DĂ MAI DEPARTE
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iecăruia ni se întâmplă aşa… Ne
trezim dimineaţa în aşternutul
cald şi casa curată… Nici nu ne e
foame dimineaţa pentru că aseară am cinat
şi mâncarea a fost bună şi consistentă… şi
dacă stăm să ne gândim bine, nici nu mai
ţinem minte de când nu ne-a rupt foamea
cu adevărat…
Sigur că primul gând îl înălţăm spre
Domnul şi nu ştim cum să-i mulţumim
mai fierbinte pentru atâtea binecuvântări:
pentru casă, pentru cei dragi care ne sunt
alături, pentru siguranţă, pentru natură,
ooo, pentru câte Îi mulţumim mereu lui
Dumnezeu. Şi bine facem! Oricât i-am
mulţumi Domnului, nu-i prea mult…
Dar, duminica trecută, Dumnezeu a adus în biserica noastră nişte oameni care fac
ce n-am făcut noi niciodată… Şi felul în
care ei se dedică lui Dumnezeu ne-a umplut de emoţie şi de admiraţie şi parcă de dorinţa să facem şi noi mai mult… Iată cum
aceşti fraţi scumpi, fără să ne spună multe,
ne-au îndemnat şi pe noi la fapte bune.
Ştiu că aveţi numere de telefon şi emailuri… şi ştiu că v-au rămas întipărite în
minte chipurile copiilor şi tinerilor de duminică… ştiu că i-aţi primit cu multă
dragoste şi aţi gătit mâncare bună şi prăjituri… V-am văzut, fraţii mei, emoţia şi bucuria… şi ne-am rugat pentru ei… şi ne

UN ALT FEL DE RAPORT
5.010 dolari … Aceasta este suma pe
care am trimis-o după plecarea pastorului
John Ondeng în Kenya. Din aceştia,
4.568 de dolari provin de la fraţi, surori,
copii, familii din biserica noastră, iar 442
de dolari de la alte biserici vizitate de fratele John în timpul şederii lui în România.
În condiţiile în care un kenyan lucrează la negru o zi întreagă şi orice pentru 1 dolar, am acoperit 5.010 zile de
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mai rugăm…
Dar, va fi oare unul între noi care să
vină şi să ne îndemne să facem mai mult?
Va fi oare o inimă care să se lipească mai
tare şi să-i atragă şi pe alţii?
Chiar putem face şi noi mai multe lucruri… Chiar suntem datori să facem mult
mai mult. Nu trebuie să privim la cei ce fac
mult… ci la Domnul şi la cei ce fac mult…
şi privind spre Cel ce revarsă noian de
binecuvântări peste noi, vom dori să fim şi
noi mai dăruiţi… să facem şi noi lucruri
mari şi importante pentru semenii noştri.
Căminul Felix poate fi ajutat şi susţinut
în multe feluri… şi ne pot veni şi nouă
idei… ce am mai putea face… cum am
putea fi şi noi alături de copii, de părinţi…
Mătuşici şi unchi din Baia Mare… se
apropie zilele de naătere ale fraţilor şi surorilor nostre – părinţi la Felix – poate ne
vine o idee genială şi le facem o surpriză…
N-avem timp de pierdut… avem mult
de lucru… o lume întreagă, în jurul nostru,
are nevoie de noi… de mâinile noastre, de
ideile noastre, de ajutorul.
Suntem oare pregătiţi? Ştim cum e să
uiţi de tine ca să te dedici celor din jurul
tău?
Să ne dea Domnul putere şi înţelepciune ca să putem face tot ce aşteaptă Domnul de la noi.
lucru sau 13,7 ani de lucru la negru pentru un kenyan …
Am putea face mai multe calcule pe
marginea acestor cifre, dar, ce ne este de
folos să reţinem, este că banii noştri, cât
ar fi de puţini, înseamnă mult pentru fraţii noştri din Kenya. De acolo se întorc
multe mulţumiri şi rugăciuni pentru prosperitatea noastră şi binecuvântări …
Acolo sunt oameni şi copii care mănâncă pentru că le-ai dat şi tu bani. Ştiu
că Domnul va răsplăti orice efort …
Pagină realizată de Camelia Sabău
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MOTIVAŢI
LA BIRUINŢĂ
pastor Daniel Chereji
„…Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat, şi luptaţi
pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri
şi fetele voastre, pentru nevestele voastre, şi pentru casele voastre!”“
(Neemia 4:14)
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resiunea lumii asupra bisericii
este covârşitoare iar asaltul Satanei furibund. Din toate părţile se încearcă subminarea, slăbirea,
compromiterea sau chiar distrugerea comunităţii lui Cristos de pe pământ.
Într-o astfel de situaţie poporul lui
Dumnezeu se poate simţi descurajat, demoralizat şi fără o motivaţie profundă
pentru a continua să se angajeze cu toate
forţele în bătăliile spirituale care-i stau
înainte.
Când nu ai pe nimeni în jur care să
te încurajeze, când nu auzi nici un cuvânt de îmbărbătare, ba dimpotrivă lumea te priveşte cu ostilitate, când chiar
în viaţa ta de credinţă este prezentă ruti-

