Dor de cer

Am un prieten care locuieşte
în străinătate şi atunci când vine în  
ţară merge la Piaţa Mică, îşi cumpără
mici, îşi cumpără brânză, îşi cumpără
langoş cu usturoi şi alte lucruri pe
care nu le găseşte acolo unde trăieşte.
După ce gustă din toate, răsuflă uşurat
şi spune „mi-a fost tare dor”. Care este
dorul care te-a copleşit ultima oară?
Unora le este dor de părinţi, altora le
este dor de locurile natale, sunt persoane care vor mărturisi că le este dor
de un anumit fel de mâncare.
Sperănţenii care trăiesc pe alte
meleaguri îmi mărturisesc adesea că le
este dor de biserică. Zilele trecute am
primit un mesaj de la familia Tomuş
care este la copii în America şi spunea
că ne urmăreşte pe internet dar le este
tare dor de biserica. Fiecare om poate
avea dorul lui însă credincioşii au un
dor comun şi acesta este dorul de cer.
Poate vei spune: „dar cum să-mi fie
dor de cer când nu am fost niciodată
acolo?”.
Nu ştiu de ce creştinilor le este
dor de un loc pe care nu l-au văzut,
însă ştiu că dorul de cer este o realitate. Lor le este dor de un loc pe care
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îl văd prin credinţă, un loc despre care
adesea le-a vorbit Domnul Isus.
Un om cu mare dor de cer a
fost şi apostolul Pavel care la un moment dat spune:  aş dori să mă mut şi
să fiu împreună cu Cristos. Poate că
unii se întreabă de ce credincioşilor
le este dor de cer. Motivele sunt multiple. Ne este dor de cer deoarece acolo este cu mult mai bine, după cum
afirmă apostolul Pavel. Cerul este
un loc al perfecţiunii şi noi oameni
imperfecţi datorită cădereii, care
trăim într-o lume imperfectă, tânjim
după perfecţiune şi de aceea ne este
dor de cer. Un alt motiv pentru care
ne este dor de cer este că în cer avem

Filipeni 1:23
Aş dori să mă mut şi să fiu
împreună cu Hristos

persoane dragi care au plecat mai
devreme. Unii au părinţi, alţii copii,
alţii prieteni. În cei 17 ani de slujire la
Biserica Speranţa am avut mulţi colaboratori, iar unii dintre ei au plecat
la Domnul. Nu de puţine ori mi-e dor
de ei şi implicit mi-e dor de cer pentru
că ei sunt acolo. Nu în ultimul rând
dorul de cer are de-a face cu prezenţa
Domnului Isus. Pavel spune că ar dori
să fie cu Cristos. Ne este dor de cer
pentru că ne este dor de Cristos, ne
este dor să-I vedem faţa, să-I întâlnim
privirea blândă, să-L vedem în toată
splendoarea Lui. De aceea ne este dor
de cer, pentru că cerul este Casa Lui
Cristos.
O întrebare importantă pe care
trebuie să ne-o punem adesea are de-a

face cu intensitatea acestei dorinţe:
Cât de dor îmi este de cer? Oare nu
cumva am ajuns să iubesc aşa de mult
pământul încât s-a stins dorul de cer?
Dorul de cer este important deoarece
mă ajută să înţeleg ce este cu adevărat
important în această viaţă, ce contează
cu adevărat.
Poetul cântării spune: „Mi-e
dor de Tine Doamne stăpânul meu
preasfânt, ce-aş face fără tine pe-acest
străin pământ”.  Faptul că ne este dor
de cer nu înseamnă că nu ştim să
ne bucurăm de ceea ce ne dă Domnul aici pe pământ. Rugăciunea mea
pentru noi este ca să iubim cerul şi să
învăţăm tot mai mult cu dor de cer.
Păstor Romică Iuga

Psalmul 37:4
"Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi
va da tot ce-ţi doreşte inima." Este un
verset cu adevarat special pentru mine
pentru că vorbeşte despre preocuparea ideală pentru fiecare dintre noi.
Consider că într-o lume în care
toţi sunt într-o căutare, doresc să facă
doar ce le place şi sunt preocupaţi să

obţină orice, indiferent de comportament, Biblia ne arată adevarata cale:
având pe Dumnezeu ca centru al
plăcerii noastre, El se va îngriji de
noi.
			
