„Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut”

E

xistenţa lui Dumnezeu nu poate
fi demostrată sau negată. Chiar
Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credinţă că Dumnezeu există.
„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim
plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că-i
răsplăteşte pe cei ce-L caută.”(Evrei 11:6)
Dacă ar dori, Dumnezeu ar putea pur şi
simplu să apară în faţa întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar
face acest lucru, nu am mai avea nevoie de
credinţă. „Toma, i-a zis Isus, pentru că
M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au
văzut, şi au crezut.”(Ioan 20:29)
Privind la stele, înţelegând mărimea
universului, văzând minunile naturii şi
frumuseţea unui asfinţit de soare-toate acestea arată către un Dumnezeu Creator.
Şi dacă aceste dovezi nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile
noastre inimi. Eclesiastru 3:11 ne spune:
„...a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei...”. Există ceva în adâncul fiinţei noastre care recunoaşte că viaţa nu se sfârşeşte

(Ioan 20:29)
aici pe pământ şi că nu aparţinem acestei
lumi pentru totdeauna.
Atunci când zile la rând nu ai pe masă
decât ceai şi pâine (o mamă cu doi copii)
şi deodată cineva îţi bate la uşă şi se oferă să
te împrumute cu câţiva bănuţi ca să ai ce
pune pe masă o săptămână; atunci când
singura sursă de căldură îţi este un calorifer electric (care consumă foarte mult) care
din mare necesitate trebuie să funcţioneze
tot timpul şi cineva face ca contorul de
curent să se blocheze pentru 2-3 luni;
atunci când fiecare membru din familie avea doar 1-2 perechi de pantaloni şi cineva
se găseşte să-ţi ofere o geantă de haine noi;
atunci când pleci singură într-o lume plină de străini, unde ajungi la un moment
dat să fi dat afară în stradă şi cineva îşi face
milă de tine şi te ajută să ieşi din necaz,
nu poţi să nu crezi că există Dumnezeu care
poartă de grijă fiecăruia, care trimite pe un
cineva atunci când trebuie şi cu ce trebuie
pentru ca eu şi tu să mergem mai departe,
să nu rămânem căzuţi, istoviţi la pământ.
Mioara şi Mihai Dumitru

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine

D

acă citim biblia îl vom cunoaşte tot mai bine pe Dumnezeu şi cum doreşte El să
acţioneze în viaţa noastră. Dumnezeu ne
iubeşte. Cel mai frumos lucru este că
Dumnezeu ne-a trimis un Salvator pentru noi oamenii, pe Domnul nostru Isus
Cristos. Acum pe 6 ianuarie 2010 se împlinesc 2 ani de cnd m-am împăcat cu
Dumnezeu. E atât de minunat pe cale cu
Domnul! Mă încred în Dumnezeu şi în
Salvatorul meu. El ne spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine”(Isaia 41:10).

Este atât de frumos să ştiu că El este cu
mine! Ce minunat este să ai un tată cum
este Dumnezeul nostru.
„Nimeni nu este sfânt ca Domnul;
Nu este alt Dumnezeu decât Tine; Nu
este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru”.
(1Samuel 2:2).
Laudă şi slavă îţi aduc Tată, că mai
pus cu picioarele pe stâncă, îmi dai
atâtea binecuvântări zi de zi şi am cuvântul Tău ca hrană spirituală. Binecuvântat
să fi Tu în veci de veci. Amin.
Negreanu Elena
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CASA DE
RUGĂCIUNE
pastor Daniel Chereji

„Şi le-a zis: «Este scris:
Casa Mea va fi o casă de rugăciune…»”
(Luca 19:46)

