AL MEU
„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei
merge prin foc, nu te va arde, și flacăra
nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău.” (Isaia 43)
Un an. Adică 365 de zile, 8.760 de ore,
525.600 de minute, 31.536.000 de secunde... şi totuși totul trece ca o clipă, ca
un abur ce acum se arată şi dispare… Ne
încurcăm în numere mari, ne lovim de
lipsuri şi greutăţi, ne lovesc problemele
vieţii şi uităm cu adevărat Cine este la
cârma corabiei noastre…
Ne propunem fericire la fiecare început
de an nou, dar ne lăsăm doborâţi de prima lovitură. În lupta cu valurile vieții din
2016, îmi doresc să avem parte de acea
fericire genuină, biblică, care prin puritatea ei ne poate umple inimile... şi a-

nume suma tuturor definițiilor biblice
despre fericire e aceasta: cu Dumnezeu
în inimă ești fericit. Chiar dacă te lupți
cu oceane, sau te afli pe mal. Chiar dacă
simţi că problemele te împresoară, chiar
dacă simţi că ochii ţi se umplu de lacrimi şi înoți în ape adânci.
Doamne ajută-ne să ne punem încrederea în tine, când vom trece prin foc, când
vom simți că ni se clatină paşii, şi să Îţi
fim mulţumitori şi recunoscători atât în
bucurie, cât şi în necaz… Căci El e credincios şi drept. El e cel care a creat mările ce ar seca dacă am scrie despre dragostea Lui cu apele lor, iar oceanele nu
ar putea să cuprindă limitele acestei iubiri. Să păşim cu tărie în noul an, în care
El ne cheamă pe nume şi ne spune:
„Dragă copil, eşti AL MEU...” Mulţumesc Tată!
Anda Mețac

O URARE LA ÎNCEPUT DE AN!
"Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine, Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare,
Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine! Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare!
Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească,
Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească! Când în mlaştina şi-n groapa încercării veţi ajunge,
Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace,
Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o aÎn mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace! lunge.
El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare,
iubire,
Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare!
Cu măsură îndoită de belşug şi fericire!
În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria,
Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia!
faţa,
Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă,
Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa!
Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă!"
Valentin Popovici
Anunţuri
Biserica Creştină Baptistă
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Luni 4 ian. - Sâmbătă 9 ian. ora 18.00 Întâlniri de
rugăciune: Săptămâna Naţională de Rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare Corul
de clopoței
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
„Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune
nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele,
Dumnezeul meu mă va asculta.” Mica 7:7
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„Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce
vom mânca?” sau: „Ce vom bea?”
sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile
le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că
aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai
întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui, şi toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.”
(Matei 6:31-33)

CRISTOS ARE
ÎNTÂIETATEA
„…El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate
lucrurile să aibă întâietatea.“
(Coloseni 1:18)
Dincolo de începutul mileniilor, începutul anilor sau începutul anotimpurilor, oricare ar fi însemnătatea lor, copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să privească spre Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este Începutul, Cel
întâi născut dintre cei morţi şi prin ur-

mare are în toate lucrurile întâietatea.
Desigur, Cristos este Alfa: Începutul
tuturor lucrurilor, Sursa din care izvorăsc toate lucrurile care au fost aduse în
existenţă.
Dar în acelaşi timp, Cristos este şi Începutul noii creaţii a lui Dumnezeu. Deşi până la învierea lui Cristos au mai fost
„învieri” sau mai corect readuceri la viaţă în acelaşi trup muritor, Cristos a fost
primul care a înviat într-un trup de slavă
care este nemuritor. „Dar acum, Hristos
a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.“ (1 Corinteni 15:20)
„şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din
morţi, Domnul împăraţilor pământului!…“(Apocalipsa 1:5a)
Continuare pag. 2
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pentru gloria cerului.
Şi datorită acestei lucrări măreţe,
Dumnezeu a decis că Domnul Isus
Cristos merită întâietatea peste toate
lucrurile. Asta înseamnă că El are
proeminenţa peste orice fiinţă, lucru
sau ideal.
Mulţimea de oameni şi îngeri adunată
în faţa tronului din cer se închină şi recunoaşte întâietatea lui Cristos în mod
absolut peste toate lucrurile: „Ei ziceau
cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care
a fost junghiat, să primească puterea,
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea,
slava şi lauda!”“ (Apocalipsa 5:12)
La fiecare început de an suntem îndemnaţi să reaşezăm priorităţile din viaţa noastră, să refacem listele cu ceea ce
este într-adevăr important şi să renunţăm la lucrurile secundare.
Dar ceea ce aflăm din Cuvântul lui
Dumnezeu este că Isus Cristos trebuie
să aibă întâietatea peste toate lucrurile.
Cristos trebuie să aibă întâietatea peste
gândurile şi visurile mele. Cristos trebuie să aibă întâietatea peste casele noastre
şi peste bisericile din care facem parte.
Cristos trebuie să aibă întâietatea peste
timpul nostru, peste vorbirea şi acţiunile
noastre. Cristos trebuie să aibă întâietatea în inima noastră, în planurile noastre şi în absolut orice domeniu al existenţei.
Acum la început de an să ne croim
viaţa după acest tipar, înţelegând prin
Duhul Sfânt că aceasta ne este menirea
dar şi accesul spre binecuvântările Sale
eterne.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

