Începe-ţi ziua cu Dumnezeu
“Dimineaţa eu îmi îndrept
rugăciunea spre Tine şi aştept”
(Psalmul 5:3)

P

oate crezi că duci lumea pe umeri,
dar nu e aşa! Este lumea lui
Dumnezeu, nu a noastră. La începutul fiecărei zile Dumnezeu ne aminteşte că El are un plan, că El controlează
rezultatele şi că îi pasă de fiecare aspect din
vieţile noastre.
Modul în care ne trezim în fiecare dimineaţă stabileşte tonul întregii zile, aşa
că încearcă următoarele: primul lucru,
mâine, stai câteva clipe singur cu Dumnezeu. Nu încerca să stai o oră, pentru început ajung cinci minute. Dacă ai o agendă
de parcurs, uită-te la ea împreună cu Isus.
Pe măsură ce o parcurgi, îţi vor apărea anumite îngrijorări.
Încredinţează-I-le Lui. Poate ai obserŞTIRI CREŞTINE

Franţa a interzis
rugăciunea în public
Franţa a interzis rugăciunile pe stradă
şi în spaţiile publice, cei mai afectaţi de
această lege fiind musulmanii (5 milioane)

vat că te îngrijorează o anumită întâlnire
sau problemă. Cere-I înţelepciune. Dacă
nu-ţi dă un răspuns imediat, trebuie să ştii
că El doreşte să te încrezi în El. El a pregătit ceva mai bun pentru tine, ceva la care tu nu te-ai gândit încă. Mulţi dintre noi
îşi încep ziua îngrijoraţi, în grabă, plini de
teamă sau repeziţi. Dar noi nu trebuie să
facem aşa. Ziua începe oricum; de ce să
nu o începem cu Isus? Avem noi oferte
mai bune? Oricum vom avea primul
gând, vom rosti primul cuvânt, aşa că de
ce să nu fie adresate lui Dumnezeu, înaintea căruia toate îngrijorările noastre dispar? Putem face lucrul acesta. Ne putem
începe ziua cu Dumnezeu.
Stai o clipă şi meditează la acest verset:
“Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli” (Psalmul 90:14).
E Sanley Jones, Viaţă din abundenţă
care trăiesc în această ţară. Rugăciunea rămâne în atenţia publicului şi în Australia,
unde o şcoală a interzis rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”, dar şi în Germania.
Musulmanii din Paris au fost îndrumaţi spre locuri amenajate temporar pentru ca aceştia să îşi poată spune rugăciunile
zilnice.

SUSPINUL
SEMNELOR

Anunţuri

Important

Duminica viitoare vor avea loc mărturiile publice ale candidaţilor de botez
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

4

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CHEREJI

Luni
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Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Picătura de înţelepciune
Înţelepciune de demult...

„Isus a intrat îndată în corabie cu
ucenicii Săi şi a venit în părţile
Dalmanutei. Fariseii au venit deodată şi
au început o ceartă de vorbe cu Isus; şi,
ca să-L pună la încercare, I-au cerut un
semn din cer. Isus a suspinat adânc în
duhul Său şi a zis: «Pentru ce cere
neamul acesta un semn? Adevărat vă
spun că neamului acestuia nu i se va
da deloc un semn.»” (Marcu 8:10-12)

C

e tragedie. Să te întâlneşti cu
însuşi Cristos Mesia, să stai
înaintea Fiului lui Dumnezeu şi să pleci cu inima Continuare pag. 2

Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea este a ta numai când o
dai altuia, altfel ea este numai în tine.
Nicolae Iorga
Cel care dimineaţa a învăţat preceptele
înţelepciunii, seara poate muri împăcat.
Confucius

2

tă. Toată viaţa Domnului Isus de pe pământ, lucrarea Lui, semnele şi minunile pe care le-a înfăptuit sunt dovezi
suficiente pentru ca noi să credem în
El şi să fim mântuiţi.
Dar oamenii vor cere ceva în plus.
Vor dori să vadă semne noi şi minuni
neînfăptuite încă.
În acest fel necredinţa din inima lor
se împleteşte execrabil cu goana nestăpânită după lucruri senzaţionale.
Acestea nu sunt decât inimile goale
care tânjesc după lucruri goale.
Cristos nu va da nimănui satisfacţia
unui nou semn. Diavolul în schimb, da.
El este în stare să facă semne doar
pentru senzaţional. El va fi bucuros să îndrepte atenţia a cât mai multor oameni
spre scamatoriile sale.
Cristos nu dă reprezentaţii de circ. El a
venit în lumea noastră alienată şi sortită
pieirii ca să sufere şi să moară pentru ca astfel să ispăşească pentru păcatele noastre.
Fiind neprihănit moartea nu l-a putut
învinge. De aceea a înviat aşezându-Se la
dreapta lui Dumnezeu pentru vecii vecilor.
Iar când cineva cu inima goală îşi va
vedea zdrenţele păcatului şi va avea curajul să-L strige El va fi bucuros să-i răspundă şi să-L mântuiască.
Pentru cei care vor dori încă un semn,
doar va suspina adânc. Va fi un suspin al
durerii. Durerea născută din gândul că
astfel de oameni îşi semnează condamnarea la moarte pentru veşnicie.

