MISIUNE
Cu siguranţă, Biserica noastră e binecuvântată, din orice perspectivă ai privi lucrurile! Cuvântul e predicat curat, oamenii
se implică în activităţile muzicale, în
misiune şi, slavă Domnului, departe de
a avea nevoie să fim ajutaţi, Dumnezeu ne dă harul să fim binecuvântare
pentru semenii noştri.

C

ând vorbim despre misiune,
gândurile fiecăruia zboară spre
locurile de misiune în care ne
implicăm săptămână de săptămână, spre
copii din Nistru, al căror trai e lipsit de
confort (atât de firesc pentru noi încât uităm să fim mulţumitori), la biserica din
Făureşti, la celelalte biserici filiale şi, mai
nou, prin harul Domnului, la biserica fratelui Ondeng, din Kenya. Lucrarea din
Kenya trebuie susţinută în rugăciune, întrucât lucrurile nu sunt facile, iar situaţia
nu pare să se îmbunătăţească. Rugaţi-vă
pentru tineri dedicaţi, curajosi gata să slu-

jească în orice mod vor fi provocaţi, pentru
protecţie peste trupurile şi minţile lucrătorilor, întrucât pericolul şi lupta spirituală
este mare în Kenya, pentru viză (în mod
normal se primea viza la intrare în Kenya,
dar se pare că s-a schimbat legea şi e posibil
să se aplice doar la Bucureşti, ceea ce ar
însemna costuri suplimentare, timp investit
şi, de asemenea, posibilitatea unui refuz.
Dumnezeu are metode de a se descoperi în lumea musulmană, dar ce bucurie putem simţi şi ce binecuvântare avem să ştim
că suntem parte din lucrarea Lui, unelte în
mâna Domnului nostru!

IMPLICARE

După cum s-a anunţat în numărul trecut al
pulsului, în biserica noastră se încearcă formarea
unui grup coral al cărui scop principal este slujirea în punctele de misiune. Născut ca un apendice al proaspătului format grup de studiu şi
părtăşie al familiilor tinere, grupul coral este deschis tuturor tinerilor care au depăşit vârsta adolescenţei, au aptitudini muzicale, dorinţa de a
sluji şi nu sunt implicaţi în lucrarea muzicală a
bisericii.
Simţindu-ne binecuvântaţi şi onoraţi că ne putem închina şi putem sluji prin cântare, vă provocăm să staţi înaintea lui Dumnezeu, să vă rugaţi şi, dacă El vă va călăuzi şi vă va pune pe inimă această lucrare, vă invităm la REPETIŢII!
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ANUNŢURI
Marţi

- ora 18 Studiu cu
familiile
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 10 Serviciu de
închinare / botez
Duminică - ora 17 Servicii de
închinare / actul
punerii mâinilor
şi Cina Domnului
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VĂLUL
ÎNLĂTURAT
pastor Daniel Chereji

„Dar ori de câte ori vreunul
se întoarce la Domnul,
marama este luată.“
(2 Corinteni 3:16)

N

ăscuţi sub blestemul păcatului avem falsa iluzie că ne
putem alege şi făuri destinul
prin strădaniile personale.
Tocmai de aceea majoritatea se mulţumeşte cu standarde de viaţă impuse de
propria conştiinţă iar de regulă imaginea
pe care o avem despre noi înşine este
mult mai bună decât suntem în realitate.
Adevărul este că suntem mai ignoranţi decât credem.
Impresia noastră este că am dobândit
cunoştinţe vaste, că posedăm înţelepciune şi am pătruns tainele multor lucruri
care păreau de nedescifrat, însă suntem
caracterizaţi mai degrabă de ignoranţă,
necunoaştere, obtuzitate, superstiţii şi
întunecime.

