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ții tale!” Din păcate însă, adesea creștinii
care vor să pară cei mai evlavioși sunt
plini de îngâmfare și mulți nu fac
dovada dragostei, a îndurării de care au
avut parte. În loc să fie miloși, ei sunt
duri, insistând asupra legilor și a poruncilor.
… Bisericile nu se divinizează din cauza convingerilor teologice diferite, ci
din cauza lipsei dragostei autentice. Din
punct de vedere dogmatic, totul pare să
fie corect, pentru fiecare opinie există un
verset biblic adecvat, dar faptul că
dragostea este învățătura cea mai înaltă
este cel mai puțin înțeles: “Ținta poruncii este dragostea” (1 Tim. 1,5).
Dacă dragostea are o importanță atât
de mare, atunci ar tebui ca în orice cirMEDITAȚIE
Mi-e plină inima de Tine Doamne…
Prin gura-mi ce-i prea slabă parcă
Pentru-a rosti cuvinte,
Grăiește Tu Părinte înțelepciune și virtute…
Ridică-mi Doamne mâinile ce-ar merita a fi
uscate
Și fă-le puternice…
Ca să reverși prin ele, har și binecuvântare.
Ajută-mă s-alerg pe calea Ta
Pentru-mplinirea mea și-a altora
Ce mă privesc… și-așteaptă să mă vadă urcând
… spre Tine țintind.
Biserica Creştină Baptistă
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cumstanță ea să ocupe un loc de cinste
în inimile noastre începând chiar de astăzi și să ne determine absolut toate acțiunile. Dacă vrem să producem o
schimbare binecuvântată în semenii
noștri, trebuie ca mai întâi noi înșine să
fim transformați. Pentru a putea iubi cu
adevărat trebuie să Îl lăsăm pe Domnul
Isus Cristos să locuiască în inima noastră și să îi permitem să Își manifeste dragostea prin noi.
Dumnezeu ne iubește așa cum suntem,
dar ne iubește prea mult ca să ne lase așa
cum suntem.
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Norbert Lieth – predicator,
învățător biblic și membru în
comitetul de conducere al Misiunii
Strigătul de la Miezul Nopții

„Eu însă voi privi spre Domnul,
îmi voi pune nădejdea în
Dumnezeul mântuirii mele;
Dumnezeul meu mă va asculta.”
Mica 7:7

Mângâiere-mi dă Stăpâne
În clipa grea de întristare…
Când lacrima se scurge-amară
Și ochii umezi nu mai pot citi în cartea …
Ce voia-Ți mi-o deslușește
și calea mi-o netezește.
Ce-aș fie eu fără Tine Doamne?
Inima… un bolovan…
Ce mâini uscate… și ce ochi secați…
Ce trup fără valoare…
Dar,
Prin jertfa Ta, cu cale ai găsit Divine…
Să dai iertare… și să pui viață-n mine…

Anunţuri

CALE
PIETROASĂ

Camelia Sabău

Miercuri - Sâmbătă Clubul Vacanței
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare. Cina
Domnului
Duminică ora 15.00 Picnic cu toată biserica

Meditație

„…calea celor stricaţi este pietroasă. –“
Proverbe 13:15
Sunt oameni care se întreabă cu nedumerire de ce întâmpină atât de multe
greutăţi şi probleme pe calea vieţii lor.

Este adevărat că însăşi calea creştinului este presărată deseori cu piedici
care îngreunează serios înaintarea spre
cer. Însă, aceste piedici au de regulă cauze exterioare, determinate de atitudinea
celor împotrivitori principiilor sănătoase
ale Cuvântului lui Dumnezeu pe care le
promovează cel credincios, iar prezenţa
acestora nu pot opri parcursul spre cer,
ba dimpotrivă, copiii lui Dumnezeu le
privesc ca pe nişte provocări ale
credinţei, stimulându-i să lupte cu şi mai
mare curaj.
În cazul unei persoane care nu trăieşte după voia lui Dumnezeu, cauzele
piedicilor in viaţă sunt determinate de ea
însăşi. Adică motivul pentru care ai atât
de multe probleme eşti tu însuţi şi faptul
că ai ales să mergi pe un asemenea
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şi vor exista la fel de multe probleme.
Ba chiar cea ce este şi mai rău, stă în
faptul că finalul drumului pe care
merge cel rău este groaznic în
comparaţie cu dificultăţile de pe
drum.
Dacă un copil al lui Dumnezeu
poate întâmpina piedicile de pe drum cu
nădejdea că la sfârşitul acestuia îl
aşteaptă un început glorios, omul care
nu trăieşte în voia lui Dumnezeu nu are
nicio speranţă sau are o nădejde falsă.
Singura soluţie a celor care încă umblă pe căile pietroase ale păcatului este
să înceteze să mai meargă pe ele. Recunoaşterea, renunţarea la drumul păcatului, aşezarea sub crucea lui Cristos,
ascultarea şi dependenţa exclusivă de
El, vor duce la aşezarea fiecăruia pe un
drum nou, netezit de însuşi Domnul,
care se va oferi să ne însoţească până la
capătul călătoriei noastre.
„Recunoaşte-L în toate căile tale, şi
El îţi va netezi cărările.“ (Proverbe
3:6)
„„Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma
uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de
fier.“ (Isaia 45:2)

