LA TINE VIN ISUSE
Așa cum sunt la Tine vin, la poala crucii
Tale,
Îngenunchez în fața Ta, Îți aduc osanale.
Privesc la trupul Tău lovit de biciul fără
milă,
La miile de răni Isus, la fața Ta umilă.

Pe cap, cununa cea de spini răni multe
Ți-a făcut.
În loc de haină mătăsoasă, pe trup doar
vânătăi,
Și lacrimi multe, dureroase,au curs din
ochii Tăi.

Privesc la Tine, Domnul meu, la
palmele-Ți străpunse,
La chipul Tău îndurerat, la crucea Ta
Isuse.
O, Doamne, mult ai suferit, pe cruce
chinuri grele,
Ai fost scuipat, batjocorit, și n-aveai
mângâiere.

Eu stau plecat în fața Ta, Isus, Îți cer
iertare,
Te rog, Tu iartă vina mea și multele-mi
greșale.
Și pentru mine-ai pătimit, la Golgota pe
cruce,
Îți mulțumesc, viață mi-ai dat, și pace
sfântă, dulce.

Precum un miel, nimic nu ai zis, ci ai
răbdat tăcut,

Ica Drăgoi
Cules de Amalia Blidar
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiții de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret.
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare.
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La Tine vin Isuse

„Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţivă cu o inimă plină de îndurare, cu
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe,
cu îndelungă răbdare.”
(Coloseni 3:12)

DUH
ÎNTĂRÂTAT
Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

„Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i
se întărâta duhul la vederea acestei
cetăţi pline de idoli.” (Faptele apostolilor 17:16)
Odată ce s-a întâlnit cu Cristosul înviat, viaţa apostolului Pavel a fost transformată în mod radical, iar din cel mai
aprig duşman al credinţei creştine a devenit cel mai dăruit om implicat în ducerea Evangheliei la cât mai mulţi oameni.
Ajuns la Atena, duhul lui s-a umplut

