CARE E ROSTUL...?

!

Prin zbuciumul vieţii tu, suflete
pribeag eşti nevoit să treci, purtând în
inimă şi-n gând solia sfântă a vieţii
veşnice. Dar, trupul de ţărână şi inima
de lut în fiecare zi îşi încetineşte alergarea şi-ţi îngreunează sarcina de a fi
sfânt fiind chemat de însuşi El.
Gânduri îndoielnice în minte-ţi vin şi
fac ca spinii acestei lumi ce te
înconjoară să crescă în inima ta de lut
trudită...nesiguranţă, neîncredere şi la
urmă răzvrătire.
Te întrebi în miez de noapte: de ce
atâta trudă? Care-i rostul acestei lupte,
în care rişti să pierzi tot ceea ce iubeşti
şi doar pentru a fi diferit?
Te simţi obosit de atâta alergare şi
inima ţi-e grea. Lacrimile deznădejdii
cad şiroaie în palmă şi vrei să te ridici
să-ţi ştergi lacrima ce doare, dar duhul

ţi-e mâhnit, iar inima îngenuncheată!
Priveşti ca-ntr-o oglindă păcatul tău…
îţi priveşti propria ticăloşenie şi
răzvrătire pentru că ai permis ca un singur gând murdar să-şi facă loc în inima
ta.
Cu inima plecată şi duhul zdrobit îţi
îndrepţi privirea spre Mielul jertfit…Îl
priveşti... iar inima ta îi vorbeşte Celui
ce te priveşte ca şi cum ar fi lângă tine!
Şi din nou te întrebi: care e rostul la
toate cele? Dar auzi glasul ceresc ce-ţi
spune că eşti făptura mâinii Sale, că are
pregătit pentru tine o lucrare divină,
cerească, iar tu ai datoria sfântă să fii
lumină ca stelele ce sunt călăuze pentru
cei rătăciţi!
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~ Un aliment alterat nu mai revine la forma inițială, chiar,
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“Dar cetăţenia noastră este în ceruri,
Domnul Isus Hristos.”

Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să Mă urmeze.
Luca 9:23

Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Marți
ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Studiu
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

(Filipeni 3:20)

SOARTA
CIOCANULUI
”Cum s-a rupt şi s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ!...”
(Ieremia 50:23a)
Faţă de neascultarea, răzvrătirea,
răutatea şi idolatria popoarelor din vremea aceea, Dumnezeu a folosit Babilonul ca instrument de pedeapsă în
numele Său. Până şi poporul Domnului
a căzut victimă acestui tăvălug nemilos
care s-a prăvălit peste popoare cu îngă-

duinţa Domnului.
Babilonul nu a ezitat deloc în chemarea de a deveni unealta Domnului
pentru pedepsirea naţiunilor din jur,
dimpotrivă, cu zel, entuziasm şi exces a
exterminat şi distrus tot ce i-a stat în
cale.
Pe drept cuvânt, Babilonul devenise,
aşa cum îl numeşte Domnul, un adevărat
ciocan care a zdrobit tot ce i-a ajuns pe
mână.
Dar până şi ciocanul se rupe, ba chiar
se poate sfărâma. Astfel că, la momentul
potrivit, după ce S-a folosit de Babilon
ca instrument de pedeapsă, Dumnezeu
S-a îndreptat spre acesta, tratându-l
ca obiect al mâniei Sale.
Continuare pag. 2

Îndreaptă-mi inima SPRE TINE
în orice zi de bucurie,
aceasta-i taina ce-mi va ţine
viaţa-n har şi-n curaţie.
Îndreaptă-mi inima SPRE TINE
în anii grei de încercare,
aceasta-mi va păstra-n suspine
nădejdea-n veci biruitoare.
Îndreaptă-mi inima SPRE TINE,
mereu, întreaga mea viaţă,
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şi imorali-tatea lumii noastre.
De sub loviturile acelea, unii nu
îşi vor reveni niciodată, iar cei ce sunt
ai Domnului vor ieşi mai întăriţi şi
mult mai hotărâţi să facă voia Domnului, fără nici un fel de compromis
în viaţa lor.
Loviţi de ciocan, acestora nu le va
cădea mai mult decât zgura care s-a aşezat obraznică pe chipul lor de copiii ai
lui Dumnezeu.
În ceea ce priveşte soarta ciocanului,
fie că acesta este un popor, mai multe
popoare, sau anumiţi indivizi folosiţi de
Dumnezeu pentru pedeapsă sau disciplinare, nu trebuie să avem nicio teamă.
La vremea potrivită, când crede Dumnezeu de cuviinţă, ciocanul fie se rupe,
fie va fi sfărâmat, ca şi cum n-ar fi fost
niciodată.
Dincolo de ciocan, există un Dumnezeu atotputernic, suveran, plin de
dragoste şi înţelepciune, care va conduce lucrurile după buna Sa plăcere.

