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jin spiritual și uneori material venit din
partea credincioșilor filipeni.
Ce erau filipenii pentru Pavel putem
să fim și noi, să venim în ajutorul celor
în suferință, în nevoi și greutăți, prin
grija noastră față de ei, dovedind că împlinim cuvântul care zice: „Pot totul în
Hristos care mă întărește”. Să luăm ca
pildă chiar pe Domnul Isus care s-a consacrat întrutotul pentru noi, neprecupețind chiar viața Lui, ca să ne scape nu

de suferințe vremelnice ci de acelea care
ar fi durat toată veșnicia. El este pentru
noi un ajutor care nu lipsește niciodată
în nevoi.
Domnul să ne dea harul și să ne ajute
ca și atunci când ni se pare că am ajuns
la capătul puterilor, să putem spune și
noi, cu puțina noastră credință pe care o
avem: „Pot totul în Hristos care mă
întărește”. Amin !
Simion Mercea
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Frica

PRIMĂVARA
vară?
Ce arhitect de faimă s-ar duce în zăvoi
Să facă lăcrămioare din salbe de noroi?

”Căci Tu binecuvântezi pe cel
neprihănit, Doamne, şi-l
înconjori cu bunăvoinţa Ta,
cum l-ai înconjura cu
un scut.”
Psalmi 5:12

Și cine altul, Doamne, ar pune în câmpie
Covor de viorele trezite de sub glie?
Brândușele frumoase să treacă prin polei,
Și prin zăpada rece să treacă ghiocei?
Doar Tu,Tu ai, Isuse, puterea învierii,
S-aduci în locul iernii fiorul primăverii
Iubirea să răsară ca florile de crini,
O, Doamne, cine oare se-aseamănă cu Tine, Din cioturile negre, din inimi de creștini!
Când pui în stropi de rouă sclipiri diamanTrezește azi poporul cu vânt de primăvară
tine,
Și când trezești la viață din scorburi cenușii Iubirea și cântarea, nădejdea să răsară!
Adu mireasma păcii, slăvite Creator
Atâția muguri veseli în codru și câmpii?
În inimile noastre cu har nemuritor!
O, Doamne, cine altul ar mai putea să
ceară
Valentin Popovici
Naturii să se-mbrace în strai de primăBiserica Creştină Baptistă
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Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 18.00 Întâlnire familiile tinere
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

BENEFICIARI
ŞI MESAGERI
AI ÎMPĂCĂRII
„Şi toate lucrurile acestea sunt de la
Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El
prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat
slujba împăcării;“
2 Corinteni 5:18
Faptul că suntem în totalitate făpturi
noi se datorează pe deplin lucrării lui
Isus Cristos. Prin El, Dumnezeu ne-a bi-

necuvântat cu tot felul de lucruri spirituale, astfel încât ne putem considera pe
bună dreptate cei mai privilegiaţi oameni din Univers.
Ca beneficiari ai acestor binecuvântări, suntem datori să ne amintim că nu
am fost întotdeauna aşa şi nici nu am
avut statutul pe care-l avem acum.
Păcatul ne-a aruncat departe de
Dumnezeu, fiind izgoniţi din prezenţa
Lui şi trăind o viaţă mânată şi călăuzită
după pornirile unei minţi îmbibate cu
spiritul lumii păcătoase şi înstrăinate de
Creatorul ei.
Vina exclusivă, statutul de creaturi
intrate în conflict cu Creatorul lor, starea
de păcătoşi, ofensa aduContinuare pag. 2

deauna în părtăşie cu El.
Vestea aceasta a împăcării, mai
exact a realităţii că Dumnezeu îi împacă pe oameni cu Sine prin Isus
Cristos, Fiul Său, este o veste magnifică şi colosală, tocmai de aceea,
Dumnezeu consideră că oamenii care
au beneficiat de ea, trebuie să devină
automat mesageri ai acestei veşti.
Departe de a fi o opţiune facultativă, slujba împăcării devine o obligaţie
sfântă şi nobilă pentru toţi aceia care au
beneficiat la rândul lor de împăcarea cu
Dumnezeu.
Ar fi un lucru ruşinos ca după ce
Dumnezeu a desfăşurat asemenea lucrare prin Isus Cristos, noi să ne mulţumim că am primit împăcarea, fără să
fim animaţi de dorinţa fierbinte a transmiterii mai departe a veştii împăcării.
Acesta este motivul pentru care adevăraţii credincioşi care au experimentat
împăcarea cu Dumnezeu, se bucură, se
sfinţesc, îl laudă pe Domnul ca beneficiari ai împăcării, dar în acelaşi timp,
sunt pătrunşi de responsabilitatea măreaţă că sunt şi mesagerii acesteia
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să Dumnezeirii, consecinţele răzvrătirii
şi necesitatea unei jertfe perfecte pentru
păcat, făceau ca orice tentativă de împăcare venită din partea noastră să fie sortită eşecului.
Însă, atunci când din perspectiva omului totul părea că este pierdut, în
bunătatea, mila şi harul Său, Dumnezeu
S-a îndurat de noi, găsind soluţia desăvârşită pentru iertare, împăcare şi reabilitare.
Astfel că Dumnezeu a luat iniţiativa
împăcării şi tot El l-a ales pe Fiul Său
ca să fie Cel care să ne împace cu Sine.
Pentru că împăcarea cerea un preţ
scump, astfel încât mânia sfântă a lui
Dumnezeu să poată fi potolită, Cristos
a trebuit să fie făcut păcat pentru noi, iar
apoi să suporte revărsarea pedepsei divine asupra Sa însuşi, ca urmare a faptului că a luat asupra Lui toată vinovăţia
noastră.
În jertfa lui Cristos s-a întâlnit dragostea şi dreptatea lui Dumnezeu, de aceea, moartea Lui ne-a adus şansa nesperată a împăcării.
Dintr-o dată, din cei mai păcătoşi şi
damnaţi oameni, datorită lui Cristos, am
ajuns să stăm la masă cu Domnul, bucurându-ne de un statut nou şi o relaţie
nouă, cu perspectiva locuirii pentru tot-

