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Îngerii îmi vor fi slujitori și cerul moștenire. Mă voi inganfa atunci? Mi se va
umfla pieptul de mândrie? Nu! Caracterul meu va fi pregătit pentru ca, în
sfințenie, să mă potrivesc în orchestra
cerului. Toate încercările și ispitele pe
care Dumnezeu le permite în viața
noastră ne formează pentru splendoarea
cerului. Aici, ciocanul și dalta produc
multă durere și suferință, dar ne pregătesc pentru a străluci în cer alături de
Domnul pentru totdeauna. Atunci, pe
fiecare dintre noi va scrie:« A fost încercat!» .
Apostolul Pavel vorbea despre suferința pentru Cristos ca despre un
mare har de care Dumnezeu le face
parte preaiubiților Lui: ,,Căci, cu privire
la Cristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți
pentru El.“ Filipeni 1:29
Aceeași perspectivă o împărtășea și
apostolul Petru: ,,Preaiubiților, nu vă
mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi să
vă încerce, ca de ceva ciudat care a

dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă
întrucât aveți parte de patimile lui
Cristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Cristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei,
Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste
voi.” 1 Petru 4 :12-14
Cum este posibil să te bucuri în suferință și să o privești ca un mare privilegiu? Iacov răspunde în felul următor:
,,Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea
credinței voastre lucrează răbdare.
Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.”
Iacov 1:2-4
Suferința are rolul de a șlefui caracterul nostru și de a întări credința noastră. Ea este lacrima care spală ochiul
credinței și limpezește vederea spirituală.
C. H. SPURGEON
Cules de Claudia Podină
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“Gândiţi-vă la lucrurile de sus,
nu la cele de pe pământ.”
(Coloseni 3:1)

CU CAPUL ÎN
CER
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Cor TENOR șiBAS
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinareRusaliile. Coborârea Duhului Sfânt

„Domnul Isus, după ce a vorbit cu
ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta
lui Dumnezeu.“ (Marcu 16:19)
Creştinul nu este nicidecum un om
care să trăiască cu capul în nori, în
schimb, negreşit, se poate spune despre
el, ca de altfel despre toţi cei care formează Biserica universală a lui Cristos,
că trăiesc cu capul în cer. În timp ce a fi
cu capul în nori defineşte o persoană

visătoare, ruptă de realitate, expresia a
fi cu capul în cer, spusă în dreptul creştinului este referirea la prezenţa Domnului Isus Cristos în cer.
Din ziua înălţării Sale în glorie şi aşezarea pe tron la dreapta Tatălui, fiecare
credincios trăieşte în baza realităţi de
nestrămutat că fiind parte a trupului lui
Cristos, Cristos - Capul este în cer.
Cu câtă demnitate, bucurie, curaj, sfinţenie şi nădejde vor şti să păşească prin
lume copiii lui Dumnezeu, ancoraţi în acest adevăr măreţ. Prin natura divină a
Capului ei şi datorită locului în care se
află în prezent El, Biserica lui Cristos
este indestructibilă.
Desigur, ca mădulare ale trupului Său
care trăiesc încă în starea smerită a
Pământului, putem fi su- Continuare pag. 2

BUN VENIT / WELCOME
Îi salutăm cu toată dragostea pe
musafirii noştri dragi din Saint
Louis, SUA, care sunt din nou împreună cu noi:
We are greeting with much love
among us, our dear guests from Saint
Louis, USA, who are with us again:

GÂNDURI DESPRE IUBIRE
„Oare ce e dragostea?”
Se-ntreabă omul câteodată
„Şi cum se poate defini?
Vom afla asta vreodată?”
„De unde vine, cui e dată?
Cine-i făcătorul ei?
De ce parcă toţi deodată
Te urăsc fără temei?”
O voce blândă iţi şopteşte...
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noi este să umblăm la rândul nostru
cu gândul la cer, căutând lucrurile de
sus şi nu lucrurile de jos. Din moment ce Capul se află în cer, aceasta
este o pretenţie firească, pe deplin
îndrep-tăţită din partea Domnului.
Starea în care ne află, noi este una
temporară. În prezent, Capul este în cer
iar trupul pe Pământ. În curând va veni
ziua în care atât Capul cât şi trupul vor
fi pentru totdeauna unite în ceruri. Până
atunci să umblăm aşa cum ne este statutul: cu picioarele aici şi cu Capul în cer.
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puşi suferinţelor, problemelor şi diverselor necazuri, dar soarta finală a
noastră a tuturor stă în mâinile puternice
ale Celui ce şade ca Domn şi Stăpân în
glorie. Prin prezenţa lui Cristos acolo,
identitatea ne este cunoscută, problemele ştiute iar mijlocirea înaintea
Tatălui este îndeplinită într-un chip
desăvârşit.
Pe de altă parte, având în vedere că
Isus Cristos ca şi Cap al bisericii este în
cer, adevărul este că şi mintea ar trebui
să ne fie tot mai mult îndreptată acolo.
Aspiraţia esenţială a copiilor lui Dumnezeu nu este nicidecum Pământul, ci
Cerul. Chemarea lui Dumnezeu pentru

