Prin zbuciumul vieții tu suflete pribeag
ești nevoi să treci, purtând în inimă și-n
gând solia sfântă a vieții veșnice. Dar
trupul de țărână și inima de lut în fiecare
zi îți încetinește alergarea și-ți îngreunează sarcina de a fi sfânt fiind chemat
de însuși El. Gânduri îndoielnice în minte-ți vin și fac ca spinii acestei lumi ce
te înconjoară să crescă în inima ta de lut
trudită nesiguranță, neîncredere și la urmă răzvrătire.
Te întrebi în miez de noapte: ”de ce
atâta trudă? care-i rostul acestei lupte
la care ești nevoit să lupți, riscând să
pierzi tot ceea ce iubești și doar pentru
a fi di-ferit?” Te simți obosit de atâta
alergare în zadar și inima ți-e grea. Lacrimile deznădejdii cad șiroaie în palmă
și vrei să te ridici să-ți ștergi lacrima ce
doare dar duhul ți-e mâhnit, iar inima în-

genuncheată!
Privești ca-ntr-o oglindă păcatul tău…
îți privești propria ticăloșenie și răzvrătire pentru că ai permis ca un singur
gând murdar să-și facă loc la tine-n inimă.
Cu inima plecată, cu duhul zdrobit îți
îndrepți privirea sper Mielul jertfit… Îl
privești pe Cel nevăzut ca și cum e văzut
iar inima ta îi vobește Celui ce te privește ca și cum ar fi lângă tine! Și din nou
te întrebi care e rostul a toate cele? Dar
auzi glasul ceresc ce-ți spune că ești
făptura mâinii Sale, că are pregătit pentru tine o lucrare divină, cerească iar tu
ai datoria sfântă să fii lumina ca și stelele ce-s călăuze pentru cei care-s rătăciți!

Nu uita apoi cuptorul:Pâinea bună a credinței,
Nu se coace decât pusă
În cuptorul suferinței.

Trei măsuri să pui: de Pace
De Iubire jertfitoare,
Într-o singură unire
Cu măsura de Răbdare.

Când e gata rumenită,
Mai presară Bucurie,
Și-apoi repede deschide
Ușa la bucătărie.

Mai adaugă: Blândețe,
Cât cuprinde Bunătate,
Umilința, 'nțelepciune;
Și frământă-le pe toate.

Toți vecinii să cunoască
Și să vină împreună,
Să mănânce și să spună
"Eh, aceasta-i Pâine Bună!"
Valentin Popovici
Anunţuri
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Dragostea fără seamăn a Lui
Dumnezeu
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De noi fii slăvit!

„Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci
are o îndelungă răbdare pentru voi
şi doreşte ca niciunul să nu piară,
ci toţi să vină la pocăinţă. ”
(2 Petru 3:9)

Adelina Silaghi

PÂINEA BUNĂ
Ca să faci o pâine bună
Aromată și gustoasă,
Folosește în covată
Făina cea mai aleasă.

Biserica Creştină Baptistă

An XV, Nr. 726 din 26 octombrie 2014

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți ora 18.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

CUM UMBLI
ÎN ADEVĂR?
„M-am bucurat foarte mult când
am aflat pe unii din copiii tăi umblând
în adevăr, după porunca pe care am
primit-o de la Tatăl.“ (2 Ioan 1:4)
Trăitori într-o lume a sofismelor şi
obişnuiţi să jonglăm abil cu definirea unor concepte importante, am ajuns să
compromitem noţiunea de adevăr absolut.
Până şi creştinii practicanţi se mulţumesc uneori să-şi afirme credinţa în