Vlad Crişan
Galateni 6:9
E unul din versetele mele preferate:
"Să nu obosim în facerea binelui;
căci, la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală."
Acest verset este atât de complex încât se explică singur, nu mai
are nevoie de nici un comentariu.
			
Doroteea Iuga

Maxime

“ Viaţa în eternitate depaşeşte toate limitele vieţii de pe pământ”
“ Slavă Domnului pentru Cer !..acesta
este locul unde totul va fi indreptat”
“ În Rai, Dumnezeu va dezvălui ceea ce
pe pământ a ales să ascundă”

Cartea “Sursa tăriei mele”
este o carte emoţionantă şi personală
despre puterea lui Cristos de a-i
mângâia pe cei ce suferă şi de a-i elibera pe cei împovăraţi. Împărtăşind propria călătorie a suferinţei emoţionale,
Charles Stanley oferă principii biblice
care te vor ajuta:
- să învingi suferinţa, nesiguranţa,
frustrarea şi înstrăinarea;
- să înţelegi felul în care poverile emoţionale îti presează şi îţi
delimitează alegerile în viaţă;
- să îţi confrunţi amintirile dureroase
ale trecutului;
- să găseşti vindecare şi speranţă în
promisiunile lui Dumnezeu;
Dacă tânjeşti după o viaţă
împlinită şi liberă în fiecare zi, acest
ghid practic te poate ajuta să-ţi descoperi libertatea în Cristos.

“ Raiul nu este o stare sau o condiţie, ci
este un loc real. Domnul Isus a zis
< În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.
Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc
să vă pregătesc un loc. > Ioan 14:2
“ Cerul nu este locul pentru odihna
eternă ci pentru viaţa eternă”
Charles Stanley: “Indiferent cine
suntem noi astăzi, suntem săraci sau ducem lipsă - într-un fel sau altul,
suntem captivi amintirilor trecutului şi aşteptărilor limitate pe care le
avem pentru viitorul nostru. Dacă nu
suntem dispuşi să ne confruntăm cu
experienţele dureroase pe care viaţa
ni le aduce în cale, suferinţa devine o
povară şi o rană a inimii. Astăzi este
ziua în care Îi poţi cere Domnului Isus
sa te elibereze de povara cea grea pe
care o porţi în inima.”

Studiu biblic
03.10.2010
Misiunea transculturală
Fapte 13:1-12 Romani 1:14-17
10.10.2010
Plantarea de biserici noi
Fapte 14:1-27 Romani 15:20-21
17.10.2010
Rezolvarea conflictelor
Fapte 15:1-29 Fil 3:15-16
24.10.2010
Misiunea din Filipi
Fapte 16:16-40 Fapte 16:33-34
31.10.2010
Misiunea din Tesalonic
Fapte 17:1-9 1Tes 2:13-14

Anunţuri:

În zilele de 14 şi 15 Octombrie 2010 Biserica Baptistă Speranţa
în parteneriat cu Saddleback Church
din Lake Forest, California păstorită
de Rick Warren, considerat unul
din cei mai influenţi păstori baptişti
din Statele Unite, organizează o
conferinţă pe tema  „Cum să creşti o
biserică sănătoasă care să sporească
numeric”? Conferinţa aceasta este
prima dintr-o serie de conferinţe care
vor avea loc în următorii 3 ani.
Care va fi programul?
-14.10.2010 - 15.30 – 20.30                             
va fi şi o pauză de gustare
-15.10.2010 - 15.30 – 20.30                      
va fi şi o pauză de gustare
Conferinţa este nu doar pentru păstori, ci şi pentru cei care sunt
implicaţi în slujire în vreun domeniu
din biserică.
-10.10.2010 invitaţi speciali de la  
Oradea
-22-24.10.2010 - aniversarea a 20 de
ani   de la înfiinţarea liceului baptist
Alexa Popovici
-26.10.2010 - plecarea unui grup în
Israel
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