Dumnezeu este tăria mea!

P

ot să spun lucrul acesta în orice
moment, pentru că Dumnezeu
îmi dă tăria şi forţa de a ieşi din
cele mai grele momente ale vieţii. Pot să
spun că Domnul mi-a fost alături în toate
zilele mele şi am simţit lucrul acesta în
fiecare clipă a vieţii mele. Sunt foarte
mulţumitoare pentru că binecuvântările
Lui sunt în viaţa mea.
Îi mulţumesc pentru că mâna Lui a
fost peste mine şi mi-a purtat de grijă
când am fost la Cluj pentru operaţie.
Am văzut atâţia oameni necăjiţi şi
supăraţi pentru rezultatele lor medicale.
Văzându-i pe ei aşa, îmi veneau şi mie
tot felul de gânduri, de teamă că s-ar
putea ca şi rezutatul meu să fie rău.
Eram îngrozită la câte am văzut acolo,
dar am început să mă rog Dumnezeului meu, să alunge gândurile
mele rele din minte. Am început
să gândesc pozitiv şi mi-am pus
toată încrederea în Domnul şi
Voia Lui să se facă. Rezultatele mele au fost bune şi
nu există nici un pericol
pentru sănătatea mea.

„Eu am
căutat pe
Dom nul
şi mi-a
răs puns:
m-a iz bă vit din
toa te
te merile
mele”
Ps. 34:4.

4

Dumnezeu îşi iubeşte copiii şi nu-i
părăseşte în vreme de necaz. Slavă Lui că
nici pe mine nu m-a părăsit şi pot acum să
spun: „Domnul e tăria mea!”, şi pot spune
în continuare lucrul acesta. Slăvit şi onorat să fie El pentru că a fost, este şi va fi
tăria mea! Amin!
Bianca Berchi
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pastor Daniel Chereji

„Eliab, fratele lui cel mai mare,
care-l auzise vorbind cu oamenii
aceştia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Şi a zis: „Pentru
ce te-ai pogorât tu, şi cui ai lăsat
acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc
eu mândria şi răutatea inimii. Teai pogorât ca să vezi lupta.”“

(1 Samuel 17:28)

C

u o nonşalanţă debordantă,
Eliab face afirmaţii gratuite şi
fără acoperire în privinţa fratelui său David.
Acesta nu putea fi acuzat nici de
mândrie şi nici de răutate, cu toate acestea se pare că fratelui său nu i-a fost jenă
absolut deloc să-i lipească această etichetă care nu i se potrivea nicicum.
Fără să ne dăm seama ne trezim că agăţăm etichete de gâtul altora cu o uşurinţă vulgară, şi nici măcar nu ne mai
obosim prea mult să cunoaştem persoana respectivă sau să ne gândim dacă acele etichete li se potrivesc sau nu într-adevăr.
Să ne gândim la faptul că Domnul
Isus era cel mai îndreptăţit să pună etichete oamenilor, dar n-a făcut acest lucru.

El a interacţionat cu oameni imorali,
cu femei stricate, cu ipocriţi, cu vameşi
şi cu trădători dar s-a ferit să le pună acestor oameni o etichetă anume.
Când le punem oamenilor o etichetă
îi reducem pur şi simplu la un singur atribut, de regulă negativ.
Totodată eticheta deja pusă ne determină să nu mai dorim să cunoaştem persoana respectivă, fapt care ne-ar da posibilitatea să aflăm lucruri noi despre ea,
informaţii care ar oferi cu siguranţă elemente necunoscute până atunci despre
caracterul, personalitatea şi problemele
acelui om.
Continuare pag. 2
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Etichetele ne fac să ne cunoaştem doar la suprafaţă şi poate de
aceea multe dintre relaţiile potenţiale rămân doar la nivelul de superficialitate sau tatonare.
Este bine, biblic şi omeneşte ca
să-i privim pe oameni ca şi oameni nu ca
şi pe un produs de care trebuie agăţată o
etichetă.
Oamenii nu sunt inerţi, ei se pot
schimba, se pot căi, îşi pot recunoaşte
greşelile, se pot pocăi şi pot trăi o viaţă
nouă.
Tocmai de aceea să ne ferim în a ne judeca unii pe alţii după o slăbiciune, după
vorbele altora, după o discuţie şi mai ales
după aparenţe.
Când vrei să cunoşti sincer pe cineva,
doreşte să ai părtăşie cu el, roagă-te cu el
şi pentru el, vorbiţi din Cuvânt, interacţionaţi, nu îl analiza de la distanţă, observă-i şi calităţile nu doar defectele şi mai
ales iubeşte-l, nu pentru că simţi nevoia
să-l iubeşti ci pentru că aşa ţi-a poruncit
Domnul tău.
Iar când vei mai fi ispitit să lipeşti etichete, nu uita că alţii vor observa ce fel de
meserie ţi-ai ales şi te vor numi ca atare.
ANUNŢURI
Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Biserică
Vineri
- ora 18 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 09 Şcoala Prorocilor
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
cu biserica
Membrii bisericii care au fost botezaţi la Biserica Biruinţa şi doresc să aibă CERTIFICAT
DE BOTEZ, să se adreseze fratelui pastor. Va
trebui să aveţi scrise numele complet, precum
şi data exactă a botezului (ziua, luna, anul).
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

