o sursă
permanentă de învăţătură, încurajare,
mângâiere ... şi are atâta putere! Este cel
mai bun energizant când simţi că nu mai
ai energie şi spui că nu mai poţi ... şi
când inima ţi-e mâhnită şi lovită, nimic
nu te poate mângâia ca o promisiune de
binecuvântare din Scripturi ...
Iar rugăciunea ce-o înalţi către Domnul îţi uşurează spiritul împovărat ... şiţi dă liniştea şi mulţumirea că i-ai spus
Domnului ce te apasă ... şi are El soluţii
şi va interveni pentru copilul Lui ... Şi

Rugaţi-vă neîncetat.
1 Tesaloniceni 5:1

FIŢI SFINŢI

S

untem o generaţie de tineri
care-şi spun dorinţele stelelor
căzătoare. Gravităm aparent în
jurul unor forme de religiozitate şi
evlavie pe care nimeni n-ar trebui să
îndrăznească să le tăgăduiască în vreun
fel şi petrecem multă vreme în faţa
oglinzii minţii noastre pentru a cosmetiza cât mai bine toate indiciile care near spune nouă şi celor din jur că nu
suntem ceea ce părem. Cosmetizăm
toate legăturile pe care le ţesem între noi
şi lucruri efemere sau plăsmuite pentru
a ne asigura acel soi de fericire promovat
pretutindeni.
Principiul este un termen prost
înţeles sau ignorat din perspectiva aerului demodat pe care tinerilor li se pare
că-l degajă. Pentru alţii însă enunţarea
principiilor reprezintă în universul lor
ocazia favorabilă de a-şi etala tăria de
caracter şi grozăvia propriei persoane.
Conduşi de circumstanţe şi sentimente, bătuţi de fiecare adiere
„copleşitoare”, ideea că luptăm contra
curentului rămâne în stadiul de proiect.
Semănăm tot mai mult cu tinerii din
afara bisericilor, singura diferenţă fiind
că ne petrecem ceva mai mult timp între
zidurile clădirilor acestora. Mintea şi
inima fac loc bucuroase fărâmiturilor cu
care lumea ne momeşte, a muzicii deplorabile, a filmelor şi modei, chiar şi al
glumelor proaste pe care ni le însuşim cu
atâta seninătate.
Undeva prin depozitul de lucruşoare
inofensive, pe care le filtrăm, pe cât posibil, prin prisma predicilor de care avem
parte dintr-o direcţie sau alta, Îl înghesuim şi pe Dumnezeu. Când realizăm că

de-abia mai are loc şi mai mult de atât
dă destul de prost imaginii adolescentine
pe care am reuşit să o dobândim, Îi
cerem socoteală de ce ne-a părăsit. Toate
dorinţele noastre se agaţă de stele ce cad,
de pulbere şi praf ce strălucesc interesant
prin beznă, de relaţii şi identitatea pe
care ne-o construim.
Suntem chemaţi să fim altfel şi nu
prin ceea ce noi prin noi înşine am putea
fi, ci prin ceea ce noi prin Cristos suntem. Suntem chemaţi să ne punem încrederea în mâinile Lui şi să fim siguri
că fiecare detaliu al vieţii noastre şi toate
nevoile noastre au împlinire în El. Suntem chemaţi să fim exemple celor din
jur, nu dovedindu-le că suntem o bună
competiţie pentru ei în ceea ce ţine de
cunoştinţele vaste în domeniul celor mai
noi albume muzicale apărute, filme, ori
a ultimului trend în modă. Suntem
chemaţi să fim sfinţi.
continuare în pagina 4
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