na golită de profunzime şi parcă entuziasmul se stinge, în inima ta se naşte întrebarea dacă vei putea să mergi mai
departe, dacă toată truda are vreun rost
şi dacă lupta în care eşti angajat îţi va aduce izbândă.
Indiferent cât de mari sunt dezamăgirile din inimile noastre, indiferent cât de
dificilă este situaţia în care ne aflăm, în
ciuda situaţiilor şi circumstanţelor potrivnice, dorinţa de a merge înainte nu
trebuie abandonată.
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

Când suntem nemulţumiţi de noi
înşine sau de cei din jurul nostru,
trebuie să privim înspre Domnul.
Când duşmanii ni se par înfricoşător de mari şi de puternici, trebuie să ne aducem aminte
de Domnul. Să-i contemplăm puterea,
măreţia şi slava.
De dragul Domnului se merită să continuăm lupta, iar cu ajutorul Lui vom învinge.
În jurul nostru există o lume a răului,
a depravării, a răzvrătirii şi a nonvalorii.
În clipa în care abandonăm lupta ne
expunem acelei lumi nu doar pe noi înşine dar îi expunem şi pe cei dragi ai noştri.
Să ne împotrivim cu toată puterea
noastră insuflată de Duhul lui Dumnezeu,
chipului păcătos al acestui veac şi să dorim
ca în noi şi în cei care vin după noi să se
oglindească frumosul chip al Domnului
Isus.
Să ne opunem cu hotărâre intenţiei lumii de a ne forma gândirea şi faptele după
tiparul ei.
Când suntem combativi, când ne sfinţim, când vrem să trăim drept şi în conformitate cu Scriptura, când ne propunem
să-l ascultăm pe Domnul, când nu ne lăsăm
doborâţi de rutină, de forme sau de propriile slăbiciuni şi păcate, nu facem acest
lucru doar pentru noi ci atitudinea aceasta
are efect asupra fraţilor noştri, asupra copiilor noştri, asupra familiilor noastre şi a
tuturor celor ce stau aproape de noi.
Tocmai pentru că nu doar păcatul
contaminează ci şi sfinţenia şi pasiunile
curate şi dragostea şi speranţa şi bunătatea
şi perseverenţa şi harul, veniţi să-i molipsim pe cei din jurul nostru cu toate acestea
ştiind că în acest fel în mod cert putem
umbla din victorie în victorie.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Înţelepciunea oamenilor
Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea.
John W. Whitehead