Continuare din pag.1

Folosit de Domnul cu scopul pedepsirii altor naţiuni, nu însemna că
răutatea şi cruzimea acestuia vor fi trecute cu vederea.
În acelaşi fel, Dumnezeu poate
folosi şi astăzi diferite naţiuni agresive
prin care să administreze lecţii usturătoare celor care l-au uitat pe El şi şi-au
permis cu aroganţă să abandoneze principiile morale şi spirituale inspirate din
Scriptură şi care au fost promovate odinioară de strămoşii lor, care au clădit
astfel societăţi sănătoase şi trainice.
Dilema multor oameni ai lui Dumnezeu a fost legată de felul în care
Dumnezeu poate să pedepsească pe cineva rău cu altcineva şi mai rău.
Scriptura ne spune că lucrul acesta
este posibil, iar istoria dovedeşte că întradevăr aşa stau faptele.
Frământările geopolitice din Europa
precum şi asaltul deosebit de sălbatic,
primitiv şi agresiv al Islamului asupra
civilizaţiei vestice, pot fi pentru o
vreme ca aceasta ciocanele lui Dumnezeu care să lovească în mândria,
indiferenţa, egoismul, valorile strâmbe
ÎNDREAPTĂ-MI INIMA
Îndreaptă-mi inima SPRE TINE
în orice clipe de durere,
aceasta fi-va pentru mine
izvorul unic de putere!

pastor Daniel Chereji

căci harul şi puterea-mi vine
din dulcea Ta, Isuse, Faţă.
Îndreaptă-mi inima SPRE TINE
ca ochii florilor spre soare,
atuncea zilele-mi senine
vor fi de-a pururi sărbătoare!
Traian Dorz
Dumnezeu să ne ajute să avem inimile
îndreptate spre El totdeauna şi viaţa întreagă să-L slujim numai pe El.

"Cine cugetă la Cuvântul Domnului
găseşte fericirea, şi cine se încrede în
Domnul este fericit"( Proverbe 16:20)
Cea mai mare dorinţă, pe care toţi o
avem în inimă, este aceea de a fi fericiţi.
Pentru această dorinţă, orice alegere pe
care o facem, o facem pentru fericire,
pentru dorinţa de a deveni fericiţi cu
adevărat.
Dacă petrecem timp cu cei dragi, este
pentru că petrecând acel timp cu ei ne
simţim mai fericiţi. Chiar şi atunci când
facem sacrificii (ca atunci când studiem
sau muncim sau ne supunem unei
intervenţii chirurgicale), o facem cu
gândul că după aceea vom fi mai fericiţi.
Dumnezeu, creându-ne, a pus în inima
noastră dorinţa de a fi fericiţi. El ne-a
creat pentru fericire, dar nu pentru o
fericire pământească, ce este destinată
să se sfârşească.
Dumnezeu, în nemărginita Sa iubire
faţă de noi, ne-a creat pentru a ne face
părtaşi la însăşi fericirea Sa divină, fericirea veşnică. Nimeni nu se poate bucura de fericirea adevărată dacă nu îl are
pe Domnul în inima lui deoarece, după
cum bine ştim, ea vine doar de la El.
TE CAUT, DOAMNE!
“Căutaţi pe Domnul câtă vreme se
poate găsi. Chemaţi-L câtă vreme este
aproape!" (Isaia 55:6)
Te caut în freamătul de vînt
Cât timp încă se poate
Şi-am ascultat mesajul sfînt
Şi te observ în toate!
Te văd în cîmpul cel cu flori
Şi-n stropii mari când plouă
Tu eşti în zarea fără nori
Şi-n boabele de rouă.

Sanda Ianoş
Tu dai răcoarea din amurg
Când seara-i pe aproape

Degeaba încerăm să ne amăgim cu lucrurile temporare ale acestei lumi care
doar ne dau impresia că suntem fericiţi.
Mulţi oameni se bucură de bunăstare
materială, dar tot nu se simt fericiţi şi
împliniţi.
Pentru alţii, idealul fericirii este banul
însă cunoaşterea lui Dumnezeu face ca
lucrurile să fie foarte diferite. Isus a spus
că poate împlini dorinţe pe care nimeni
şi nimic nu le poate împlini "Dar oricui
va bea din apa, pe care i-o voi da Eu,
în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe
care i-o voi da Eu, se va preface în el
într-un izvor de apă, care va ţâşni în
viaţa veşnică".
Numai cunoscându-l pe El putem
avea adevărata fericire. Domnul să ne
ajute să ne îndreptăm paşii tot mai mult
spre El, şi să putem spune cu tărie fiecare: "Cât pentru mine, fericirea mea
este să mă apropii de Dumnezeu; pe
Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de
adăpost, ca să povestesc toate lucrările
Tale".
Andreea Avram

Tu ţii şuvoaiele ce curg
Cu-nvolburate ape!
Eu Te-am găsit în Fiul Tău
Şi El îmi dă odihnă
Te chem la bine şi la rău
Să-mi poţi vorbi în tihnă.
Căci la izvorul Tău azi vin
Cu Tine am izbândă,
Ce-aproape Eşti, o, Domn divin
Cu a Ta prezenţă blândă!
Eufrosina Ambrosie
Cules de Cornel Goron
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