Preţuiţi viaţa!
Anul acesta Dumnezeu a chemat înaintea Lui doi tineri de 21 de ani pe care
îi cunoşteam, fapt ce m-a pus pe gânduri.
Am realizat încă o dată cât de subţire e firul acesta care se numeşte VIAŢĂ. Cât de
uşor se rupe, cât de des ignorăm şi nu
preţuim această minune. Numai când auzim că cineva suferă de vreo boală incurabilă ori moare pe neaşteptate ne aducem
aminte cât de preţioasă este.
Dumnezeu ne-a dat viaţa în dar. Trebuie să o preţuim, să mulţumim pentru
fiecare zi pe care o primim, să TRĂIM cu
adevărat. Să nu lăsăm să treacă viaţa pe
lângă noi, irosindu-ne şi risipindu-ne în
lucruri mărunte, lipsite de importanţă,
certuri fără rost, prietenii nesincere, răutăţi şi multe altele.
Am putea să ne începem fiecare zi
mulţumind sincer pentru ea, încercând
zilnic să iubim mai mult, mai sincer şi
mai adevărat, să trăim frumos şi în armonie cu toţi, să ne bucurăm de zilele pe ca-

Cercetare

P

e zi ce trece asistăm cu repeziciune la promovarea unei lumi a
non-valorilor, o lume schilodită
din punct de vedere moral, schimonosită
din pricina păcatului.
Deşi tehnologia a progresat enorm iar
informaţiile abundă, omenirea a rămas la
fel de neputincioasă în faţa problemelor
cu care se confruntă. Spectacolul tragediei
umane capătă proporţii covârşitoare cu
fiecare clipă care trece. Păcatul seceră fără
discriminare şi milă, devorează, macină şi
mutilează vieţile celor de lângă noi. Sunt
cei dragi ai noştri... iar durerea este sfâşietoare...
Într-o astfel de zi când celebrăm Cina
Domnului, mă întreb: oare cum este
“haina sufletului nostru?” El ştie cel mai
bine ce sălăşluieşte în inimile şi în gându-
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re le mai avem, lăsând în urma fiecărei zile un gând sau gest frumos, un zâmbet, o
amintire plăcută, o mână întinsă cu drag,
o pată de iubire adevărată.
Noi creştinii trebuie să ne trăim viaţa
împrăştiind lumină în jurul nostru, conştienţi fiind că ne pregătim în fiecare zi
pentru cer. A fi gata să ne întâlnim cu Isus înseamnă a nu ne mai pierde timpul
cu lucrurile care nu vor mai conta atunci
când vom bate la uşa cerului. Ca urmaş
al lui Hristos eu merg pe calea către cer
şi nu am nici o îndoială cu privire la acest
fapt. Mă întreb mai des: „Ce lucruri faci
care vor conta pentru eternitate?”
Aruncă o privire asupra programului pe
care ţi l-ai propus şi întreabă-te cât de mult
timp ţi-ai rezervat pentru a-ţi întări relaţia ta cu Hristos, pentru a-i iubi şi a-i sluji pe
cei din jurul tău şi pentru a-i ajuta pe cei
necredincioşi să cunoască, asemenea nouă, care este adevărata Viaţă.
Dumnezeu să ne dea tuturor o viaţă
lungă şi împlinită împreună cu El.
Aurelia Modoc
rile noastre!
M-am îngrozit şi m-a durut ceea ce
am citit zilele trecute din Ezechiel 22:1822 corelat cu Ezechiel 22:30-3, întrucât am
realizat că am nevoie în permanenţă de
curăţire, frângere şi înnoire, pentru a lua
forma pe care El o doreşte ca să se poată
folosi de mine.
Ceea ce vreau să-ţi spun acum este că nu
ştiu ce porţi în sufletul tău, însă sunt convinsă că Acela care te-a plăsmuit te cunoaşte
pe deplin. EL ştie cine eşti, este familiar
cu vulnerabilitatea, limitările, neputinţele,
zbaterile şi frământările tale interioare,
dar doreşte să te curăţeşti şi să-ţi înnoieşti
legămintele făcute înaintea Lui pentru a
putea fi omul potrivit după “inima” Lui.
Ezechiel 22:30, Daniel 9:18-19
Doamne, ai milă şi îndură-Te de noi!
Claudia Hosu
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CÂŢI SFINŢI ARE BISERICA TA
pastor Daniel Chereji
În ciuda faptului că unele bi se rici promovează şi susţin ve ne rarea sfinţilor, există o
pe nurie de sfinţi care se resim te puternic în spaţiul eclesial.

