MISIUNE
EXTERNĂ

DIN CUPRINS:

Când rostim cuvântul misiune
gândul fiecăruia se îndreaptă
spre punctele de misiune din
judeţul nostru, în care ne
implicăm săptămânal.
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D

ar noi nu trebuie sa uităm ca
putem să-i susţinem pe cei din
jurul nostru şi în mod indirect, prin intermediul rugăciunii. Astfel,
vă vom prezenta ţări din Europa împreună cu nevoile şi motivele concrete de
rugăciune.

ISLANDA
Deţine recordul mondial pentru longevitate, nivelul de educaţie şi al coeziunii sociale. Este cea mai mică ţară nordică după populaţie şi penultima după
suprafaţă. 95% din locuitorii ţării sunt
creştini.
Rugaţi-vă pentru:
Trezire spirituală a credincioşilor.
Studenţii evanghelici care învaţă în
universităţile din Islanda.
Societatea Biblică care a publicat o
nouă versiune a Bibliei.
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
Tipar: Tipografia NTD Baia Mare
bd. Traian 20/42, tel. 0262-222.064, 0732-124.728
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SPANIA
Este o ţară situată în S-V Europei
având o economie dinamică. Religia predominantă în Spania este catolicismul.
După numărul de membri, a doua religie
este cea musulmană.
Rugaţi-vă pentru:
Populaţia Spaniei afectată de materialism.
Stoparea influenţelor sectelor religioase şi a ocultismului.
Credincioşii români şi bisericile române din Spania.
Creşterea noilor convertiţi.

ANUNŢURI

Luni
- ora 18 Şedinţă de comitet
Miercuri - ora 18 Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare:
Înălţarea Domnului
Vineri
- ora 17 Clubul Awana
Sâmbătă - ora 9 Şcoala Prorocilor
Sâmbătă - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 10 şi 17 Servicii de închinare

S

CE FEL DE
TATĂ EŞTI?
pastor Daniel Chereji
„Atunci Domnul a zis: «Să ascund Eu oare
de Avraam ce am să fac?… Căci Avraam va
ajunge negreşit un neam mare şi puternic,
şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile
pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are
să poruncească fiilor lui şi casei lui după el
să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept
şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit»…”
(Geneza 18:17-19)

e spune ca un tată locuia împreună cu fiul său pe care se străduia să-l înveţe lucruri cât mai bune.
Seara, îl culca devreme, aşa cum se cuvenea unui copil cuminte. Însă după ce copilul adormea, tatăl ieşea tiptil din casă şi
se îndrepta spre cârciuma satului, unde
îi plăcea să petreacă ore în şir cu tovarăşii
de băutură. Într-o seară însă, copilul se
trezi după plecarea tatălui si fiindcă nu
l-a văzut prin casă, a ieşit să-l caute în curte.
Ajuns afară, a observat urmele paşilor tatălui său, rămase pe zăpada căzută de cu
seară şi a pornit pe acele urme. Nu peste
mult timp a ajuns în faţa cârciumii şi în
dorinţa de a-şi găsi tatăl, intră înlăuntru.
Când tatăl îşi văzu băieţelul intrând în
încăperea îmbâcsită a cârciumii, se răsti
mânios la el: „Dar tu cum ai ajuns aici?”
„Tată, n-am făcut decât să calc pe urmele
tale”, i-a răspuns băieţelul.
Oare unde vor ajunge copiii tăi dacă
vor călca pe urmele tale? Chiar dacă educaţia pe care încerci să o dai copiilor tăi
este bună, ei vor urma mai degrabă exemplul tău de viaţă.
Continuare pag. 2

“Să dăm la o parte orice piedică…şi
să alergăm cu stăruinţă.”
Evrei 12:1
“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de
alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul?” (1 Cor 9:24)
În viaţă ai ocazia de a alerga o singură
dată, aşa că aleargă pentru ca să câştigi.
Ca să nu te împiedici sau să-ţi pierzi
locul, nu privi în urma ta, ci priveşte ţintă
spre “Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre.” Nu lăsa ca urmele trecutului săţi încetinească alergarea, sângele scump al
Domnului Isus te-a eliberat de ORICE
păcat, aruncă la Cruce povara şi aleargă
liber pe calea Lui, până vei primi cununa
din mâna Mântuitorului.
Când S-a rugat Domnul Isus, nu a cerut să fii scos din lume, nu a cerut să nu ai
necazuri, dar în alergarea ta, ţi-a promis însoţirea Lui pas cu pas şi a câştigat toate bătăliile pentru tine. El a biruit lumea, şi tu o
vei birui împreună cu El. Slavă Lui! Amin!
Anca Borzási
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zeu se delectează atunci când întâlneşte
taţi asemenea lui Avraam care ştiu să-şi
conducă familia la mântuire iar urmaşii
lor vor alege ce este drept şi bine în
ochii Domnului.
Conştienţi că Dumnezeu ne cunoaşte aşa cum suntem şi nu ne putem ascunde de ochii Lui, oare ce fel de
tată crede El că eşti când se uită la tine?
Vede Dumnezeu în tine un tată credincios,
responsabil, capabil să-şi conducă familia
pe drumul spre cer? Sau este dezamăgit
deoarece vede un tată slab, absent din educaţia propriilor copii, fără puterea de
exemplu personal, fără pasiune pentru
Dumnezeu, străin de lucrurile spirituale
şi neinteresat de felul în care copiii lui
umblă cu Domnul?
Dacă eşti un tată asemenea lui Avraam, ferice de tine, deoarece un asemenea părinte va avea urmaşi pe măsură iar
cu un astfel de tată chiar şi Dumnezeu
vrea să fie prieten.

