Fraza cheie a oamenilor
viitorului este: ”Cu Dumnezeu nimic nu este imposibil”. Prin această afirmaţie
omul se pune la dispoziţia lui
Dumnezeu, iar Dumnezeu
lucrează atât la nivel
individual cât şi la
nivelul unui grup.

C

el mai puternic lucru pe planeta aceasta este un mic grup disciplinat pregătit pentru scopuri
mari. Un grup de stropi de rouă care se
adună laolaltă pe panta unui munte este
începutul unui mare fluviu. Nu este nevoie de un număr mare de oameni pentru
realizarea unor lucruri măreţe.
Cineva a zis:

„Cinci la sută dintre oameni gândesc; zece la sută cred că gândesc,
iar restul oamenilor, şi să-i omori,
şi nu gândesc”.
Cei cinci la sută sunt aceia care
schimbă situaţiile. Dumnezeu a creat
ideea de grup, rămâne în viaţa de grup şi
foloseşte viaţa grupului în special. „Unde
doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu,
voi fi şi Eu în mijlocul lor.”
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
Responsabil număr: Roxana CHEREJI
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Cea mai însemnată unitate a vieţii în
grup, adunat în numele Domnului, este
Biserica.
Biserica este alcătuită dintr-un grup de
credincioşi, adunaţi în Numele lui Cristos
(Matei 18: 20) în formula cea mai simplă,
sub autoritatea şi conducerea Domnului
Isus (Psalmul 23), sub controlul Duhului
Sfânt, şi în învăţătura Cuvântului lui
Dumnezeu.
Biserica este un grup de oameni
chemaţi afară din lume, mai întâi printr-o
chemare individuală (Ioan 17:14-16; Romani 8:30; Apocalipsa 18:4), apoi prin
constituire colectivă ca Biserică a Domnului (Fapte 20:28), pentru a-I purta Numele (Matei 10: 22; Fapte 15: 14; Tit 2:
14). În biserică oamneii au partăşie cu
Dumnezeu, dar şi unii cu aţii. Oamenii
sunt creaţi de Dumnezeu pentru o relaţie.
Dumnezeu vrea să avem relaţii minunate
cu oamenii, în special cu copiii Săi. Planurile Sale pentru noi pot fi împlinite
numai în timp ce învăţăm să relaţionăm
corect cu fraţii şi surorile noastre în
Cristos.
Cine nu reuşeste să stabilească relaţii
adevărate şi viabile aici, să nu se aştepte că
va fi în stare de relaţii bune în grupuri mai
largi. Relaţiile din cadrul bisericii sunt cele
care contribuie cel mai mult la modelarea
caracterului şi la împlinirea sau degradarea
personalităţii.
Roxana Chereji

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

STRIGĂTE
DE BIRUINŢĂ
„Strigăte de biruinţă şi de mântuire se
înalţă în corturile celor neprihăniţi:
dreapta Domnului câştigă biruinţa!“
(Psalmi 118:15)

Anunţuri

Luni
- ora 18 - Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Serviciu de închinare.
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Î

n majoritatea situaţiilor de criză,
frica, îngrijorarea, deznădejdea şi
disperarea pun stăpânire pe inimile noastre.
Realitatea este că oricât de tari ne-am
crede şi oricât de puternici ne-am socoti,
suntem de fapt extrem de vulnerabili
tocmai pentru că am fost creaţi să depindem de Dumnezeu.
Nu este de mirare atunci că tocmai
cei care îşi trâmbiţează cu cea mai
mare înverşunare şi vehe- Continuare pag. 2

ştiind că Dumnezeu îi este alături.
În jurul nostru se aud prea multe
plângeri, prea multă disperare, prea
multă teamă. Spre deosebire de cei ce
au această atitudine, biserica Domnului este formată dintr-un popor
victorios, un popor care nu se teme ci
crede în biruinţă şi merge din biruinţă
în biruinţă. Să dovedim cu viaţa noastră
că suntem ai Domnului, că noi depindem de Domnul şi umblăm cu Domnul.
Să credem cu convingere că odată
aşezaţi în Cristos şi rămaşi acolo putem
birui împreună cu El.
Să lăsăm să răzbată din inimile noastre, din bisericile noastre şi din mijlocul
familiilor noastre, nu strigăte de înfrângere ci strigăte de biruinţă şi de mântuire.
Noi nu putem pierde. Noi umblăm din
biruinţă în biruinţă pentru că în fruntea
noastră este însuşi Domnul Isus Cristos
Biruitorul.

