VIS DE PRIMĂVARĂ

E linişte şi o tăcere deplină. Sunt pe
tărâmul gândurilor şi al speranţelor închipuite. Se aud nişte acorduri muzicale
– un mic concert al unor păsărele vesele.
Cling! Cling!- sună un clopoţel, e micul
ghiocel; a venit să vestească că e din nou
primăvară. Ninge cu petale şi totul înfloreşte în mii de culori. Dacă în locul
lor ar fi acorduri muzicale am asculta
cea mai frumoasă simfonie. Dacă vezi
că soarele surâde, dacă simţi miros de
ghiocei, dacă auzi ciripit de păsărele,
înseamnă că a venit primăvara. Bucuria
naturii inundă sufletele noastre. Cine
~ Cel credincios este mai bogat decât
orice om bogat.
Sf. Chiril al Ierusalimului
~ Dacă credința este dreaptă, și viața
este dreaptă.
Sf. Ioan Gură de Aur
~ Ascultarea este scara cea mai scurtă
către cer.
Sf. Vasile cel Mare
Biserica Creştină Baptistă
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poate să reziste sentimentelor de fericire
pe care le simţim atunci când participăm
la renaşterea ei. Toate aceste frumuseţi
le-a creat Dumnezeu într-o armonie perfectă pentru că în toate se vede puterea
Lui.
Mă urc pe dealul visurilor mele şi acolo Te găsesc pe Tine. Cu Tine e bucurie, e pace, e linişte. Tu ne înveţi să visăm departe, iar apoi ne ghidezi cum să
ne trăim viaţa. Cuvântul Tău e balsamul
sufletelor noastre. Tu ne înveţi în fiecare
zi să iubim, să zidim, să oferim, să iertăm, să fim lumini în întuneric.
,,Deci ca unii care, prin ascultarea de
adevăr, v-aţi curăţat sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe
alţii, din toată inima” (1 Petru 1:22 ).
Trăind împreună cu Tine, fiecare zi din
viaţa mea e o nouă primăvară.
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”Dar cetăţenia noastră este în
ceruri, de unde şi aşteptăm ca
Mântuitor pe Domnul
Isus Hristos.”
Filipeni 3:20

Anca Purcar
~ Nici un îndemn nu poate fi mai bun
decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta
Scriptură.
Origen
~ Eu nu aș fi nimic, Doamne, dacă Tu
n-ai fi în mine !
Fer. Augustin

ATENŢIE,
CÂINE RĂU

~ Mintea curată este scaun al lui
Dumnezeu.
Evagrie Monahul
Anunţuri

„Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă
de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia!“
Filipeni 3:2

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 18.00 Întâlnire familiile tinere
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 13.00 ÎntâlniredetineretZiuaCurățeniei
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

La prima impresie titlul poate părea
un avertisment care are în vedere hoardele de maidanezi care se plimbă nestingheriţi prin marile oraşe ale ţării.
De fapt el este inspirat din atenţionarea apostolului Pavel cu privire la

învăţătorii falşi, a căror „muşcătură” era
mult mai periculoasă decât a unui câine
vagabond.
Interesat să apere cu tărie Biserica
Domnului, apostolul lansează acest
avertisment dur, prin care vrea să scoată
în evidenţă pericolul pe care îl reprezintă oamenii care promovau o învăţătură distorsionată cu privire la credinţa
creştină.
În cazul Bisericii din Filipi era vorba
despre aşa zişii iudaizatori care afirmau
cu neruşinare că pentru a fi mântuit, pe
lângă credinţa în Cristos mai este nevoie
de tăierea împrejur precum şi de respectarea riguroasă a ritualurilor vechi testamentare.
Propagarea unor astfel de idei,
străine în totalitate de mesajul
Continuare pag. 2

plinire pentru mântuirea noastră.
Biserica lui Cristos se poate păzi
de astfel de învăţături şi de asemenea
învăţători umblând într-o cât mai
strânsă părtăşie cu Domnul şi cu
Cuvântul Lui. De asemenea, umblarea în părtăşie cu copiii Domnului
este esenţială pentru a ne păstra neatinşi
de atacurile propagatorilor de neadevăruri împachetate frumos.
Stând cu toţii împreună în jurul
Domnului, ne putem da seama că oamenii Domnului nu doar vorbesc Cuvântul,
ci au capacitatea să-l întrupeze în viaţa
de fiecare zi, trăindu-l în mod autentic.
Doar în comunitatea sfinţilor ne putem verifica ideile şi le putem corecta
sub dreapta îndrumare şi călăuzire a Duhului Sfânt.
Tocmai de aceea, avertismentul apostolului rămâne valabil pentru biserică în orice epocă s-ar afla. Păziţi-vă de
câini, muşcătura lor vă poate fi fatală.

