GÂNDUL VEŞNICIEI
“…a pus în inima lor (a oamenilor)
chiar şi gândul veşniciei, măcar că
omul nu poate cuprinde, de la început
până la sfârşit, lucrarea pe care a
făcut-o Dumnezeu. “
Eclesiastul 3:11b
Dumnezeu, când a creat omul, l-a
creat cu un dor de veşnicie în sufletul
lui. Atunci când omul nu-L cunoaşte pe
Dumnezeu caută să se împlinească în
alte locuri, cu alte lucruri, dar chiar şi
aşa, acel dor după Dumnezeu nu poate
fii înlocuit de nimic şi de nimeni. Unii
descoperă acest lucru mai devreme, alţii
mai târziu.
Pentru noi, cei care am descoperit
aceasta la timpul potrivit datorită harului
şi luminării Lui, ne dă dreptul să ne
numim copiii Lui şi astfel putem fii pe
deplin împliniţi.
Dar ce facem când ne copleşeşte

lupta cu firea pământească şi ne lăsăm
prinşi de lumea materială în care trăim?
Psalmul 62:8 are un răspuns atât de
frumos pentru această întrebare:
“Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă
în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui!
Dumnezeu este adăpostul nostru.”
Când petrecem timp cu Domnul şi
ne descărcăm sufletul înaintea Lui, regăsim pacea şi liniştea care doar El ne-o
poate da.
Prin această pace simţim cum Dumnezeu ne modelează gândirea şi trăirea,
cum ne mângâie, cum ne creşte credinţa
şi ne face să conştientizăm din nou...şi
din nou că suntem trecători aici jos şi că
ceea ce contează cu adevărat şi merită
toată prioritatea şi atenţia noastră, este
relaţia personală cu El.
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Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 18.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Tineret. Studiu cu Daniel
Chereji: Portretul băiatului ideal
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Eu aparţin lui Isus
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Gândul veşniciei

” Am fost răstignit împreuna cu
Hristos, şi trăiesc… dar nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.
Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui
Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat
pe Sine însuşi pentru mine.”
Galateni 2:20

SPRE
NEUITARE
Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Vă ridicaţi din lumea umbrelor
Atinşi de taina sângelui
E rost prin har de-o nouă viaţă
Cristos jertfit aduce dimineaţă.
Lăsaţi în urmă tarele purtate
Sunteţi prin jertfă oameni noi
Iubirea Lui, deplin poate s-adape
Pe cei sătui de lacrimi şi nevoi.

Săltaţi în sus de bucurie
Căci tot trecutul e prescris
S-a şters zapisul de-osândire
Pe când Cristos pe Sine se lăsa ucis.
Aşa a vrut din veşnicie
Şi drept era să fie-aşa:
Că pentru-a noastră mântuire
Va trebui să moară Cineva.
S-a împlinit atuncea taina
A dragostei ajunsă l-apogeu
Şi-am înţeles că valoroşi noi suntem
Atât cât se jertfise Dumnezeu.
pastor Daniel Chereji

EU APARŢIN LUI ISUS

„De ce e România altfel?” e carte
scrisă de Lucian Boia, o carte în care autorul descrie diverse aspecte ale vieţii şi
istoriei românilor.
Autorul ne prezintă o Românie fărâmiţată, o naţie fără valori spirtuale sau
intelectuale, „o naţie plină de forme fără fond”, de care cu greu ai putea să fii
mândru. Şi eu sunt româncă, mândră de
originile mele dacice până nu demult.
Dincolo de mândria naţionalistă, care
“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară ci să aibă viaţă veşnică”
Ioan 3:16
Astăzi este o zi specială. O zi în care
ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru
noi.
Iubirea Lui a fost aşa de mare pentru
cei păcătoşi, încât a dat chiar pe Fiul Său
ca preţ de răscumpărare pentru păcatele
noastre.
Cuvintele sunt prea sărace pentru a
descrie jertfa de la Calvar.
Este un lucru măreţ pe care mintea
omului nu îl poate pricepe pe deplin, dar
prin credinţa pe care am primit-o în dar
de la Dumnezeu înţelegem mai bine ce
a făcut Domnul Isus.
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NE PROŞTERNEM ÎN FAŢA CRUCII LUI CRISTOS!
se clatină din greu, răzbeşte bucuria de
a face parte din poporul Domnului, popor născut nu din mâini omeneşti ci din
sângele sfânt al lui Isus, dat ca jertfă
pentru răscumpărarea păcatelor.
Să faci parte dintre copiii Domnului
e un lucru măreţ, care trece dincolo de
apartenenţa la o naţie mai mult sau mai
puţin relevantă în istoria lumii.
Când ceasul cel din urmă al acestei
lumi va veni ceea ce suntem noi ca naţie
nu va avea nicio importanţă.
Ceea ce va da sens trăirii noastre va
fi alegerea de a face parte din poporul
Domnului. Această alegere stă în mâinile noastre.
Eu am ales să aparţin lui Isus. Alegerea ta care e?
Aurelia Modoc