adevăr fără să se mai întrebe dacă şi
umblă în baza acestuia.
De fapt, convingerea că este suficient
să crezi teoretic adevărul, fără a trăi în
conformitate cu principiile sale, este o
amăgire cruntă, care nu face decât să-i
ţină pe oameni departe de beneficiile aduse de experimentarea practică a adevărului.
Desigur, am fi scutiţi de ipocrizie şi
teoretizarea adevărului dacă în loc să ne
mulţumim cu afirmarea credinţei în adevăr, ne-am strădui să umblăm în baza
acestuia.
Negreşit, cea mai bună metodă prin
care putem verifica cât de autentică este
credinţa noastră în adevăr, este să observăm consecvenţa cu care împlinim adevărul.
Continuare pag. 2

că umblarea noastră trebuie să fie în
baza poruncii acestuia.
Cristos Isus, revelaţia supremă a
lui Dumnezeu Tatăl, pe deplin Dumnezeu şi egal cu Tatăl, este Adevărul unic şi etern. El a venit în lumea
noastră oferindu-ne exemplul perfect
de umblare în adevăr, ne-a înlocuit în
moarte şi ne-a făcut făpturi noi, apoi ne-a
chemat să trăim adevărul aşa cum l-a
trăit şi prezentat El. Orice alte raportări
la adevăr sunt poveşti.
Prin urmare, răspunsul pe care îl avem cu toţii de dat nu este legat de o
simplă confirmare a credinţei în adevăr,
ci dacă umblăm în adevăr după porunca
pe care am primit-o de la Tatăl. Dumnezeu să ne ajute ca umblarea în adevăr
să fie întocmai după cum a poruncit El.

Continuare din pag.1

O altă problemă, la fel de spinoasă,
este raportarea fragmentară faţă de adevăr. Acest lucru însemnă că deşi există
foarte mulţi oameni care respectă părţi
ale adevărului, nu umblă în totalitate în
acord cu adevărul revelat.
În acest fel, trăirea după adevăr este
compromisă, pentru că degeaba umbli
în adevăr, dacă umblarea este cu jumătăţi de măsură.
Când ne permitem să nu trăim în totalitate în baza adevărului divin, este ca
şi cum nu am ţine cont deloc de acesta.
Cu alte cuvinte, ori umbli pe deplin în
adevăr, ori nu umbli deloc.
Umblarea în adevăr este luată în
considerare atunci când umblăm în tot
adevărul, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
Adevărul nu poate fi decât unul singur, iar acesta îi aparţine lui Dumnezeu,
fiind El însuşi Adevărul. Dumnezeu S-a
revelat pe Sine prin Cuvântul Său, astfel

