UN SALT DE BUCURIE
Bucuria nu este reacție naturală față
de viață ci este o reacție supranaturală
față de viață. Tocmai de aceea este o
roadă a Duhului și nu a personalității tale.
Bucuria nu este o reacție necontrolată
la situația ta ci este un moment miraculos într-o lume întunecată și pe moarte,
atunci când prezența sa este revelată în
viața ta. Bucuria pe care o simți și pe
care o dovedești este născută din relația
cu El. Tu nu ai fost creat pentru a fi deprimat sau pentru a dovedi un simț critic; tu nu ai fost creată pentru bârfe sau
amăraciuni…Tu ai fost creat pentru bucurie!
Ce s-ar întâmpla dacă în loc să pun
benzină în rezervorul mașinii mele, decid să fac un pic de economie și să-mi
umplu rezervorul cu nisip? Nu doar că

MAXIME
,,Bucuria-i floare rară care creşte fericit/
numa-n ochii şi-n grădina credinciosului
cinstit.’’ Traian Dorz

nu aș mai ajunge la destinație, dar aș
strica și mașina! Aceasta este o imagine
tristă a ceea ce se întâmplă atunci când
creștinii încearcă să-și alimenteze viețile
lor cu depresie, supărare și amărăciune.
Nu vei ajunge niciodată la destinație în
viață în felul acesta.
Tu ai fost conceput să fii un creștin
care aduce roade! Tu nu vei aduce niciodată rodul care ai fost conceput să-l
aduci decât dacă ești cu Isus.
Meditează la Cine este El și la tot ceea
ce El are pentru tine. Îmbogățește-ți viața cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu cântări
de laudă și cu rugăciune. În proporția în
care Isus îți ocupă ființa, în aceeași
proporție, vei avea bucurie.
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„Fiindcă plata păcatului este
moartea, dar darul fără plată al
lui Dumnezeu este viaţa veşnică
în Isus Hristos, Domnul nostru.”
(Romani 6:23)

Just Joy Ministries - Carol McLeod

,,Bucuria omului credincios, ca şi mirosul
florilor, nu se naşte dintr-un suflet veşted.”
Richard Wurmbrand

,,Bucuria este lucrul care iese cel mai mult
in evidenţă la acei care sunt captivaţi de
calea şi scopul cereşti ale vieţii. Ei au
învăţat să trăiască din puterea şi izvorul bucuriei, din Dumnezeu Insuşi...Noi suntem
chemaţi la bucurie. Nu este o opţiune, ci este
un imperativ, ca în viaţa fiecaruia din cei ce
aleargă pe calea lui Dumnezeu pentru a
câştiga în această cursă, să se arate bucuria
- semnul maturităţii.” DeVern F. Fromke

Biserica Creştină Baptistă
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DUMNEZEU NU
VREA SĂ MORI
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet. Interviu
cu candidaţii pentru botez
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de studiu biblic
Duminică ora 09.30 Cateheză
Duminică orele10.00şi17.00 Servicii de închinare
Duminică dimineaţa: Cina Domnului şi Mărturiile
candidaţilor pentru botez.

„Doresc Eu moartea păcătosului –
zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu
mai degrabă ca el să se întoarcă de pe
căile lui şi să trăiască?“ (Ezechiel
18:23)
Categoric, Dumnezeu nu vrea pierderea niciunui om, nici măcar a celui care trăieşte departe de El, cufundat în
mocirla păcatului.
Dimpotrivă, dorinţa lui Dumnezeu
pentru fiecare păcătos este ca acesta să

trăiască şi să se bucure din belşug de
toate binecuvântările care sunt puse la
dispoziţia celor care sunt ai Domnului.
Desigur, dorinţa lui Dumnezeu faţă de
un astfel de om trebuie întâmpinată de
dorinţa de a trăi a persoanei respective.
Dumnezeu nu va da viaţă spirituală cu
forţa, El va fi gata să dăruiască viaţă,
celor care îşi doresc din toată inima lucrul acesta.
Tocmai de aceea, aşezarea în starea de
om nou, care posedă viaţă spirituală,
implică întoarcerea obligatorie, deplină
şi pentru totdeauna de pe căile răzvrătirii.
Experienţa umblării pe căile
păcatului ar trebui să fie o Continuare pag. 2

BUCURIA
Bucuria e că: “Tot ce veți cere cu credință
prin rugăciune, veți primi”. (Matei 21:22)
Bucuria e: “Cuvântul Tău, ...o candelă
pentru picioarele mele și o lumină pe
cărarea mea.” (Psalmi 119:105)
Bucuria e: “Pâinea noastră cea de toate
zilele” ce ne e dată astăzi. (Matei 6:11)
Bucuria e că: “numele voastre sunt scrise în ceruri”. (Luca 10:20)
Bucuria e că: “El va șterge orice lacrimă din ochi... Și moartea nu va mai fi”.
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este că încăpăţânarea este aceea care
îi ţine pe păcătoşi departe de iertare
şi de viaţa veşnică. Împietrirea inimii
în faţa Cuvântului şi în faţa chemării
lui Dumnezeu, neascultarea îndemnului Duhului Sfânt, refuzul întoarcerii la Domnul şi astuparea
urechilor sunt cauzele care menţin
starea ingrată de păcătoşi lipsiţi de slava
lui Dumnezeu.
Cine nu înţelege că o asemenea atitudine are consecinţe ireparabile, va ajunge să suporte chinurile iadului, măcinat
de conştiinţa care îi va aminti mereu că
a ajuns acolo din propria încăpăţânare
şi că deşi dorinţa lui Dumnezeu a fost
ca el să trăiască, prin nepăsare şi ignoranţă a dar cu piciorul în veşnicie.
Dacă Dumnezeu doreşte salvarea şi
mântuirea ta, de ce ţi-ai nenoroci tu singur viitorul veşnic? Întoarce-te cu toată
fiinţa la El şi înfruptă-te cu roadele binecuvântate ale vieţii veşnice.

