De aceea, luaţi toată armura lui
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi
fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
Pe deasupra tuturor acestora,
luaţi scutul credinţei, cu care
veţi putea stinge toate săgeţile
arzătoare ale celui rău. Luaţi şi
coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:11-17)
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FRUMUSEȚEA
ÎNCREDINȚĂRII

Anunțuri
Miercuri ora 18.00
Joi
ora 18.00
Vineri
Duminică ora 09.30
Duminică ora 09.30
Duminică ora 10.00
Duminică ora 10.00
Duminică ora 17.00

Repetiție de cor
Închinare şi studiu biblic
Misiune la Nistru
Pregătire pentru botez
Grupurile de rugăciune
Grupele de copii
Serviciu de închinare
Serviciu de închinare

pag. 2 Răsplata smereniei

„Mari sunt lucrările Domnului,
cercetate de toţi cei ce le iubesc.
Strălucire şi măreţie este lucrarea
Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.”
(Psalmi 111:2-3)

Ajutați tânărul credincios să
descopere drumul, pentru a putea
îmbrăca armura lui Dumnezeu.

Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
(Psalmi 55:22)
Este extraordinar să vedem cu ochii
noștri cât de frumoase sunt roadele încredințării în mâna Domnului. În fiecare

an strigăm către Domnul să aibă milă de
odraslele noastre, să-i ocrotească, să-i
ferească de rău, să-i îndrume, să-i binecuvânteze cu înțelepciune și să le dea
din belșug harul credinței mântuitoare,
iar când vine vremea să privim rezultatele, înțelegem că El poate face mult mai
mult decât cutezăm să cerem.
Cu nespusă încântare ne înălțăm inimile spre Dumnezeu, ca să lăudăm credincioșia și bunătatea Lui pentru felul în
care ne-a sprijinit și ajutat, atât pe noi
cât și pe copiii noștri.
Evident, încredințarea
vieții în mâinile Domnu- Continuare pag. 2

șiei lui Dumnezeu în viețile noastre și
în special în ceea ce privește purtarea
Lui de grijă față de copiii cu care ne-a
binecuvântat, înțelegem că acesta nu
poate fi rezultatul întâmplării, ci numai expresia nemărginită a dragos-tei
și bunătății Sale, cu care a vrut să-i
onoreze pe cei care și-au văzut incapacitățile și limitările, s-au umilit și șiau îndreptat privirea spre El, cutezând
să ceară ceea ce era imposibil să ne
oferim noi înșine sau oricine altcineva
în afara Domnului.
Încredințarea în mâna Domnului este
purtătoare de atâta frumusețe, deoarece
ea oferă liniște, pace și siguranță, iar
mai apoi își revarsă din abundență roadele bogate peste toți cei care au știut să
depindă de Domnul, în vreme ce oamenii cu spirit independent și neîncrezător,
culeg rodul amar al mărăcinilor.

Continuare din pag.1

lui, presupune cunoașterea Domnului, a
puterii Sale, precum și a caracterului
Său. Tocmai de aceea, când ne
încredințăm destinul în brațele Lui atotputernice, înseamnă că am încetat să
mai urmăm căile noastre, mânați de
gândul că indiferent de felul în care ne
vom trăi viața, Dumnezeu va continua
să ne binecuvânteze.
Cei care Îl cunosc pe Domnul, știu din
Cuvânt că în timp ce își încredințează
soarta în mâna Domnului, sunt chemați
să trăiască în neprihănirea cerută de
Domnul. A pretinde sprijinul Domnului,
fără dorința și preocuparea după o viață
neprihănită, este o atitudine nedemnă și
disprețuitoare la adresa lui Dumnezeu.
Ca unii care am fost declarați neprihăniți prin lucrarea desăvârșită a lui
Cristos de la cruce, continuăm să umblăm în această neprihănire, pe deplin
conștienți că Domnul Îi va sprijini și nu-i
va lăsa să se clatine pe cei neprihăniți.
Când descoperim măreția credincio-

