EȘTI STEAGUL BIRUINȚEI MELE
Eşti steagul biruinţei mele
În vremuri tulburi de te am alături
Mă scoţi biruitor din toate cele
Căci sufletul doar Tu îl saturi.

Isuse, eşti a noastră rouă!
Un dor ce poartă viaţa mea
Străpunse mâinile amândouă
Mă învaţă ce e Golgota!

Eşti ancoră, nădejde vie!
Prieten, Cel mai minunat.
Viaţa mea îţi aparţine
Să fii în toate lăudat!

Suspin, tânjesc şi plâng aicea
Dar vreau să-Ţi fiu rodul supus!
Urmând din inimă, Iubirea,
S-ajung la Tine în ceruri sus.
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Părinte, flacără de veacuri
Ce luminezi fiinţa mea
Pasu-mi ţine drept de-a pururi
Să îmi dai loc la dreapta Ta.
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

Ești steagul biruinței mele

„Pacea lui Hristos, la care aţi fost
chemaţi, ca să alcătuiţi un singur
trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.”
(Coloseni 3:15)

Daniel în groapa cu lei

Biserica Creştină Baptistă
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Cules de Ramona Lăcătuș

„Totuşi El suferinţele
noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am
crezut că este pedepsit,
lovit de Dumnezeu şi
smerit. Dar El era
străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă
pacea a căzut peste El, şi
prin rănile Lui suntem
tămăduiţi.”
(Isaia 53:4-5)

DIN CUPRINS:

PAHARUL
SUFERINŢEI
DOMNULUI
„Isus a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia
în teacă. Nu voi bea paharul pe care Mi
l-a dat Tatăl să-l beau?” (Ioan 18:11)
Paharul despre care a vorbit Domnul
Isus este o metaforă care face referire la
întreaga suferinţă pe care urma să o suporte în dorinţa de a ne răscumpăra din
starea de păcat şi înstrăinare de Dum-

nezeu.
Paharul suferinţei Domnului include
suferinţa fizică, mentală şi spirituală. Ca
să putem fi absolviţi de vină, să nu mai
cadă peste noi condamnarea lui Dumnezeu şi să beneficiem de iertare, Cristos
trebuia să lase să cadă asupra Lui toată
nelegiuirea noastră şi să plătească El
însuşi pentru ea cu propria viaţă.
Paharul acela conţinea vina celor mai
odioase păcate înfăptuite de oameni,
nelegiurile mari sau încălcările mărunte
ale Legii lui Dumnezeu, răzvrătirea,
neascultarea şi absolut orice lucru a
însemnat nesupunere faţă de voia lui
Dumnezeu.
Asumarea acelui pahar i-a adus Domnului durere, umilinţă, pedeapsă, despărţire de Tatăl, condamnare, batjocură şi
moarte.
A fost cel mai amar şi respingător
pahar posibil, deoarece acesta cuprindea
toate scursurile, imoralitatea, nelegiuirile şi drojdiile păcă- Continuare pag. 2