„Îngerului Bisericii din Laodiceea
scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin,
Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:“ (Apocalipsa 3:14)
Din această privinţă, Cristos este Întâiul în noua creaţie a lui Dumnezeu, înviat ca să nu mai moară niciodată, biruitor al morţii şi al Diavolului, dovedit că
este Fiul lui Dumnezeu şi fiind înălţat
mai presus de orice nume: „Cel Viu. Am
fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.“ (Apocalipsa 1:18)
„Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe
cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,“ (Evrei 2:14), „iar în ce priveşte
duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că
este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea
morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,“ (Romani 1:4)
„La înfăţişare a fost găsit ca un om,
S-a smerit şi S-a făcut ascultător până
la moarte, şi încă moarte de cruce. De
aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus
de mult şi I-a dat Numele care este mai
presus de orice nume;“ (Filipeni 2:89)
Învierea Sa unică este garanţia fermă
că toţi cei care se încred în El în vederea
mântuirii, vor învia la fel ca Isus Cristos, într-un trup de slavă, pentru eternitate. Fiind Cel întâi născut dintre cei
morţi, El este Începutul, Cel ce a inaugurat drumul pe care urmează să-l parcurgă toţi aceia care fac parte din noua
creaţie a lui Dumnezeu şi sunt destinaţi

GÂNDURI PENTRU NOUL AN
Pus în fața unui nou început, omul
adesea își face planuri pentru a hrăni nesfârșita lui dorință de împlinire, alimentat de această iluzie a existenței unui alt
scop în viață, în afara celui pentru care
a fost creat. Proverbe 16:25 spune:
„Multe căi i se par bune omului, dar la
urmă duc la moarte.”
Într-o lume în care acest verset se
împlinește zilnic, să privim totuși cu încredere la Cel ce are puterea deplină de
a deschide adevărate căi spre desăvârșire: „Eu - zice Domnul - te voi învăța
și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o
urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea
îndreptată asupra ta.” (Psalmii 32:8).
„Încununezi anul cu bunătăţile Tale
şi paşii Tăi varsă belşugul.” Psalmii
65:11
Un principiu care mă inspiră la a-mi
aduce aportul într-un mod sănătos la societatea în care trăiesc este acela de „educare a aşteptărilor.” Este un lucru pe
care Dumnezeu Îl face cu inimile noastre, prin Cuvântul Său, un lucru esenţial
care lipseşte de atât de multe ori din multe domenii ale vieţilor noastre, şi care ulterior conduce la frustrare, dezamăgire
şi regres.
Îi mulţumesc Domnului pentru certitudinea că aşteptare pe care trebuie să o
am cu privire la părtăşia şi viaţa ascunsă
în El, la creşterea în cunoaştere, ascultare şi dragoste, este una care duce la

Există speranță în Domnul, chiar dacă
natura noastră de oameni slabi ne face
să ne abatem din când în când de la căile
plăcute Lui, în slăbiciunile noastre avem
totuși pe cineva care ne întreabă: „Puțin
credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”,
dar care în același timp își întinde mâna
ca să ne salveze.
Ca și copii de Dumnezeu, iertați și salvați, puși în fața unui nou început, să
luptăm dar pentru căile vrednice de numele pe care îl purtăm și să aducem un
rod plăcut Celui care ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii și care nu ezită
în a ne ridica ori de câte ori cădem.
Ionel Hotea
împlinire, la belşug de viaţă. Îi mulţumesc Domnului că am avut parte de sfaturile şi învăţătura celor care în ascultare
de Cuvântul Său, au înţeles importanţa
mentoratului şi de a lăsa ucenici în urma
lor. Îi mulţumesc pentru acest privilegiu
de a avea aproape oameni care nu m-au
lăsat să mă amăgesc singură sau să-mi
asum acea imagine distorsionată pe care
lumea mi-a întins-o atât de frumos ambalată.
Aş vrea ca dincolo de binecuvântările
pe care El ni le pune la dispoziţie, bucuria noastră să fie şi în acest an în părtăşia
şi creşterea în cunoaştere şi ascultare
faţă de El.
Amalia Lupu
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea
faţă de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”
(Romani 5:8)
„căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare,
cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe
care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos,
Mielul fără cusur şi fără prihană.”
(1 Petru 1:18-19)
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