CUM SĂ VEZI MÂNA LUI DUMNEZEU LA LUCRU
„Domnul a făcut acest lucru, și este
minunat în ochii noștri?” (Matei
21:42)
Domnul Isus a spus: „Piatra pe care
au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă
în capul unghiului; Domnul a făcut
acest lucru, și este minunat în ochii
noștri”. Să remarcăm cuvântul „au
lepădat”.
Lepădarea lui losif, de către frații,
săi i-a condus pe calea spre tronul Egiptului și la salvarea familiei și a poporului
său. Cât de des ai pățit un anumit lucru
în viață iar mai târziu ai constatat că a
fost necesar? Dacă nu ai fi experimentat
lucrul acela sau dacă nu ai fi trecut prin
așa ceva, nu ai fi fost pregătit pentru
binecuvântările de care te bucuri acum.
Când începi să vezi mâna lui Dumnezeu în acea situație, înțelegi că ceea
ce vrăjmașul a vrut să fie spre distrugerea ta, Dumnezeu a folosit spre dezvoltarea ta. A fi „mai mult decât biruitor” înseamnă a putea sta în picioare și

a spune: „lată cum văd eu situația.A fost
nevoie de toate lucrurile prin care am
trecut ca să ajung ceea ce sunt și pentru
a învăța ceea ce știu. Așa că, aleg să fiu
mai bun, nu mai acru. Am încredere în
credincioșia lui Dumnezeu mai mult ca
niciodată. Am învățat că, dacă credința
nu mută muntele, ea îmi va da puterea
de-a îndura până mâine.Dacă până
mâine nu pleacă, eu tot voi crede că
Dumnezeu poate și voi crede în El până
când o va face”. „Domnul întărește
pașii omului, când îi place calea lui”
(Psalmul 37:23). El nu și-a luat ochii și
nu și-a retras mâna de peste tine nici
măcar o clipă.
Când treci printr-o încercare realizezi
că „cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla” este, de fapt, „planul lui Dumnezeu” și El va deveni „minunat în ochii
tăi”.
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Luni
ora 18 .00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret. Studiu tematic
Vineri
ora 17.00 Întâlnirea copiilor
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

DIN CUPRINS:
pag. 3 Fii credincios...
pag. 4 Cum să vezi mâna Lui...

„Un nume bun este mai de dorit decât
o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte
mai mult decât argintul şi aurul. –”
(Proverbe 22:1)

Cules de Cristina Goron

„Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios şi drept ca să
ne ierte păcatele şi să ne
cureţe de orice nelegiuire.”
(1 Ioan 1:9)
Biserica Creştină Baptistă
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SĂ NU IROSIM
OPORTUNITĂŢILE
„Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit,
şi noi tot nu suntem mântuiţi!”
(Ieremia 8:20)
Aceasta este imaginea unui popor
care aştepta izbăvirea degeaba, deoarece
Dumnezeu nu o putea da în orice condiţii, numai dacă aceştia şi-ar fi regretat

faptele şi s-ar fi întors cu toată inima
spre Domnul. Dar pentru că nu au fost
gata să facă acest lucru, au privit neputincioşi cum toate oportunităţile de
ieşire din impasul acela groaznic, trec pe
lângă ei fără ca să pună mâna pe ele şi
să beneficieze astfel de mântuire.
Deşi izbăvirea era atât de aproape şi
la îndemâna lor, nu s-au folosit de ea,
dar nicidecum pentru că Dumnezeu nu
ar fi avut putere să-i salveze, ci din
cauză că nu au fost gata să facă ceea ce
le cerea Domnul în vederea izbăvirii
vieţilor lor.
Dumnezeu nu a stat niciodată nepăsător faţă de suferinţa şi strigătele noastre de ajutor. Dimpotrivă, la vremea
potrivită, hotărâtă înainte de veacuri, a
acţionat conform planului
Continuare pag. 2
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zadarnică dacă laşi să treacă secerişul,
rămâi indiferent că se duce vara
oportunităţilor şi nu te încumeţi să
beneficiezi de timpul de har pe care
Dumnezeu l-a pus la dispoziţia ta.
Ce jalnic tablou, care din nefericire descrie starea dezolantă a celor
care ezită să îşi dăruiască viaţa lui
Cristos pentru a căpăta mântuire.
Nu te complace în starea de nesiguranţă şi îndepărtare de Dumnezeu, nu
lăsa să treacă vremea de har, nu îngădui
păcatului să te distrugă, nu te scălda în
indiferenţă, nu te mulţumi cu o viaţă
religioasă şi nu irosi oportunităţile pe
care Dumnezeu le scoate în calea ta.
Nu privi neputincios cum ţi se scurge
viaţa spre final, fără să fi găsit fericirea,
speranţa, iertarea şi împlinirea deplină.
Este destul cât ai zăcut în nepăsare şi
amăgire. Vino la Cristos şi lasă-te atins
de puterea vindecătoare a crucii Sale.
Atunci va răsări soarele în fiinţa ta
înnoită, iar în sufletul tău va stăpâni
pentru totdeauna vara.

