Dă-i lui Dumnezeu primul loc
„Dăruind mai întâi lui Dumnezeu din ceea ce avem,
nouă ne rămâne mai mult. Nu te teme că ţie nu îţi va ajunge”,
spunea fratele pastor într-una dintre predicile sale. E un lucru
adevărat, iar pentru zilele pe care le trăim e marea provocare a
credinţei pe care o avem în El.

R

ecunosc că şi eu m-am luptat
adesea cu această provocare, de
a pune mai întâi ceea ce trebuie
pentru Dumnezeu din timpul meu,
din viaţa mea, din banii mei. Atunci
când am crezut că am prioritate
înaintea lui Dumnezeu, El
mi-a arătat cu dragoste şi
înţelegere că nu e aşa.
În momentul în care
am înţeles mai profund ceea ce înseamnă:

„Căutaţi
mai întâi
împărăţia
lui Dumnezeu şi
toate celelalte le veţi
primi pe
deasupra”,
nu a mai fost greu să pun
pentru Dumnezeu prima dată din viaţa mea, timpul şi banii mei.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
(004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail:
contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
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De aceea în aceste vremuri tulburi
mulţumesc lui Dumnezeu că El nu-mi ia
25% din timpul Său cu mine, nu-şi micșorează dragostea Lui faţă de mine. Mulţumesc, de asemenea, că nici eu nu-L
iubesc mai puţin ci mai mult din zi în
zi. Atunci când Îl cauţi pe
El din toată inima, El
nu te lasă deoparte,
te înconjoară cu
dragostea Lui mereu.
Când nu-ţi mai
rămâne nimic decât Dumnezeu descoperi că El îţi
este de ajuns.
În aceste vremuri apăsătoare
şi tulburi, veniţi să-L căutăm mai întâi
pe El şi să descoperim la fiecare
pas, la fiecare suflare, la
fiecare bătaie a inimii că El ne
este de ajuns.
Aurelia Modoc

ANUNŢURI
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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Credincioşi în formă
Nevoi fundamentale
Dă-i lui Dumnezeu primul loc

An XI, nr. 503 din 18 iulie 2010

La mulţi ani, frate pastor!
Pentru toate mulţumirile care I s-ar
cuveni Domnului de când păstoriţi această biserică, ne-ar trebui, dacă nu o veşnicie, ca să îl parafrazăm pe
Arghezi, măcar tot atâtea zile în care dăruirea dumneavoastră, spiritul misionar,
pasiunea pentru Cristos şi pasiunea pentru oameni ne-au inspirat, motivându-ne să venim
înaintea Regelui regilor cu pocăinţă,
să ne reconsiderăm viaţa şi priorităţile, să fim credincioşi adevăraţi, să
stăm tari în credinţă. Mulţumim pentru dăruirea şi spritul de sacrificiu, pentru exemplul personal pe care ni-l oferiţi,
pentru faptul că nu obosiţi în a fi mereu
biruitor în credinţă, asemeni viziunii la
care ne-aţi făcut părtaşi în urmă cu 10 ani.
Acum, la aniversarea celor 43 de ani în
care binecuvântările Domnului s-au revărsat din plin, iar încercările nu v-au ocolit,
nu putem decât să remarcăm împlinirea
în viaţa dumneavoastră a unui adevăr pe
care îl regăsim în cartea lui Daniel: „Cei
înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului,
şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în
neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi
în veci de veci.” (Daniel 12:3)
Cu drag, membrii Bisericii
Creştine Baptiste Biruinţa

CREDINCIOŞI
ÎN FORMĂ
Matei Dan-Emil

Fereşte-te de basmele lumeşti şi
băbeşti. Caută să fii evlavios. Căci
deprinderea trupească este de puţin
folos, pe când evlavia este folositoare
în orice privinţă, întrucât ea are
făgăduinţa vieţii de acum şi a
celei viitoare.
(1 Timotei 4:7-8)

