Ce bine e...

C

e bine e Doamne când ne aduci aminte ce înseamnă nevoia, foamea, setea... De prea
mult bine, începuserăm să uităm. A fost
nevoie să vină John Ondeng de la mii de
kilometri depărtare să ne arate aceste lucruri. Sunt sigură că mulţi dintre noi am
meditat la acestea, cât timp a fost oaspetele nostru. Dacă credeam că ni se cuvin
toate, că e în firea omenească să avem pâine, apă, casă, maşină şi alte lucruri fără de
care parcă nu putem trăi, acum ştim că nu
e chiar aşa. Şi ce bine e că am coborât cu
picioarele pe pământ... Am uitat cum e să
savurăm o bucată de pâine, o înghiţitură
de apă rece. Avem oare nevoie de mai
mult? Ce folos că avem de toate şi uităm
esenţialul? Nu avem timp... fugim, ne
plângem, ne agităm. Şi pentru ce? Pentru
un pumn de bani? Nu merită... cu siguranţă nu merită. De ce ne tot îngrijorăm
pentru ziua de mâine? Domnul are grijă
de ea.
Mă bucur că am fraţi şi surori care au
găsit în multul sau puţinul lor, ceva de dăANUNŢURI
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Biserică
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 930 Pregătire pt. botez
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare

Donaţii
Christian Aid Ministries vă oferă ca
donaţie următoarele dispozitive medicale:
cârje sprijin antebraţ, scaun WC pentru
handicapaţi, cadru fix, scaun pentru
duşhandicapaţi, baston simplu sau trepied.
Avem nevoie de numele persoanei pentru
care se solicită dispozitivul medical, adresa,
numărul de telefon şi afecţiunea de care
suferă. Carmen Andreicuţ
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ruit celor ce nu au. Doar la gândul că am
făcut un suflet să zâmbească, că poate întro zi nu i-a mai fost foame, e ceva ce doar
se simte şi nu se poate exprima în cuvinte.
Domnul să răsplătească cum crede de cuvinţă după inima fiecăruia (Matei 25:3440). Am fost fiecare măcar o dată răsfăţaţi
în viaţă, când poate am primit mai mult
decât meritam şi nu găseam cuvinte de
mulţumire. Doar ochii ne dădeau de gol...
Domnul să ne ajute să fim alături de cei
ce au nevoie de ajutor în vreme de nevoie.
Iar prin efortul tuturor să se vestească mai
uşor Cuvântul Evangheliei în Kenya.
Marcela Giurgiuman
n INAUGURARE

Astăzi de la ora 15.00, la Tăuţii Măgherăuş are loc un serviciu special cu ocazia mutării bisericii într-un nou loc de
întâlnire.
n CONFERINŢA

COMUNITĂŢII
Vineri, 10 aprilie va avea loc la Cluj
Napoca, Conferinţa Anuală a Comunităţii Baptiste Cluj, întâlnire la care vor
participa şi reprezentanţii bisericii noastre.
Studiu biblic
Duhul Sfânt în Isaia şi tăierea împrejur a inimii
Isaia 36:1 - 48:6a

ÎN CĂUTAREA TA
pastor Daniel Chereji

„Dar Domnul Dumnezeu a chemat
pe om, şi i-a zis: „Unde eşti?”“
(Geneza 3:9)

C

onştient de povara căderii, primul instinct al omului căzut în
păcat a fost să se ascundă de
Dumnezeu.
Confruntarea şi asumarea responsabilităţii neascultării i se păreau în acel moment
acţiuni imposibil de realizat.
Astfel că de atunci încoace, omul a devenit prin definiţie un fugar. Am ajuns cu
toţii specialişti în a ne ascunde de Dumnezeu, învăţând cu sârguinţă toate şmecheriile unui camuflaj menit să ne liniştească, dându-ne impresia că suntem la adăpost de prezenţa Sa tulburătoare.
Dacă primul om s-a folosit de copacii din grădină pentru a se ascunde, oamenii de
astăzi au devenit mult mai subtili şi mai creativi în tentativa lor de a se ascunde de Dumnezeu.
Aşa se face că printre „copacii” cei mai des folosiţi pentru a ne ascunde se numără
morala, faptele bune, imaginea respectabilă, renumele, sau religia.
Oamenii sunt atât de abili să se ascundă încât mulţi se folosesc de apartenenţa la o
biserică sau la o anumită grupare religioasă, creându-şi imaginea de credincioşi autentici.
Problema este că oricât am încerca noi să fugim de Dumnezeu şi să ne ascundem de
prezenţa Sa, El ne va găsi oriunde am merge şi ne va descoperi adevărata stare.
În cazul primului om, Dumnezeu n-a ezitat să-l caute şi să-l strige, plin de compasiune şi de dorinţa de a restabili relaţia frântă.
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

