CU DOMNUL PE DRUMUL VIEȚII
Au trecut 8 ani din acea zi de 18 iunie
când am decis să merg cu El pe drumul
vieţii şi de atunci nu a fost zi, lună sau
an în care să nu văd purtarea Lui de
grijă. În săptămâna dinaintea botezului
au venit multe încercări peste mine şi
puteam uşor să dau înapoi, dar Dumnezeu prin îndurarea Lui m-a întărit şi a
fost cu mine.
Un verset care a fost o mare încurajare
pentru mine este Psalmul 32:8: ”Eu,
zice Domnul, te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te
voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată
asupra ta.”
Când umbli cu Domnul, eşti fericit
şi-ţi merge bine, ai pace, bucurie şi mulMĂ LAS CĂLĂUZIT
Mă las călăuzit de-o Rază
Ce îmi arată spaţii noi
În care pot vedea o oază
Unde se stâmpără nevoi.
Mă las condus în zări senine
(Unde lumina-i făr-apus)
Acolo nu mai sunt suspine
Şi la primejdii nu-s expus...

tă binecuvântare. Cea mai bună decizie
din viaţa mea a fost să aleg să umblu cu
Dumnezeu în fiecare zi şi să-L iubesc pe
El mai mult ca orice.
În aceşti ani am experimentat puterea
rugăciunii şi pot să mulţumesc Domnului că El a răspuns rugăciunilor mele şi
m-a binecuvântat în cele mai importante
domenii din viaţa mea. Când iţi pui încrederea şi nădejdea în Cel atotputernic,
El nu întârzie să raspundă. Când treci
prin “valea umbrei morţii”, El e acolo
cu tine.
Aştept cu nerăbdare acea zi în care să
stau faţă în faţă cu Domnul meu!
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Ce poate suflu să-mi mai dea.
Mă las călăuzit spre sfera
Unde nimic nu-i efemer
Să fiu îndepărtat de Terra,
De unda negrului mister.
Ştiu că ajung pe piscul unde
Ajung doar cei cutezători
Acolo pot a mă ascunde
De toţi incandescenţii nori.

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret.Agapă.
Discutarea agendei pentru vară.
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Rusaliile. Botez nou testamentar

Viaţa cu Isus, zbor spre casă

pag. 4

Cu Domnul pe drumul vieții

OAMENI NOI
Puterea învierii Lui
A câta oară iar renaşte
Când sufletele-acestea noi
Trăiesc aievea primul Paşte.

OAMENI NOI

George Cornici

Anunţuri
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„Dacă mărturiseşti deci cu gura
ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat din morţi, vei fi mântuit.”
Romani 10:9

Ema Zaharie

Acolo nu e frământare
Şi nici vreo intrigă să-mi ia
Acea sublimă-ncredinţare
Biserica Creştină Baptistă
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„Dar Dumnezeu, care este bogat în
îndurare, pentru dragostea cea mare
cu care ne-a iubit, măcar că eram
morţi în greşelile noastre, ne-a adus la
viaţă împreună cu Hristos (prin har
sunteţi mântuiţi).“
Efeseni 2:4-5

Scăpaţi de sub blestemul vechii lumi
De-acum „Egiptul” este-n urmă
Căci prin jertfirea lui Cristos
Cel rău nu poate să-i ajungă.
Când cercetaţi de Duhul Sfânt
Şi-au înţeles cu totul vina
Vărsând al pocăinţei plâns
În viaţa lor a apărut lumina.
În crucea lui Cristos pe veci
Cu toţii şi-au găsit iertarea
Continuare pag. 2

Un Domn acum mărturisind
Doar un botez şi-o singură credinţă
Prin taina harului divin
S-au lepădat de neputinţă.
Puterea nouă-a crucii Lui

Vă frângă toată firea
Să nu uitaţi că-n mila Sa
Destinul vostru-i nemurirea.
Născuţi din nou sunteţi de-acum
Păstraţi cu drag pe veşnicie
Porniţi cu spor pe noul drum
Trăind în sfântă vrednicie.

Continuare din pag.1

Fiind spălaţi în sânge sfânt
Peste trecut s-a aşternut uitarea.

pastor Daniel Chereji

VIAŢA CU ISUS, ZBOR SPRE CASĂ

E-un lucru ştiut, nicio pasăre nu poate
zbura cu o singură aripă. Aşa eram şi eu
înainte de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, o
pasăre cu o singură aripă.
Întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă.
Cum m-a schimbat pe mine? Într-un mod
minunat. El mi-a înnnoit inima, mi-a remodelat caracterul, ajutându-mă zilnic să
fiu asemenea Lui.
În urma întâlnirii cu Dumnezeu, viaţa
mea a prins aripi. Am început să zbor

