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În Biblie găsim răspunsuri la toate întrebările noastre, găsim soluții la toate
problemele noastre. În ea găsim încurajare, mângâiere, alinare, călăuzire...
Citind Biblia, învățăm cum să trăim frumos pe acest pământ, așa cum ne-a poruncit Dumnezeu. Învățăm ce înseamnă
sfințirea, dragostea, bunătatea, răbdarea, facerea de bine și toate celelate vir-

tuți din roada Duhului Sfânt.
Citind Cuvântul, vom avea puterea să
stăm tari în credință și să stăm departe
de păcat.
Fie ca bunul Dumnezeu să mă ajute să
strâng Cuvântul Său în inima mea ca să
nu păcătuiesc împotriva Lui.
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Amalia Matei

CĂLĂUZIRE
Ce-aş fi făcut în vremuri de nevoi,
De n-ai fi fost la cârma vieţii mele,
Când năvălit-au valuri mari, puhoi,
Credinţa să mi-o sfarme, să mi-o spele?

Atât de plin de răni, ce-aş fi făcut,
De n-ai fi fost, Isus, Samaritene,
Să mă ridici când nimenea n-a vrut,
Şi să-mi alini Tu lacrimile-n gene.

M-ar fi-necat atâtea ape mari,
Şi-ar fi trecut pâraie peste mine,
Da-n negrele talazuri Tu apari,
Şi mai departe merg ferit cu Tine.

Ce-aş putea face singur pe pământ,
Un călător pribeag şi fără ţintă,
De n-aş fi auzit al Tău cuvânt,
De cer cum spune, şi de Ţara Sfântă?

Ce-aş fi făcut în lumea asta rea,
De n-ar fi fost încrederea în Tine,
De n-ar fi fost Cuvântul Tău să-mi dea
Nadejde şi durerea să-mi aline?

Dar simt mereu cum mă călăuzeşti,
Şi ajutor îmi dai pe-a vieţii cale.
Şi fiindc-atât de mult Tu mă iubeşti,
Eu vreau să stau sub scutul mâinii Tale.

Când împotrivă-mi oamenii s-au strâns
Şi ura lor era ca să mă-nghită,
Mânia lor - atunci când s-a aprins Izbânda Ta a fost desăvârşită.

Valentin Popovici

,,Nu doar că nu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu decât prin Isus Cristos;
nici nu ne putem cunoaște pe noi înșine decât prin El”.
Blaise Pascal (1623-1662), matematician si fizician francez
Biserica Creştină Baptistă
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„Fie Numele Domnului binecuvântat de
acum şi până în veac! De la răsăritul soarelui
până la apusul lui, fie Numele Domnului
lăudat. ” (Psalmi 113:2-3)

EDITORIAL

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji

pag. 2

Cartea Cărților

pag. 3

Lista mea

pag. 3

Înțelepciunea care vine de
sus

„Ci iată porunca pe care le-am
dat-o: „Ascultaţi glasul Meu, şi
Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar
voi veţi fi poporul Meu; umblaţi
pe toate căile pe care vi le-am
poruncit, ca să fiţi fericiţi.””
(Ieremia 7:23)

RÂNDUIŢI
PENTRU
MÂNTUIRE
„Neamurile se bucurau când au auzit
lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul
Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi
să capete viaţa veşnică au crezut.“
(Faptele apostolilor 13:48)
Faptul că Dumnezeu alege oameni
pentru mântuire este o certitudine a
Scripturii. Planurile Domnului nu eşuează niciodată. Ceea ce Dumnezeu plani-

fică se împlineşte întotdeauna.
Mântuirea nu depinde, nicidecum, în
ultimă instanţă de felul în care decid oamenii, ci de puterea lui Dumnezeu.
Nu doar că ar trebui să ne ferim a spune că ultima decizie este a omului, dar
este şi o impietate să afirmăm că ultimul
cuvânt îi aparţine creaturii şi nu Creatorului.
Desigur, niciodată, nimeni nu va fi
mântuit cu forţa, dar din moment ce
Dumnezeu a ales oameni pentru mântuire, El are metodele şi căile perfecte
prin care să trezească la viaţă conştiinţele acelor persoane şi să le îndrepte
spre El.
Din perspectiva lui Dum- Continuare pag. 2

