gust dar, din diferite motive acest lucru
nu a fost posibil. O perioadă am crezut
că nu o să mă întorc curând, dar m-am
rugat Domnului iar El mi-a răspuns
prin faptul că am putut să fiu aici alături
de voi. Salutul familiei mele pentru voi
este din 1 TESALONICENI 5:23-26.
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul
vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului
nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat
este credincios şi va face lucrul acesta.
Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
Mă rog ca Domnul să mă folosească
în mod minunat şi să lucreze la inimile
oamenilor care au primit ochelari şi de
asemeni au primit cuvântul Său.
Florentina Chereji
Anul acesta e a doua oară când fac
parte din echipa de traducători, însă
vreau să vă spun că mă uimeşte modul
în care Dumnezeu ştie unde să ne
folosească şi cum să ne folosească.
Sunt atât de fericită că El a ales ca prin
mine, oamenii să vadă nu un ajutor
venit de la noi ci un ajutor nu doar
fizic ci şi spiritual venit de la Dumnezeu. Mă emotionez de fiecare dată
când văd oameni în vârstă care vin
atât de umili şi mulţumitori pentru
perechea de ochelari pe care o primesc. Acest fapt îmi dă de gândit şi
mă face să-mi doresc a dărui mai mult
celor din jur şi de aceea mă rog din
toată inima ca Dumnezeu să mă folosească cu orice scop şi în orice loc doreşte El! Au fost 3 zile minunate, care
au fost o lecţie nu doar pentru cei din
satele unde am fost, ci şi pentru noi
toţi. O lecţie care ne învaţă cât de
mult ne iubeşte Dumnezeu şi cât e de
mare bunatatea Lui!
Tania Pop
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Experienţa din aceste 3 zile,
tot ceea ce s-a întâmplat, nu poate fi exprimat în cuvinte. Recunoştinţa din ochii oamenilor în
ceea ce priveşte ajutorul nostru în
redarea vederii fizice, scopul nostru fiind în primul rând redarea
“vederii spirituale”, mi-a generat
un sentiment de mulţumire şi
împlinire având în vedere dragostea cu care echipa de americani
cât şi cea de români, lucrând împreună am arătat-o în lucrarea lui
Dumnezeu.
A fost un timp binecuvântat,
Dumnezeu amintindu-ne şi motivându-ne încă o dată scopul
nostru, făcându-ne utili pentru
ceilalţi.
Rut Chereji
M-am bucurat mult să regăsesc Biserica Biruinţa plină de viaţă. Domnul să
fie slăvit pentru lucrarile Lui mari şi minunate! Este o mare încurajare să văd că
El are atâţia oameni dedicaţi Lui, care
găsesc bucurie în a-L sluji şi în acelaşi
timp e un mare privilegiu să poţi vedea
oameni care sunt atinşi de binecuvântările lui Dumnezeu şi îşi deschid inimile pentru El. Lucrând alături de
prietenii mei dragi - români şi americani
- m-am simţit extraordinar. A fost ca şi
cum nici n-aş fi plecat. Aştept să ne
revedem din nou. Cu drag, a dumneavoastră,
Claudia Păduraru
România este un loc frumos!
Romania are oamnei extraordinari! Mancarea românească este
incredibilă! Dumnezeu să binecuvânteze România!
Jack Smith
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ODIHNA MÂNTUIRII
pastor Daniel Chereji

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi
şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă.“
(Matei 11:28)

I

nvitaţia lui Cristos de a ne bucura
de odihna mântuirii este pentru
toţi oamenii.
Însă vor veni să primească mântuirea
doar cei care îşi recunosc starea de oameni trudiţi şi împovăraţi de viaţa păcătoasă trăită până în acel moment.
Aceştia sunt oamenii care s-au săturat
să-şi poarte singuri povara vinovăţiei
proprii şi au înţeles că truda rezolvării
problemei păcatului prin efort personal
este sortită eşecului.
Cine crede că Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu îl poate mântui ştergându-i
toate păcatele, mai întâi se pocăieşte faţă
de Dumnezeu, regretând şi renunţând la
viaţa veche.
Ca să poţi beneficia de harul mântuirii trebuie să existe admiterea faptului
că eşti pierdut şi că nu ai nicio şansă de
salvare fără intervenţia lui Dumnezeu
prin Isus Cristos.