FRICA
Haosul, nesiguranţa, neliniştea, relaţiile frânte şi moartea au ieşit la iveală
când a pătruns păcatul în Paradis. Sentimentul fundamental al lui Adam era
frica. Înainte nu-i era frică de nimic.
Cu acest obstacol major ne confruntăm
şi noi în fiecare zi. Frica – un sentiment
interesant care apare într-o multitudine
de situaţii. Prezentă în visele noastre şi
resimţită, că nu vom fi la înălţime. Ştim
că ceva este în neregulă cu noi.
Frica seamănă cu celulele canceroase.
E agresivă şi se înmulţeşte rapid. Suntem stăpâni pe viaţa noastră? Îi pasă cuiva de noi? Ce-aş face dacă…? Voi câştiga
suficient? Ce se va alege de copii mei?
Sunt apreciat de ceilalţi? E ceva de capul meu sau sunt cumva ceea ce m-am

rică, unde El prin mila și îndurarea Lui
ne-a și așezat. Ne rugăm ca Domnul să
binecuvinteze întreaga biserică Biruința
și îi mulțumim pentru mântuirea de care
ne-a făcut parte. Slavă Domnului!
Dorim ca tot restul vieții noastre,
Domnul să fie cu noi și în noi.

pastor Daniel Chereji
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Mântuitorul Isus Hristos. El știa că
Domnul îl chemase să ducă Evanghelia
– vestea cea bună, neamurilor, ceea ce
în condițiile timpului nu era ușor!
Apostolul Pavel, învățase să umble
singur cu Dumnezeu dar în acelaș timp
știa să se bucure și de părtășia fraților în
credință.
Avea o râvnă rar întâlnită în vestirea
Evangheliei bucurându-se de orice spricontinuare pagina 4

Gina Olar

VINE PRIMĂVARA !

„Tu ne-ai adus iertarea.
Ne-ai dat Salvarea-n dar.
Ne-ai scos din închisoarea
păcatului murdar.

„POT TOTUL ÎN HRISTOS CARE MĂ ÎNTĂREȘTE”
„Pot totul în Hristos care mă întărește” (Filipeni 4:13)
Îmi plac atât de mult textele din Biblie
care vin să ne încurajeze în încercările
prin care trecem pentru a ne apropia tot
mai mult de Domnul Isus. Apostolul
Pavel într-o situație când puterea și curajul nu mai prezentau pentru el nici o
nădejde își pune încrederea în Acela
care a biruit moartea, în Domnul și

temut – un ratat, un mărunt, respingător,
pe care nimeni nu dă doi bani?
Călcăm pe urmele lui Adam căutând
cu disperare mijloace de a ne ascunde
nevrednicia, de a ne simţi bine în pielea
noastră. Satan e foarte săritor şi ne oferă
zeci de strategii. Acolo unde există incertitudine există şi frică. Dumnezeu încurajează: „Avrame, nu te teme; Eu
sunt scutul tău” (Geneza 15:1) „Nu te
teme de ei; căci eu sunt cu tine ca să te
scap” (Ieremia 1:8)
Pentru toate întrebările pe care le avem
putem merge la cineva să I le spunem şi
El ne va da răspunsul.

Totul începe să prindă viață, culoare,
contur. Din pământul încă foarte rece,
încep să iasă gingașii ghiocei.
Acest tablou ne amintește nouă în special, de parcă ieri veneam plini de dorința de a afla cât mai multe lucruri despre adevăratul cuvânt al Domnului,
auzit pentru prima dată în această bise-

Ne-ai dat o nouă fire
şi un veştmânt curat.
Dar noi, ca mulţumire,
Isuse, ce ţi-am dat? ”
Familia Neluțescu Costel și Elena
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