„Fiţi recunoscători”
“Pacea lui Cristos la care aţi fost
chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup,
să stăpânească în inimile voastre şi
fiţi recunoscători”.
Coloseni 3:15

U

n cuvânt care pe zi ce trece, îşi
pierde sensul tot mai mult.
Nimic nu poate să fie mai degradant în viaţa unui credincios ca ingratitudinea.
Deşi copleşit de binecuvântări de tot
felul, fizice, materiale şi spirituale, el totuşi
le uită uşor, rezumându-se la o mulţumire
formală şi rece, care este departe de a arăta
o adevărată recunoştinţă faţă de Dumnezeu. Recunoştinţa faţă de Dumnezeu
este o exprimare a preţuirii pe care inima
noastră i-o arată Domnului Isus, care este
darul nespus de mare pe care l-am primit
de la Tatăl nostru ceresc.
A fi recunoscător înseamnă a deschide

Ascultarea
Cel temător de Dumnezeu spunea la fii
odată
— Voi fii mei să vă-mbrăcaţi cu haina cea
curata
căci ea-i mai caldă,
mai de preţ,
mai bună şi frumoasă
şi numai astfel veţi intra în ceruri ca acasă...
Cea mai curată haină e, să ştiţi Neprihănirea,
frumoasă “Bunătatea”
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
Responsabil număr: Claudia

4

HOSU

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ochii ca să vedem ce bogăţii de har avem în
Domnul Isus. Recunoştinţa ne face să realizăm clar şi să apreciem lucrurile cu care
ne-am obişnuit, bunătăţi şi binecuvântări
pe care le socotim că ni se cuvin şi din pricina aceasta, nu mai vibrează inimile noastre de laudă şi mulţumire, la adresa Lui.
Să-I cerem lui Dumnezeu o adevărată
recunoştinţă care să izvorască din toată
inima, cu toată sinceritatea unui creştin şi
copil de Dumnezeu.
Recunoştinţa şi lauda sunt astăzi flori
care nu se găsesc decât în inima aceluia
care mereu îşi recunoaşte nevrednicia şi
care are o viaţă predată cu-adevărat.
Slavă veşnică Ţie, Dumnezeule Sfânt
pentru oricare dintre cuvintele Tale care
ne îndeamnă să fim recunoscători, pentru
a ne putea bucura de pacea şi dragostea Ta
nemărginită. Amin
Simion Mercea
iar cea caldă e Iubirea
cea mai de preţ e orişicând, oriunde Ascultarea
ea celorlalte tuturora le-nfrumuseţează
starea.
Acestea-s haine sfinte
iar acei ce le îmbracă
lui Dumnezeu şi alor Săi de-a pururi au să
placă
căci seamănă cu cei de sus
şi slobodă intrare
afla-vor ei în cerul sfânt, la marea Sărbătoare.
(continuare în nr. viitor)
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ÎMPĂCĂRII
„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El
L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El.“
(2 Corinteni 5:21)
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Ascultare de El...
„Fiţi recunoscători”

C

um este posibil ca Dumnezeul Sfânt, Drept şi Neprihănit
să se împace cu nişte oameni
atât de păcătoşi ca şi noi? Oare ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne acorde iertare şi împăcare când acestea nu puteau
fi obţinute de nici un muritor? Care să
fie meritul în baza căruia Dumnezeul
Preasfânt a acceptat să stea în părtăşie cu păcătoşii?
Continuare pag. 2

Atunci când îl iubeşti cu-adevărat
pe Domnul Tău, nu îţi este teamă
să îţi asumi riscuri, nu eşti limitat
de percepţia altora cu privire la
imaginea ta, pentru că ştii cine este
El şi care este statutul tău în Cristos.

