„Planurile pe care le face inima atârnă
de om, dar răspunsul pe care-l dă gura
vine de la Domnul. Toate căile omului
sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului
şi îţi vor izbuti planurile. ” (Proverbe
16:1-3)
Atâta vreme cât nu realizăm că la baza
înfăptuirii tuturor lucrurilor se află Dumnezeu, atâta vreme cât nu încredinţăm în
mâna Domnului lucrările noastre, gânduri, fapte,... tot ce facem ar putea eşua
în mare parte. Deseori îmi este dat să trec
prin situaţii în care văd prezenţa divină
în viaţa mea, simt că mă protejează, mă
susţine şi mă îndrumă prin Duhul Sfânt
asupra deciziilor pe care trebuie să le iau,
de cele mai multe ori, singur...
Pentru grija Sa providenţială, mă închin cu umilinţă şi mulţumire singurului
Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos, Domnul vieţii mele şi prin Duhul Sfânt, Mângâietorul şi călăuzitorul paşilor mei!"
ÎNCREDERE
"Ca mulţimea stelelor pe cer
Sunt binecuvântările de sus.
Şi chiar de unele din stele pier,
Harul Lui rămâne mai presus.
Alergat de lipsuri zi şi noapte,
Ca toţi din jurul tău sa fie bine,
De-atâtea ori ţi s-a vorbit în şoapte
De Duhul Sfânt:"Încearcă-mă pe Mine!"
De ce alearg-atâta paşii tăi
Când Isus e-al vieţii tale Domn?!
Biserica Creştină Baptistă
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Tatăl pentru preaiubiţii Săi
Dă pâinea caldă, ca în somn!
Cei în care ai crezut deplin
Că-ţi vor fi alături tot mereu
Ţi-ai văzut viaţa ca un cer senin.
Nu ştiai că ai deasupra
Un nor mare negru, greu...
Crezi că e destul? Te doare?
Să te vezi de oameni părăsit!
Domnul nu e pentru tine oare
Acela care te-a însufleţit?
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Încredere

Tu nu vezi că-n fiecare clipă
Ţi se oferă binevoitor?
De ce faci aşa multă risipă
De harul Său, al bunului Păstor?

„Fă să răsară peste noi lumina
feţei Tale, Doamne!”
Psalmi 4:6

Ce-nseamnă pentru tine omul,
Să te încrezi în el aşa de tare?
De ce nu-l iei de partea ta pe Domnul,
În care nu-i schimbare, nici umbră de
mutare?
Dacă ţi se-ntâmplă uneori
Când stai în rugă, chiar să stăruieşti!
Să nu-ţi răspundă Domnul prea usor.
Tu poate ceri cu gând să risipeşti...
Mare ţi-e puterea rugăciune!
Rostită de acel neprihănit,
Care stă cu fruntea sus şi spune
"Slavă-Ţi dau, că nu m-ai părăsit!"
Călători fiind aicea jos,
Cuprinşi adeseori de întristare,
Urmându-l întru totul pe Cristos,
Vom birui în ziua aceea mare!"
Sorin Zah
Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Psalmi 16:8

DISPONIBILITATEA
ASCULTĂRII
„Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte.“
Luca 15:1
Nu o să găseşti niciodată adevărul
dacă nu eşti dispus să-l asculţi.
Fiind gata să-l asculte pe Isus
Cristos, vameşii şi păcătoşii din vremea
aceea au avut şansa nesperată de a auzi
adevărul, pentru ca în urma auzirii acestuia, inima lor să fie străpunsă în vederea mântuirii.

Din acest motiv, un vameş dispus să
asculte Cuvântul înseamnă mult mai
mult decât orice Fariseu plin de sine care consideră că nu mai trebuie să audă
nimic din partea Domnului.
Desigur, disponibilitatea de a asculta
Cuvântul lui Dumnezeu nu se limitează
doar la a auzi cu urechile, ci a asculta cu
mintea.
Atunci când ne lăsăm mintea conectată la ascultarea adevărului divin, Duhul Sfânt va declanşa în noi capacitatea
de a pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu în
aşa fel încât acesta să devină operant în
fiinţele noastre.
Există pentru fiecare din noi pericolul să vrem să fim ascultaţi, dar în
schimb să nu ascultăm pe nimeni, nici
chiar atunci când cel care ne vorbeşte
este Domnul.
Stăpâniţi de asemenea atitudine, tot
mai mulţi oameni pierd şansa de a auzi
ceea ce are să le spună Cristos prin Cuvântul Său.
Samuel era doar un Continuare pag. 2

tarea Cuvântului.
Este important să te apropii de
Cuvânt chiar dacă vei face acest lucru
cu îndoială şi suspiciune. Este mai
bine să începi cu îndoială şi să
sfârşeşti în credinţă decât să ai un interes aparent sau să zaci în indolenţă
ori să te complaci în pseudo cunoaştere.
Venind la Cristos cu disponibilitatea deplină a ascultării Cuvântului Său
vei descoperi mult mai mult decât
adevăr, vei descoperi Adevărul însuşi.
Nu te grăbi să respingi lucrurile pe
care n-ai fost dispus să le cercetezi şi să
le asculţi, pentru că este posibil să întorci spatele tocmai la ceea ce ar putea
să-ţi salveze viaţa.
Aceia care s-au apropiat de Isus să-L
asculte, nu doar că au găsit mai mult decât şi-au închipuit: sursa adevărului, dar
în acelaşi timp au fost transformaţi ei
înşişi de acesta, trăind o viaţă nouă,
născută prin puterea regeneratoare a
Crucii Sale.