Continuare din pag.1

Său, dus la îndeplinire într-un mod
desăvârşit prin Isus Cristos, Fiul Său.
Acesta avea în vedere plătirea cu propriul sânge a preţului păcatelor, potolind
astfel mânia lui Dumnezeu Tatăl şi
oferind răscumpărare tuturor celor care
zăceau în întunericul şi umbra morţii.
Voia lui Dumnezeu era ca toţi acei
care îşi vor lăsa inima cucerită prin lucrarea Duhului Său şi vor privi cu
credinţă şi speranţă spre crucea lui
Cristos, să fie scoşi din starea de disperare şi blestem, primind în dar mântuirea.
Constatarea tristă este că cei mai
mulţi oameni nu se folosesc de oportunităţile aşezate de Dumnezeu în calea
lor pentru a beneficia de mântuire. Refuzând cu cerbicie să se pocăiască, ei
dau cu piciorul tocmai în şansa de a fi
izbăviţi din starea aceea ingrată care îi
va duce, inevitabil, la pierzare veşnică.
În tot acest timp, caracterizaţi de
indiferenţă, ignoranţă, răzvrătire şi
nepăsare, aceştia asistă neputincioşi
cum şansele de mântuire se îndepărtează de ei fără să primească vreun ajutor.
Pentru tine jertfa lui Cristos este
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FII CREDINCIOS ÎN LUCRURI MICI!
încă puțin și îți va încredința o mai mare
„Cine este credincios în cele mai
măsură a binecuvântării Sale. Așa
mici lucruri, este credincios și în cele
funcționează lucrurile când vorbim de
mari.” (Luca 16:10)
credință, frecare pas al credinței te conDomnul Isus a spus: „Cine este
duce spre o relație cu Dumnezeu mai
credincios în cele mai mici lucruri, este
profundă, mai bogată și cu o răsplată
credincios și în cele mari și cine este
mai mare.
nedrept în cele mai mici lucruri, este
Când picta frestrele din Capela
nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați
Sixtină, Michelangelo a petrecut mult
fost credincioși în bogățiile nedrepte,
timp stând întins pe schelă și punând decine vă va încredința adevăratele
taliile la punct. A fost o muncă ce imbogății? Și dacă n-ați fost credincioși
plica multă migală. Curios de ce renuîn lucrul altuia, cine vă va da ce este al
mitul sculptor se supunea unor astfel de
vostru?” (v. 10-12).
chinuri pentru niște detalii care nu se
Dumnezeu nu te va promova peste
puteau vedea de la distantă, un student
nivelul tău de competență și dedicare.
l-a întrebat: „Cine va ști dacă este perFirește, El va continua să te aducă înapoi
fect sau nu?” Renumitul pictor a
la aceste două elemente până când le vei
răspuns: „Eu!”
înțelege corect. în umblarea ta cu DumTot la fel va ști și Maestrul tău nezeu, El îți va mări credința punânduDomnul Isus! Ceea ce faci astăzi
te la încercare în împrejurări care
contează. Este factorul care va influența
necesită numai putină credință. Și dacă
slujba la care te va chema El mâine.
treci testul, El te va expune unor
Așadar, fii demn de încredere în lucircumstanțe care necesită mai multă
crurile mici.
credință.
De fiecare dată când îți dovedești
Cules de Cristina Goron
disponibilitatea de a te încrede în El la
un nivel mai înalt, El ți se va descoperi
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