„Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc
în inimă şi zic: «Lucrarea mea
de laudă este pentru
Împăratul!»”

An X, nr. 455 din 16 august 2009

(Ps. 45:1)

Ş

tiu că nu apreciez corect timpul,
ci emoţiile picură in mintea
noastră sentimentul că nu ne
ajunge timpul. De fapt, avem prea mult
timp la dispoziţie atunci când ne amintim gustul amar al dezamăgirilor, rănile
lăsate de cuvintele altora, uneltim
răzbunări şi ne alimentăm sufletul cu rămaşiţele durerilor peste care am crezut că
am trecut odată. Ar trebui să nu ne
ajungă timpul pentru a zâmbi, a fi alături
de prieteni la nevoie, pentru a vorbi frumos chiar şi atunci când ai toate motivele
să ripostezi, pentru a da un telefon unei
fiinţe înconjurate de singuratate dar, mai
ales, pentru a povesti altora minunile pe
care Dumnezeu mi le aşterne în fiecare zi
în calea mea. Am experimentat cel mai
frumos sentiment de biruinţă: asupra
fricii, urii, minciunii, indiferenţei şi
leneviei. Când e mai multă umilinţă în
inima mea, când îmi cobor privirea pen-
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Dacă ar trebui
să mă opresc
puţin din
iureşul unei
săptămâni şi
să spun,
spontan, de
ce-mi con sum energia,
aş spune că mă
lupt cu timpul
şi cu sentimentul că nu
e suficient ceea ce fac
de obicei. Dar, sigur că
gândurile acestea au o
dimensiune materială,
în cea mai mare mă sură, şi nu una spiritu ală, aşa cum mi-ar
plăcea să aibă.
tru a mă ruga, o pace nesfârşită mă inundă şi timpul stă în loc. Îl laud pe Domnul cu toată fiinţa mea pentru că El
cunoaşte taina inimii mele şi răspunde cu
atâta dragoste nevoilor mele!
„Fii biruitor, suie-te în carul tău de
luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin
isprăvi minunate!”
Tania Zaharie

LUI DUMNEZEU ÎI PASĂ
pastor Daniel Chereji

„Aruncă-Ţi ochii la dreapta, şi
priveşte! Nimeni nu mă mai
cunoaşte, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i
pasă de sufletul meu.“
(Psalmi 142:4)

T

uturor ne este dat ca pe parcursul vieţii să trăim momente
de singurătate, situaţii în care
ne simţim părăsiţi, abandonaţi, având
impresia că nimănui nu-i pasă de ceea ce
trăim sau simţim noi.
Astfel de clipe sunt îngrozitor de dureroase, nu doar din cauza experienţelor
trăite ci mai ales datorită sentimentului
de abandonare şi singurătate.
Omul a fost creat să fie o fiinţă care
să stabilească relaţii cu semenii săi şi atâta
timp cât avem relaţii armonioase şi suntem în centrul atenţiei, simţim că toate
lucrurile sunt în ordine.
Însă în clipa în care ne trezim singuri,
trataţi cu indiferenţă, ocoliţi ba chiar
marginalizaţi în mod intenţionat, universul nostru interior se prăbuşeşte. În astfel
de situaţii trăieşti pe rând sentimentul seducerii, trădării şi abandonării.

Singurătatea şi impresia că nimănui
nu-i pasă este o durere mai rea decât durerea fizică, tocmai de aceea marchează
atât de mult sufletul celor care o experimentează.
Ş totuşi pentru copiii lui Dumnezeu,
sentimentul abandonării şi părăsirii nu
este întru-totul justificat.
Ceea ce trebuie să ştie fiecare credincios autentic este că în cea mai neagră
noapte a singurătăţii, Dumnezeu este
acolo.
Atunci când crezi că eşti singur, când
ai impresia că nimănui nu-i pasă de tine,
când te gândeşti că nu
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contezi pentru nimeni, când eşti
tratat cu indiferenţă, trebuie să ştii
că lui Dumnezeu îi pasă.
Dumnezeu nu te abandonează. El este lângă tine, gata săţi împărtăşească durerile, necazurile
şi problemele.
Nu poţi ieşi dintr-o astfel de noapte
întunecoasă a sufletului decât legându-te
de Domnul.
Strigă-L şi surprinzător, vei fi uimit să
afli cât de aproape este Dumnezeu de tine.
Te poţi linişti, ştiind că Dumnezeu nu
te tratează cu indiferenţă. El te vede. El îţi
cunoaşte problemele. Dumnezeu îţi stă alături, nicidecum nu vrea să te părăsească.
Oamenii pot fi indiferenţi, te pot ocoli, te pot respinge, dar Dumnezeu este acolo. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă.
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu
te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în
ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.“ (Isaia 41:10)
NUNTĂ