Continuare din pag.1

copil când a înţeles cât de important
este să fie disponibil să asculte.
„Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”(1 Samuel 3:10) i-a spus el Domnului, iar Dumnezeu a tras la o parte
cortina viitorului, făcându-i de cunoscut
lucruri extraordinare.
Sutaşul Corneliu s-a declarat sută la
sută disponibil să asculte Cuvântul lui
Dumnezeu, iar în felul acesta a fost
inaugurată „uşa” mântuirii Neamurilor,
pentru că în urma disponibilităţii de a
asculta Cuvântul, el şi toată casa lui au
fost mântuiţi.
„Am trimis îndată la tine, şi bine ai
făcut că ai venit. Acum, dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să
ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul
să ne spui.”“ (Faptele apostolilor
10:33)
Până nu eşti dispus să asculţi aşa
cum trebuie Cuvântul lui Dumnezeu, adică cu mintea şi inima deschise pentru
a înţelege ceea ce vrea Dumnezeu să-ţi
spună, nu există nicio şansă să te poţi
bucura de mântuire.
Tocmai de aceea, renunţă la atitudinea ostilă sau indiferentă faţă de ascul-

pastor Daniel Chereji

ÎN VACANŢĂ DAR DE VEGHE!

Îi mulţumesc Domnului că m-a ajutat
să trec peste încă o etapă din viața mea,
iar acum, când suntem în vacanța bine
meritată nu trebuie să uităm de timpul
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nostru cu Dumnezeu, deoarece datorită
Lui reușim să trecem peste orice obstacole din viața noastră.
Eu, în mod special îi mulțumesc că m-a
luat pe brațe și m-a trecut cu bine prin
examene, mi-am pus toată nădejdea în
El și a fost acolo pentru mine.
Așadar, chiar dacă suntem într-o perioadă de relaxare, trebuie să fim într-o
continuă aprofundare a vieții de credință.
Silvia Zah

ÎN VACANŢĂ DAR DE VEGHE

„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale
ca un leu care răcneşte şi caută pe cine
să înghită. ” (1 Petru 5:8)
Este vacanţă. E un fapt de mult ştiut,
şi anume că vara este întotdeauna asociată cu vacanţa. Cei mari pleacă în concedii mult râvnite, visate pe parcursul anului, iar cei mici aproape au uitat sunetul de clopoţel care anunţă pauza. Acum,
ei, sunt într-o "pauză" continuuă. Dar ce
se întâmplă când copii lui Dumnezeu intră într-o vacanţă spirituală? Avem noi
voie "să ne luăm concediu" de la atribuţiile noastre de copii ai Tatălui? Diavolul se arată şi el întotdeauna în timpul
"concediilor spirituale", dar aceasta nu
înseamnă că şi el este… în vacanţă. Dar
avem noi oare, cei aleşi, nevoie de vacanţă? Pot spune cu tărie:NU, deoarece
Cristos spune în Matei 11:29-30 „Luaţi
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de
la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit
cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.Căci jugul Meu este bun,
şi sarcina Mea este uşoară.”

Nu avem nevoie de vacanță, pentru că
nu ar avea niciun sens. O vacanță de la
credința noastră ar însemna o nebunie,
o plecare în robia satanei. De ce să avem
nevoie de vacanță când suntem copleșiți
de bunătatea lui Dumnezeu, de dragostea Lui care ne dă tăria și puterea de a
ne deschide ochii în fiecare dimineață.
El este Cel ce trezește Soarele și aduce
pe cer Luna. El este Cel ce dă mireasmă
florilor, și hrănește pământul uscat și ars
de soarele fierbinte cu picături de ploaie.
Cine în acest univers poate spune că
Tatăl lui este Creatorul universului? De
aceea, să avem deci grijă să nu cădem
într-o amorțeală, într-o relaxare, în aceste vremuri finale în care în orice moment se poate auzi trâmbița ce vestește
Ziua Domnului. Suntem într-un război
sfânt, de aceea trebuie să veghem mereu.
Îți mulțumim Doamne că ne ții pașii
în mâna ta, și ne-ai făcut fii și fiice de
rege. Fii mereu preamărit și lăudat!
AMIN!
Anda Meţac

Fie că suntem şcolari, liceeni sau studenţi, atunci când cuvântul ,,vacanţă”
ajunge la urechile noastre gândul nostru
zboară la un singur lucru: LIBERTATE.
În acele zile stresante şi încărcate cu
materie şcolară, tânjim din toată fiinţa
noastră să evadăm dacă ar fi posibil pentru un moment într-una din acele zile de
vacanţă când, de cele mai multe ori se
întâmplă să uităm noţiunea timpului, iar
dimineţile pot ţine o zi întreagă. Dorim
să evadăm din vacarmul acestei lumi şi
să ne refugiem într-o zi de vacanţă sau
de concediu pentru că acesta ar fi remediul potrivit la o săptămână supraaglomerată… mai multă linişte şi mai
puţine grijuri.

Dar ce putem face atunci când din cauza păcatului pacea de sus se risipeşte
pe zi ce trece, atunci când acea linişte
sufletească este înlocuită cu frământările
lumii acesteia iar convoiul asurzitor al
îndoielilor şi al întrebărilor ce ne răsună în minte ne secătuiesc de puteri? În
acel moment căutăm o sursă de energie
iar de ceea ce avem nevoie este să ne
luăm o zi de vacanţă, să ne desprindem
de toată agitaţia acestei lumi şi să ne
alipim din nou de Dumnezeu, căci doar
El e stânca şi tăria noastră, iar la adăpostul aripilor Sale mereu găsim odihnă
sufletească.
Adelina Silaghi
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