ÎNGRIJORĂRILOR!!!

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

„Nu vă ingrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi
cererile voastre la cunoştinţa Lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”
Filipeni4: 6

A

ş dori să vă îmbărbătez pe toţi cei
care vă temeţi de Domnul şi Îl
respectaţi, în prin ascultarea
voastră faţă de El, cu cuvintele pline de
credincioşie a Dumnezeului nostru care
niciodată nu minte şi care îşi ţine promisiunile faţă de copiii Lui şi nu numai. El este
plin de dragoste şi faţă de cei care nu-L cunosc personal dar care ar dori acest lucru.
Avem de a face cu un Dumnezeu grijuliu faţă de noi, care L-a trimis însuşi pe
Fiul Lui pentru salvarea noastră din păcat,
ba mai mult El se îngrijeşte şi de viaţa noastră de biruintă, dându-ne putere să trăim
aşa cum îi place Lui cu ajutorul Duhului
Sfănt. Însă acest Dumnezeu grijuliu are
grijă de noi şi din punct de vedere biologic, adică de lucrurile necesare nouă pentru viaţa noastră terestră.Va spune cineva:
„chiar aşa să fie? Are El ştire că nu am ce da de
mâncare copiilor mei, pentru că am ajuns
şomer şi nu văd nici o perspectivă favorabilă? Oare acest Dumnezeu, de care ne scrii, are
El în vedere că sunt în faliment din orice punct
de vedere? Sau ştie acest Dumnezeu care locuieşte departe în ceruri, că eu trebuie să-mi
plătesc dările faţă de stat şi faţă de bănci?”
Domnul nostru Isus, în predica de pe
munte, îi asigura pe ucenicii Lui din toate
timpurile, de prezenţa Lui efectivă în mijBiserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
(004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail:
contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

4

locul problemelor cotidiene de orice natură. El prezintă pe Tatăl Lui ca şi Tată al
nostru, Tată capabil să poarte de grija creaţiei Lui inferioară omului, cum ar fi:
plante, animale, dar mai ales coroanei creaţiunii Lui, adică omului.
Avem de a face cu un Dumnezeu căruia îi pasă aşa de mult de noi! Noi, personal, de multe ori am avut nevoie de ajutorul
Lui; şi prin faptul că prin rugăciune, i-am
cerut acest ajutor, El nu a zăbovit să ni-l dea.
Dumnezeu Isus a explicat ucenicilor
Lui, şi nouă astăzi, o condiţie majoră ca noi
să beneficiem de ajutorul Lui, de purtarea
Lui de grijă: „Căutaţi mai întâi Împărăţia
Lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate
aceste lucruri”(necesare existenţei noastre
cotidiene) „vi se vor da pe deasupra”. Desigur că pe Dumnezeul nevăzut nu-L poţi
căuta şi găsi decât prin credinţă iar după
ce L-ai găsit ai nevoie de o relaţie, părtăşie
neîntreruptă cu El, prin încredere în El şi
promisiunile Lui şi de un dialog necontenit cu El prin rugăciune.
Soluţia lui Dumnezeu ca leac împotriva îngrijorîrilor este încrederea puternică
în prtarea de grijă a Lui Dumnezeu şi
rugăciunea ca formă de “aruncare asupra
Lui a îngrijorărilor noastre, căci El însuşi
îngrijeşte de noi. “Nicidecum n-am să te las,
cu nici un chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5.
Mioara şi Mihai Dumitru

Program de Crăciun

Vineri
- ora 18 Serviciu de închinare
Sâmbătă - ora 10 Serviciu de închinare
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
Joi 23 decembrie şi Joi 30 decembrie nu vom
avea servicii de închinare.