Continuare din pag.1

lecţie usturătoare şi edi-ficatoare pentru
oricine a exersat umblatul pe acolo, astfel încât să nu îşi mai dorească şi nici să
nu îşi mai permită o asemenea libertate.
Pentru ca noi să ne putem întoarce de
pe asemenea drumuri, Dumnezeu a făcut mult mai mult decât să îşi exprime
dorinţa de a ne vedea reabilitaţi şi trăind
pentru El.
Dumnezeu a plătit în Cristos tot preţul
înstrăinării şi răzvrătirii noastre, asigurând astfel baza juridică a iertării. De
asemenea, prin Duhul Sfânt, a lucrat
cercetare şi convingere faţă de starea
ingrată în care ne aflam, dându-ne în
acelaşi timp, puterea de a ieşi din condiţia aceea jalnică de oameni pierduţi şi
condamnaţi pentru veşnicie.
Dar oare din moment ce toate condiţiile sunt întrunite pentru ca păcătosul
să scape din cursa păcatului, cum se
face că atâţia păcătoşi se zbat în continuare în neputinţa şi condiţia mizerabilă
a păcatului?
Răspunsul direct la această întrebare

pastor Daniel Chereji
(Apocalipsa 21:4)
Bucurie e cântarea nouă: „Şi cântau o
cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu
să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai
fost junghiat şi ai răscumpărat pentru
Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din
orice seminţie, de orice limbă, din orice
norod şi de orice neam.” (Apocalipsa
5:9) „Bucuraţi-vă întotdeauna.” (1
Tesaloniceni 5:16)

SĂ RĂSUNE LAUDELE...SUNTEM PE CALE SĂ ÎNVINGEM!
taţi…, căci nu voi veţi lupta, ci Dum„Cu Dumnezeu vom face isprăvi
nezeu.”” (2 Cronici 20:15)
mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.
Adică, Dumnezeul nostru măreț și
” (Psalmi 60:12)
„ne-ntrecut în lupte” ne promite biruLumea s-a schimbat.. și constatăm în
ința! E același Dumnezeu! Cel ce-a vinfiecare zi acest adevăr...
decat mâna uscată și-a dat lumina oTehnologii, mecanisme, sisteme, parchilor orbi... și i-a înviat fiica lui Iair...
tide și parlamente ne determină viața și
și-a scos poporul lui Israel din robie, deparcă fiecare pas ne e împiedicat...de
spicând Marea Roșie... și le-a dat apă
„civilizație”... de ,,progres”.
din stâncă... și mană... și i-a călăuzit cu
Armonia a fost înlocuită de discordie
un stâlp de foc noaptea... și... câte a mai
și concurenți... Ajutor, compasiune, crefacut Dumnezeul nostru!...
dincioșie... sunt cuvinte al căror sens
Înaintea Dumnezeului nostru minuunii dintre noi, nici nu-l mai înțeleg...
nat, ne proșternem, închinându-ne din
Dar, în această junglă modernă în care
toată inima... e poziția care ne dă puterea
trăim, nouă, copiilor lui Dumnezeu, ne
și biruința...
răsună în minte prețioasele promisiuni...
Când lupta este peste puterile noastre,
și știm că Dumnezeu este credincios...
când totul pare a ne fi împotrivă, ne asEl își ține promisiunile...
cundem în Cristos și recurgem la poziția
Domnul Bun, ne-nvață să venim cu
strategică a copiilor lui Dumnezeu... noi
îngrijorările și greutățile noastre înaintea
știm că am fost creați să învingem.
Lui... Și cuvintele Domnului, răsună
peste veacuri până în inimile noastre:
Camelia Sabău
”…„Nu vă temeţi şi nu vă înspăimânCĂLĂUZIRE
Izbânda Ta a fost desăvârşită.
Ce-aş fi făcut în vremuri de nevoi,
De n-ai fi fost la cârma vieţii mele,
Atât de plin de răni, ce-aş fi făcut,
Când năvălit-au valuri mari, puhoi,
De n-ai fi fost, Isus, Samaritene,
Credinţa să mi-o sfarme, să mi-o spele?
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,
Ce-aş putea face singur pe pământ,
Da-n negrele talazuri Tu apari,
Un călător pribeag şi fără ţintă,
Şi mai departe merg ferit cu Tine.
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,
Dar simt mereu cum mă călăuzeşti,
De n-ar fi fost Cuvântul Tău să-mi dea
Şi ajutor îmi dai pe-a vieţii cale.
Nădejde şi durerea să-mi aline?
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,
Valentin Popovici
Mânia lor - atunci când s-a aprins -

3