pastor Daniel Chereji

RĂSPLATA SMERENIEI
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul,
este bogăţia, slava şi viaţa. (Proverbe
22:4)
Cu ajutorul Domnului s-a încheiat încă
un an şcolar, un an de muncă, de studiu.
Pentru a putea primi coroniţă, diplome,
medalii şi felicitările tuturor, copiii au de
dat teste, teze, au de învățat mult dar îşi
doresc ca rezultatele lor să aducă multã
bucurie. Tot aşa şi pentru noi viaţa este o
şcoală! Ne naştem şi avem de trecut prin
anumite "examene ale vieții", avem teste
de dat, vin încercări, greutăți, ispite, dar
ne ancorăm în Domnul, ne încredem în
El, în ajutorul Lui pentru a putea ieşi
biruitori. Tatăl ceresc să ne dea putere să
trăim frumos pentru El, să rămânem pe
calea Lui, să nu ne abatem nici la stânga
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,nici la dreapta ci să privim întotdeauna
la Domnul Isus.
Bucuria noastră va fi nespus de mare
când la sfârșitul vieții Domnul ne va zice:
„Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de
moşteniţi Împărăţia care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii. (Matei
25:34)
Sanda Ianoș

Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, pe
lângă toate lucrurile neprețuite, dăruite
totuși fără niciun preț, ne-a trimis și manualul de instrucțiunea a lor. A vieții: Biblia, unde stă scris și un verset pe care
mulți îl citim, mulți îl vorbim și mai mulți
nu știm că acesta, e de fapt cheia unei
vieți fericite.
Nu, nu este vorba despre Ioan 3:16 sau
Ioan 14:6. Oamenilor le place sa împartă
pe categorii, nivele, grupuri și grupulețe.
Să clasifice cuvintele Lui în „versete de
aur”, de argint ori de bronz. Personal, eu
cred că toată Biblia e prețioasă, vitală
chiar. Toată e de aur.
1 Corinteni 10:13 spune așa: „Nu v-a
ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre,
ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”
După citirea acestor două fraze și dese-

carea lor atentă de către un cuget mâhnit
și deseori încercat de furtuna vieții, se
poate ajunge la o concluzie iluminatoare.
Întrebările disperate precum: „Ce fac
acum?”, „Cum să fac față acestei situații?”, „Voi ieși cu viață din încercare?”
sunt strict interzise pentru un fiu de Dumnezeu.
Noi, odată săpați în palma lui Isus și
păstrați pe totdeauna în inima lui Dumnezeu, avem de-a face cu o altă viață. O
viață fără „situații limită”, ci cu situații
limitate de mâna Lui.
Greutatea care azi te apasă, situația din
care simți ca nu o să mai poți ieși niciodată, supărările care îți înăbușă sufletul nu sunt nimic altceva decât situații
atent controlate de Dumnezeu, măsurate
atent după metrul milei Sale și cântărite
exact pentru conturarea și șlefuirea caracterului tău.

Rugaţi-vă pentru:
- prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul adunării
- atmosfera de închinare
- să nu fim ascultători
uituci
- Pentru fiecare lucrare din biserică
- zădărnicirea planurilor Diavolului
- dorinţa de părtăşie a tuturor membrilor
- Domnul să ne ajute să strângem
Cuvântul Său în inima noastră ca să
nu păcătuim împotriva Lui
- cei care sunt plecaţi în filialele bisericii

- vecinii Casei Domnului
- trecătorii
- Copiii, tinerii bisericii
să fie păziţi de influenţa celui rău
- Aparţinătorii bisericii noastre
- Musafirii care se află astăzi împreună cu noi
- cei de la cateheză: înţelegerea Cuvântului, curaj, credinţă, schimbare şi
creştere spirituală
- Cei bolnavi din biserică
- Comitetul bisericii
- Pastorul bisericii şi familia lui

Adelina Pop

„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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