E

l este Creatorul sufletului tău!
Art-Designerul minţii şi inimii
tale! Cunoscându-L pe El, în
modul cel mai intim, natural şi real cu
putinţă, îţi vei conştientiza adevărata ta
identitate în Cristos, o frântură din fru-

2

Copiii lui Dumnezeu trebuie să ştie
că ei trăiesc şi se bucură de viaţa veşnică
deoarece păcatele lor au fost puse pe
umerii lui Isus Cristos cel neprihănit
care le-a purtat ca şi cum ar fi fost
propriile Lui păcate.
În acest fel Dumnezeu a considerat
că putem fi neprihăniţi, adică drepţi în
ochii Lui putând astfel să ne primească
lângă El şi să aibă părtăşie cu noi.
Trebuie să ştim că noi suntem consideraţi drepţi doar prin Cristos şi prin nimic altceva şi rămânem drepţi în Cristos
nicidecum în afara Lui.
Acesta este motivul pentru care se pot
bucura de mântuire doar cei care vin la
Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos şi
prin meritele lucrării Sale.
Astăzi noi suntem obligaţi să ne arătăm plini de mulţumire şi de recunoştinţă pentru faptul că am devenit neprihănirea lui Dumnezeu prin şi datorită
Domnului Isus.
Pentru noi nu exista nicio altă posibilitate să scăpăm de povara şi vinovăţia şi consecinţele păcatelor decât dacă Isus Cristos
se încărca cu ele în mod voluntar şi accepta să plătească preţul vinovăţiei noastre.
Slăvit să fie Domnul că la Golgota s-a
întâmplat acest lucru iar noi îl putem celebra pe Cel în baza căruia am devenit
drepţi în ochii lui Dumnezeu.

Niciun fel de încercare, durere ori
traumă suferită, nu va putea rezista în faţa
tăriei şi profunzimii dragostei Lui.
Este evident că limitele ori durerile
noastre nu pot fi îngropate sau ascunse.
Acestea compun muzica vieţii, dau farmec
existenţei noastre.
În acest context, semantica suferinţei
comportă noi sensuri, semnificaţii…
Suferinţa ta va fi tradusă prin alte registre de interpretare, şlefuite cu delicateţe, purtând amprenta Duhului Său Cel
Sfânt.
Dragostea desăvârşită izgoneşte frica.
Când conştientizezi acest fapt şi te
simţi iubit în acest fel, nu mai poţi rămâne acelaşi! Dreptul la replică te determină,
să-ţi asumi noi responsabilităţi în faţa Lui.
Nu poţi trăi oricum! El te vede peste
tot, te cunoaşte mai bine decât te înţelegi
tu pe tine însuţi.
Oricât te-ai piti ori încerca a mânui cu
dibăcie asemeni unui actor talentat, împrejurările din viaţa ta, de El nu te vei
putea ascunde niciodată.
Nu poţi fugi de El la infinit! Nu ai
cum să-I înşeli în permanenţă încrederea
fără să te coste…
Atunci când decizi să trăieşti în mod
constant în ascultare de El, să îl onorezi şi
să ÎL cinsteşti în lucrurile cele mai
mărunte ale vieţii, vei culege adevăratele
împliniri sufleteşti.

ASCULTARE

DE EL… (1 Ioan 5:1-4)

Continuare din pag. 1

Răspunsul Scripturii este că Dumnezeu a făcut posibil acest lucru prin Isus
Cristos Fiul Său.
Deşi Cristos n-a cunoscut în nici un
fel păcatul în sensul că El este cu desăvârşire pur, total lipsit de orice urmă şi prezenţă a păcatului, Dumnezeu l-a făcut
păcat pentru noi.
Afirmaţia că Dumnezeu l-a făcut păcat
pentru noi nu trebuie înţeleasă în sensul
că Isus Cristos a devenit o persoană păcătoasă ci mai degrabă că El a luat păcatele
noastre asupra Lui suferind astfel ca şi
cum ar fi fost păcătos deşi nu era deloc.
Cu toate că El era fără păcat a acceptat să poarte păcatele noastre ca şi cum ar
fi fost ale Sale.
În acest fel pe crucea de la Golgota
sunt adunate toate nelegiuirile, păcatele,
greşelile, patimile şi răutăţile noastre.
De bună voie şi cu dorinţa de a ne
mântui, Cristos a luat asupra Lui minciunile noastre, vicleniile noastre, faptele
noastre de ruşine, răutatea noastră, laşitatea, răzvrătirea, patimile noastre nelegiuite şi absolut tot ceea ce se regăseşte în noi
ca parte a unei naturi corupte şi stricate
cu desăvârşire.
Este motivul pentru care nici unul
dintre noi nu avem voie să privim Crucea
cu detaşare ca şi cum n-ar avea legătură
cu noi.