Îmbătaţi de diferite forme de religie ori
amăgiţi de credinţa că eforturile şi strădaniile noastre de atingere a unor performanţe de moralitate ne vor îndreptăţi în
ochii lui Dumnezeu, ne trăim o parte
din viaţă cultivând iluzii care lasă inimile
noastre la fel de pustii şi nefericite.
Din starea de oameni păcătoşi care
zac în bezna necunoaşterii şi care nu pot
vedea lumina slavei
Continuare pag. 2
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mântuitoare prin puterea lui Cristos Fiul lui Dumnezeu, nu putem fi
scăpaţi decât prin cunoaşterea generată în noi de Duhul lui Dumnezeu care ne descoperă Evanghelia mântuitoare prin Isus Cristos,
Domnul nostru.
Indiferent că este vorba despre vălul ignoranţei, vălul împietririi, vălul păcatului,
vălul religiei, vălul nepăsării sau orice alt
lucru care este aşezat pe mintea noastră şi
ne împiedică să vedem lucrurile spirituale
aşa cum sunt, când ne întoarcem la Domnul cu pocăinţă vălul acela este înlăturat.
Dacă până ieri credeam că starea noastră este bună, dacă nu simţeam nici cea
mai mică dorinţă de schimbare a vieţii,
dacă nu aveam aspiraţii spirituale înalte,
dacă trăiam fără gândul veşniciei şi nu ne
imaginam că va trebui să dăm socoteală
de felul în care ne-am trăit viaţa, astăzi
prin întoarcerea cu faţa spre Domnul
vălul acela a fost îndepărtat iar lucrurile
au devenit clare.
Astăzi putem pricepe ceea ce n-am
înţeles ieri.
Acum ştim că fericirea depinde în exclusivitate de legarea numelor noastre de
numele lui Cristos. Ştim că nimeni nu
poate căpăta viaţă veşnică decât spălându-şi trecutul murdar în sângele ispăşitor
al Mântuitorului şi nicidecum bazându-se
pe faptele lui ci pe ceea ce a realizat Cristos. Ştim că putem dobândi o viaţă de biruinţă doar dacă ne aşezăm sub autoritatea lui Cristos ca Domn al vieţilor
noastre.
Ştim că domniile şi stăpânirile din
locurile cereşti nu ne pot atinge deoarece
suntem ai Domnului. Acum ştim, pentru
că vălul a fost dat la o parte iar noi trăim
în lumina cunoaşterii Lui.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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O duminică
de neuitat
Kovacs Timea

E

ste ora 4:30 şi
ceasul îşi face
datoria. Mă
trezesc, mă îmbrac, mă
urc în maşină şi pornim la drum. Autobuzul încearcă şi el să îşi facă datoria de a
încălzi atmosfera, însă o face cam târziu.
Privesc pe geam şi tot ce pot să văd este natura îmbrăcată în alb. Nu pot decât să mă
gândesc la măreţia lui Dumnezeu. Aţipesc,
cînd autobuzul opreşte după trei ore şi jumătate în faţa unei biserici mari şi frumoase. Când intru nu pot să nu remarc
construcţia ei ciudată, dar în acelaşi timp
frumoasă. Forma rotundă a bisericii îmi
dă impresia că toată lumea mă vede. Nu mă
pot ascunde dar totodată îmi dă impresia
de părtăşie mai strânsă. Fraţii sunt foarte
deschişi, rămîn surprinsă atunci cînd păstorul de la amvon spune „Haideţi să salutăm corul de la Căminul Felix” şi toată
biserica, mic şi mare, tânăr şi bătrân, ridică
mîna şi ne salută cu un fluturat. La început simţi nevoia de a zâmbi, însă în interior îţi dai seama de căldura frăţească.
Oamenii ascultă cântarea, mărturia. Le
place, râd, plâng. Apoi când totul s-a terminat păstorul ne cheamă în faţă şi tot corul bisericii vin şi se roagă pentru noi. A
fost ceva extraordinar. Nu ştiu ce să fac, să
plâng sau să mă abţin. Mă abţin să nu curgă rimelul pe care l-am pus de dimineaţă.
Biserica Biruinţa de la Baia Mare mi-a
oferit o duminică de neuitat. Nu voi uita
niciodată mâncarea bună din familie, căldura fraţilor, rugăciunile lor şi păstorul cu
entuziasmul său de a conduce un popor al
Domnului.
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

FAMILIA FELIX
O ALTĂ PERSPECTIVĂ
Puţin timp
a trecut şi
binecu vântaţi
am fost
toţi cei
care i-am
întâlnit pe
tinerii din
corul
Căminului
Felix!

O

ptimismul, feţele radioase,
sinceritatea mărturiilor, cântarea lor autentică ne duc pe
toţi într-o stare de închinare duhovnicească, dezbărată de obişnuita stare de om oţărît, venit la biserică mai degrabă să arate
că el e fratele mai slab, decât să arate dragoste şi compasiune.
Felul de a se închina al tinerilor, simplu, lipsit de fasoane, de o nobleţe nestudiată ne prinde, aşa încât plângem şi
râdem împreună cu ei, cântăm şi ne rugăm cu pasiune renăscută, facem promisiuni de ajutorare, iar când serviciul divin
se încheie îi abordăm, legăm prietenii şi,
pentru ca lucrurile să prindă cheag, îi invităm într-un cadru intim, să ia masa îm-

preună cu noi.
Răsfoind puţin pagina de prezentare a
Căminului Felix, realizez că această lucrare este cu mult mai complexă şi mai extinsă decât îmi imaginam iniţial şi, slavă
Domnului, o lucrare ce pare să de dezvolte din ce în ce mai mult.
Dumnezeu să binecuvânteze familiile
părinţilor adoptivi, aceşti titani ai dragostei şi compasiunii, iar nouă, celor care nu
suntem chemaţi să ne jertfim tinereţea şi
energia pentru a aduce pacea şi liniştea
unui cămin în inimile micuţilor abandonaţi, să ne dăruiască un duh de rugăciune
şi disponibilitatea de a ajuta în orice fel ar
fi cu putinţă.
Amin!
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