“Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi
cere de la Tatăl, în NUMELE MEU, vă va da.”

Î

n această lume în care trăim astăzi,
o lume plină de nelinişte, o lume
în care toata lumea aleargă, fără
ţinte precise sau cu ţinte distorsionate de
visele de mărire, de carieră, de avere, cu
bogaţi şi săraci, cu oameni amestecaţi, se
pare că nu ne mai putem opri şi că problemele ne înfăşoară. Se pare că cea mai
importantă problemă ar fi timpul pe care
nu-l mai putem stăpâni în sensul că “nu
ne mai ajunge”.
Bolile organice grave s-au înmulţit, au
luat parcă locul epidemiilor de gripă; bolile psihice nu ne ocolesc... sunt rezultatul
aceleaşi lumi; lacrimile apar la oameni
maturi şi copii tot mai des, făcând concurenţă apelor... suspine reţinute care dau
să spargă pieptul oamenilor care vor sa fie
tari... îngrijorări, spaime, nesiguranţa zilei
de mâine... Se vorbeşte tot mai des despre
vremuri de criză... nopţi cu somn agitat
sau nesomn, o zi terminată se leagă de începutul alteia în aceeaşi goană... droguri,
desfrâu, totul într-un vârtej apocaliptic...
SĂ FII CREŞTIN ÎN ACEASTĂ
LUME? Să fii creştin cu numele e simplu;
nu faci decât să te amesteci cu ceilalţi. Să
fii creştin cu adevărat, să fii lumina şi sarea

IMPORTANT!
Duminică 21 februarie, după serviciul
de dimineaţă (care va fi mai scurt) va avea
loc ADUNAREA GENERALĂ A BISERICII BIRUINŢA.
n Au dreptul să participe toţi membrii
cu drepturi depline ai bisericii.
n Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:
n Alegerea biroului de zi
n Prezentarea şi votarea ordinii de zi
n Rapoarte de activitate
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Ioan 16:23
în această lume, să fii candelă folosind cuvântul Scripturii este necesar ca şi aerul pe
care-l respirăm.
De unde iţi vine puterea?

An XI, nr. 479 din 31 ianuarie 2010

”Orice veţi cere de la Tatăl, în
NUMELE MEU, vă va da.”
Să vii în rugăciune cerând Tatălui din
ceruri in numele sfanţ al lui Isus! Ce mult
înseamnă! Înseamnă să ceri cum ar fi cerut
Domnul după caracterul Lui, după faptele
pe care le-a făcut Domnul, înseamnă să
ceri trăind şi tu cum a trăit Isus! Să cerem
în NUMELE LUI ceea ce El a făcut: vindecări de suflete, vindecări trupeşti, să învăţăm să dăruim dragostea, să mijlocim
pentru aproapele nostru, să ne rugăm
pentru sinceritatea inimilor creştine, să ne
rugăm pentru ca în primul rând să căutam
în această lume Împărăţia lui Dumnezeu
cu credinţă puternică pentru că toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra.

“Domnul să-ţi fie desfătarea, şi
El iţi va da tot ce-ţi doreşte inima”
(Psalmul 37:4)
Mioara şi Mihai Dumitru

n Discuţii pe marginea rapoartelor de
activitate
n Descărcarea de gestiune a comitetului
n Membrale(excluderi, angajări)
n Prezentarea şi votarea bugetului pe
anul 2010
n Strategie. Luări de cuvânt. Propuneri
n Rugăciune de mulţumire şi încredinţare
n Prezenţa este obligatorie, cu excepţia
situaţiilor deosebite.

PERSPECTIVA UNEI
NOI GENERAŢII
pastor Daniel Chereji

„A doua zi, am plecat şi am
ajuns la Cezarea. Am intrat în casa
lui Filip evanghelistul, care era
unul din cei şapte, şi am găzduit la
el. El avea patru fete fecioare care
proroceau.“
(Faptele apostolilor 21:8-9)

Ales printre cei şapte diaconi, Filip
s-a dovedit un slujitor neobosit şi plin de
pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Deşi a primit pentru început o slujbă
legată mai degrabă de activitatea administrativă, fără să ignore această responsabilitate, Filip a fost gata să accepte din
partea lui Dumnezeu şi slujba de a vesti
Evanghelia. Acest lucru a făcut ca el să
fie cunoscut în cercul primilor creştini
cu apelativul de Filip evanghelistul.
Este evident de ce biserica primară a
avut un asemenea impact în societatea
de atunci, fiind formată din credincioşi
asemenea lui Filip care erau gata să facă

întotdeauna mai mult pentru lucrarea lui
Dumnezeu, spre deosebire de creştinii de
astăzi care sunt pe zi ce trece tot mai ocupaţi şi indisponibili pentru slujire.
Însă la Filip nu întâlnim doar calitatea de om dedicat şi responsabil faţă de
slujirea bisericii, ci el a fost şi un tată exemplar pentru familia sa.
El a trăit în mijlocul familiei sale în
aşa fel încât copiii săi au dorit să-i calce
pe urme.
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