MISIUNE
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Indiferent de voinţa noastră, copiii vor
ajunge în mare măsură ceea ce suntem noi
ca şi părinţi ai lor. Vrem sau nu, ei vor lua
în mare parte din caracterul, comportamentul şi credinţa pe care o avem noi.
Dumnezeu, în suveranitatea şi omniştienţa Sa, cunoaşte inima şi caracterul fiecărui tată de pe acest pământ. Aşa după
cum îl cunoştea pe Avraam exact în acelaşi fel ne cunoaşte pe fiecare din noi. El
ştie ce fel de tată eşti şi ştie dacă îţi vei
purta familia pe calea credinţei sau nu.
Dumnezeu ştie dacă în calitate de tată şi
conducător în familie, îţi vei duce familia
spre porţile gloriei cerului sau o vei îndrepta spre porţile pierzării.
Câtă durere trebuie să existe în inima
lui Dumnezeu când vede că atâţia taţi nu
ştiu să poruncească celor care vin după ei
şi nu sunt în stare să-şi îndrume copiii pe
drumul cel bun şi nu-i pot ajuta să se ţină
de calea Domnului. În schimb, Dumne-

R. Wurmbrand

Picătura
de înţelepciune

Grijile sunt asemenea copiilor mici: cu
cât îi îngrijeşti, cu atât cresc mai mari.
Cuvintele bine gândite au rădăcina în
tăcerea adâncă.
Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de candidaţi la sfinţenia perfectă.
Biruinţa desăvârţită este să de biruieşti
pe tine însuţi.
Inima este ca marea, păstrează în ea tot
ce a primit.
Adevărul n-are nevoie de apărare.
A muri nu înseamnă a dispărea. Înseamnă
a ieşi pe o uşă şi să intri pe alta.
Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va
minţi contra ta.
Pacea nu înseamnă absenţa războiului,
ci prezenţa dragostei.
Fericirea omului constă în a fi un caracter asemanator lui Dumnezeu.

la Biserica Creştină
Baptistă Biruinţa
din Baia Mare

R

ăspunzând chemării Lui, duminică 2 mai, am avut un timp
minunat alături de fraţii şi surorile din Biserica Creştină Baptistă Biruinţa
din Baia Mare. Prin harul Domnului,
ne-am bucurat în părtăşie unii cu alţii,
aducând slavă Celui care este vrednic să o
primească.
Corul Universităţii Emanuel din Oradea s-a închinat prin cântare, aducându-i
Domnului ofranda lor. Câte un reprezentant de la fiecare specializare a U.E.O.
(Teologie Pastorală, Asistenţă Socială,
Muzică, Litere şi Management) a prezentat înaintea bisericii mărturia lor ca studenţi într-o universitate creştină, ce înseamnă
să fii student în această Universitate şi
modul în care Dumnezeu a lucrat la vieţile lor. De asemenea biserica a fost îndemnată să susţină în rugăciune lucrarea
Universităţii, iar tinerii au fost încurajaţi
să aleagă această Universitate pentru a se
pregăti atât pe plan profesional cât şi pe
plan spiritual.
Serviciul divin a fost unul special deoarece am sărbătorit Cina Domnului. Cuvântul Domnului a fost predicat prin
fratele Sebastian Văduva, care inspirat de

Este aşa de minunat să
răspundem chemării
Domnului şi să ne punem
în slujba Lui talantul
încredinţat. Misiunea
trebuie să constituie o
prioritate în viaţa fiecăruia
dintre noi, deoarece Domnul Isus
ne-a poruncit să spunem şi altora
despre El: ,,Duceţi-vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile…”
(Matei 28:19 a)

Duhul lui Dumnezeu, a vorbit despre pocăinţă şi despre părtăşie.
Scopul misiunii noastre a fost acela de
a spune şi altora despre bucuria mântuirii
de care ne-a făcut parte Dumnezeu şi de
a spune şi celorlalţi despre lucrarea la care
am fost chemaţi.
Biserica ne-a primit cu multă dragoste
şi ospitalitate, iar timpul petrecut împreună cu fraţii de acolo a fost unul benefic,
spre zidire şi îmbărbătare.
Cuvântul Domnului, cântarea corală
şi mărturiile studenţilor au fost încununate de prezenţa Domnului şi prin tot ceea
ce am făcut am dorit ca El să îşi culeagă
slava, iar biserica să fie edificată.
Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi cu un talent pe care trebuie
să îl valorificăm spre slava şi onoarea Lui,
şi spre folosul şi zidirea celorlalţi.
Dan Ioana-Alexandra
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