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P

e lângă toate acestea, parcă asistăm
stupefiaţi la felul cum se derulează
ultimele ceasuri ale istoriei chiar
sub ochii noştri şi ne gândim poate, cum o
vom scoate la capăt. Urmărim ştirile şi parcă
acestea sunt desprinse dintr-un scenariu
apocaliptic la nivel mondial. Totuşi, după
Cuvântul lui Dumnezeu nici nu e aşa de
grav încă, pentru că acesta este „începutul
durerilor” şi vor veni vremuri cu mult mai
grele decât cele pe care le trăim acum.
M-am gândit zilele acestea la cum ar trebui să reacţionez la astfel de evenimente şi
mi-a venit în minte Psalmul 23: „Domnul
este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de
nimic”. Am meditat la cuvântul „lipsă”.
Mult mai gravă mi s-a părut lipsa pocăinţei,
lipsa păcii, lipsa siguranţei. Nu voi duce
lipsă de ele. Poate voi duce lipsă de hrană
fizică sau de alte lucruri dar acestea nu mai
sunt importante acum.
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
Tipar: Tipografia NTD Baia Mare
Tel. 0732-124.728; mail: tipografie@ntd.ro
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Apoi mi-au venit în gând cuvintele „El
mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape
de odihnă din pricina Numelui Său.” M-am
şi văzut pe nişte dealuri frumoase cu flori,
stând liniştită pe iarbă. Mi-am imaginat
păsările cântând, gâzele zumzăind în liniştea
naturii şi curgând lin o apă de izvor. Am
zâmbit în gând şi m-am decis să nu depind
de circumstanţe în trăirea mea viitoare şi să
nu mă bazez pe mine sau pe alţi oameni.
Guvernanţii ţării nu pot să taie 25% din
apusul de soare, nu pot face păsărelele să
tacă, nu pot opri fluturii să zboare, nici nu
pot stăpâni timpul sau sufletul meu. Căci
El, Domnul îmi întinde o masă în faţa
potrivnicilor mei: diavolul, îngerii lui şi firea
mea pământescă, iar paharul meu este plin
tocmai atunci când mă simt mai fără speranţă. Parcă mi s-a făcut dor de Casă.
Maranata!
Marina Pintea

ANUNŢURI

Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Studiu cu familiile tinere
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 18 Ora Tineretului
- ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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V

VIAŢA
CÂŞTIGATĂ
pastor Daniel Chereji

„Cine îşi va păstra viaţa o
va pierde; şi cine îşi va
pierde viaţa pentru Mine
o va câştiga.“
(Matei 10:39)

iaţa trebuie iubită deoarece
este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dar dacă îşi iubeşte
cineva viaţa atât de mult încât dragostea
aceea îl determină să îşi protejeze viaţa
în aşa fel încât să rămână neatinsă, viaţa
aceea este cu certitudine o viaţă irosită.
Pentru că mai presus de iubirea propriei noastre vieţi trebuie să existe iubirea
faţă de Dumnezeu, iar când îl iubim pe
Dumnezeu mai presus de viaţa noastră
i-o dăruim Lui şi realizăm că în jurul
nostru sunt o mulţime de oameni în
viaţa cărora ne putem implica şi investi
propria viaţă.
Tocmai pentru că viaţa este atât de
importantă nu o putem irosi păstrând-o
doar pentru noi înşine, deşi nu este greu să
constatăm că mentalitatea lumii de astăzi
este centrată pe protejarea extremă a vieţii prin tot felul de mijloace costisitoare.
Acesta este rezultatul unei preocupări extrem de exagerate spre sine şi duce la un
egoism cronicizat care îndepărtează ireversibil lumea de conceptul jertfei şi dăruirii de
sine în favoarea altora. Continuare pag. 2

Anca Borzasi

de mult se consumă din ea şi indiferent
de intensitatea cu care arde pentru alţii.
Dacă până acum ţi-ai păstrat viaţa
doar pentru tine, neatinsă, nedăruită,
neimplicată, ferită de probleme, de
atacurile celor din jur şi ascunsă de
ochii lumii, este vremea să renunţi la
ideea de a mai trăi doar pentru tine şi
să-i spui lui Dumnezeu că ai înţeles că
viaţa este mult prea preţioasă ca să o
păstrezi tu şi că vrei să o trăieşti pentru
El şi pentru alţii, chiar dacă acest lucru
ar presupune să o pierzi mai repede.
O viaţă trăită în acest fel nu ar fi nicidecum o viaţă pierdută ci una câştigată.

Continuare din pag. 1

Lumea a devenit atât de interesată de
propria viaţă încât Dumnezeu este exclus
aproape în întregime din preocupările şi
scopurile ei. Oamenii consideră că viaţa
este dreptul lor intim de care pot să dispună cum vor fără să trebuiască să-l împartă
cu nimeni, nici chiar cu Dumnezeu.
Însă acest mod de gândire este atât de
periculos încât va duce la distrugerea celor care gândesc aşa, deoarece viaţa nu
poate fi trăită cu adevărat decât dacă îi este dăruită lui Dumnezeu.
O viaţă predată lui Dumnezeu se va
lăsa folosită pentru gloria lui Dumnezeu,
după placul lui Dumnezeu, indiferent cât

Trăire curată

În capitolele 3 şi 4 din cartea Judecători facem cunoştinţă cu
4 profeţi pe care Dumnezeu i-a trimis ca să-l elibereze pe
poporul Israel de sub dominaţiile popoarelor străine.