pastor Daniel Chereji

pastor Ryan Bowman; Pat Bullock;
Laine Boyd and Bryan Boyd; Helen
Chereji and John Chereji; Jerry
Deese; Russ Ewing; Karen Faszold;
John Shelden; Linda Golden and
Tom Golden.

Nu te-ntreba de unde vine!
Doar stai pe loc şi te gândeşte.
Şi ce-ţi şopteşte-n seamă ţine!
E vocea blândă a Celui care
Mereu s-a îndurat de tine.
Cu o dragoste nepieritoare
Viața ta, în mâna Lui o ţine!
continuare în pagina 3
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Din toate câte-au fost şi sunt sub soare,
Chiar mai presus de faimă sau onoare,
Iubirea va rămâne-n veci! Nu-i
trecătoare.
Căci fericirea nu stă-n bani
Sau în dorinţe mari şi ele pieritoare.
Ci bine e atunci când dragostea curată,
În faţa noastră, e-nainte-mergătoare.

Ea nu se poate cumpăra.
Natura sa, e una cel puţin divină!
Şi fără ea, în viaţă nu poţi arăta
Un cuget blând şi faţa ta senină.
Dar poți s-o ceri şi ea îţi va fi dată!
De Cel ce-o poartă-n veci nestrămutată.
Şi vei putea s-arăţi şi-atunci şi altădată
O faţă mai senină şi-o viaţă mai curată.
Sorin Zah

PRIORITATE
Cine sau ce ocupă primul loc în viața
ta? Primul gând al dimineții...ultimul
gând al serii...Când afirmi că Dumnezeu
e pe primul loc, toată responsabilitatea
cade asupra ta. Toți acei care Îl iubesc
intenționează să Îl pună pe primul loc.
Dar, întru-un final, e chiar așa? De multe
ori ai tendința de a amâna citirea Bibliei,
timpul de rugăciune și te gândești că vei
avea timp mai târziu de Dumnezeu, însă
trebuie să conștientizezi valoarea Lui în
viața ta și nevoia de a-L pune mereu pe
prima treaptă pe El. Nu lăsa ca lucrurile

acestei lumi să te despartă de dragostea
Lui.
Nu uita că El este lângă tine chiar
când nu simți asta, Lui îi poți spune ce
ai pe suflet. El te înțelege, te ajută și cel
mai important, El te iubește! Pune-l pe
Dumnezeu pe tronul vieții tale, elimină
idolii din viața ta și răsplata îți va fi
mare!
„Când îți întorci privirile spre EL, te
luminezi de bucurie!” Psalmul 34:5

Într-o predică inspirată din Evrei
11:37, rostită în dimineața zilei de 14
martie 1880 la Metropolitan Tabernacle
din Newington, Charles H. Spurgeon
spunea:
,,Cred că încercările și ispitele din
această viață ne pregătesc pentru viața viitoare, clădind caracterul nostru
pentru eternitate. Ați fost vreodată întrun atelier în care se fabrică piane? Ați
mers acolo să ascultați muzică? Dacă
veți merge în camera de acordare și veți
spune:«Am crezut că produceți muzică
aici, dar este un loc traumatizant; nu
pot să stau aici», ți se va răspunde:«Nu,
aici nu producem muzică, ci doar facem

instrumente și le acordăm, iar în procesul acesta există multă gălăgie și
sunete neplăcute. La fel este și în Biserica lui Cristos de pe pământ. Domnul
produce instrumentele și muzica aici
jos. Este un proces anevoios și frustrant, dar absolut necesar pentru ca
în cer să existe doar armonie.
Într-o bună zi voi sta atât de aproape de Dumnezeu Tatăl încât între
noi nu va mai fi decât o singură persoană: Domnul Isus Cristos, Mântuitorul și Mijlocitorul meu. În Cristos, voi
avea stăpânire peste toate lucrurile și
voi fi încununat cu multă glorie și
continuare în pagina 4
onoare.

Andreea Avram
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