I

maginea unei biserici care se roagă nu are termeni de comparaţie
cu nici un alt lucru de pe pământ.
Noi încercăm să facem din Casa Domnului o casă de predicare, o casă de cântare, o casă a studiului, iar unii merg
până acolo încât au tupeul să o transforme într-o casă de divertisment, însă dorinţa aprinsă a lui Dumnezeu a fost ca
aceasta să fie prin excelenţă o casă de rugăciune.
O biserică în rugăciune exprimă cel
mai bine starea de dependenţă faţă de
Domnul ei.
Biserica aşezată în genunchi creează
premisele cele mai favorabile unor victorii spirituale viitoare.
Biserica adunată la rugăciune este do-

vada clară a faptului că aceasta ştie să-şi
folosească cele mai redutabile arme care
i-au fost date pentru a lupta cu puterile
şi domniile de pe tărâmul lumii spirituale.
Rugăciunea bisericii, departe de a
împărţi şi dezbina, adună împreună oameni care de altfel n-au prea multe preocupări asemănătoare, însă când strigă
împreună către Domnul unitatea este
deplină.
Entuziasmul, frenezia, bucuria şi
duhul care străbate
Continuare pag. 2
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biserica la rugăciune te lasă indiferent doar dacă nu eşti acolo.
Pentru cei prezenţi însă, este evident că cerul a coborât în mijlocul lor, iar fiecare privire şi atingere,
pare o îmbrăţişare cu îngerii.
Participarea la rugăciunea bisericii
nu te lasă la fel. Din multe privinţe rămâi
acelaşi dar spiritul tău nu va mai fi niciodată cum a fost.
După ce te-ai rugat cu întreaga biserică, luptele par mai uşor de câştigat, problemele deşi aceleaşi, par inofensive, iar
obstacolele devin mai mici pe lângă măreţia şi puterea Dumnezeului pe care-L
descoperim când stăm de vorbă cu El.
Iar pe lângă toate acestea, putem privi
în urmă cu mândrie şi satisfacţie, deoarece
am redat Casei Domnului statutul pe care
l-a intenţionat Domnul ei să-l aibă: acela
de Casă de Rugăciune.

ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Vineri
- ora 18 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 9 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9,30 Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
ÎNMORMÂNTĂ
ÎNMORMÂNTĂRI

Amintim bisericii că în această săptămână două dintre surorile din biserică
au plecat la Domnul.
Sora FULOP FLOARE a fost înmormântată marţi, iar sora PĂCURAR IULIANA a fost înmormântată sâmbătă.
Dumnezeu să-i cerceteze cu mântuire pe cei din familiile celor două surori.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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„Vă îndemn dar, înainte de
toate, să faceţi rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii”
1 Timotei(2:1)
Cum nu poţi trăi fără aer şi soare,
Fără de rugăciune şi sufletul tău
moare.
Înalţă rugăciunea la tronul sfânt de har
Şi crede că puterea ei nu are hotar.
Îl laudă pe Domnul fiind mulţumitor
Te roagă cu iubire când trănile te dor
Pentru cei ce-ţi făcură în suflet rana
grea
Căci li ei au nevoie de rugăciunea ta.
Te roagă pentru fraţii ce urcă la amvon
Să predice Cuvântul cum vrea al vieţii
Domn
Te roagă pentru pastori, pentru
misionari,
Căci mare le e lupta şi mulţi le sunt
duşmani.
Te roagă pentru toţi cei ce sunt în casa ta
Şi nu doresc ei calea cea dreptă a urma
Căci Dumnezeu aude când cauţi
ajutor
Cănd plângi pentru copilul ce nu-i
ascultător.
Te roagă pentru ţara în care locuieşti
Pentru ceu puşi în frunte, pentru a-i ei
aleşi
Dar mai întâi de toate pentru fiinţa ei
S-o poţi păstra curată, s-audă vocea Sa.
Rodica Paşca
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Aşteptare
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O
zi mărturiseşte alteia acest lucru, o noapte dă
de ştire alteia despre El şi aceasta fără vorbe,
fără cuvinte ale căror sunet să fie auzit.”
(Ps.19:1-3)