S

cenariul este aproape identic:
poporul lui Dumnezeu se închină idolilor popoarelor străine,
iar Dumnezeu ridică alte neamuri ca să-i
asuprească, urmare a îndepărtării lor de
singurul Dumnezeu adevărat. Când israeliţii strigă către El din cauza asupririi
puternice, lui Dumnezeu i se face milă şi
trimite un profet prin care îi eliberează.
În timpul vieţii acelui profet, poporul
păzeşte poruncile Domnului, dar după
ce acesta moare, el se întoarce la păcatele
dinainte.
În profunzimea textului, se vede autoritatea şi suveranitatea Celui care merită toată închinarea. În suveranitatea Lui,
ridică un popor şi coboară pe altul. Cât
de mult dorea Dumnezeu ca Israel să-şi
păstreze identitatea de popor al Lui, să se
închine numai Lui, iar El să-şi arate puterea şi să le fie Conducător. Cât de mult
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dorea ca Israel să se deosebească de celelalte popoare pagâne şi toate să ştie că
acest popor are un Dumnezeu atotputernic şi bun.
Astăzi, noi suntem poporul lui Dumnezeu, oare se bucură El de trăirea noastră, ne alipim noi într-totul de El, păzind
poruncile Lui şi făcând voia Lui, sau am
început să îndrăgim lucrurile lumeşti?
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic, care vrea să-şi arate
puterea în vieţile noastre, dar e şi un
Dumnezeu gelos, El ne vrea numai pentru El.
Haideţi, dragii mei, ca în aceste vremuri tulburi, de pe urmă, să ne păstrăm
verticalitatea, identitatea de copii ai lui
Dumnezeu, să mergem pe calea vieţii, să
căutăm sfinţirea până vom ajunge
ACASĂ şi vom primi coroana din mâna
Domnului Isus. Amin!

Lucrarea Duhului Sfânt
Ca şi copii ai lui Dumnezeu, ştim cât de importantă este lucrarea
lui Cristos pentru realizarea mântuirii. Tot aşa de importantă este şi
lucrarea Duhului Sfânt.
omnul Isus Cristos, înainte de
a Se înălţa la cer, a făcut frumoasa promisiune că se duce
să ne pregătească un loc, dar nu ne va lăsa
singuri, ci ne va trimite un Mângâietor,
care este Duhul Sfânt.
În raport cu cel credincios, Duhul
Sfânt are o lucrare importantă în viaţa
acestuia, şi anume mântuirea sufletului
său. Prin lucrarea Duhului Sfânt se înţelege că:
El regenerează – este lucrarea prin care
o persoană este născută din nou (Ioan 3:38). Apostolul Pavel vorbeşte despre înnoirea făcută de Duhul Sfânt (Tit 3:5)
El locuieşte în cel credincios. Este
foarte importantă locuirea Duhului Sfânt
în noi. Dacă o persoană nu-L are pe El,
nu aparţine lui Cristos (Romani 8:9). Faptul că Duhul Sfânt locuieşte în om, garantează învierea acestuia (Romani 8:11)

D

El botează. Acest botez are loc în momentul mântuirii şi are scopul de a alcătui
trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:13).
Botezul cu apă este un simbol al botezului
cu Duhul (Romani 6:3-4, Efeseni 4:5,
Coloseni 2:12)
El pecetluieşte. Pecetluirea cu Duhul
Sfânt are loc în urma unei credinţe mântuitoare şi această pecetluire ne dă siguranţă, apartenenţă şi garanţie. Dumnezeu
pecetluieşte pe copiii Săi cu Duhul Sfânt
(Efeseni 1:13).
După convertire, Duhul Sfânt are un
rol activ în viaţa celui credincios. Noi, ca
şi copii ai lui Dumnezeu, suntem îndemnaţi să fim plini de Duh, să ne lăsăm
călăuziţi de El în tot adevărul, pentru ca
victoria noastră împotriva păcatului să fie
deplină.
Radu Oanţă
(Teologie Sistematică – H.C. Thiessen)

Laudă

pentru bucuria mântuirii, pe care ne-a
dat-o în dar prin Domnul nostru Isus
Cristos.
Îl laud pentru că Duhul Sfânt nu ne
lasă singuri, ci ne povăţuieşte şi este cu
noi în tot locul.
Îi aduc laudă pentru fraţii şi surorile
mele din biserica în care m-a aşezat, pentru minunatele clipe petrecute în casa de
rugăciune, pentru fraţii din America,
pentru toţi cei care îşi vor găsi mântuirea
şi desfătarea sufletului în biserica din
Şomcuta Mare şi pentru toţi ce vor găsi
un adăpost în Domnul nostru Isus Cristos şi vor gusta din bunătatea Sa. Lăudaţi
pe Domnul! Amin.
Maria Ciobanu

Fiecare neam de om să laude lucrările
Tale şi să vestască isprăvile Tale cele mari!

(Psalm 145:4)

S

i eu doresc să laud Numele cel
sfânt şi mare al Tatălui nostru
din ceruri căci şi astăzi lucrările
Sale de-a lungul şi latul pământului sunt
mari. Laud felul în care mâna Sa atotputernică de Dumnezeu lucrează, căci ne-a
îmbrăcat prin puterea Duhului Său cel
Sfânt în straie de sărbătoare, pentru că ne
poartă din biruinţă în biruinţă putând să
biruim păcatul din viaţa noastră.
Laud pe Domnul pentru gândul veşniciei pe care l-a pus în gândurile noastre,
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