Dacă încerci să cauţi o listă a sfinţilor
în spaţiul virtual, găseşti cu uşurinţă o
astfel de listă prezentată în ordine alfabetică în care afli că numărul sfinţilor în
Biserica ortodoxă de exemplu, se ridică
la aproximativ câteva sute.
Credeţi cumva că aceştia sunt mulţi?
Comparaţi atunci acest număr de sfinţi,
cu cei peste o sută douăzeci de milioane
de sfinţi ai Bisericilor Baptiste din întreaga lume.
Este adevărat că modul în care cele
două biserici înţeleg conceptul sfinţeniei
este diferit.
Biblia ne spune însă cu claritate că
sfinţii sunt acei oameni care au renunţat
de bună voie la neprihănirea lor personală şi s-au încrezut în totalitate în harul şi
lucrarea făcută de Dumnezeu în Cristos
la cruce.

Pe toţi acei oameni, Cristos i-a luat
deoparte, adică i-a sfinţit prin sângele
Său, curăţindu-i de păcate şi oferindu-le
şansa unei vieţi noi, trăite sub puterea
Duhului Sfânt.
„Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus
Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului
nostru.“ (1 Corinteni 6:11)
„Prin această „voie” am fost sfinţiţi
noi, şi anume prin jertfirea trupului lui
Isus Hristos, odată pentru totdeauna.“
(Evrei 10:10)
Continuare pag. 2
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Din punctul nostru de vedere,
suntem chemaţi să urmărim sfinţenia, să creştem în sfinţenie şi să trăim în sfinţenie.
„Urmăriţi pacea cu toţi şi
sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.“ (Evrei 12:14)
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este
sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea
voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci
Eu sunt sfânt”.“ (1 Petru 1:15-16)
Dacă pe de o parte Dumnezeu este Cel
care sfinţeşte iar noi suntem implicaţi pasiv în acest act al sfinţirii, pe de cealaltă
parte, procesul sfinţirii presupune participarea noastră ca şi factori activi pe tot parcursul drumului sfinţirii.
Abia în momentul în care aducem împreună aceste imagini ale sfinţirii, avem
tabloul complet al conceptului despre
sfinţenie.
Aşa stând lucrurile, nu mai trebuie să
privim sfinţenia ca şi un lucru intangibil,
imposibil de atins de către oamenii obişnuiţi, deoarece prin Cristos noi devenim
sfinţi, dar nici nu ne putem mândri,
fiindcă nu ajungem sfinţi prin meritele
noastre ci prin harul şi lucrarea lui Dumnezeu şi nici nu ne putem culca liniştiţi
pe-o ureche, mulţumiţi cu un anumit nivel de sfinţenie, deoarece suntem chemaţi
să creştem mereu în sfinţenie.
Putem rezolva criza de sfinţi, doar în
momentul în care numărul sfinţilor din
biserica din care facem parte este egal cu
numărul membrilor ei.
Aşadar, câţi sfinţi are biserica ta?
ANUNŢURI
Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
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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Dacă n-ai fi Tu, aş uita ce cântec
frumos este viaţa si m-aş lăsa dusă de
vârtejul disperării... spre nicăieri.
Dacă n-ai fi Tu, aş uita că dragostea este pentru muritori şi aş atribuio doar divinităţii şi...n-aş putea iubi.
Dar Tu eşti şi eu iubesc şi iubesc numai pentru că Tu mi-ai pus în inimă
acest ceva...
M-am uitat la Tine şi mi-am dat
seama cum trebuie să iubesc. Dar ce
greu e câteodată, cu trupul ăsta de
pământ ce mă trage în jos! Dacă nai fi Tu, n-aş mai avea aripi să mă ridic peste tot ce mă doboară şi inima
mi-ar fi grea – grea de spaimă şi neputinţă. Dar Tu mă ajuţi să privesc
dincolo de tot ce e vizibil şi să preţuiesc tot ce pare a fi slab...şi mi se
pare atunci că sunt bună...şi mă ruşinez când privesc apoi la Tine.
Când văd, Tată, cât de minunat
eşti, cât de armonios, când mă uit la
Fiul Tau şi la Duhul Sfânt, mă simt
incomod în vasul acesta de lut, iar
sufletul meu ar vrea să zboare spre
nemurire.
Când privesc la Tine aş vrea să
învăţ să fiu un om frumos, să învăţ
să nu mă mai las ucisă de toate gunoaiele, să învăţ că suferinţa face
cântecul mai curat, mai sfânt. Stau
în prezenţa Ta şi pacea mă inundă ca
un râu... totul se umple de fericire şi
echilibru; şi când îmi ridic privirea
şi văd cerul senin, sunt atât de fericită! Viaţa asta e doar începutul unui
mariaj perfect cu Creatorul...
Cules de Iulia Brătulescu.
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

