ASCULTAREA DE
DUMNEZEU
Şi nu-i aşa că-i mare lucru…?
„De ce ar trebui să ascult de Dumnezeu....?” - este întrebarea pe care cei mai mulţi
o rostesc atunci când sunt îndemnaţi să o
facă; deoarece acest lucru li se pare contrar
standardelor lumii acesteia şi fiecare se simte
bine atunci când face doar ceea ce-i place.
Într-adevăr „a asculta” înseamna a te supune din proprie initiaţiva, a face voia cuiva, a te pune în dependenţă totală faţă de
cineva.... deci a asculta de Dumnezeu înseamnă a te lăsa în totalitate în Mâna Lui.
Problema cea mai gravă şi mai josnică
pentru noi este atunci când ne evaluăm starea noastră în conformitate cu standardele
lumii acesteia, pentru că atunci avem senzaţia ca suntem cineva şi asta ne face să fim
foarte încântaţi de ceea ce facem sau gândim.
Există totuşi o diferenţă... şi aceasta ar
trebui să ne pună pe gânduri.
Când ne examinăm viaţa din perspectiva divină, din perspectiva slavei lui Dumnezeu, realizăm că suntem nimic, suntem
doar un pumn de ţărână.
Este minunat să-L cauţi pe Domnul, să
fii ascultător şi în dependenţă totală de El,
având fărădelegea iertată şi veşnicia asigurată. Trăim într-o lume zbuciumată, tot mai
mult dependentă de păcat decât de Dumnezeu - de Creatorul şi Tatăl nostru.
Din acest motiv tot mai mulţi gândesc
că a asculta de Dumnezeu, înseamnă să nu
ai un viitor, nu văd o perspectivă şi îşi închipuie că tot ce fac devine eşec.
Numai trăind împreună cu Domnul şi
în ascultare de El, cunoscându-L pe El în
toată plinătatea şi splendoarea Lui, vom realiza cât de binecuvântaţi suntem.
Misiunea Lui de Tată iubitor a fost îndeplinită la Calvar.
Acum e rândul meu şi rândul tău...
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Mia OANŢĂ
În mod evident când o persoană aude această expresie devine iritat, intrigat,
indiferent sau batjocoritor;
şi aceasta nu pentru că
nu înţelege îndeajuns
sensul, ci pentru că
”a fi ascultător” este ceva ce izvoHarul
lui Dumnerăşte din voinţă
zeu ne oferă azi
şi renunun nou început îmţare.
preună cu El şi în acelaşi

timp eliberare de sub robia
păcatului.
Dumnezeu cunoaşte totul despre noi:
cunoaşte căile noastre, gândurile noastre,
viaţa noastră, sentimentele noastre...
În faţa Lui totul este gol şi descoperit.
Nimeni şi nimic nu poate sta ascuns de El.
Acesta este Dumnezeul care ne iubeşte.
Dacă unii de alţii ne putem ascunde,
există Dumnezeu care ne-a creat şi cunoaşte
totul în profunzime, ne cunoaşte până în măduva oaselor; de El nu ne putem ascunde.
Dacă vrei să-L găseşti pe Dumnezeu,
caută-L din toată inima ta şi El se va lăsa
găsit de tine – “Mă veţi căuta şi Mă veţi
găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă
voi lăsa găsit de voi... zice Domnul.”Ieremia 29:13-14
ASTĂZI este ziua când DUMNEZEU
te cheamă pe nume şi-ţi spune cu dragoste:
“Căci Eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la tine, zice Domnul, gânduri de
pace şi nu de nenorocire, ca să îţi dau un
viitor şi o nădejde.”- Ieremia 29:11.
Ar fi nedrept să-ţi iroseşti viaţa în mizerie şi păcat.
Alege-L azi pe Domnul Isus, Mântuitorul lumii întregi, trăieşte în ascultare de
Cuvântul Său, lasă-te condus de El, trăieşte
în dependenţă totală de Dumnezeu.
“Dumnezeu te iubeşte îndeajuns de mult,
ca să-ţi dea ce are mai bun pentru tine.”
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CRIZA CEA MAI
PROFUNDĂ
pastor Daniel Chereji

„Iată, vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite
foamete în ţară, nu foamete de
pâine, nici sete de apă, ci foame
şi sete după auzirea cuvintelor
Domnului.“
(Amos 8:11)

L

umea de astăzi defineşte situaţia economică mondială prezentă, ca fiind una dintre cele
mai profunde crize ale istoriei moderne.
Dacă măsurăm adâncimea crizei cu
numărul de fabrici închise, cu băncile
care au dat faliment sau cu mulţimea de
oameni care şi-a pierdut locul de muncă,
atunci putem vorbi despre criză economică.
Cu toate acestea, nici unul din noi
nu poate spune că a dus lipsă de pâine,
de apă sau de alt lucru necesar supravieţuirii. Ne lipseşte doar puţin din lumea
aceea aruncată cu capul înainte în iureşul
nebun al consumului fără discernământ,
în care lăcomia, mândria şi dorinţa nestăpânită de a avea cât mai multe lucruri,