museţea unicităţii Sale regăsită în personalitatea ta…
Un pumn de ţărână transfigurat de
sclipiri de CER…
Este uimitor şi minunat în acelaşi timp
să descoperi modul în care cunoaşterea
Lui, apropierea şi ascultarea de El, te
transformă, îţi schimbă caracterul şi îţi
dăruieşte o perspectivă nouă asupra vieţii,
graţie lucrării Duhului Său cel Sfânt.

Fiinţa ta va iradia o bucurie autentică,
o pace fără margini izvorâtă din El.
Când te hotărăşti să trăieşti în ascultare de El, vei fi copleşit de splendoarea, frumuseţea dragostei Lui şi plinătatea
Duhului Său Cel Sfânt.
Vei fi cu-adevărat un om liber, cutezător, complet atunci când îţi vei aşeza viaţa
la picioarele Lui. Vei păşi alături de El pe
traseul marcat de El, cu privire la viaţa ta.

Cu multă răbdare, tenacitate, smerenie
şi dragoste, vei descoperi tot mai multe
comori ascunse cu privire la El şi la suportul pe care ţi-l poate oferi zilnic cu privire
la viaţa ta.
Vei fi fericit atunci când vei purta
“jugul” lui Cristos.
Adevărata libertate nu constă în a face
tot ceea ce-ţi place, ci a găsi plăcere şi delectare în legile şi poruncile LUI. 1 Petru
2:16, Matei 11:29-30
Nu vei putea fi înrobit de către nimeni.
Nu vei mai fi încătuşat într-o paradigmă de gândire, tributară, în mod predominant, satisfacerii eului personal.
Te vei maturiza şi vei creşte atunci
când dorinţa de a asculta de El, indiferent
de costuri, va fi primordială.
Vei fi binecuvântat chiar şi în încercări,
în lacrimi, neputinţe şi lipsuri atunci când
te vei încăpăţâna să-I fi plăcut Lui.
Vei purta în continuare poveri, vei experimenta oboseală şi osteneală, însă libertatea şi belşugul de pace pe care le vei
experimenta la umbra aripilor LUI, îţi vor
dărui putere zilnic, să înaintezi în ritmul
Lui, pas cu pas. Nu în salturi, ci cu paşi
mărunţi.
În acest fel vei avea parte de consistenţă, împlinire, bucurie autentică, iar
inima ta va surâde, chiar dacă s-ar putea
ca uneori ochii tăi să fie scăldaţi de
lacrimi. Nu asta contează. Ţelul nostru
este fericirea veşnică! Cântul tău, vorba ta
vor purta pecetea Duhului Său cel Sfânt,
iar viaţa ta va fi o odă la adresa numelui
Lui. El va fi proslăvit şi onorat prin viaţa
ta! Asta este tot ceea ce contează!
Te implorăm Doamne , mai atinge-Te
de noi în această zi şi fă-ne asemenea Ţie!
Ai milă de noi, curăţeşte-ne şi înnoieşte-ne încă odată prin harul dragostei
Tale!
Arată-ţi slava Ta, fii înălţat şi binecuvântat!
Cu dragoste, Claudia Virginia Hosu
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neprihănirea lui Dumnezeu în El.“
(2 Corinteni 5:21)
An XII, nr. 562 din 4 septembrie 2011

Anunţuri

Joi

- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
pag. 2
pag. 4

Ascultare de El...
„Fiţi recunoscători”

C

um este posibil ca Dumnezeul Sfânt, Drept şi Neprihănit
să se împace cu nişte oameni
atât de păcătoşi ca şi noi? Oare ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne acorde iertare şi împăcare când acestea nu puteau
fi obţinute de nici un muritor? Care să
fie meritul în baza căruia Dumnezeul
Preasfânt a acceptat să stea în părtăşie cu păcătoşii?
Continuare pag. 2