Fii disponibil
Este admirabil modul în care
Dumnezeul Atotputernic alege să
lucreze cu oamenii.
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Încrezător în El, pentru că
El este tatăl tău

pag. 4

Stop îngrijorărilor

eşi El este perfect, preferă să
lucreze în parteneriat cu noi
folosindu-ne ca agenţi în desfăşurarea planurilor Sale.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi când a
venit în lume Mântuitorul.
Dumnezeu S-a folosit în împlinirea
planului Său de oameni simpli dar
disponibili.
Maria l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt atunci când îngerul a fost trimis să-i
vorbească.
A acceptat prin credinţă că „nici un
cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de
putere” (Luca 1:37). Tocmai de aceea a avut
tăria să spună: „Iată, roaba Domnului;
facă-mi-se după cuvintele tale!”
(Luca 1:38)
Continuare pag. 2

Şi ce dacă nu pot să-Ţi văd chipul?
M-ai aşezat în mijlocul creaţiei Tale.
Când privesc cerul, Îţi văd nemărginirea, când privesc roua, Îţi văd puritatea,
când privesc florile, Îţi văd frumuseţea
şi gingăşia, când privesc în viaţa mea,
Îţi văd iubirea ta de Tată. Şi mai mult
decât atât, trăiesc cu nădejdea ca într-o
zi Te voi vedea faţă-n faţă!
Şi ce dacă nu pot să-Ţi simt braţele
în jurul meu? Tu mă mângâi într-un alt
mod, mai profund, mai intens. Tu îmi
îngrijeşti inima. Şi mai mult decât atât,
trăiesc cu nădejdea că într-o zi voi sta
la dreapta Ta!
Şi ce dacă nu pot să-Ţi aud vocea?
Tu mi Te descoperi, vorbindu-mi prin
Cuvânt. Duhul Tău
mă îndrumă şi îmi
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lucreze la inima cuiva?
Dacă vrea să fii sfătuitor pentru cineva în nevoie, un ajutor nesperat pentru cineva în necaz, dacă vrea să fii
mângâietor sau săditor de speranţă
pentru o inimă ostenită?
Ce vei face? Îi vei spune că nu poţi
renunţa de dragul planurilor tale sau vei
fi disponibil?
Vremurile noastre sunt lipsite de har
şi seci din punct de vedere spiritual din
cauză că sunt prea puţini oameni care
asemenea Mariei să se abandoneze în
braţele Domnului, declarându-se disponibili pentru împlinirea planurilor Lui.
Nu te teme dacă va trebui să-ţi rescrii
agenda. Lasă-L pe Dumnezeu să te folosească pentru împlinirea planurilor Sale
şi El îţi va scrie şi ţie o istorie mai frumoasă decât ţi-ai putea închipui. Fii
disponibil.

Continuare din pag. 1

Chiar dacă această disponibilitate avea
să o coste scump, deoarece risca să-şi
piardă viaţa, chiar dacă planurile de viitor
pe care probabil şi le făcuse aveau să fie
ruinate pentru a face loc planurilor
Domnului, Maria n-a dat înapoi.
Noi nu-i putem încurca planurile
Domnului prin lipsa noastră de disponibilitate. Dumnezeu nu rămâne în impas
dacă noi nu suntem gata să lucrăm împreună cu El la planurile Sale Pentru
Dumnezeu nu este greu să găsească pe
altcineva ca să-şi ducă planurile la îndeplinire.
Însă este tragic pentru noi dacă nu
suntem dispuşi să ne aşezăm ca şi parteneri în planurile Domnului.
Dacă de aceste sărbători Dumnezeu
are deja planuri cu tine? Dacă vrea să te
folosească la mântuirea cuiva? Dacă eşti
în planul Lui un instrument prin care să

transmite mesaje din Cer. Şi mai mult
decât atât, trăiesc cu nădejdea că într-o
zi voi sta de vorbă cu Tine!
Şi ce dacă nu pot să Te aud spunându-mi “Te iubesc!” ? Tu mi-ai oferit mai
mult decât atât: mi-ai oferit dragostea Ta
în trupul care S-a frânt pe cruce în locul meu. E de-ajuns să privesc în viaţa
mea, şi pot să spun “Şi eu Te iubesc!”Şi
mai mult decât atât, trăiesc cu nădejdea
că într-o zi vei fi Mirele meu!
Şi ce dacă viaţa aceasta este grea? Eu
sunt doar într-o călătorie scurtă. Acesta
e locul unde mă pregătesc pentru ceea
ce va urma, pentru că traiesc cu nădejdea că într-o zi voi fi în Cerul Tău minunat!
Blanka
Zah

ÎNCREZĂTOR ÎN EL,
pentru că El este tatăl tău
„Poate mugi furtuna-n viaţa ta
Tăria şi curajul tău de se vor frânge,
O, nu-nţelegi e-n joc onoarea Sa
Nu dispera şi nu descuraja,
Îngenunchiat, smerit, aşteaptă-n rugă Vocea Sa
O, nicidecum El nu te va uita
Căci doar cu El vei dobândi izbânda!”

