COPIII LUI
Camelia Sabau

„Strigaţi către Domnul cu strigăte
de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuţi, strigaţi
şi cântaţi laude!... Să urle
marea cu tot ce cuprinde ea, să
chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,
să bată din palme râurile, să strige
de bucrie toţi munţii înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul!”
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DISCREŢIA
DEMASCĂRII

Psalmul 98:4,7-9

E

u am auzit strigătul de bucurie
al munţilor … verdele intens al
pădurilor dese, proiectat pe albastrul sigur al cerului neclintit, foşnetul
frunzelor înfrăţite, legănate de vântul puternic când într-o parte, când în alta sau,
sunetul fin – ca un suspin – al picăturilor
de ploaie ce-nviorează mătasea frunzelor
încălzite de raza soarelui… pune-le pe
toate împreună şi ascultă: strigătul de bucurie al munţilor înaintea Domnului.
Priveşte palmele râului … da! Fă un efort de imaginaţie şi priveşte palmele râului pentru că râurile bat din palme înaintea
Domnului.
Şi aminteşte-ţi urletul mării … ştii urletul mării! Marea urlă cu tot ce cuprinde
ea, ca să-L laude pe Creatorul.
Şi-acum, stai pasiv … dacă poţi. Dacă
aceste îndemnuri nu te mobilizează şi pe
tine, stai pasiv… rămâi aşa… nu face nimic.
Dar, copiii Lui, pot să facă orice pentru Domnul lor. Pot să-L laude, cântând
şi mărturisindu-I numele în biserici, în
pieţe… unii, chiar în arenele romane …
sau în temniţe, la Jilava, la Sighet.

4

pastor Daniel Chereji

Când vorbesc despre „Mântuitorul”,
feţele lor se transformă şi o strălucire le
inundă chipul, oricât ar fi de îmbătrânit
sau ridat, chinuit de boli şi de greutăţile
vieţii şi au o pasiune şi o tărie de învingători. Şi nu are nici o importanţă ce vârstă
au că sunt tineri plini de viaţă sau
bătrâni... ei ştiu doar atât: că Domnul
ne-a făcut mult bine şi El merită laudele
noastre.
Copiii Lui, ştiu să se adune, să-şi poarte poverile unii altora şi să aibă părtăşie...
ei plâng cu cei ce plâng şi ştiu să se bucure
sincer cu cei ce se bucură. Copiii Lui parcă nu sunt din lumea aceasta! Şi nici nu
sunt... pentru că ei au început să-şi trăiască viaţa veşnică... ce-ar putea oare să-i întoarcă înapoi?! Au ei o mare grijă: să-L
laude pe Domnul în orice împrejurare şi
oricând. Asta le e menirea.
Copiii Lui, pe lângă dragostea ce-I
poartă, mai au în inimi o neclintită nădejde... şi stau liniştiţi în aşteptare. Nu mai
e mult şi Domnul vine!

„Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui
Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe
cine este acela despre care vorbea Isus. Şi
ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui
Isus, şi I-a zis: „Doamne, cine este?” Isus a
răspuns: „Acela, căruia îi voi întinge bucăţica, şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică,
şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. Cum a fost dată bucăţica, a intrat
Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci,
fă repede.” Dar nimeni din cei ce şedeau
la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste
vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda
avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic”; sau îi
poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după
ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă.
Era noapte.“
(Ioan 13:23-30)

Episodul descoperirii lui Iuda ca vânzător este învăluit oarecum într-o atmosferă
misterioasă.
Deşi Domnul Isus a vorbit deschis despre trădarea Sa de către Iuda, este interesant faptul că ucenicii n-au înţeles atunci,

ci abia mai târziu că de fapt Isus l-a indicat
pe Iuda ca fiind vânzătorul.
Oare care să fi fost motivul pentru care
cei unsprezece n-au înţeles chiar atunci despre cine este vorba? A fost Domnul Isus
confuz, a fost presiunea momentului prea
intensă ca să poată fi digerată informaţia,
sau ucenicii pricepeau mai greu ceea ce li
se spune?
Nici una dintre aceste variante nu este
plauzibilă. Explicaţia stă mai degrabă în
faptul că în primul rând Isus a făcut demascarea pentru Iuda ca acesta să afle că
El ştie şi să aibă ocazia să se pocăiască.
Prin urmare, demascarea a fost făcută
prioritar pentru Iuda şi nu pentru ceilalţi.
Înainte ca Domnul Isus să ne descopere propriile păcate altora, Continuare pag. 2
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El ni le va descoperi mai întâi nouă
înşine. Când Cristos ne descoperă un
păcat din viaţa noastră, El nu o face
pentru că vrea să ne facă de ruşine. De ruşine ne facem noi singuri atunci când păcătuim.
Dar Domnul Isus va fi întotdeauna
discret când va fi vorba despre descoperirea
vreunui păcat din viaţa noastră.
El va face în aşa fel încât mai întâi să putem înţelege noi înşine ce am făcut şi să
avem posibilitatea pocăinţei.
Cristos nu se va grăbi să fluture păcatul
nostru pe la urechile celorlalţi până nu ne
va da ocazia ca mai întâi să reacţionăm noi
faţă de ceea ce am comis.
Doar Diavolul este cel care se bucură să
bată toba cât mai tare atunci când greşim.
Desigur, dacă în faţa demascării discrete
a vinovăţiei, conştiinţa noastră se împietreşte şi refuză pocăinţa, Domnul Isus va descoperi păcatul nostru în faţa celor de lângă
noi pentru ca astfel conştiinţa colectivă a celor ce ne sunt fraţi să intre în acţiune iar aceştia să ne ajute să ne pocăim din moment
ce noi nu suntem în stare să o facem fără
ajutorul lor.
Cina Domnului este în această privinţă
o ocazie potrivită pentru ca fiecare din noi
să poate veni cu propria conştiinţă în faţa
Domnului şi în acest fel să ne lăsăm cercetaţi de puterea şi influenţa Duhului Sfânt.
Odată detectată orice urmă de păcat din
viaţa noastră, ne vom putea smeri înaintea
Domnului prin mărturisire şi pocăinţă imediată.
Noi vom câştiga iertarea Sa, iar pocăinţa
grabnică îl va scuti pe Domnul să afişeze
înaintea tuturor căderile noastre.

