Apropierea de El îţi va revela într-un
mod mai autentic cunoaşterea Lui, îţi va
testa limitele proprii. Vulnerabilitatea cu
care poate te confrunţi uneori, ori sentimentul de inadecvare, neputinţa si frustrarea ce decurg din lipsa controlului
asupra unor evenimente din viaţa ta, pot
reprezenta nişte modalităţi de „şlefuire” a
caracterului tău. Etape în procesul tău de
maturizare. Metode prin care Tatăl tău
încearcă să te plăsmuiască asemeni chipului Său.
Nu fugi de angoasele tale, nu-ţi îngropa sentimentele! Confruntă-te cu realitatea prezentă a lucrurilor! Dumnezeu
aşteaptă să dai glas tumultului de sentimente înăbuşite, a neputinţelor, a temerilor din inima ta. Psalmul 51:16-17
Chiar dacă teama te copleşeşte, resursele tale interioare s-au epuizat, propriile
proptele de susţinere a eului tău au cedat,
nu deznădăjdui! Încercarea prin care treci,
propria ta neputinţă îţi dezvăluie adevărata ta identitate. Acesta este adevăratul
tău eu. Acesta eşti tu într-adevăr! Nu un
„eu” cosmetizat şi machiat! Rezultat din
îmbunătăţirea eforturilor proprii!
Dezgoleşte-ţi
sufletul înaintea Lui!
El te va călăuzi într-o direcţie nouă
ori harul său te va
susţine în această
perioadă. El nu te
va părăsi şi abandona niciodată.
Dă ghes sentimentelor înăbuşite
din inima ta! El tânjeşte şi adoră relaţia
cu tine şi va onora
transparenţa şi onestitatea ta! Comunică-I
frustrările tale! Dacă e
nevoie să plângi, fă-o!
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Caută răspunsuri! Nu rămâne blazat şi indiferent! Poziţia de neutralitate te va îndepărta de El! În schimb toată energia
consumată în găsirea unor răspunsuri, îi
va dezvălui Lui adevăratul tău interes în
cunoaşterea Lui.
Când lucrurile merg bine în viaţa noastră, nu suntem interesaţi să ne apropiem
de El! Crizele şi neputinţele noastre reprezintă platforma de pe care El poate lucra la
sfinţirea şi autenticitatea caracterului nostru. Romani 5:3-4, Evrei 12:10-11
Dacă ne oprim totuşi la limitările
noastre, avem o imagine dezechilibrată cu
privire la poziţia noastră în Cristos. Indiferent de văile pe care le traversăm, adevărata noastră identitate e definită de ceea
ce a făcut Domnul Isus pentru noi pe dealul Golgotei. 2Corinteni 4:7-11
Chiar dacă sentimentele cu care ne
confruntăm sunt sfâşietoare, să nu uităm
cî El a început în noi o lucrare! Se derulează un proces de maturizare care oricum
va fi dus la îndeplinire. Fie că ne place sau
nu acest aspect să ne „îmbibăm” mintea
cu Cuvântul Său şi să-l lăsăm pe Duhul
Său cel Sfânt să ne modeleze voinţa. Ioan
3:16, 1 Petru
6:13
El ne-a hărăzit fiecăruia
dintre noi o
viaţă îmbelşugată şi binecuvântată! El nu
va pregeta nici
o clipă să ne confere toate acestea
căci ne iubeşte necondiţionat şi fără
rezerve.
Leagă-ţi inima de
cer şi lasă-l pe Duhul
său cel Sfânt să-ţi dăruiască inima ta. Fii binecuvântat!
Claudia Hosu

An XI, nr. 485 din 14 martie 2010

UMBLAREA ÎN
ÎNŢELEPCIUNE
pastor Daniel Chereji

„Cine se încrede în
inima lui este un nebun,
dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.“

(Proverbe 28:26)

L

umea de astăzi este mai încrezătoare în propriile puteri ca
niciodată. Oamenii sunt învăţaţi să creadă în ei înşişi, să se bazeze
cât mai puţin pe cei din jurul lor şi să
încerce să răzbească în viaţă prin propriile forţe.
Există în acest fel o tendinţă de
proslăvire a sinelui şi o încredere fanatică
în tot ceea ce înseamnă înţelepciune şi
intuiţie omenească.
Am ridicat simţămintele la rangul cel
mai înalt de testare a realităţii şi măsurăm lucrurile ca fiind adevărate sau
false prin ceea ce ne dictează propria experienţă, uitând sau ignorând voit adevărul Bibliei care ne spune că „Inima este

nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit
de rea” Ieremia 17:9).
Urmându-ne orbeşte inima şi lăsândo să aibă ultimul cuvânt în luarea deciziilor care privesc sufletul nostru, ne
înşelăm singuri, în timp ce Scriptura
aşază în dreptul nostru un jalnic calificativ de nebun.
Oricâtă încredere
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

am avea în noi înşine, trebuie să
ştim că nu sentimentele, nu experienţa şi nici înţelepciunea personală sunt factorii ultimi care să
fie luaţi în considerare şi să cântărească în luarea deciziilor sau în
stabilirea ţelurilor vieţii ci încrederea şi
bazarea necondiţionată pe înţelepciunea
şi puterea lui Dumnezeu.