Când Pavel a găzduit în casa lui
Filip din Cezareea şi a făcut cunoştinţă cu familia lui, n-a întâlnit nişte copii plini de fiţe care să-şi
etaleze licenţele, sau să-i vorbească despre cum au reuşit în afaceri, ori să-i povestească despre visele lor
de a accede în clasa aristocraţilor, ci el a
remarcat un singur lucru care i-a rămas
întipărit în memorie: faptul că cele patru
fete ale lui Filip proroceau.
Există astăzi un fenomen ciudat în familiile multor lucrători ai Evangheliei în
care copiii nu umblă la fel de aproape de
Domnul aşa cum umblă părinţii lor.
De fapt Scriptura însăşi consemnează
câteva cazuri nefericite, asemenea copiilor
preotului Eli sau ai profetului Samuel.
Dar aceasta nu este nicidecum o paradigmă obligatorie, constituind mai degrabă
excepţia decât regula.
Este însă o imagine binecuvântată să
vezi copii care se îndrăgostesc de slujirea
părinţilor lor şi se lasă pătrunşi de Duhul
lui Dumnezeu să urmeze acelaşi fel de slujire, punându-şi viaţa, darurile, talentele
şi timpul la dispoziţia Domnului.
Ce har minunat să poţi şti că cei care
vin după tine nu se vor îndepărta nici de
Domnul şi nici de lucrarea Lui, ci vor
continua cu entuziasm şi pasiune ceea ce
n-a reuşit să realizeze generaţia noastră.
Familia lui Filip rămâne pentru noi un
exemplu încurajator că dincolo de vraja
seducătoare dar înşelătoare a lumii, cei care vin după noi se vor îndrăgosti mai degrabă de pasiunile şi lucrarea noastră
pentru gloria Domnului.
DECESE

Vă anunţăm că fratele Chira Petru a fost
chemat în veşnicie. Înmormântarea a avut
loc sâmbătă în Tăuţii Măgherăuş. Dumnezeu să mângâie familia îndurerată.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Ne spune Biblia că-n vremi din urmă
Aşa vor fi de mulţi amăgitori
Satan vrea cât mai mulţi să ia din
turmă
De-aceea să rămânem veghetori.
Să strângem rândurile împreună
Să ţinem ochii aţintiţi în sus
Căci noi avem nădejdea aceasta bună
Că se va-ntoarce Mirele, Isus.
Să n-alergăm la zvonuri mincinoase
Ca frunzele purtate după vânt,
Căci Domnul va veni cum se-nălţase
Să-L vadă orice om de pe pământ.
Să rămânem în viţa cea nanoasa
Să-L aşteptam în rugă priveghind
Ca s-auzim „O vino slugă bună”
Căci Mirele se-ntoarce în curând.
Şi-atunci va fi o nuntă mai aleasă
Ca toate nunţile de pe pământ
Când noi, Biserica vom fi mireasă
Iar Mire, Domnul nostru scump şi
Sfant.
Rodica Paşca

ANUNŢURI

Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Duminică - ora 9,30 Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu divin

CA TU SĂ
TRĂIEŞTI
P

e marele vapor Titanic erau printre călători şi o femeie cu copilul
ei; mergeau la soţul de peste ocean. Când s-a anunţat naufragiul au lăsat
în apă bărcile de salvare. Dar nu toată lumea a încăput în bărci. Sărmana mamă sa apropriat de balustrada vaporului şi a
cerut marinarilor să o ia şi pe ea într-una
din bărcile de salvare. „Mai este un singur
loc. Amândoi nu puteţi intra”, a răspuns
marinarul. Mama a sărutat copilul pentru
ultima dată şi l-a dat marinarului să-l ducă
în barca de salvare. „Spune tatălui tău
că am murit ca tu să trăieşti”, mai
spuse mama care pieri în valuri.
Un lucru mult mai mare a făcut
Mântuitorul pentru noi. Din
pricina păcatelor noastre trebuia să murim, dar El a venit
să ne salveze. Mântuitorul
a murit ca noi să trăim
veşnic. Fericiţi sunt
toţi aceia care
şi-au pus în-

Atunci când
am citit această
poveste am
înţeles mai
bine şi mai
profund
lucrarea
Mântuitorului
cu privinţă la
jertfa de la
Calvar.

crederea în Mântuitorul şi pot să spună:

„Şi viaţa pe care o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care
m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi
pentru mine”
Galateni 2:20.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să
înţelegem pe zi ce trece lucrarea făcută la Calvar. Amin!
Zaneni Andy

ANUNŢURI

Joi seara, după programul de biserică,
liderii Awana sunt invitaţi la o scurtă şedinţă!
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
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