ANUNŢURI

Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare
Biserica Creştină Baptistă
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Lăudaţi pe Domnul
din toată inima!

Î

n ziua de azi să Îl lauzi pe
Dumnezeu a devenit un lucru
obişnuit şi majoritatea nu mai
ţin seamă de cum apar înaintea Lui.
Însă este foarte important cum te prezinţi în faţa lui Dumnezeu să Îl lauzi.
Cu o inimă rece, plină de mândrie, ca
să arăţi lumii cine eşti tu, nu te poţi închina, nu poţi aduce laude lui Dumnezeu! Dumnezeu doreşte o inimă
smerită, pentru că atunci când te smereşti Dumnezeu te înalţă! Pe Dumnezeu nu Îl poţi trata cu indiferenţă,
trebuie să îţi pese, trebuie să te cercetezi când te prezinţi înaintea Lui, inima ta trebuie să fie curată.
Atunci când cânţi şi Îl lauzi, primul
care te ascultă este Dumnezeu şi apoi
oamenii. Când cânţi din toata inima,
Dumnezeu se bucură şi inimile oamenilor sunt atinse.
El n-a fost dator cu nimic, dar totul am primit în dar, de aceea trebuie
să Îl lăudăm, să ne închinăm şi să Îi
mulţumim neîncetat pentru tot ce a
făcut şi face pentru noi. Cum să nu lauzi un Dumnezeu atât de minunat? El
care a creat cerurile şi pământul, încât
universul întreg ar trebui să cânte de
bucurie înaintea Lui. Tot ce vedem, tot
ce avem este datorită harului Său. El
este Domnul Domnilor şi Împăratul
Împăraţilor, El stăpâneşte peste toate,
este un Dumnezeu măreţ care merită
să fie lăudat!
Ema Zaharie
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

DIN „UMPLEŢI VIDUL!” DE RICHARD WURMBRAND

Mărturia unora dintre cei mai de
seamă preşedinţi ai Statelor
Unite ale Americii
WASHINGTON: „Mai presus de toate, lumina curată şi neclintită a Bibliei a
avut o influenţă binefăcătoare asupra omenirii şi a sporit binecuvântările societăţii.”
ABRAHAM LINCOLN: „Eu am luat întotdeauna sfat de la Dumnezeu şi Lui
I-am încredinţat planurile mele şi n-am
luat niciodată o hotărâre de acţiune fără
să fi fost sigur, pe cât posibil, de aprobarea
Lui. Aş fi fost omul cel mai îngâmfat şi
stupid, în acest post, dacă aş gândi măcar
o zi că m-aş putea achita de răspunderile pe
care mi le-am asumat în funcţie, fără să apelez la ajutorul şi lumina Aceluia care este
mai înţelept şi mai puternic decât toţi.”
GRANT: „Ţineţi-vă strâns de Biblie, ca
de ancora libertăţii voastre. Scrieţi-vă preceptele ei în inimile voastre şi pune-ţi-le
în practică în vieţile voastre. Tot progresul
realizat în adevărata civilizaţie îl datorăm
influenţei acestei cărţi şi la ea trebuie să
privim ca fiind călăuza noastră în viitor.”
GARFIELD: „Alegeţi pe nemuritorul
Isus ca prietenul şi ajutorul vostru veşnic.
Urmaţi-L, nu numai ca pe un nazarinean,
Omul din Galileea, ci ca pe o Persoană spirituală care trăieşte veşnic, plin de dragoste
şi milă, care va sta alături de voi în viaţă, şi
în clipa morţii şi în veşnicie. Nădejdile lumii sunt înşelătoare, dar aşa cum viţa trăieşte în mlădiţele ei, tot astfel Hristos trăieşte
în creştini şi nu va muri niciodată.”
WILSON: „Dacă fiecare om din Statele Unite ar citi un capitol din Biblie în
fiecare zi, majoritatea problemelor noastre
naţionale ar dispărea.”

George Washington
Abraham Lincoln

Ulysses Grant
James Garfield

Woodrow Wilson
Franklin Roosevelt

FRANKLIN ROOSEVELT: „Repet afirmaţia pe care am făcut-o de multe ori înainte – anume că lucrul pe care-l necesită cel
mai mult această ţară este o trezire religioasă; că într-o astfel de trezire vom putea
găsi o soluţie la toate problemele noastre,
fie ele politice, economice sau sociale.”
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