de o mânie sfântă, dovedind o atitudine
de profundă indignare la contactul cu
ignoranţa, rătăcirea spirituală şi practicile acelei lumi idolatre.
Reacţia apostolului era justificată şi
este atitudinea normală care îi caracterizează pe oamenii lui Dumnezeu
atunci când interacţionează cu valorile
şi practicile strâmbe ale celor din jurul
lor. Aceasta este atitudinea corectă a
celor care au fost luminaţi de Dumnezeu
şi au ajuns să cunoască adevărul, revelat
de Dumnezeu însuşi.
Indignarea de acest fel se naşte din
durerea resimţită faţă de cei rătăciţi,
care, în mod evident, zac în întunericul
ignoranţei şi se îndreaptă spre pierzare.
Duhul credinciosului înnoit şi aşezat în
starea de har, se va întărâta întotdeauna
la întâlnirea cu păcatul, cu idolatria,
cu necunoaşterea şi îm- Continuare pag. 2
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şi a oricăror forme de gândire şi manifestare care sunt în dezacord cu voia
lui Dumnezeu?
Atitudinea de indiferenţă te
defineşte drept credincios slab,
imatur, căldicel şi lipsit de dragoste.
În schimb, starea de indignare şi duhul
întărâtat faţă de orice formă a răului,
demonstrează experimentarea înnoirii
minţii, maturitate, mila, dragostea şi
compasiunea faţă de cei pierduţi, dar şi
ascultarea de porunca Cristosului înviat
a cărui dorinţă este să ne folosim de
toate resursele pentru a duce vestea
bună la cei care încă se complac în
ignoranţă şi slujire idolească.
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potrivirea faţă de Dumnezeu.
Ca unul care a aflat Adevărul şi
trăieşte în lumina acestuia, întâlnirea cu
practicile şi ideile false în raport cu
Dumnezeul preasfânt, îi stârnesc duhul,
dar nicidecum ca urmare a unei furii
păcătoase sau a dorinţei egoiste de a
pretinde că el are dreptate, ci numai
pentru că el a găsit Adevărul şi cunoaşte
binecuvântările iertării, dar cunoaşte şi
repercusiunile inevitabile care îi aşteaptă pe idolatri.
Ce fel de creştin eşti? Odată ce crezi
Învierea şi ai fost adus la viaţă împreună
cu Cristos, oare te umpli de indignare la
vederea nelegiuirilor, imoralităţii, necredinţei, religiei goale, vieţilor irosite,
practicilor idolatre, valorilor sucite,
depravării, destrăbălării, minciunii, urii
PIAȚA DE CONDIMENTE
„Voi sunteți sarea pămantului. Dar,
dacă sarea își pierde gustul, prin ce își
va căpăta iarăsi puterea de a săra?
Atunci nu mai este bună la nimic,
decât să fie lepădată afară și călcată în
picioare de oameni.”( Matei 5:13)
Pe mesele multicolore și pline de
mireasmă, un vânt îmi aduce în față un
praf ruginiu și plin de pigment…Găsim
piperul, negru și plin de asprime, alături
de un verde crud care își păstrează esența în paloare sa… puțin mai încolo apare
roșu, portocaliu intens, galben pal, maro
ciocolatiu… chilly, susan, cimbrul și oregano, scorțișoară cu miros înțepător,
șofran, rozmarin… condimente care îți
atrag privirea și ies în evidență.. în cantități mari și interminabile, mereu mai încărcat, mereu mai atrăgător…alături, o
masă goală ce avea o tăblița pe care erau
scrise 4 litere: ”SARE”.
Sarea este un element chimic vital
vieții umane, fiind folosită foarte mult
în industria alimentară. Suntem chemați
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să dăm viață și mai ales să dăm gust,
deși cum fiecare epocă are eroii săi, istoria se repetă și în cazul lumii de azi.
Ne aflăm în vremea amatorilor de “senzații tari”, generația celor care înfruntă
orice extremă, orice fapt care îți pune
viață în pericol, deoarece pierderea ei a
devenit un joc… totuși plini de anxietate, frământări, fobie în relațiile cu cei
din jur, lumea se pierde din ce în ce mai
mult de la gustul “principal”. Practic,
lumea a devenit un paradox și mizeria
este plantată și vândută pe toate mesele.
Normalul ajunge să fie condamnat, iar
ființa păcătoasă să fie ridicată pe culmi
de cinste sub masca moralității și a umanismului. O lume a picantului, o lume
care preferă să fie acră, amară, exagerat
de dulce și periculoasă… O lume în care
suntem chemați să fim sare. Lumea cu
valorile ei este în descopunere și pământul se află în întuneric. Primul pericol de care îi avertizează Domnul Isus pe
continuare în pagina 3
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ucenicii Săi este că pot fi atinși de stricăciunea lumii și astfel să-și piardă gustul și puterea de a săra. Așa după cum
sarea își poarte pierde gustul și puterea
ei de a săra atunci când intră în reacție
cu alte substanțe chimice tot așa creștinul atunci când se lasă influiențat de
valorile lumii acesteia își poate pierde
gustul și puterea de a da gust lumii
aceștia care are nevoie de sare. Astfel, în
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în
orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni
4:6)
Îngrijorările vin mereu, chiar și
atunci când noi nu ne dorim acest lucru.
Uneori e greu să nu ne îngrijorăm și mai
ales în această lume, în care mereu avem
încercări și mereu avem lucruri pentru
care să ne îngrijorăm, dar Dumnezeu nea promis că El va avea grijă de tot, că El

nebunia culorilor care îți fură privirea și
îți amețește simțurile, într-o lume în care
ești încurajat să te lași “potrivit” după
gustul lumii acesteia, să ne reamintim
cuvintele care ne spun: „V-am spus aceste lucruri că să aveți pace în Mine.
În lume veți avea necazuri; dar
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”( Ioan
16 : 33)
Anda Mețac
ştie tot şi nu ne va lăsa, pe noi, copii Lui,
sa ducem lipsă de ceva, de aceea datoria
noastră este să ne dăruim Lui, cu toată
viaţa noastră şi să îi facem cunoscut Numele şi puterea pe care El o are.
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă
dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia
29:11)
Andreea Silaghi
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