Rugăciune pentru biserici
Dorin Chereji

S

ăptămâna trecută principalul îndemn adresat în cadrul serviciului divin de dimineaţă a fost acela
de a susţine în rugăciune bisericile filiale,
fiind amintite, în cel mai pur spirit al rugăciunii, nevoi specifice dar şi nevoi speciale. Răspunsul, sau mai bine zis întârzierea
lui, ar putea să ne demobilizeze în situaţia
în care aşteptările noastre nu corespund
perspectivei lui Dumnezeu despre succes.
De altfel succesul nu stă în mâna noastră,
ci Dumnezeu, creatorul şi răscumpărătorul nostru îşi asumă reuşitele sau falimentele noastre, atâta vreme cât preocuparea
noastră fundamnetală este de a fi la înălţimea chemării.
Mijloacele de a sluji Biserica nu sunt
puţine, ba mai mult, sunt la îndemâna
oricui. Nu există religie solitară, iar Isus a
arătat că religia înseamnă dragoste de
Dumnezeu şi dragoste pentru om. Singura modalitate de a ne exprima dragostea
pentru semeni este de a trăi în relaţii cu
ei. Biserica se întemeiază pe o necesitate a
naturii umane, întrucât unul dintre impulsurile noastre fundamentale este instictul social, acesta fiidu-mi frustrat dacă
viaţa spirituală nu este trăită într-o părtăşie colectivă. Iar
Biserica