Astfel că din spatele copacilor
unde stătea ascuns, printre freamătul frunzelor şi oftatul vântului,
Adam a auzit melodia dulce a
glasului lui Dumnezeu care-l
striga înduioşător: „unde eşti?”
De atunci încoace inima lui Dumnezeu a rămas aceeaşi. El este gata să procedeze în acelaşi fel cu orice om care datorită
păcatului se ascunde fugind de El.
Dumnezeu Şi-a trimis Fiul din cer ca
să plece în căutarea noastră a fiecăruia.
„Pentru că Fiul omului a venit să caute
şi să mântuiască ce era pierdut.”“ (Luca
19:10)
Pitiţi cu dibăcie în spatele propriilor
ascunzişuri, nu avem cum să scăpăm ochiului ager al Mântuitorului.
Acolo unde suntem, El ne va căuta cu stăruinţă până când ne va găsi provocându-ne
apoi să încetăm să ne mai ascundem.
„Unde eşti?”, răsună încă vocea caldă
a Celui venit din cer ca să-i strângă pe toţi
cei risipiţi prin cotloanele păcatului.
Cristos a venit la noi ca să ne readucă
în starea de părtăşie iniţială care exista între Dumnezeu şi om.
Iar pentru că restabilirea acelei legături
dintre un Dumnezeu cu desăvârşire sfânt
şi un om cu desăvârşire căzut, nu era posibilă decât plătind un preţ, Cristos nu S-a
dat înapoi de la plătirea acelui preţ cu însuşi sângele Său.
Prin Jertfa Lui sfântă noi avem asigurat
drumul înapoi către locul de unde am fugit în momentul păcatului.
Prin Jertfa lui Cristos de la cruce, ceea
ce era pierdut se poate întoarce Acasă.
De aceea, când Cristos se caută, nu te
mai ascunde, ci lasă-te găsit şi acceptă prin
credinţă şi pocăinţă mântuirea pe care El
ţi-o oferă.

Termen de
valabilitate: ASTĂZI

Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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P

e aproape fiecare produs pe care îl cumpărăm există (sau ar
trebui să existe) termenul de
valabilitate, termenul până la care produsul respectiv este bun pentru consum
sau folosinţă.
Mereu suntem atenţionaţi asupra acestui aspect, de a verifica valabilitatea
unui produs înainte de a-l cumpăra.
Mă gândesc la viaţa noastră de creştin. Care e termenul de valabilitate al
credinţei?
Mulţi oameni spun că nu se pot pocăi pentru că nu vor putea ţine pocăinţa
până la capăt, de parcă am ştii cu certitudine care e capătul acţiunilor noastre.
M-a frământat şi pe mine lucrul acesta până când am înţeles că Dumnezeu îmi cere să fiu credincois ASTĂZI.
Nu-i aşa că e minunat? Povara aceasta a
căzut de pe umerii mei. Trebuie să fiu
credincois astăzi, mâine nu e al meu, nu
ştiu dacă voi mai trăi. Astăzi este al meu,
astăzi Dumnezeu sprijineşte viaţa mea şi
mă întăreşte să merg pe calea Lui. Astăzi
Îl pot lăuda pe El cu toată fiinţa mea,
prin toate faptele, vorbele şi gândurile
mele. Astăzi îngrijorările mele sunt în
mâna Lui. Astăzi sunt biruitor prin Acela ce m-a mântuit. Astăzi îmi voi mărturisi păcatele în faţa Lui şi voi primi
iertare şi pace.
Credinţa mea este în şi pentru fiecare zi de astăzi pe care Dumnezeu mi-o
dă şi pentru care sunt recunoascătoare.
Mulţumesc, Doamne!
Aurelia Modoc
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

M-ai chemat, sunt aici!