s-au întrepătruns cu maximă eficienţă
spre propria noastră distrugere. Aşa că în
ultimă instanţă criza prezentă privită în
ansamblu ne face chiar un bine, dându-ne posibilitatea să învăţăm să trăim
cu mai multă chibzuinţă, cumpătare şi
modestie.
Adevărata criză pândeşte însă neîmblânzită la colţ, căutând nesătulă noi victime care să-i cadă pradă. Este vorba
despre criza spirituală. Prezenţa ei nu este un lucru nou, deoarece există pe pământ încă de pe timpul primilor oameni.
Însă se pare că în zilele noastre face mai
multe victime decât a făcut vreodată.
Dincolo de pâinea şi apa câştigate cu
trudă, oamenii sunt flă- Continuare pag. 2
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mânzi şi însetaţi după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu.
Dornici să-şi audă propriile teorii şi păreri, oamenii au încetat să mai asculte cuvintele
Domnului. Alţii, pentru că ceea ce
spunea Dumnezeu nu se potrivea cu starea sau cu ideile lor, au ciopârţit Cuvântul,
schilodindu-l, iar alţii l-au aşezat sub canoanele trecătoare ale propriilor tradiţii,
ascunzându-l de ochii oamenilor.
Suntem religioşi, dar asta nu ne face cu
nimic mai spirituali, iar foamea după adevăr persistă.
O statistică din aceste zile spune că în
România după revoluţie s-au construit în
medie peste o sută cincizeci de biserici în
fiecare an, adică o biserică la două zile. Este trist, deoarece energiile au fost canalizate spre ziduri de cărămizi iar în acest timp
oamenii au fost uitaţi. Aşa se face că avem
catedrale, dar n-avem viaţă spirituală,
avem clădiri de biserici pe care le umplem
din când în când cu oasele morţilor, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă.
Într-o astfel de lume, cineva trebuie să
ducă cuvintele lui Dumnezeu în mijlocul
acestor oameni. Nu dogme, nu tradiţii omeneşti, nu vise nebunatice, nu religii ezoterice, nu practici magice, nu idei care
să proclame măreţia omului, ci Cuvântul
lui Dumnezeu care este în stare să astâmpere foamea şi setea sufletească.
Cuvântul lui Dumnezeu care are în
centrul mesajului său persoana lui Isus
Cristos Fiul lui Dumnezeu, este singurul
în stare să ofere soluţia eradicării crizei spirituale generalizate. Cristos este persoana
care şi-a dat viaţa murind pe cruce ca şi ispăşire pentru păcatele noastre, dându-ne
posibilitatea să trăim o viaţă din belşug
născută din jertfa sa desăvârşită.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim
lucrătorii destoinici care să proclame cu
putere şi pasiune cuvintele lui Dumnezeu, astfel încât oamenii să ştie unde pot
găsi salvare, iar hrănindu-se din Cuvânt,
să nu le mai fie niciodată foame şi sete.

ANUNŢURI
Luni

- ora 18 Evanghelizare: „Maramureş pentru Cristos”
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 18 Întâlnire de tineret
Duminică - ora 930 Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare

ANUNŢURI
Salutăm echipa fraţilor americani care au trudit în aceste zile pe ogorul Evangheliei aici în Maramureş, aruncând
cu drag sămânţa adevărului.
Din echipă fac parte Carey şi Betty
Hedgpeth, Jack Carver, David Hayes,
Phil Fischbach şi Kent Hartsell. Dumnezeu să-i binecuvânteze şi să le răsplătească efortul depus.
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

„Căci după cum ploaia şi
zăpada se pogoară din ceruri, şi
nu se mai întorc înapoi, ci udă
pământul şi-l fac să rodească şi să
odrăslească, pentru ca să dea sămânţă
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci
va face voia Mea şi va împlini planurile
Mele. Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi
călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor
răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi
copacii din câmpie vor bate din palme.” –
Isaia 55:10-12
Ştiu că te-ai uitat măcar prin ferestre
spre munţi… şi-ai văzut explozia de culori
şi, chiar „răsună de veselie” dealurile şi
munţii… Ce toamnă frumoasă! Ce moment special!
Cuvântul divin, cuvântul ce „iese din
gura” Domnului răsună cu putere…
N-ai vrea să fii şi tu sensibil?
N-ai vrea să simţi atingerea divină în sufletul tău?
N-ai vrea să cunoşti planul
Domnului cu privire la tine şi să te
laşi călăuzit de Mâna puternică, dătătoare de viaţă?
De la mii de kilometri depărtare Dumnezeu a trimis oameni de care se foloseşte,
ca să poţi auzi şi tu… ca să înţelegi şi tu…
că este salvare… că viaţa poate fi trăită altfel, că poţi deveni copil al lui Dumnezeu.
Copiilor Lui, Dumnezeu le promite
bucurie, călăuzire… şi pace. Ooo, şi câte
nu le mai promite… ooo, şi ce viaţă minunată poţi avea şi tu cu Domnul!

„For as the rain cometh down, and
the snow from heaven, and returneth
not thither, but watereth the earth, and
maketh it bring forth and bud, that it
may give seed to the sower, and bread to
the eater: So shall my word be that
goeth forth out of my mouth: it shall
not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it
shall prosper in the thing whereto I sent
it. For ye shall go out with joy, and be
led forth with peace: the mountains and
the hills shall break forth before you into
singing, and all the trees of the field shall
clap their hands.” – Isaiah 55:10-12
I know that you admired the mountains, at lest through your windows…
and then you saw the burst of colours…
and the hills and the mountains really
“break forth singing”… What a beautiful fall! What a special moment!
God`s word, the word that comes
from God`s mouth is powerful…
Wouldn`t you want to be sensitive, open to it?
Wouldn`t you want to feel the
divine touch in your soul?
Wouldn`t you want to know
God`s plan for you and to let yourself guided by the powerful, life-giving divine Hand?
God sent His dedicated people from
thousand kilometres away… so that you
can hear… so that you can understand… that there is redemption, that
life can be lived differently, that you can
become God`s child.
God promises joy, guidance and
peace to His children. Oh, and He has
so many promises for them… oh, you
can experience such a wonderful life
with Him!
Camelia SABĂU
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