Sâmbătă
22 august, de
la ora 1400, va
avea loc în biserica noastră,
serviciul religios de cununie
al lui Roxana
Avram cu Dorin Chereji.
Dumnezeu să-i binecuvânteze!
ANUNŢURI
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 10 Serviciu de închinare
Duminică - ora 17 Serviciu de închinare
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Viitor asigurat…!
Lumea în care trăim promovează
senzaţiile, sentimentele, stările de
moment, tot ce are loc acum şi aici,
ţinând cont doar de ceea ce provoacă
„fericirea”, „extazul” aparent, care ar
vrea să înlocuiască implicaţiile din
viitor, conturându-se o antiteză,
ﬁindcă lumea promovează în acelaşi
timp imaginea unei vieţi aparent
„mai bune” pentru viitor, încercând
să-şi asigure continuitatea prezentului.
Dar cine ar putea să garanteze asupra viitorului?… Da, nu cred că
cineva ar putea aﬁrma cu convingere
ceea ce va face peste un an, o luna, o
zi; desigur, planurile şi dorinţele aşteaptă să ﬁe puse în aplicare, dar nimeni nu poate aﬁrma cu certitudine
că ceea ce îşi doreşte va şi reuşi să îndeplinească în viitor, pentru că nu
ştii dacă îţi vei „mai trăi” viitorul.
Acest lucru nu exclude să renunţăm la tot ceea ce ne-am propus, sau
am dori să vedem îndeplinindu-se,
din contră, ar trebui să ne motiveze,
ştiind că Dumnezeu este în control
în cel mai minuscul detaliu, planul
vieţii noastre ﬁind deja planiﬁcat de
către El.
Trebuie să ﬁm conştienţi de faptul că viitorul nostru este în mâna
lui Dumnezeu.
Să lăsăm la o parte siguranţa asupra continuităţii vieţii noastre, ştiind
că singura certitudine asupra viitorului se aﬂă la Dumnezeu.
Rut Chereji
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Dragii mei,

D

e când am ştiut ca voi merge în
România, abia am aşteptat să
vină luna mai, şi mi se părea ca
nu mai vine odată. Şi iată ca luna mai a
venit şi a şi trecut demult deja! Vorba
mamei, parcă e un vis că am fost acasă.
Şi totuşi, nu e un vis. Am poze, şi mai
ales amintiri frumoase de acolo.
Unul dintre momentele care m-au mişcat şi de care m-am bucurat că Domnul
mi-a făcut parte, a fost serviciul de duminică dimineaţa când candidaţii pentru
botez şi-au spus mărturiile. M-am bucurat
nespus de mult să văd că Domnul încă face
minunea naşterii din nou în vieţile oamenilor. Slavă Lui că El încă lucrează. Şi
mulţumiţi-i că o face în mijlocul dumneavoastră. Nu e puţin lucru!
Un punct comun pe care l-am observat
în cel puţin două mărturii, a fost acela că
Dumnezeu a chemat pe unii din copilărie.
Ei au promis că-L vor urma, dar nu şi-au
respectat atunci promisiunea. Totuşi, după ani şi ani, într-o altă etapă a vieţii, şi-au
amintit de promisiunea lor şi s-au întors la
Domnul. Slavă Lui!
Acest lucru m-a încurajat şi mă face să
mai trag speranţă pentru copiii din Nistru
şi pentru alţi copii cărora Domnul mi-a făcut privilegiul să le vorbesc despre El.
Timp de şase ani, cu excepţia perioadelor

de vacanţă, am mers săptămânal la copiii
din Nistru, şi inima mea s-a legat de ei.
I-am văzut crescând, devenind adolescenţi
şi tineri. Durerea mea a fost că după anii
copilăriei, în care ei au învăţat despre Domnul şi au spus că Îl iubesc, şi au arătat
dragoste pentru casa Domnului, ajungând
tineri s-au îndepărtat de biserică. Bineînţeles că nu putem constrânge pe nimeni să
Îl urmeze pe Domnul; este o alegere liberă
şi personală.
Eu continuu totuşi să mă rog ca Domnul să întărească bisericuţa din Nistru. Mă
rog ca El să lucreze în vieţile tuturor tinerilor care odată au auzit despre El acolo, şi
la momentul potrivit să le readucă în minte un verset, sau un vers de cântare pe care
l-au învăţat. Mă rog ca Domnul să lucreze
la inimile lor şi să-i atragă la El. Şi cred că
în Nistru se poate ridica o generaţie tânără,
şi acolo poate să fie o biserică plină de viaţă
şi de dragoste pentru Domnul. Dacă surorile noastre care s-au botezat au mărturisit
că după 15 sau şi mai mulţi ani Dumnezeu
le-a cercetat din nou, cu siguranţă El poate
face la fel cu mulţi alţii.
Mulţumesc Domnului că El are metodele Lui de a ne aduce în cale oamenii şi
lucrurile de care avem nevoie, atunci când
avem nevoie. El să-i întărească pe toţi cei
care-L slujesc pe El cu dragoste, chiar dacă
roadele se văd acum puţine.
Claudia Păduraru

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El şi El va lucra!”
Cuvântul original tradus prin „a încredinţa” literal înseamnă „a arunca asupra”.
Noi ar trebui să luăm poverile noastre mari
şi să le aruncăm asupra Domnului. De multe ori când trecem prin încercări nu realizăm
cât de important e să lăsăm în mâna Domnului orice lucru, indiferent cât de mărunt
ni s-ar părea. Atunci cand te laşi călăuzit de
Dumnezeu şi îţi pui toată încrederea în El,
Dumnezeu îţi poartă de grijă.

Nu e minunat să simţi că El îţi poartă de
grijă chiar şi atunci când crezi că totul e în
zadar? Mi-am încredinţat şi eu întreaga viaţă în mâna Domnului şi sunt sigură că El
se va îngriji de toate nevoile mele.
Încrede-te în El şi nu uita că sfera de activitate a lui Dumnezeu reprezintă întreg
Universul, şi El nu se va lăsa împins din urmă şi grăbit de neliniştea noastră! ÎNCREDE-TE ÎN EL!!!
(Ema Zaharie)
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