P

rin înţelepciunea şi atotputernicia
braţului Său, Dumnezeu a creat
cerul şi pământul, universul întreg, tot ce ne înconjoară este opera creaţiei
Sale. Încă din veşnicie ne-a ales să fim copii
de Dumnezeu, ne-a aşezat în lumea aceasta
spre Slava şi gloria Sa. Pe Isus Cristos singurul Său fiu L-a dezbrăcat de slavă, L-a întrupat şi L-a trimis în lumea noastră având
chipul unui copilaş născut din fecioara Maria. Isus Cristos cât a trăit pe pământ a ascultat de Tatăl ceresc şi a împlinit voia
acestuia, copiii erau fericiţi îm prezenţa lui
Isus Cristos, s-au bucurat de braţele Sale,
păcătoşii respinşi de societatea în care trăiau,
erau primiţi la picioarele Sale. Oamenii a-

păsaţi de necazuri găseau mângâiere în părtăşie cu El, bolnavii erau vindecaţi prin Cuvântul Său. Pentru ca noi să fim salvaţi de
la moarte veşnică, s-a făcut blestem pentru
noi şi ne-a răscumpărat cu preţ de sânge pe
crucea de la Golgota, a murit pentru noi, a
înviat, învingând moatea şi diavolul. Prin
învierea Sa noi suntem moştenitori ai unei
împărăţii veşnice alături de El. Cerul şi pământul spun slava lui Dumnezeu şi o zi istoriseşte alteia despre El, fără cuvinte, fără
sunete care să fie auzite. În prag de an nou
ecoul colindelor mai vibrează în harfa inimilor noastre. Copleşiţi de măreţia şi bunătatea Tatălui nostru ceresc, noi copiii Săi răscumpăraţi prin singurul Său fiu, să-i dăruim
fiinţele noastre, vieţile noastre, să-L onorăm
printr-o trăire sfântă şi curată, împlinind cu
credincioşie planul Său şi voia Sa. Pentru că
venirea Lui pe norii cerului este aproape, să
fim gata pregătiţi ca la sunetul trâmbiţei să
întâmpinăm cu inimile pline de bucuria
mântuirii pe Mirele nostru drag. Amin.
Maria Ciobanu

Mâna cea mai demnă de Cartea Recordurilor

D

e multe ori, mânaţi de valurile
vieţii, uităm adesea cât de măreţ e Dumnezeu. Mâna şi priceperea Lui ajung întotdeauna dincolo de
locul în care mâinile noastre se opresc neputincioase şi se ridică cu speranţă către El.
Poate şi de aceea El ne zguduie de multe
ori prin decesul cuiva drag, un accident, o
boală gravă sau alte încercări.
În momente dificile ne amintim de
Dumnezeu. Atunci ştim că El e singura
noastră speranţă, Singurul care are rezolvarea în mâna Lui.
De ce oare n-am recunoaşte aceste lucruri în fiecare zi a vieţii noastre? Să nu-L
lăsăm pe El într-un colţ al sufletului, cineva
la care să apelăm doar în momentele dificile.
Să-L adorăm zilnic, să ne încredem total în
El mereu, să ne odihnim pe braţul Lui, care
nu oboseşte să ne ţină pe toţi, şi atunci vom
găsi puterea de a înfrunta fiecare zi cu cre-

dinţă, puterea de a merge mai departe, de a
trece cu faţa senină peste orice necaz.
Dacă apelăm la Dumnezeu doar în momentele dificile ce fel de creştini suntem
noi? Ce spun apropiaţii noştri despre noi?
Suntem creştini de ocazie sau vedem mâna lui Dumnezeu în tot ceea ce ni se întâmplă şi recunoscători pentru bune sau
rele, mulţumim din suflet lui Dumnezeu
şi suntem o mărturie autentică pentru cei
din jurul nostru.
Mâna Lui ajunge mereu unde noi nu
mai putem face nimic şi de aceea trebuie
să-i fim credincioşi şi să-L lăudăm întotdeauna. În viaţa mea mâna Lui deţine recordul absolut în tot ceea ce mi s-a întâmplat
în toate domeniile vieţii mele, îi mulţumesc şi vreau să rămân sub mâna Lui toate
zilele vieţii mele. Dar pentru tine mâna lui
Dumnezeu până unde se întinde?
Aurelia Modoc
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