“Finis Jennings Dake (1902-1987) a
examinat întreaga biblie și a cuprins-o
în statistici. Conform calculelor lui, în
Biblie există 6408 de afirmații profetice,
dintre care 3268 s-au împlinit ad litteram și în mod demonstrabil.”
Prof. dr. Werner Gitt

“Ținta poruncii este dragostea, care
vine dintr-o inimă curată, dintr-un
cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.” (1 Tim. 1,5)
În mod normal, creștinii ar trebui să
manifeste prin întreaga lor ființă această
dragoste și milă de care au avut ei înșiși
parte, să își iubească frații de credință și
semenii. Friedrich von Bodelschwingh
a spus: “Lasă ca perceperea cu dragoste
a tuturor lucrurilor să fie împlinirea vie-

“Problema luminii noastre nu este
energia atomică, ci inima oamenilor.”
Albert Einstein
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drum.
Pe drumul păcatului şi al neascultării
nu vei avea parte decât de gropi adânci
şi bolovani uriaşi aşezaţi chiar de tine
însuţi acolo.
Nu este de mirare că oamenii care
refuză cu ostentaţie să se ghideze după
principiile Cuvântului şi adoptă mai
degrabă gândirea stricată şi otrăvită a
lumii, sunt cei mai împovăraţi.
În jurul nostru, oamenii nu fac decât
să plângă cu privire la cât de grea este
viaţa şi cât de dificile sunt căile pe care
le au de parcurs. Însă nu îşi dau seama
că netrăind sub călăuzirea Domnului, ei
înşişi şi-au presărat bolovani în calea
lor.
Calea creştinului, chiar dacă pe alocuri este anevoioasă şi grea, este parcursă sub ochii Domnului. Tocmai de aceea, când traseul este dificil, Domnul
însuşi netezeşte drumul sub paşii noştri,
făcându-ne loc să înaintăm cu uşurinţă.
În asemenea situaţii, copilul Domnului se bucură de încurajare, de ştergerea
lacrimilor, de sfat şi ajutor de sus. Dar
cine să vină în sprijinul celui care trăieşte fără să asculte de Dumnezeu? Cine
să-i sară în ajutor necredinciosului? Cine să-i ofere călăuzire şi sfat celui rău?
Din acest motiv, pe calea necredinciosului va fi întotdeauna la fel de greu

pastor Daniel Chereji

continuare pagina 4

… A răsărit soarele... și m-aș fi simțit
atât de binecuvântată dacă ar fi ajuns
până la mine razele-i mângâietoare... dar
pâcla groasă de nori stătea compactă între mine și senin...
Lăsându-mi un gol în stomac, s-a desprins brusc de pământ și-ntr-o linie ascendentă zbura victorios spre înălțimi...
și dacă la început, prin hublouri vedeam
atmosfera înnourată, după ce am străpuns fumul norilor cenușii, o lumină
caldă și veselă ne inunda fețele... și inimile...
E fascinant să zbori... chiar și într-un
avion... să simți libertatea... că nu te mai
strânge spațiul și nu-ți mai sunt lipite picioarele de pământ “…El a făcut cerurile și pământul… El ține credincioșia
în veci.” Ps 146:6
Să fii copilul Dumnezeului atotputernic, măreț… copilul Dumnezeului credincios care ține în mâinile Lui binecuvântate întreg universul… iată ce e cu
adevărat minunat!
„El socoteşte numărul stelelor şi le
dă nume la toate. Mare este Domnul
nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.” (Psalmul 147:4-5)
Mă gândesc că norii groși de încercări
și necazuri care de atâtea ori ne fac să
ținem ochii spre pământ în loc să-i ridicăm spre cer, nu pot să alunge seninul
și lumina din sufletul legat de Dumnezeu… Și nouă ne e greu să ne desprindem de pământ… uneori n-avem îndrăzneala să privim lucrurile importante…
să uităm de “urgentul” și “neapăratul”
lumii zbuciumate și aglomerate.
Cuvântul Domnului este hrană pentru
sufletele noastre… înseamnă viață… înseamnă trăire în curăție și-n voia Creatorului. Ps 119:11
Ne place să privim atâtea lucruri în

jurul nostru… ne place să călătorim în
multe locuri… să vedem natura, orașe
moderne și civilizate, clădiri care ți se
par a fi construite pentru alte lumi… ne
simțim bine să vedem mult… să cunoaștem mult și totuși, golul din noi nu poate
fi umplut numai cu Legea Domnului.
„Totdeauna mi se topeşte sufletul de
dor după legile Tale.” (Psalmi 119:20)
„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmi
119:18)
Așa, printre zâmbete și suspine, bucurii și necazuri, viața noastră telurică
se desfășoară… ca un zbor… uneori
prin pâcla deasă de nori, alteori mângâiați de razele calde și strălucitoare ale
Soarelui… Și trecători fiind pe pământ,
ne vom muta acolo unde în prezența
Domnului vom gusta deplina fericire și
împlinire… și nimic nu ne va mai face
să vărsăm lacrimi sau să fim întristați…
pentru că vom fi cu Domnul nostru pentru veșnicie …
Camelia Sabău
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