spre cer, am primit o nouă aripă. Înainte
de a-L avea pe El în viaţa mea eram asemeni lui Icarus, cu aripi de ceară încercând să ating cerul. Rezultatul acestei
încercări - prăbuşire. A trebuit ca să mă
prăbuşesc în mine însămi, recunoscându-mi neputinţa, ca să pot mai apoi
să-mi ridic inima cu recunoştinţă către
Cel care a dat sens, rost şi viaţă din belşug fiinţei mele.
Acum mă îndrept spre cer cu toată
fiinţa mea. Chiar dacă mai sunt probleme sau greutăţi ce încearcă sa-mi frângă
credinţa, sufletul meu, deplin încredinţat
că e fericit cu adevărat doar alături de
Domnul, zboară spre casă plin de avânt.
Viaţa capătă sens doar alături de Domnul. Vrei să ai şi tu două aripi ce să te
poarte spre Cer? Vino la Domnul ACUM !
Aurelia Modoc

"Le voi da o altă inimă şi voi pune un
duh nou în voi. Voi lua din trupul lor
inima din piatră şi le voi da o inimă de
carne, ca să urmeze poruncile Mele, să
păzească şi să împlinească legile Mele;
şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi
Dumnezeul lor." Ezechiel 11:19-20
Ca o primăvară ce reverberează de
beatitudinea unui nou început, fiinţa
mea a fost cuprinsă de plenitudinea bucuriei în El. Dincolo de ceea ce aş putea

să înţeleg cu perspectiva limitată a
minţii mele pe acest pământ, ştiu că
atunci când am fost confruntată cu
starea de păcat din viaţa mea şi am cerut
îndurare de la Cel ce m-a Creat, El a
pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt viaţa şi
sufletul meu. Privesc cu recunoştinţă
spre faptul că harul Lui s-a revărsat din
belşug peste mine încă din tinereţe şi mi
S-a descoperit ca Cel ce singur poate
aduce împlinire fiinţei mele.
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Am privit spre preţul plătit la Calvar
cu sângele Domnului Isus Cristos şi mam văzut nevrednică de harul care mi se
făcea parte, copleşită de dreptatea şi
dragostea nemărginită a Celui Atotputernic. Am înţeles că Dumnezeu, în îndurarea şi dragostea Sa, mă chema aşa
cum sunt, pentru ca mai apoi în dragostea Lui să mă schimbe tot mai mult
în asemănare cu Cristos. M-am bucurat
de adevărul că El restabilise scopul pentru care am fost creată şi că într-o lume
MĂRTURIE
Se împlinesc 11 ani de când L-am mărturisit pe Isus ca Domn și Mântuitor în
viața mea și am decis să îmi predau viața
în mâna Lui. Aveam 18 ani atunci. Decizia de a face acest pas a venit după
mulți ani în care am frecventat biserica
baptistă, adusă fiind de bunica mea.
Deși eram suficient de mare și conștientizam fiecare lucru care se spunea
în predici amânam mereu să iau decizia
de a face acest pas, crezând că nu sunt
suficient de pregătită să țin această cale,
că sunt prea tânără ca să iau de pe atunci
o decizie așa importantă, astfel găseam
mereu scuze peste scuze.
În toată perioda liceului știu că aveam
mereu în minte o idee care mă măcina,
un gând care parcă trezea oarecum fiori
în interiorul meu, oridecâte ori îmi venea în minte. Era ideea de moarte! Acest
gând aducea cu el multe întrebări, de
genul : dacă azi mor, ce se întâmplă cu
mine? Știam că există Rai și iad dar mă
gândeam mereu: unde o să meargă sufletul meu dacă azi mor? Dar ca și adolescentă încercam oarecum să neg aceste
adevăruri crude și să le ignor, să nu le
dau importanță. Vroiam să trăiesc clipa!

întunecată a dat o direcţie existenţei mele pe acest pământ, chemându-mă la o
trăire sfântă.
Amalia Lupu
Îmi aduc aminte că la începutul unuia
dintre botezurile care au avut loc în clădirea de la Școala Nr. 4, a venit la mine
un frate și m-a întrebat hotărât când o să
mă vadă și pe mine în haine albe. Când
o să fac și eu pasul acesta important?!
Răspunsul meu de moment, care bineînțeles a avut în el un oarecare soi de
revoltă a fost: nu simt încă că e momentul și că nu mă simt pregătită! După replica mea, probabil simțind care era
defapt problema mea reală, el m-a asigurat că niciodată nu o să fiu mai pregătitată ca acum, și că nu trebuie să fiu
perfectă, ca să accept ca Dumnezeu să
începă un proces de sfințire în viața mea.
Îmi aduc și acum aminte că la finalul actului de botez fratele Daniel a făcut chemare și am simțit că și eu trebuie să ies
în fața bisericii. Vroiam să îmi schimb
viața și să nu mai existe teama de moarte
și de ce se va întâmpla după și știam că
numai luând această decizie, toate aceste lucruri se vor întâmpla.
Asfel că la următorul botez am fost și
eu dintre cei care au îmbrăcat haina albă.
Iulia Brătulescu
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