TRANSFUZIE
Dacă ar fi să diagnosticăm boala
omenirii, în nicio epocă nu a existat
nesiguranța pe care o au oamenii contemporani. De-alungul istoriei putem
vedea atrocități de toate formele, războaie, maladii, catastrofe naturale dar în
nici un moment al istoriei nu a existat
această liniște îndelungată care prevestește furtuna ce va veni: „Veți auzi de
războaie și vești de războaie: vedeți să
nu vă inspăimantati, căci toate aceste
lucruri trebuie să se întâmple. Dar
sfârșitul tot nu va fi atunci.”Matei 24:6
Nimeni nu cunoaște situația actuală
în care ne aflăm în-afară de Cel ce ține
lumea în palmele Lui… Lumea privea
spre Vest, greșeală ce a dus la pandemia
lumii noastre… Oamenii și-au pus încrederea în forțele proprii, în inteligență,
în oamenii de la putere, acoperindu-și
ochii când trebuiau să privească în direcția corectă, privind acum scufundarea
„Vestului” și agonia lui picătură cu picătură: „ Așa vorbește acum Domnul
oștirilor: Uitați-vă cu băgare de seamă
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revendica.
În schimb, în inimile înnoite prin
lucrarea minunată a harului înfăptuită de Cristos, înfloreşte dorinţa nemărginită de a onora, lăuda, asculta,
glorifica şi celebra pe Cel care, fără
ezitare, a acceptat să bea paharul revărsării mâniei lui Dumnezeu, înlocuindu-ne pe noi, păcătoşii.
Datorită Lui, putem bea astăzi paharul
iertării, înnoirii, legământului nou şi siguranţei că avem viaţa veşnică şi ne
îndreptăm în nădejde spre locuinţa cerească unde El domneşte cu plenitudine.
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toşeniei umane.
Dacă Isus Cristos nu lua decizia de a
bea El însuşi acel pahar, urmarea inevitabilă era că noi toţi ar fi trebuit să
gustăm pe săturate din paharul mâniei
lui Dumnezeu, care, negreşit, ar fi dus
la pierzarea veşnică.
Câtă dragoste, ce determinare, câtă
milă, îndurare, compasiune şi bunătate
se revarsă din viaţa şi jertfa lui Isus
Cristos prin decizia Sa voluntară de a
bea paharul cu întregul conţinut al nelegiuirilor noastre.
Din înţelegerea acestei realităţi se
naşte smerenia, capul plecat şi ruşinea
de a vorbi despre vreun merit al nostru
în privinţa mântuirii, deoarece chiar nu
există nici un merit pe care să-l putem
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la căile voastre!” Hagai 1:5
„Unii se bizuie pe carele lor, alții, pe
caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele
Domnului, Dumnezeului nostru.”
Psalmul 20:7
Ne aflăm într-un război tacit (momentan), lumea înlocuiește normalul cu imoralitatea, principiile sunt aruncate ca
resturile unui fel de mâncare prost, compromisul este acceptat în orice domeniu.
Toleranța și-a pierdut sensul adevărat și
a devenit termenul folosit pentru ascunderea oricărei atrocități. Bunătatea este
considerată o calitate, este aruncată într-un
colț și este catalogată ca find slăbiciune. Oamenii se asociază din ce în ce mai
mult cu iadul, asumarea responsabilităților este inexistentă, nimeni nu își mai
dorește să aibă emoții curate și reale ci
toți se află într-o competiție în care inima care conține cea mai multă ură iese
învingătoare. O lume stranie, în care deși
nivelul de trai este mai bun decât în oricare perioadă a istoriei, în care comfortul
continuare in pagina 3
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și evitarea durerii sunt obiective principale, oamenilor le este frică în principal
să simtă. Practic, omenirea își dorește o
anestezie fizică, morală, spirituală, sentimentală într-o sclavie în care am înlocuit
câmpul cu biroul și ne alimentăm cu iluzia de libertate… Nu este un fapt surprinzător. Putem observa fiecare simptomele, dar și cauzele din istoricul care
au dus la o asemenea maladie foarte
contagioasă. Isaia 1:4-7
În această lume bolnavă, o tablă de joc
„Pandemic” mare, noi, copiii lui, suntem
asistenții ce oferim tratamentul Doctorului Suprem: Dragostea Lui, care este un
tratament pentru orice suferintă, cu condiția ca sufletul pacientului să fie viu!
1 Petru 2:24 Fiecare din noi am trecut
prin boală păcatului, dar prin Harul și
Mila Tatălui, am fost răscumpărați și avem siguranța viitorului. Astfel sângele
nostru contaminat și toxic, a fost înlocuit
cu transfuzia de sânge curat și sfânt:
„Fiindcă am primit, dar, o împărăţie

„Căci eu sunt Domnul Dumnezeul
tău care te iau de mâna dreapta și-ti
zic: Nu te teme de nimic, Eu îți vin în
ajutor!” Isaia 41:13.
Prin acest verset Domnul ne asigură
că El este cu noi în orice moment al
vieții noastre și că nu ne va părăsi
niciodată, după cum ne-a promis.
Chiar dacă uneori cei din jur ne pără-

care nu se poate clătina, să ne arătăm
mulţumitori şi să aducem astfel lui
Dumnezeu o închinare plăcută, cu
evlavie şi cu frică, fiindcă Dumnezeul
nostru este „un foc mistuitor”.” (Evrei
12:28-29)
Astfel dar, să nu ne temem! Să așteptăm revenirea Lui, să veghem și să-L
lăudăm neîncetat, căci lumea de aici va
trece, dar ceea ce dăinuie în veac este
Sângele ce a curs la Calvar. ...căci Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuși
cu ține, nu te va părăsi și nu te va lăsa.”
Deuteronom 31:6
„Nu te teme, căci Eu sunt cu ține; nu
te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău; Eu te intăresc, tot Eu
îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreaptă
Mea biruitoare. Căci Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău care te iau de mână
dreaptă și-ți zic: „Nu te teme de nimic,
Eu îți vin în ajutor!” Isaia 41:10-13
Anda Mețac

sesc și simțim că suntem singuri, El este
mereu alături de noi, ne ia de mână și ne
ocrotește datorită dragostei Lui nemărginite! Dumnezeu ne spune să nu ne
temem, căci El este cu noi și ne vine în
ajutor în orice clipă a vieții noastre. El
are o soluție potrivită pentru toate problemele noastre.
Ionuț Ștef
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