Primăvara, cu efervescenţa ei solară,
arată în fiecare trecere dinspre tenebrele
iernii spre o realitate dincolo de
ceea ce ne captează privirea.
Rezonând cu o stare de
beatitudine a inimii, arată
spre regenerarea sufletului
nostru răscumpărat de sub
imperiul păcatului cu tenebrele-i otrăvite, dezolante.
2 Corinteni 5:17-19 ”Căci,
dacă este cineva în Hristos, este o
făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi
s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi. Şi toate lucrurile acestea

sunt de la Dumnezeu, care ne-a
împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a
încredinţat slujba împăcării; că
adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu
Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi
ne-a încredinţat nouă
propovăduirea acestei
împăcări.”

2

Continuare din pag.1

Evangheliei, nu a făcut decât să strecoare îndoială, rumoare şi confuzie printre credincioşii sinceri dar în acelaşi
timp începători pe drumul credinţei.
Un astfel de pericol a fost prezent pe
tot parcursul existenţei bisericii de la începutul ei şi până în zilele noastre, cu
menţiunea că din când în când s-au
schimbat câinii.
Într-adevăr, nu de puţine ori Bisericii
Domnului i se dă târcoale de oameni care nu dau socoteală în faţa nimănui şi nu
stau sub nicio autoritate, nici omenească
dar nici a lui Dumnezeu. Aceşti oameni
sunt asemănaţi cu câinii, deoarece nu au
natura schimbată, nu trăiesc după Cuvânt, nu au o comunitate sănătoasă de
care să depindă, sunt incapabili să producă lucruri bune iar amestecul lor în
viaţa bisericii este întotdeauna o sursă
de scandal care lasă în urmă victime.
Indiferent de natura şi aspectele învăţăturilor pe care le promovează, acestea
sunt străine de adevărul Scripturii ca întreg, iar susţinerea lor nu face decât să
atenteze la minunata şi desăvârşita lucrare pe care Cristos a dus-o la înde-
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Amalia Lupu

CREDINŢĂ „...DE ULTIMĂ GENERAŢIE”!
“…când va veni Fiul omului, va găsi
El credinţă pe pământ?”
Luca 18:8
Tot mai des auzim această expresie
care atrage atenţia spre caracterul spectaculos, şi calitativ al diverselor produse
aflate pe piaţă. Auzim despre maşini de
ultimă generaţie, telefoane de ultimă
generaţie, tablete de ultimă generaţie,
telefoanelor va trebui să se repoziţiosisteme audio-video de ultimă generaţie.
neze şi alte tehnologii uluitoare vor lua
Ceea ce cu puţin timp în urmă se obţinea
locul celor pe care astăzi le considerăm
prin procedee şi cu unelte rudimentare,
fantastice.
astăzi este înlocuit cu tehnologii care
Chiar şi pe plan spiritual există această
pur şi simplu te lasă cu gura căscată.
tendinţă de a apărea pe „piaţa” religiei
Este simplu să priveşti la rapiditatea cu
tot felul de expresii ale credinţei adapcare tehnologia avansează dezvoltând
tate cerinţelor moderne. Este adevărat că
într-un ritm ameţitor noi tehnologii tot
Biserica lui Isus Cristos întotdeauna a
mai performante prin care să crează luştiut să se adapteze culturii dar fără a
cruri tot mai sofisticate. Reţeta succesuface compromisuri la nivel de învăţătură
lui mai include şi o promovare media
sau practică. Cum poţi distinge credinţa
bine dichisită pentru ca în cel mai scurt
veritabilă dintre atâtea falsuri? Marele
timp să ajungă în mâinile noastre şi mai
paradox în privinţa credinţei de ultimă
ales în inimile noastre oferindu-ne falsa
generaţie este tocmai faptul că ea nu are
impresie că aceste jucării, de ultimă
nevoie de transformări fundamentale
generaţie ne pot da satisfacţia pe care
odată cu trecerea timpului. Credinţa de
ne-o dorim.
ultimă generaţie, este defapt credinţa
M-am gândit zilele acestea cât de uşor
care este practicată şi promovată de prine putem lăsa păcăliţi de sistemul lumii
ma generaţie de creştini. Cu cât credinţa
care captează atenţia şi simţurile noasnoastră va semăna mai mult cu a lor, cu
tre. Ne ocupăm, poate mai mult decât
atât vom putea pretinde că într-adevăr
necesar mâinile, mintea, timpul şi mai
avem o credinţă de ultimă generaţie. Mă
ales inima cu lucruri care „sclipesc” dar
bucur să fiu printre cei care au o credinţă
care nu „hrănesc”! Recent am auzit
de calitate, plină de viaţă adevărată, de
despre o iniţiativă legislativă la nivel de
pace. Credinţa care oferă răspunsuri reaUniune Europeană prin care se doreşte
le şi soluţia salvatoare pentru sufletele
impunerea unei legi prin care să se ceară
împovărate de păcat. Mă bucur că am
trecerea la un singur tip de încărcătoare
primit credinţa „de ultimă generaţie” şi
de telefoane pentru toate tipurile de teleîmi doresc să fac parte din ultima gefoane. Până în anul 2017, toate ţările
neraţie a oamenilor credinţei. Vino,
sunt obligate să aplice aceste prevederi.
Doamne Isuse!
Astfel se va rezolva problema tonelor de
Nicu Lăcătuş
deşeuri provenite anual din acest sector
la nivel de Uniune Europeană. Industria
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