CARTEA CĂRȚILOR
Trăim într-o lume a tehnologiei moderne în care putem accesa ușor foarte multe informații. Avem acces la Biblie atât
pe calculator, cât și pe telefon sau tabletă. Biblia ne este mai la îndemană decât
oricând. Cu toate acestea, de multe ori
nu citim din Cuvântul Domnului în mod
consecvent. Preferăm să facem alte lucruri care ni se par importante, dar care
de fapt nu sunt așa.
Citirea Cuvântului lui Dumnezeu este
un lucru important pentru creșterea noastră spirituală. „Cartea aceasta a Legii
să nu se depărteze de gura ta; cugetă
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Dacă te numeri printre cei aleşi, împotrivirea de acum va însemna mai
multe vânătăi şi răni, dar cu nici un
chip nu vei putea fugi de Domnul fără ca El să te găsească.
Cel mai bun lucru pe care-l poţi face
atunci când îţi vorbeşte Domnul, este
să te frângi, să te laşi pătruns de credinţă
şi să-i dai slavă lui Dumnezeu că în infinita Sa dragoste ţi-a făcut parte de
viaţa veşnică.
Iar cei care ar îndrăzni să judece deciziile Domnului în privinţa alegerii, ar
face bine să priceapă situaţia ridicolă în
care se află, să se pocăiască grabnic şi
să-şi ceară iertare de la Dumnezeu pentru acest nesăbuit act de sminteală.
Mai degrabă, alegerea mai dinainte a
lui Dumnezeu, prin care cheamă oameni
la mântuire, este un prilej de adorare,
laudă şi mulţumire la adresa Domnului.
În înţelepciunea Lui infinită şi cuprins
de o dragoste nemăsurată, Dumnezeu va
şti să lucreze cu dreptate, în aşa fel încât
în actul alegerii să nu existe nici un pic
de strâmbătate.
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nezeu, lucrurile sunt simple: toţi cei care
au fost rânduiţi de El să pri-mească viaţa
veşnică, au crezut.
Dumnezeu nu ne-a descoperit nouă cine sunt oamenii rânduiţi să capete viaţa
veşnică, tocmai de aceea, datoria noastră este să le propovăduim tuturor. De
fapt, nici nu este treaba noastră să ştim
cine sunt acei oameni, noi avem sarcina
să predicăm Evanghelia la toţi.
Va trebui să lăsăm în seama Duhului
Sfânt lucrarea de convingere a celor
chemaţi şi să ne bazăm pe puterea Domnului de a produce în ei pocăinţă şi
credinţă. Cu siguranţă, lucrul acesta se
va întâmpla cu toţi cei rânduiţi pentru
viaţa veşnică.
Această realitate nu este deloc un îndemn la indolenţă, pentru ca cei chemaţi, să stea, aşteptând cu nepăsare să-i
trezească Domnul.
Atunci când Dumnezeu ne vorbeşte,
noi trebuie să răspundem, să ne lăsăm
inima cucerită de El. Încăpăţânarea şi
cerbicia nu vor face decât să-l oblige pe
Dumnezeu să recurgă la metode mai
aspre şi mai dureroase, în lucrarea de
atragere la El.

pastor Daniel Chereji

asupra ei zi şi noapte, căutând să faci
tot ce este scris în ea; căci atunci vei
izbândi în toate lucrările tale şi atunci
vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8).
continuare în pagina 4

LISTA MEA
Multora dintre noi ne place să facem
liste: de cumpărături, cu lucruri de rezolvat etc. Listele îți dau liniște, îţi aduc
ordine. A face o listă înseamnă a înțelege, a rezolva și chiar a controla.
Moise a adus o listă de pe munte.
Există liste ale darurilor Duhului Sfânt.
Liste cu roade bune și rele.
Pe lista mea apar următoarele gânduri:
- Caută mai întâi faţa Domului şi ajutorul Lui
- Citeşte Biblia, împlineşte-o
- Fă bine tuturor
- Tot ce faci fă ca pentru Domnul
- Roagă-te mai mult, cu credinţă şi pasiune
- Preţuieşte-ti familia
- Ascultă mai mult decât vorbeşti
- Fii iertător, nu căuta răzbunarea

- Fii un prieten adevărat pentru cei din
jurul tău
Şi lista ar putea continua cu multe aspecte şi dorinţe din viaţa mea.
Care e lista ta? Ce ar fi să-ți alcătuiești
și tu propria ta listă?
Aurelia Modoc

ÎNŢELEPCIUNEA CARE VINE DE SUS
întoarcem cu aceiași monedă, sau chiar
“[...] dacă aveţi în inima voastră
să purtăm resentimente în inima noastră.
pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu
Dumnezeu ne învață că toate certurile,
vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva
răutațile și duhul de ceartă dintre noi nu
adevărului. Înţelepciunea aceasta nu
vin de la El. Acestea apar doar din cauza
vine de sus, ci este pămîntească, fireasnoastră, și a modului în care noi
că, drăcească. Căci acolo unde este pizreacționăm. El ne învață clar că înțelepmă şi duh de ceartă, este tulburare şi
ciunea care vine de sus, este blândă,
tot felul de fapte rele. Înţelepciunea cacurată, nefățarnică. De această înțelepre vine de sus, este, întîi, curată, apoi
ciune avem noi nevoie, și este doar la o
paşnică, blîndă, uşor de înduplecat, plirugăciune distanță. Și cine ne poate ajuta
nă de îndurare şi de roduri bune, fără
mai bine ca să scăpam de înțelepciunea
părtinire, nefăţarnică.” Iacov 3:14-17
drăcească care o purtăm în noi, decât
Când vorbim despre înțelepciune, priDumnezeul Atotputernic?
mul impuls este să ne gândim la înțeCând e greu să-ți pui frâu limbii, gânlepciunea care vine de sus. Dar după
dirii sau comportamentului tău, amincum putem vedea în versetele de mai
tește-ți că tot ce e rău vine de la cel rău
sus, există și o altă înțelepciune..cea
și că înțelepciunea care vine de la El ar
firească. Sunt situații, persoane, păcate,
trebui să ne caracterizeze în totalitate.
care ne fac rău, ne vorbesc urât, ne rănesc. Noi avem un instict de autoapăRoxana Tentiș
rare pe care îl punem în funcțiune rapid
și astfel am vrea să întoarcem vorba, să
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