Copilul ajunge pentru părinţii săi,
după educaţia pe care o capătă: răsplată
sau pedeapsă.
Jean Jacques Rousseau
Cât este totul de misterios pentru oamenii bătrâni şi cât e de limpede totul
pentru copii.
Lev Nicolaevici Tolstoi
Copiii au mai multă nevoie de exemple decât de critici.
Joseph Joubert

Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi
lăuda în mijlocul adunării. Ps. 22:22
GRUP MUZICAL - marţi 23 februarie ora 18. Invitaţia se adresează tinerilor
şi familiilor tinere care au pasiune pentru
Dumnezeu, pasiune pentru a cânta şi
aptitudini muzicale. Pentru detalii puteţi
lua legătura cu fratele Nicu Lăcătuş sau
Dorin Chereji.

ANUNŢURI
Luni

- ora 18 Şedinţă de comitet /
Interviurile pentru candidaţii de botez
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9,30 Caticheză (detalii
despre botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
La serviciul de dimineaţă vor avea loc mărturiile candidaţilor pentru botez şi primirea
acestora ca şi membri ai bisericii.
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

De atâtea ori aşa vrea
Dumnezeu ca noi să
întâlnim, să cunoaştem
nevoi şi lipsuri ale
semenilor noştri. Cel
mai des întâlnim pe
stradă o mamă ce ţine
pe genunchi un biet
copilaş tras la faţă şi-ţi
cere de pomană. Te-ai
uitat la ei, dar nu le-ai
dat nimic … cu toate că
aveai posibilitatea.
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roverbe 3:27: „Nu opri o
binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o
faci.” Gândeşte-te – acelui copil
trebuie să-i fie foame, cugetă la
durerea unei mame. Îţi inchipui
tu ce ar fi pentru mama ta dacă
într-o zi s-ar vedea nevoită să-ţi
zică: „Azi n-am nici măcar o
coajă de pâine să-ţi dau!”
Gândeşte-te că tu ai o casă, hrană din belşug, o familie iubitoare, pe când aceşti
copii nu au nimic, lor le este
de ajuns puţin, doar cât să nu
moară de foame… Copii din
România, copii din Kenia
sau din orice parte a lumii… sărăciţi de viaţă!
Proverbe 22:2: „Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi
pe unul şi pe altul.” Poate
de multe ori în viaţa noastră
am fost nemulţumitori pentru ce avem, poate vrem mai
mult, nu ne mulţumim cu
atâtul cât avem.

INIMĂ DE

COPIL
Anda Meţac

De multe ori poate zicem: „Of, câte
lucruri aşteaptă părinţii de la mine!” şi
parcă totul ni se pare greu. Fără să vedem
câte sacrificii fac pentru noi, fără să fim
mulţumitori pentru ei, fiind că Dumnezeu ne-a oferit o familie. Mulţi copii nu
au parte de părinţi şi mulţi părinţi nu au
parte de copii. Părinţi care au bunăstare
materială, dar sunt lipsiţi de dragostea unui copil. Sunt mulţi copii care au nevoie
de părinţi.
Pe lângă toate bucuriile materiale, gândeşte-te ce bine e să ai părinţi a căror tată
este Domnul şi care te pot învăţa de
când eşti mic Cuvântul Lui! De asemenea, gândeşte-te ce trist este că, pe lângă
atâtea blocuri şi clădiri frumoase, în mijlocul atâtor străzi străbătute de copii şi
părinţi îmbrăcaţi în haine frumoase,
se află oameni şi copii tot aşa de buni
ca şi noi, capabili ca noi, lipsiţi de
hrana de toate zilele, rătăcind pe străzile oraşelor aglomerate ca nişte fiare
în pustiuri.
Aşadar să ne gândim la acest lucru,
să nu se întâmple să trecem vreodată cu
nebăgare de seamă pe lângă cei ce sunt
în nevoi, fără să dăm …
Proverbe 11:24:

„Unul, care dă cu mâna
largă, ajunge mai bogat; şi
altul, care economiseşte prea
mult, nu face decât să
sărăcească.”
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