Cum putem să îi mulţumim? Predândune viaţa în mâna Lui ca recunoştinţă
pentru ceea ce a făcut pentru noi.
Amalia Maria Matei

“Ţine- ne Isuse Doamne
Una toţi sub crucea Ta,
Ochii noştrii ţine-i ţintă,
Una toţi la Golgota.
Privind la cruce consternat
Văd pe Isus în locul meu,
Văd trupul Lui crucificat,
Unicul Fiu de Dumnezeu.”

egoiste, să lovească acest „eu” care ştie
asa bine să se mascheze cu aparenţe
evlavioase ca să se menţină în viaţă, saşi exercite influenţa asupra altora şi săşi apere interesele.
Ce a fost crucea pentru Domnul Isus
Cristos? A fost iubire, suferinţă, lepădare, ruşine şi moarte.
Numai când aceste însuşiri ale crucii
vor pătrunde până în adâncul inimii şi
cugetelor noastre, numai atunci
dragostea lui Cristos ne va cuprinde întreaga fiinţă şi ne va constrânge să ne
dăruim Lui în întregime şi să ajungem
să iubim şi noi ca El.
Dacă am realiza cu adevărat dragostea Domnului Isus pentru noi, am fi
constrânşi să ne iertăm unii pe alţii şi să
ne iubim aşa cum ne-a iubit El.

Crucea cu tot ce înseamnă ea, să
stingă adâncul fiinţei noastre proprii şi

Simion Mercea

A fi răstignit împreună cu Hristos
înseamnă a trăi pentru Gloria Sa.
Mulţi oameni nu înteleg acest lucru
şi, chiar dacă au făcut un legământ de
pocăinţă, ei continuă să traiască în diferite vicii pe care Dumnezeu nu le accepta la un credincios.
Acum câţiva ani mă angajasem la o
firmă ce producea cutii pentru cadouri
şi diferite ornamente.
Eram atât de plin de râvna pentru
Dumnezeu, aşa încât, pe masuţa unde
pregăteam cutiile de cadouri mi-am
aşezat un bilet destul de mare pe care
scrisesem versetul din Galateni 2:20.
Într-o dimineaţa şefa mea a intrat
înaintea mea în camera mea de lucru şi
a văzut acel bilet pus la vedere. A aşteptat până am ajuns la serviciu şi m-a în-

trebat de ce am scris acel bilet.
Eu i-am răspuns faptul că acolo era
scrisă starea mea actuală şi că acel bilet
era pentru a mă motiva în fiecare zi să
trăiesc ca şi Hristos, să dovedesc răbdare, ascultare, supunere, dragoste faţă de
aproape.
Nu ştiu ce impact a avut acest lucru
mai apoi asupra acestei directoare, dar
ştiu un singur lucru, chiar dacă am lucrat
o scurtă perioada la acea firmă, Dumnezeu m-a folosit pentru a arăta un mod
de viaţă diferit acelor oameni.
Să ne rugăm Domnului ca să putem
acţiona în comformitate cu al Său Cuvânt (Biblia) şi să nu fim şi astăzi nişte
creştini formali sau fireşti, ci să începem
să trăim prin Duhul Sfânt.
Anonim
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