pastor Daniel Chereji

DRAGOSTEA FĂRĂ SEAMĂN A LUI DUMNEZEU
s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a
trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
noi să trăim prin El. Şi dragostea stă
nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe
noi...“ (1 Ioan 4:9-10)
El nu te iubeşte pentru ceea ce faci.
Nimic din ceea ce ai putea face tu, nu Îl
Relaţia cu Dumnezeu nu se aseamănă
poate determina pe Dumnezeu să te
cu nici o altă relație precedentă. Modul
iubească mai mult decât El deja te iubeşîn care Dumnezeu te iubeşte este unic.
te, deoarece dragostea Lui este perfectă.
Dragostea Sa este necondiţionată.
Isus descrie profunzimea dragostei Sale
Prin faptul că ţi-ai dăruit viaţa lui Hrisfaţă de noi: „Cum M-a iubit pe Mine
tos, acum ai parte de iubire şi acceptare
Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rănecondiţionată şi desăvârşită, însă ar pumâneţi în dragostea Mea.”
tea exista momente in viața ta când nu
Dumnezeu spune: „Te iubesc cu o iuvei simţi că Dumnezeu te iubeşte. Poate,
bire veşnică; de aceea îţi păstrez bula un moment dat, vei dori să renunţi; nu
nătatea Mea!” (Ieremia 31:3).
te lăsa biruit de acel impuls.
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi
Paul Pop
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DE NOI FII SLĂVIT! (1863)
”Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca
să se bucure poporul Tău în Tine?”
Psalmul 85:6
William Paton Mackay (1839-1885),
a lucrat o vreme ca medic în Scoţia, după care a fost ordinat ca slujitor într-o
biserică prezbiteriană. Pasiunea sa pentru cântarea creştină a dus la publicarea
mai multor cărţi de imnuri, printre care
Abundant Grace: Selected Address
(1885) şi The Seeking Saviour and
Other Bible Themes (publicată postmortem în 1904). Despre scrierea acestui imn, el spune:
Scumpa mea mamă [...]a fost o femeie evlavioasă care-mi vorbea adesea
despre Domnul Isus Cristos, care a murit pentru păcatele mele. Mereu o vedeam rugându-se pentru mântuirea
sufletului meu, dar nimic semnificativ
nu se întâmpla în viaţa mea. Cu cât
creşteam mai mare, cu atât deveneam
mai rău.
Într-o zi, un muncitor a fost adus de
urgenţă la spitalul unde lucram în stare
critică. Încă de la prima vedere mi-am
dat seama că situaţia lui este critică şi
că nu se mai putea face nimic pentru
salvarea lui. Pacientul părea să realizeze condiţia în care se afla, deoarece
era pe deplin conştient şi mă întreba întruna cât va mai dura până va muri.
Încercând să evit un răspuns direct,
am deviat discuţia întrebându-1 dacă
mai are rude pe care le-am putea contacta. Pacientul a ridicat puţin capul şi
mi-a spus că şi-ar dori din toată inima
ca, înainte de moarte, să-şi vadă stăpâna, pe domeniul căreia lucra de ceva
vreme şi, în caz că aceasta va accepta
să-l viziteze, să-i aducă şi „Cartea".
În următoarea perioadă, l-am vizitat
de mai multe ori pe zi şi, spre surprinderea tuturor, omul dădea dovadă de o
linişte sufletească aproape nefirească.
Nu mi se mai întâmplase să văd un muribund [...] fericit. Mă fascinau pacea şi

bucuria ce se puteau citi foarte uşor pe
chipul acestui om.
Câteva zile mai târziu a murit, iar asistenta care se ocupase îndeaproape de
cazul său m-a întrebat, arătându-mi o
carte veche:
- Ce să fac cu cartea aceasta?
- Ce fel de carte este? am întrebat.
- Este Biblia sărmanului om, mi-a răspuns asistenta. Atâta vreme cât a putut,
a citit din ea, dar când nu a mai putut
să citească, a ţinut-o sub pernă.
Am luat Biblia şi nu-mi puteam crede
ochilor: era Biblia mea! Biblia pe care
mi-o dăruise mama când am plecat de
acasă şi pe care am vândut-o mai târziu
pentru o sumă infimă deoarece ajunsesem la ananghie. Numele meu era încă
scris pe prima pagină. Era scrisul mamei
mele.
Cu un profund sentiment de ruşine, am
răsfoit puţin vechea carte. Dăduse atâta
pace şi bucurie unui muribund... Oare
nu-mi putea da şi mie? Fusese călăuza
lui spre ţara veşnică [...] Oare nu-mi putea călăuzi şi mie căile pământeşti? Punându-mi întrebare după întrebare, am
cedat dragostei lui Dumnezeu şi I-am
mulţumit pentru mântuirea dăruită prin
jertfirea Domnului Isus. Dumnezeu mă
aşteptase cu răbdare atâţia ani. Acum
ajunsesem, în sfârşit, unde dorise mama.
La cruce [...] la Golgota. Din pacea ce
am primit-o şi dintr-un profund sentiment de mulţumire, s-au născut versurile următoare:
De noi fii slăvit pentru-al Tău Fiu iubit
Ce pe crucea Golgotei ca Miel S-a jertfit.
Aleluia, slavă Ţie! Aleluia! Amin!
Aleluia, slavă Ţie, Părinte divin!
Voi cânta doar despre Isus: istorisiri
despre compunerea imnurilor sacre
de Bebe şi Bianca Ciauşu
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