A

cela care face voia lui Dumnezeu nu numai că umblă cu Împăratul, dar va şi trăi veşnic
împreună cu El. Şi lumea şi pofta ei trece,
dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne
în veac. 1 Ioan 2:17.
Voia Domnului este sfinţirea noastră,
voia Lui înseamnă a trăi iubindu-i chiar şi
pe aceea care sunt dificili şi greu de iubit.
A iubi înseamnă mai mult decât o emoţie,
o alegere prin care facem ceva pentru o
persoană, poate un sacrificiu, o suferinţă,
de aceea mulţi aleg să nu iubească.
Nu am timp – e una din cele mai obişnuite scuze de a nu iubi prin fapte. Degeaba vrei să fi pictor dar
nu ştii ţine penelul, muzicant
dacă nu simţi
muzica şi degeaba vrei să
faci voia
Domnului
dacă

nu vrei să simţi jugul Lui, povara ce Isus
ţi-o pune pe inimă pentru măntuirea sufletelor.
Domnul ne-a creat pentru ca să trăim
împreună cu El în bucuria cerului.
Nu-ţi pierde timpul cu păreri de rău
pentru ce ai sau nu ai, ce poţi face sau nu,
ci fă ce poţi cu ceea ce ai lăsându-te absorbit de voia Lui pentru viaţa ta.
Este important să nu priveşti mereu la
ceea ce face altul, care este folosit de Dumnezeu într-un mod minunat lăsându-te intimidat sau cuprins de alte stări care nu sunt
plăcute Domnului, ci fă ceea ce poţi cu cât
ţi s-a dat, pentru că şi acela pe care-l vezi că
lucrează mai mult a fost un suflet care odată
a ştiut puţin şi a putut face puţin, dar pe
măsură ce a fost credincios i s-a încredinţat
tot mai mult. 2 Tesaloniceni 3:13.
Există un lucru mai important decât
aur, diamante, bani, posesiuni, chiar decât
sănătatea trupească; acesta este mântuirea
sufletelor, de aceea să fim gata să răspundem: Iată-mă, că m-ai chemat!
Zâna Meţac

Ajutând o persoană disperată

A

tunci când eşti disperat şi nu ai
nici un ajutor, Domnezeu nu te
uită şi nu te lasă singur. Fiind
disperată şi primind ajutor atunci când
nici nu mă aşteptam, îmi doream şi eu la
rândul meu să întind o mână de ajutor
unor persoane disperate ce avea nevoie
de ajutor. M-am rugat Domnului şi Dumnezeu mi-a deschis o cale să fac acest lucru şi nici nu bănuiţi câtă durere simt în
suflet când văd o persoană disperată, părăsită de familie, prieteni, de cei din jur,
de cei dragi. Când reuşesc să îi ofer ajutorul meu şi să îi arăt calea spre mântuire,
să înţeleagă ce bun e Dumnezeu şi că El
doreşte mântuirea fiecărui om şi iertarea

păcatelor, bucuria din inima mea nu se
poate spune în cuvinte. El oferă mântuirea şi viaţa veşnică fără a cere nimic în
schimb. Cineva a plătit pentru ca oricine
crede în El, să fie iertat şi mântuit. Când
inima, gândirea, viaţa acelui om sortit
pierzării s-a schimbat prin Voia Domnului, bucuria este imensă. Pentru că numai
cu Dumnezeu viaţa este minunată şi
nimic nu poate schimba bucuria mântuirii. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a
găsit potrivită pentru a oferi sprijin acelor
marginalizaţi de lume, oameni care au
nevoie de ajutor şi nu ştiu uneori cere
ajutor, ci doar suferă în tăcere.
Ani Morar
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