2

Să nu uităm...
l Ferice de cine citeşte, şi de cei
ce ascultă cuvintele acestei proorocii,
şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci
vremea este aproape!
l Cine are urechi, să asculte ce
zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va
birui, nicidecum nu va fi vătămat de
a doua moarte”
l Cel ce şedea pe scaunul de
domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi. ” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de
crezut şi adevărate.
l Celui ce îi este sete, îi voi da să
bea fără plată din izvorul apei vieţii.
Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el
va fi fiul Meu.
l Iată, Eu vin curând; şi răsplata
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
după fapta lui.
ANUNŢ
PENTRU ŞCOALA PROROCILOR

Fratele profesor Mark Foster, care va
fi aici pentru cursul din 19-20 iunie, îi roaga pe studenţi să citească, să descopere ideea texelor şi principiile învăţate la cursul
de Hermeneutică pentru următoarele pasaje: Maru 8: 31-38 şi Efeseni 2:1-10.
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Pe calea credinţei
…în împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri!
(Fapte 14:22)

P

e drumul credinţei avem şi de
suferit, îmi spunea o soră dragă
mie. Creştinii născuţi din nou
sunt acei ce se supun autorităţii bibliei şi
slujesc pe Domnul Isus, ei se mulţumesc
dacă au cu ce să se hrănească şi cu ce să
se îmbrace (1 Timotei 6:8). Dar laudă
Lui că ne dă mai mult decât avem nevoie
şi ne binecuvântează zi de zi. Vorbirea
noastră unii cu alţii trebuie dreasă cu
sare, dar de multe ori nu este aşa şi
rănim, ba mai mult, dezamăgim. Dacă
semenii noştri ne dezamăgesc, să nu
uităm că avem credinţă-n Domnul nos-

tru Isus, care poate totul. Când ne
punem credinţa în Domnul ştim că El
nu dezamăgeşte niciodată. El are balsam
pentru orice rană, pentru orice suflet întristat sau îndurerat. Noi trebuie doar să
ne încredem în El.
Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a
vedea şi a trăi în lumina scripturii, deci
purtarea şi vorbirea noastră trebuie să fie
în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Îţi mulţumesc Domnul meu că
mă călăuzeşti, mă luminezi şi de la Tine
primesc zi de zi puterea de a merge mai
departe şi tot prin Tine sunt biruitoare
pentru că Tu ai biruit. Laudă şi slavă numelui Tău sfânt. Amin.
Elena Negrean

Glorie Ţie!

Î

ţi mulţumesc, în numele Domnului Isus Hristos, pentru revărsarea de har şi binecuvântare pe
care ai manifestat-o duminica trecută în
biserica noastră. Am fost copleşiţi de
prezenţa Ta, ne-ai umplut inimile de Tine şi de bucuria Ta. Prin Duhul Sfânt
ne-ai dat să gustăm din bunătatea Ta
divină. Prin credinţă ne-ai călăuzit paşii
la izvorul nesecat de har care este adăpostit în stânca mântuirii noastre în Domnul Isus Hristos.
Îţi mulţumim pentru toţi fraţii şi surorile noastre care au încheiat legământul cu Tine şi Te-au mărturisit în apa
botezului ca domn şi mântuitor personal. Glorie Ţie pentru aceasta! Mulţumim că adevărul Tău le-a cucerit inimile
şi s-au abandonat cu toţii în braţele Tale

de Dumnezeu şi fac parte din marea familie a copiilor de Dumnezeu răscumpăraţi cu însuşi viaţa Fiului Tău iubit.
Îţi mulţumim că planul măreţ de
mântuire a păcătoşilor îţi aparţine în totalitate. Îţi mulţumim că Te avem ca Tată şi împreună cu Domnul Isus Hristos
avem parte de viaţa veşnică şi suntem
moştenitori ai unei împărăţii veşnice pe
care nimeni şi nimic nu o poate zdruncina.
Mulţumim că Tu veghezi asupra
noastră, că prin Domnul Isus Hristos
prin sângele său ne asigură o protecţie
specială şi nimeni şi nimic nu ne poate
smulge din mâinile Tale.
Te slăvim şi binecuvântăm Numele Tău
Sfânt acum şi în vecii vecilor. Amin.
Maria Ciobanu
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