„Încrede-te în Domnul
din toată inima ta, şi nu te
bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile
tale, şi El îţi va netezi cărările.
Nu te socoti singur înţelept;
teme-te de Domnul, şi abate-te
de la rău! Aceasta va aduce
sănătate trupului tău, şi
răcorire oaselor tale.“

(Proverbe 3:5-8)

Departe de a dori să ne distrugă personalitatea sau să încerce să dărâme încrederea în capacităţile noastre, Dumnezeu
ne spune că sursa cea mai demnă de încredere este El însuşi şi nu fiinţa noastră
schimbătoare.
Cu cât învăţăm mai repede acest lucru
şi îl aplicăm în viaţa noastră, devenim cu
adevărat înţelepţi.

ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Repetiţie grup coral tineri
Marţi
- ora 18 Studiu cu familiile
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul de copii Awana
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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„Fraţilor, eu nu cred că
l-am apucat încă; dar
fac un singur lucru:
uitând ce este în urma
mea, şi aruncându-mă
spre ce este înainte,
alerg spre ţintă, pentru
premiul chemării
cereşti a lui Dumnezeu,
în Hristos Isus.“

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele,
şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit”.
( Iacov 5, 16)

P

sihiatrul William Sadler, spune
că neglijând rugăciunea, noi
„neglijăm cea mai mare putere
de vindecare a bolii”. El refuză să accepte
pacienţi care nu cred în Dumnezeu.
Spune că problemele psihologice ale bolnavilor pot fi rezolvate, dacă aceştia nu
au ceva dincolo de ei înşişi de care să se
lege şi pe care să iubească. Şi nici chiar
medicaţia nu este eficace dacă nu este ajutată de meditaţie, sub formă de rugăciune.
Aşadar, rugăciunea este indispensabilă vieţii noastre, este respiraţia sufletului
şi vindecarea trupului în acelaşi timp.
Adevărata rugăciune nu este cerşetorie, ci dragoste, încredere, dăruire; este
legătura dintre Tată şi fiu, este conştiinţa
comuniunii totale. De aceea, rugăciunea
înseamnă pace interioară, linişte, încredere şi aşteptarea liniştită a răspunsului.
Rugăciunea este cel mai bun dialog cu
Dumnezeu. Rugăciunea este starea în
faţa lui Dumnezeu în care învăţăm să
trăim cu un picior pe pământ şi cu un
picior în Rai. Rugăciunea trebuie să fie
pentru noi totul. Conectându-ne sufletul şi mintea la măreţia lui Dumnezeu,
ne vom deconecta de la micimea şi vremelnicia vieţii pământeşti, scăpând astfel
de bolile sufletului şi spiritului specifice
secolului nostru. Prin rugăciune vom
găsi sprijin, ajutor, vindecare şi răspunsul
la toate întrebările care răscolesc fiinţa
noastră lăuntrică.
Roxana Chereji
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

(Filipeni 3:13-14)

Nu lăsa trecutul
să te fure

T

răieşti o viaţă de regrete gândindu-te « dacă aş fi … » ? Dacă aş
fi luat diploma universitară,
dacă m-aş fi căsătorit cu fata potrivită,
dacă aş fi luat cealaltă slujbă, dacă nu aş fi
făcut acea greşeală…te fură trecutul de
bucuria de astăzi ? Atunci trebuie să uiţi
trecutul.
Poate că spui : « Dar tu nu ştii ce am
făcut eu în trecut ! »
Gândeşte-te la Pavel. Dacă diavolul a
avut ceva de adus împotriva lui Pavel, ar
fi amintiri de cum a persecutat biserica
primară şi cum a cauzat moartea atâtor
creştini. Pavel a făcut lucruri îngrozitoare
care erau greu de uitat. Dar el a avut aşa o
revelaţie despre iertarea minunată a lui
Dumnezeu încât a putut spune : « …uitând ce este în urma mea…alerg spre
ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui
Dumnezeu în Cristos Isus ! »
Frate, soră, Dumnezeu ţi-a iertat nu

doar păcatele din trecut, ci şi cele din prezent şi viitor. Dumnezeu te-a iertat deplin
şi a declarat : „Şi nu-Mi voi mai aduce
aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile
lor.”“ (Evrei 10:17)
Ca şi Pavel, poţi să uiţi trecutul, greşelile pe care le-ai făcut, sau rănile cauzate
altor oameni. Dumnezeu poate să-ţi ia lacrimile de ieri şi să le transforme în minunile de mâine. Dumnezeu poate revărsa
belşugul peste toate pierderile tale trecute.
Dumnezeu poate face ca toate lucrurile,
chiar şi cele dureroase să lucreze împreună
spre binele tău.
Cuvântul Său spune: „gloria Domnului te va însoţi”(Isaia 58:8). Îţi va coperi
trecutul. Nu mai este vorba de acelaşi trecut pe care-l ştii, deoarece gloria Domnului a coborât peste el. Trecutul tău este
trecut! A fost şters. Deci nu mai lăsa ca
trecutul tău să-ţi fure bucuria de astăzi.
Mihai şi Mioara Dumitru
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