este singura părtăşie din lume care nu se
frânge, funcţia ei primordială fiind închinarea înaintea lui Dumnezeu. Matei
16:18 – „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.); şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui.”
În ce mă priveşte însă, starea Bisericii depinde de mine şi de disponibilitatea de a mă
antrena în lucrare, de a trage brazde în
ogorul Domnului. Traian Dorz, într-o exprimare înnobilată de viaţa trăită în Cristos, îngropat în temniţa comunistă, ne
atenţionează: „Cristos cel sfânt te va cunoaşte odată-n cerul Lui de sus nu după
haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai
dus.” Neimplicarea mea nu va face ca lucrarea Bisericii să se oprească, ba nici măcar să
şchiopăteze. Pentru mine însă va fi în zadar.
A face ceva pentru Cristos nu este un prilej
de îngâmfare, nici de autogratulare, este o
necesitate şi, mai ales, un har nemeritat.
Cel mai bun mod în care pot sluji Biserica este de a face o biserică din casa
mea. Relaţia dintre soţ şi soţie este adesea
comparată cu relaţia dintre Dumnezeu şi
poporul Israel, dintre Hristos şi Biserică.
În ultimii doi ani, în comunitatea baptistă
din Baia-Mare au fost oficiate mai multe
căsătorii. Sprijiniţi Biserica sprijinind
tinerele familii în rugăciune, fiind exemplu demn de urmat, îndemnând mai degrabă la închinare decât la dezbinare, la
părtăşie sfântă şi maturitate decât la picanteriile distructive ale copilăriei spirituale.
Rugaţi-vă pentru bisericile din Făureşti, Săliştea de Băseşti, Ţicău, Stremţ, din
Finteuşu Mare, pentru mărturia fraţilor
din Nistru între părinţii copiilor implicaţi
în lucrarea Awana, biserica din Şomcuta
Mare, pentru biserica din Tăuţii Măgherăuş şi pentru sănătatea fratelui Nicu Lăcătuş. Rugaţi-vă pentru fraţi, rugaţi-vă
pentru oameni!
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care vor conta pentru eternitate?”
Aruncă o privire asupra programului pe
care ţi l-ai propus şi întreabă-te cât de mult
timp ţi-ai rezervat pentru a-ţi întări relaţia ta cu Hristos, pentru a-i iubi şi a-i sluji pe
cei din jurul tău şi pentru a-i ajuta pe cei
necredincioşi să cunoască, asemenea nouă, care este adevărata Viaţă.
Dumnezeu să ne dea tuturor o viaţă
lungă şi împlinită împreună cu El.
Aurelia Modoc
rile noastre!
M-am îngrozit şi m-a durut ceea ce
am citit zilele trecute din Ezechiel 22:1822 corelat cu Ezechiel 22:30-3, întrucât am
realizat că am nevoie în permanenţă de
curăţire, frângere şi înnoire, pentru a lua
forma pe care El o doreşte ca să se poată
folosi de mine.
Ceea ce vreau să-ţi spun acum este că nu
ştiu ce porţi în sufletul tău, însă sunt convinsă că Acela care te-a plăsmuit te cunoaşte
pe deplin. EL ştie cine eşti, este familiar
cu vulnerabilitatea, limitările, neputinţele,
zbaterile şi frământările tale interioare,
dar doreşte să te curăţeşti şi să-ţi înnoieşti
legămintele făcute înaintea Lui pentru a
putea fi omul potrivit după “inima” Lui.
Ezechiel 22:30, Daniel 9:18-19
Doamne, ai milă şi îndură-Te de noi!
Claudia Hosu
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CÂŢI SFINŢI ARE BISERICA TA
pastor Daniel Chereji
În ciuda faptului că unele bi se rici promovează şi susţin ve ne rarea sfinţilor, există o
pe nurie de sfinţi care se resim te puternic în spaţiul eclesial.

Dacă încerci să cauţi o listă a sfinţilor
în spaţiul virtual, găseşti cu uşurinţă o
astfel de listă prezentată în ordine alfabetică în care afli că numărul sfinţilor în
Biserica ortodoxă de exemplu, se ridică
la aproximativ câteva sute.
Credeţi cumva că aceştia sunt mulţi?
Comparaţi atunci acest număr de sfinţi,
cu cei peste o sută douăzeci de milioane
de sfinţi ai Bisericilor Baptiste din întreaga lume.
Este adevărat că modul în care cele
două biserici înţeleg conceptul sfinţeniei
este diferit.
Biblia ne spune însă cu claritate că
sfinţii sunt acei oameni care au renunţat
de bună voie la neprihănirea lor personală şi s-au încrezut în totalitate în harul şi
lucrarea făcută de Dumnezeu în Cristos
la cruce.

Pe toţi acei oameni, Cristos i-a luat
deoparte, adică i-a sfinţit prin sângele
Său, curăţindu-i de păcate şi oferindu-le
şansa unei vieţi noi, trăite sub puterea
Duhului Sfânt.
„Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost
spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi
neprihăniţi, în Numele Domnului Isus
Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului
nostru.“ (1 Corinteni 6:11)
„Prin această „voie” am fost sfinţiţi
noi, şi anume prin jertfirea trupului lui
Isus Hristos, odată pentru totdeauna.“
(Evrei 10:10)
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