Domnul Isus nu îi cheamă pe oameni la un nou sistem religios, nu îi
cheamă la forme şi ritualuri ci îi cheamă
la El.
Mântuirea se poate obţine exclusiv
printr-o Persoană divină, adică prin
Cristos, tocmai de aceea atunci când
suntem mântuiţi această mântuire este
deplină, aşa cum numai Dumnezeu poate să o facă.
Doar în Cristos ne putem bucura de odihna deplină a mântuirii. Doar mântuiţi
prin El şi ascunşi în El, inima noastră nu
mai are motive de teamă. Continuare pag. 2
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Odihna înseamnă că noi ne putem aşeza liniştiţi în mântuirea perfectă pe care ne-o oferă Cristos.
Înseamnă că nu trebuie să
mai facem nici cel mai mic efort
pentru a o merita, fiindcă ea a fost
desăvârşită la Calvar, iar noi o obţinem
prin har, deşi suntem datori să o preţuim,
umblând în sfinţenie.
Odihna este şi o odihnă a eliberării de
povara grea a păcatului.
Acum nu mai trăim cu spaima pedepsei şi nici sub apăsarea vinovăţiei, deoarece
odată mântuiţi şi aşezaţi în Cristos, trecutul se şterge.
Odihna mântuirii este şi o odihnă care
priveşte viitorul.
Copiii lui Dumnezeu nu se zbat în incertitudini în privinţa lucrurilor care urmează. Asigurarea noastră în Cristos este
atât cu privire la trecut şi prezent cât şi în
ceea ce priveşte viitorul.
Odihna nu este nicidecum îndemn la
indiferenţă şi inactivitate. Din această postură a odihnei mântuirii noi îl putem lăuda pe Dumnezeu din toată inima, îi
putem mulţumi, îi putem sluji şi îl putem
urma, nu datorită unor porunci istovitoare ci mai degrabă din cauza stării de
har pe care am primit-o.
Dacă încă n-ai căpătat această odihnă,
grăbeşte-te şi tu şi vino să experimentezi
frumuseţea odihnei mântuirii.
ANUNŢURI
Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Biserică
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
cu biserica
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

2

După experienţa celor patru
zile în care am distribuit
ochelari la aproximativ
1.000
de persoane
din trei
localităţi
din judeţ
(Colţirea,
Cicîrlău,
Hovrila) şi Baia
Mare, am adunat câteva impresii
de la câţiva din cei care au fost
implicaţi în această lucrare atât
americani cât şi români.
Nicu Lăcătuş
A fost o călătorie reuşită, experienţa
echipei noastre se îmbunătăţeşte de la
an la an, iar oamenii ne ajută foarte
mult deoarece aproape toţi au mai
tradus şi anii trecuţi iar asta îi face o
echipă bună. Ne-am bucurat pentru
toate cele 3 sate în care am fost, am
simţit că oamenii au mare nevoie de
ajutor şi sunt foarte recunoscători şi e
o bucurie specială când vedem atât de
mulţi că vin la Isus. Cred, că Dumnezeu întăreşte parteneriatul nostru,
prietenii noştri români devenind tot
mai deosebiţi în fiecare an, iar asta
aduce multe binecuvântări asupra lucrării noastre. Abia aştept să mă reîntorc!
Charles Murray
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Impresii după
distribuirea ochelarilor

Prima
zi aici a fost uimitoare, faptul că
aproape toţi oamenii din Colţirea
au ales să vină. Am avut un timp
special cu copiii pentru că nimeni niciodată nu a făcut acest gest pentru ei, de a
petrece o oră întreagă doar cu cântece şi
jocuri despre DUMNEZEU.
Însă, de departe cea mai mare binecuvântare a fost faptul că toată lumea la programul de biserică a ridicat mâna, semn
că au rostit rugăciunea prin care I-au cerut
lui Isus să intre în inima lor. Chiar dacă
am fost bolnavă, Dumnezeu m-a însănătoşit pentru a mă putea folosi în lucrarea
Lui.
Patricia Bullock
Cred că Baia Mare e un oraş
tare frumos, oamenii sunt primitori şi mă fac să mă simt ca acasă!
Să dăruiesc ochelari a fost atât
de emoţionant, m-a făcut să mă
simt împlinită, pentru faptul că am
ajutat acei români minunaţi. Abia
aştept să mă întorc. Dumnezeu să
vă binecuvânteze pe toţi!

Anna Scatlan

Asta e una din cele mai
bune călătorii în Romania.
Consulaţiile au mers excelent, foarte puţini oameni sau întors pentru a-şi reface
controlul, este evident că
Dumnezeu a venit aici înaintea noastră
pentru a ne pregăti nouă calea încă de
acolo din USA până aici în Baia Mare.
Dumnezeu a arătat necontenit că lucrează. E minunat să avem părtăşie cu voi
toţi, suntem creştini, avem aceeaşi inimă
şi pasiune pentru Dumnezeu şi e mereu
emoţionant să mă întorc în biserica dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze!
David Watson
Suntem recunoscători Domnului pentru cât de minunat a decurs
această călătorie şi pentru munca
de echipă pe care noi împreună cu
echipa din România am desfăşurato în satele unde am fost. Este o
binecuvântare că alături de voi am
reuşit să dăm oamenilor vedere fizică şi ştiu că toţi avem în inimă
speranţa de a le fi dat şi vedere spirituală.
Ne rugăm ca Domnul să reverse
binecuvântările Lui asupra noastră,
iar voi să-L slujiţi cu dragoste şi cu
o inimă plină de bucurie!
Janny & John Reynolds
Eu cred că Domnul m-a trimis în
această misiune pentru ca El să Îşi facă lucrarea prin mine.
Eu am vrut să vin anul trecut în au-
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