Continuare din pag. 1

la fel de goală. Acest lucru li s-a întâmplat
Fariseilor care în loc să dorească să cunoască persoana Domnului Isus i-au cerut cu ostentaţie un semn din cer.
În faţa acelei atitudini reprobabile
Domnul Isus a suspinat adânc în duhul
Său. De ce a suspinat Isus? De întristare.
Inima lui era frântă şi plină de suferinţă
când a văzut cu stupoare cum poporul îşi
dovedeşte necredinţa.
În ciuda evidenţelor care arătau clar
cine este Isus ei doreau un semn în plus
când de fapt Cristos însuşi era semnul.
Este adevărat că pentru asemenea oameni
era un semn care a stârnit împotrivire.
Dar Cristos n-a suspinat doar atunci.
De fiecare dată când oamenii doresc semne în locul credinţei suspinul Său este îndreptăţit.
Dorinţa de a vedea semne este un
substitut pentru credinţă nicidecum o
dovadă a prezenţei ei.
Deşi lucrarea Domnului Isus a fost
marcată de semne nenumărate care constituie dovezi arhisuficiente pentru credinţa cuiva, mulţi refuzau să creadă
cerând cu neruşinare încă un semn.
Cristos ştie că acolo unde există necredinţă şi împietrire oamenii vor dori
semne.
Însă El ştie de asemenea foarte bine că
încă un semn n-ar fi de nici un folos celui
care nu se mulţumeşte cu persoana Lui.
Acest lucru este şi mai dureros în
veacul nostru când revelaţia este încheia-

Este înţelept nu acel care e preocupat
de ceea ce-i lipseşte, ci acel care se bucură
de ceea ce are.
Democrit
Înţelepţii vor moșteni slava, dar partea
celor nebuni este rușinea.
Proverbele lui Solomon 3:35
Înţelepţii vor moșteni slava, dar partea
celor nebuni este rușinea.
Proverbele lui Solomon 3:35

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi
(Matei 6: 33)
se vor da pe deasupra...!”
Aceste cuvinte au răsunat mult în
mintea mea în ultima vremea. M-am
gândit bine la ce vrea Dumnezeu să
îmi transmită şi am înteles că trebuie
să pun interesele lui Dumnezeu pe
locul întâi şi El îmi garantează
împlinirea tuturor nevoilor mele.

D

acă vom căuta mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, El va avea grijă
să nu ne lipsească niciodată nici unul din
lucrurile de care avem trebuinţă în viaţă.
Trăim într-o continuă mişcare, o constantă alergare după lucrurile lumii acesteia. Dacă avem destul, ne dorim şi mai
mult şi uităm că Dumnezeu nu vrea ca să
alergam să ne împlinim nevoile. Domnul
Isus Însuşi ne spune: „Tatăl vostru cel ce-

resc ştie că aveţi trebuinţă de ele”. Să ne
amintim să cautăm mai întâi Împărăţia
Lui care este neprihănire, pace şi bucurie
în Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfant locuieşte în mine, Împărăţia lui Dumnezeu
este neprihănire, pace şi bucurie în mine.
Trebuie să ne asigurăm că pacea şi bucuria în Duhul Sfânt curg în fiecare zi în
noi.
Să fim conştienţi zi de zi că neprihănirea în Cristos ne-a fost dată noua ca
dar, de aceea trebuie să urmărim să ne petrecem cât mai mult timp cu El, ascultând
Cuvântul Lui şi stând de vorbă cu El.
Atunci când facem aceste lucruri căutăm
Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea
Sa şi toate celelalte lucruri ni se vor da pe
deasupra.
Ema Zaharie

Înţelepciune de demult...
înţelepciune pentru acum
Cartea Proverbelor este deosebit
de importantă pentru formarea
unei mentalităţi plăcute lui
Dumnzeu. Ea este menită să ne
ajute să devenim înţelepţi, nu
doar să acţionăm întelept în
câteva aspecte specifice.

Î

n introducerea cărţii, Solomon exprimă scopul scrierii: „Pildele lui
Solomon, fiul lui David, împăratul
lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii
şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; pentru căpătarea învăţăturilor
de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de

nepărtinire; ca să dea celor neîncercaţi
agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi
chibzuinţă .” (Proverbe 1:1-4)
Nu vom ajunge înţelepţi ascultând de
instrucţiunile Proverbelor fără să ne supunem Dumnezeului care le-a inspirat. “Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar
nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura” (Proverbe 1:7).
Tocmai fiindcă a deveni înţelepţi este
pe de-o parte atât de important şi pe de
alta atât de dificil, suntem chemaţi să parcurgem cu atenţie şi cu smerenie aceste învăţături, supuşi lui Dumnezeu care ne
poate lumina mintea.
Roxana Chereji
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