E

xistă un termen folosit mai mult
în lumea sportivă: „a fi în formă”. Este foarte important pentru un sportive să fie în formă. Ceea ce îl
ţine „în formă” este hrana şi antrenamentul. Dacă nu mănâncă, nu se poate
antrena. Dacă nu se antrenează, „iese din
formă”.
Timotei era tânăr şi Pavel îi adresează
o scrisoare. Printre multele sfaturi pe care
i le dă, este şi acesta: „menţine-te în formă”. Termenul folosit este de „evlavios”.
Cum am ajuns de la evlavios la ideea de
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„a fi în formă”? Datorită contextului. În
versetul 8 este menţionată deprinderea
trupească, expresie care se referă la a-ţi
menţine trupul în formă prin exerciţii fizice. Apare aici ideea unei comparaţii între
deprindere trupească şi cea sufletească. O
traducere englezească, Living Bible, sună
cam aşa: „Cheltuieşte-ţi timpul şi energia
antrenându-te în lucrurile spirituale.”
Exerciţiile fizice sunt importante pentru trup, însă Pavel vrea să evidenţieze că
deprinderea sufletească este mult mai importantă decât deprinderea trupească.
Un credincios „în formă”este un credincios dinamic, plin de viaţă, de entuziasm, de roadă, etc.
Aşa trebuie să fie fiecare credincios.
Dar cum să fi un astfel de credincios?
Două lucruri trebuie amintite aici. Nu lucruri noi, despre care nu aţi mai auzit, ci
lucruri esenţiale fără de care nu se poate.
Pe de-o parte, este nevoie de o hrană
adecvată şi suficientă. Scriptura este hrana sufletului. Ea trebuie consumată zilnic.
Cei care nu se hrănesc zilnic din Cuvânt nu au energia necesară pentru a fi în
formă. Pe de altă parte, ştim că cei care
doar mănâncă şi nu depun efort devin
obezi.
Cred că aceasta e o reală problemă în
bisericile noastre. S-a strecurat ideea că
maturitatea spirituală se măsoară în
cunoştinţe biblice şi de aceea unii îşi rezumă viaţa de credinţă la ascultarea
predicilor, studii biblice şi citirea Scripturii.
Toate acestea sunt bune şi necesare,
însă dacă lipseşte slujirea se produce un
dezechilibru şi apare „obezitatea spirituală”. De aceea sunt foarte mulţi creştini
„obezi”: ei nu depun efort în a face
evanghelizare personală, în a vizita bolnavi, în a ajuta săracii, orfanii şi văduvele
cu alte cuvinte în a se implica într-o slujire
specifică a bisericii.
Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să
fim „în formă” prin Scriptură şi slujire!

NEVOI FUNDAMENTALE
Trăim într-o lume în care se vorbeşte foarte mult despre nevoile pe
care le avem fiecare. Politicieni,
psihologi, comercianţi, vedete şi
oameni simpli, toţi au câte o
părere despre nevoile noastre.

U

nii spun că avem nevoie de o
imagine de sine mai sănătoasă,
alţii de un salariu mai mare,
alţii de pace mondială, alţii de o maşină
mai nouă, alţii de o vacanţă all inclusive.
În felul acesta suntem asaltaţi din toate
părţile până ajungem să ne punem întrebarea: „Oare de ce avem cu adevărat
nevoie?”
Această întrebare îşi găseşte răspuns în
Scriptură, şi mai specific, cred că aflăm
despre nevoile noastre atunci când ne
uităm la creaţie. Aici vedem care au fost
nevoile omului creat fără păcat.

n Nevoia de continuitate
Pentru început, trebuie să vorbim despre nevoia de continuitate în relaţia cu
Dumnezeu. Adam şi Eva s-au bucurat de
părtăşie în absenţa păcatului şi vinovăţiei.
Ei au gustat ceea ce este necesar fiecărui
om, o relaţie cu Dumnezeu prin care să
primim semnificaţie, înţelepciune, pace şi
iertare.

n Nevoia de semnificaţie
Tot în Geneza ni se spune că Dumnezeu a aşezat omul în grădina Edenului
„s-o lucreze şi s-o păzească” (Geneza
2:15). Chiar de la început, înainte de
căderea în păcat, omul a fost chemat la
muncă. Aceasta nu este o pedeapsă, ci
răspunsul la nevoia de a canaliza şi investi
energiile noastre înspre ceva constructiv.

n Nevoia de apartenenţă
O altă nevoie fundamentală care se desprinde de pe paginile Genezei, este nevoia
de a face parte dintr-o comunitate. Adam,
chiar dacă era în părtăşie cu Dumnezeu şi
aşezat în grădina Eden, se confrunta cu
acea singurătate care se explică doar dacă
Dumnezeu l-a creat cu această nevoie. Ni
se prezintă mai mult decât nevoia de căsătorie, este acea dorinţă profundă de a
cunoaşte şi de a fi cunoscut de alţii. Aici
se arată încă o dată că nu suntem autosuficienţi, ci avem nevoie unii de alţii.
Avem nevoie să muncim şi este plăcut
înaintea lui Dumnezeu să o facem (2
Tesaloniceni 3:8-10).
Acestea sunt câteva dintre nevoile
fundamentale ale omului, nevoi care se
văd încă de la Creaţie. Uneori suntem
prea ocupaţi căutând ceea ce ne dorim, şi
uităm să împlinim ceea ce Dumnezeu a
implementat în fiinţele noastre.
Roxana Chereji
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