N

u ai cum să experimentezi frumuseţea purtării Lui de grijă
într-un mod profund, autentic, decât atunci când traversezi văi adânci.
Vulnerabilitatea şi neputinţele tale reprezintă platforma de pe care El doreşte
să construiască noi edificii ale credinţei. El
doreşte să-ţi aţintească privirea asupra lucrurilor care contează cu-adevărat. El are
atât de multe să-ţi împărtăşescă şi să-ţi
arate... Oportunităţi prin care doreşte să
te surprindă!
Atât timp cât credinţa ta nu este testată şi nu presupune asumarea unor riscuri
în scopul înaintării în credinţă, cât timp
rămâi cantonat într-o oarecare zonă de
confort care-ţi poate conferi o siguranţă
psihică temporară, nu ai cum să pricepi
purtarea Lui de grijă decât într-un mod
superficial.
El este Artizanul minunilor, Maestrul
lucrurilor imposibile!
Dacă ai putea să înţelegi aceasta nu ai mai
fii atât de disperat, atât de secătuit, vlăguit, obosit şi deznădăjduit. Isaia 41:10 - 13
Nu-nţelegi că nu contează cât de întunecată este negura încercărilor prin care
treci. Ancorează-ţi credinţa în El. El este
expert să transforme, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, cele mai ratate ori sfâşietoare istorii ale unor oameni în mărturii

vii ale credinţei şi ale plinătăţii harului
Său.
Alungă frica din interior şi izgoneşte
teama din jurul tău. Priveşte înainte. Eşti
antrenat într-o luptă spirituală iar cel rău
se va folosi de orice circumstanţă pentru
a te descuraja, demotiva şi a-ţi pierde perspectiva. Încrederea pe care i-o acorzi lui
Dumnezeu reprezintă o chestiune de
onoare. Este în joc reputaţia Lui! El este
un Dumnezeu gelos şi nu doreşte ca slava
Lui să fie împărţită cu altcineva ori atribuită aptitudinilor sau meritelor proprii.
Doar când vei pricepe că nu-ţi mai
poţi gestiona singur viaţa, doar atunci
Marele regizor va intra în scenă.
Ar fi dureros să ratezi cele mai importante episoade, în care El este dispus să te
înveţe atâtea lucruri. Tânjeşte să te poarte
în braţele Sale şi să te copleşească cu dragostea Sa!
Nu te mai compara cu alţii! Nu mai
căuta alternative ieftine care-ţi compromit
integritatea şi te vor epuiza la nesfârşit.
Pune-L la încercare şi crede-L pe Cuvânt. Dumnezeul lui Avraam , Isaac, Iacov, al bunicilor şi părinţilor tăi nu te va
lăsa, nici nu te va părăsi. Isaia 49:13-17
Umblă alături de El. Nu privi înapoi
cu teamă şi cu regret. Isaia 46:3-4
Redefineşte-ţi durerea prin prisma
veşniciei iar curajul tău va prinde aripi.
Încercările te pot transforma iar ceea
ce te-a împovărat cândva, acum te poate
înnobila pentru că El este tăria ta.
Învaţă alături de mine ce-nseamnă să
te odihneşti în prezenţa Lui. Fii binecuvântat!
Claudia Hosu
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Dumnezeul Atotputernic alege să
lucreze cu oamenii.

D
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DIN CUPRINS:
pag. 3

Încrezător în El, pentru că
El este tatăl tău

pag. 4

Stop îngrijorărilor

eşi El este perfect, preferă să
lucreze în parteneriat cu noi
folosindu-ne ca agenţi în desfăşurarea planurilor Sale.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi când a
venit în lume Mântuitorul.
Dumnezeu S-a folosit în împlinirea
planului Său de oameni simpli dar
disponibili.
Maria l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt atunci când îngerul a fost trimis să-i
vorbească.
A acceptat prin credinţă că „nici un
cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de
putere” (Luca 1:37). Tocmai de aceea a avut
tăria să spună: „Iată, roaba Domnului;
facă-mi-se după cuvintele tale!”
(Luca 1:38)
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