Continuare din pag. 1

menţă independenţa şi libertatea ajung
să falimenteze primii.
Chiar copiii Domnului pot simţi gustul înfrângerii atunci când neglijează părtăşia cu Dumnezeu şi nu caută să umble
cât mai aproape de El.
Trebuie să ştim că orice încercare din
partea noastră de a izbândi de unii singuri fără ajutorul lui Dumnezeu nu are
nici un sorţ de izbândă.
Când privim în viaţa noastră şi sunt
prea multe eşecuri, prea multe înfrângeri,
prea multe temeri, în mod sigur ceva s-a
întâmplat în privinţa părtăşiei dintre noi
şi Dumnezeu.
Credinciosul care alege să stea în dependenţă şi ascultare de Domnul, are
promisiunea fermă din partea lui Dumnezeu că va fi victorios. Un astfel de om
poate umbla chiar şi prin mijlocul focului, necazului şi durerii cu fruntea ridicată, cu inima dârză şi cu sufletul liniştit

MÂNGÂIEREA LUI
“...Dumnezeul oricărei mângâieri care ne mângâie
în toate necazurile noastre .....“
2 Corinteni 1: 3,4

D

umnezeu îţi dă alinare chiar şi
în circumstanţele cele mai dificile, El te poate scoate din
situaţii în care credeai că vei rămâne blocat pentru totdeauna . Dumnezeu iţi poate da pace chiar şi în mijlocul încercărilor.
Înainte ca viaţa ta să se sfârşească, vei trăi,
vei iubi şi vei avea parte de pierderi; de
fapt, pierderile te vor ajuta să preţuieşti
ceea ce ai. Gustul înfrângerii face victoria
atât de dulce! Cum te poţi bucura de victorie dacă nu ai experimentat înfrângerea?
Vei trăi fiecare zi fără să ştii ce-ţi rezervă
viitorul, ştiind însă că zilele ce vor veni
sunt în mâna Lui. Toate zilele de mâine
sunt în mâna lui Dumnezeu! Aşa că orice
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ai face, să cauţi să-L cunoşti pentru că vei
avea nevoie de El şi va fi lângă tine în nevoi, chiar şi atunci când toţi te părăsesc.
El ne promite că „seara vine plânsul, iar
dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5). Oricât
de lungă ar fi noaptea, dimineaţa va sosi
întotdeauna aducând cu ea bucuria Lui.
Gândeşte-te că harul Său te-a păzit şi ţi-a
dat putere, te-a făcut să te simţi în siguranţă şi te-a ajutat să ieşi cu bine din încercare. Vremurile se schimbă, însă Dumnezeu nu. El este mereu... Dumnezeul
oricărei mângâieri, care ne mângâie în
toate necazurile noastre.... şi veghează
asupra ta şi azi!
Rodica Tincu

MĂRTURISIREA DE
CREDINŢĂ a Cultului
Creştin Baptist din România
Despre rugăciune

N

oi credem şi mărturisim că rugăciunea este starea de părtăşie
intimă cu Dumnezeu. Ea este
exprimarea sinceră a lăuntrului nostru în faţa Domnului. Din această cauză nu avem cărţi de
rugăciuni şi nu îndemnăm pe
alţii să înveţe rugăciuni pe
de rost.
Ps. 62:8 „...vărsaţi-vă
inimile înaintea Lui!”
Ps.142:2 “mă rog către
Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi
povestesc strâmtorarea
înaintea Lui.” Filip. 4:6
„... în orice lucru aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu prin rugăciuni şi
cereri cu mulţumiri.”
După starea inimii,
rugăciunea poate fi de mulţumire, cerere sau mijlocire.
1 Tim. 2:1„... să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri...” Efes. 5:20 „mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.”
Rugăciunea trebuie adresată Tatălui în
Numele Domnului Isus. El este singurul
Mijlocitor între om şi Dumnezeu. Rugă-

ciunile adresate sfinţilor credem că nu
sunt în conformitate cu Sfintele Scripturi.
Ioan 16:23 „... orice veţi cere de la
Tatăl în Numele Meu, vă va da.” 1 Tim. 2:5
„... este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.”
Rugăciunea este absolut necesară vieţii spirituale pentru
creşterea, întărirea, ferirea de
ispite şi biruinţa asupra vrăjmaşului.
Lc. 18:1 „Isus le-a spus o
pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat
şi să nu se lase.” 1 Tes. 5:17
„Rugaţi-vă neîncetat.”
Mat.26:41 „... vă rugaţi ca
să nu cădeţi în ispită.”
Efes. 3:16 „... şi-L rog... să
vă facă să vă întăriţi în
putere.”
Rugăciunea privată se
poate face oriunde, iar
rugăciunea comună se face
în părtăşie cu ceilalţi credincioşi din Biserică.
Mat. 6:6 „tu când te rogi intră în odăiţa ta... şi roagă-te Tatălui
tău care este în ascuns...” Mat. 14:23
„... s-a suit pe munte să se roage.” Mat.
26:36,39 „... Isus a venit... în Ghetsimani... şi s-a rugat.” Fapte 2:42 „Ei
stăruiau... în rugăciuni.” Fapte 12:5 „Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni.”
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