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GÂNDURI PENTRU 2013
nilor şi să îi ajut să înţeleagă cât de
minunată este viaţa atunci cand Îl ai pe
Domnul Isus în inimă.
Mă rog ca în acest an să fie mulţi oameni întorşi la Domnul.
Zah Nicoleta
În nou an, mă încredinţez pe deplin în
mâna Domnului, ştiind că El va avea
grijă de viitorul meu, iar eu, doresc să
fiu tot mai plăcută înaintea Lui în toate
cărările mele şi să-I slujesc tot mai mult.

legământ cu Domnul Dumnezeul lui
Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă
să se abată de la noi. (2 Cronici
29:10). Cu alte cuvinte, împăratul le
comunică preoţilor că-şi începe perioada de domnie având grijă ca el
însuşi, ai lui, preoţii, leviţii şi întreaga
naţiune să aibă o relaţie bună cu Dumnezeu. Pentru el, relaţia cu Dumnezeu
era vitală şi de aceea ea devenise prioritatea numărul unu. Împăratul începe redresarea naţiunii prin sfinţirea personală.
Aşa cum m-am întrebat personal, te întreb şi pe tine: ce-ţi propui pentru anul
acesta? O viaţă mai bogată un nume mai
mare, izbânzi mai multe, realizări mai
frumoase sau o mai bună relaţie cu
Dumnezeu? Nu, nu cred că cele amintite
se exclud reciproc, dar cred că trebuie să
Biserica Creştină Baptistă

existe o ordine a priorităţilor. Personal
cred că cel mai înţelept lucru pe care-l
putem face acum, la început de an, este
exact ceea ce a făcut împăratul Ezechia.
Dacă dorim binele nostru, dacă dorim să
fim mai folositori familiei, bisericii şi altora, atunci trebuie să ne verificăm relaţia cu Dumnezeu şi să facem tot ceea
ce trebuie pentru a o aduce în starea în
care trebuie să fie. Apoi, când relaţia cu
Dumnezeu este corectă, cum ne cere
Biblia, să facem lucrurile pe care ni le
spune şi pentru care ne este asigurată
asistenţa, călăuzirea şi binecuvântarea
divină.
“Voi să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”
(Leviticul 20:7)
Doamne ajută-ne şi dă-ne putere !
Matei Dan
Anunţuri

Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

7- 12 ianuarie
Săptămâna de rugăciune:
orele 18 - 19
Duminică ora 9,30 Cateheză
Duminică ora 9,30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 Serviciu de închinare
Duminică orele 17.00 Serviciu de închinare
„Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”
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În acest an doresc să mă apropiu mai
mult de Domnul şi să învăţ să fiu mai
răbdătoare şi să îi iubesc mai mult pe cei
din jurul meu.
Anul 2013 doresc să fie unul bogat
spiritual pentru mine şi familia mea şi
un an în care să am o legătură mai
strânsă cu Dumnezeu.
Zah Silvia
Îmi doresc ca în acest an să-L cunosc
mai mult pe Dumnezeu.
Mă rog Domnului să mă ajute să
vestesc Evanghelia Lui tuturor priete-
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Lupu şi Nicu Lăcătuş
Matei Dan

Adelina Silaghi
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Gânduri pentru 2013

...„Noi vom sluji Domnului
Dumnezeului nostru şi vom
asculta glasul Lui.”
Iosua 24:24
EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

BOTEZUL
DOMNULUI
„TOT CE TREBUIE
ÎMPLINIT”
„Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie
botezat de el.“
Matei 3:13
Cu câtă umilinţă a ştiut să-L
privească Ioan pe Domnul Isus, atunci

An XIV, nr. 632 din 01 ianuarie 2013

când acesta a venit să fie botezat de el.
Înţelegând că el este glasul care
pregăteşte calea Domnului şi afirmând
că nu este vrednic să-i poarte măcar
încălţămintea, Ioan caută să se opună
cerinţei lui Isus de a fi botezat.
Într-adevăr, Domnul Isus nu avea
nevoie de botez. Botezul lui Ioan era un
botez al pocăinţei, prin care penitentul
arăta că s-a căit de păcate, mărturisindule apoi Domnului şi vrea să fie într-o
stare plăcută Domnului.
Cristos Isus a fost dintotdeauna sfânt
cu desăvârşire, de aceea El nu avea
nimic de dovedit în privinţa pocăinţei
Sale. Dar, în smerenia şi deplina Lui ascultare, El a vrut să împlinească pe
deplin voia Tatălui din cer.
Răspunsul Domnului Isus faţă de
ezitarea lui Ioan a fost:… „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot
ce trebuie împlinit….” (Matei 3:15)
A fost voia lui Dumnezeu ca Fiul
Său să se identifice cu noi în toate lucrurile. De aceea, Domnul Isus a păşit
cu hotărâre în apa mâloasă a Iordanului, ca unul dintre Continuare pag. 2

deplin de tot ceea ce ne porunceşte
Cuvântul lui Dumnezeu. „Aşa se
cade” să împlinim din Cuvânt, nu
doar părţile care ne convin, ci să împlinim tot ceea ce trebuie.
Este îngrijorător faptul că sunt
oameni care se mulţumesc să asculte
parţial de Cuvântul Domnului şi nu ţin
cont că se cade să împlinească tot ceea
ce este scris. Chiar şi pentru cei care se
botează, există pericolul ca să se raporteze faţă de acest eveniment asemenea unui ritual fără nicio semnificaţie
spirituală autentică şi fără dovada unei
schimbări reale.
Până şi actul botezului este zadarnic, dacă acesta nu a fost precedat de o
pocăinţă autentică, pentru ca apoi să fie
însoţit pe mai departe de o viaţă
transformată, în care Dumnezeu să
găsească plăcere.
Să fim inspiraţi de exemplul măreţ
al Domnului Isus şi într-o stare de
smerenie şi ascultare să ne dăm silinţa
să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit.
Să nu facem lucrul acesta, considerându-l o povară, ci dimpotrivă, să-l
privim cu convingerea că „aşa se
cade”, aşa este frumos să ascultăm de
Domnul, numărându-ne printre oamenii în care Dumnezeu îşi găseşte
plăcerea.
pastor Daniel Chereji
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noi, cu dorinţa aprinsă de a face pe
deplin voia Tatălui.
Nu trebuie să ne surprindă deloc
faptul că faţă de un asemenea act de
smerenie şi ascultare, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt coborându-se peste
Cristos, iar Tatăl din cer exprimându-Şi deschis satisfacţia şi entuziasmul,
spunând: …„Acesta este Fiul Meu
preaiubit în care Îmi găsesc
plăcerea.” (Matei 3:17)
Botezul creştin este diferit de botezul lui Ioan. Noi suntem chemaţi să îndeplinim acest act special, ca urmare a
pocăinţei şi credinţei noastre în Domnul Isus Cristos, Cel care a murit şi a
înviat pentru ca noi să avem, prin
credinţa în El, viaţa veşnică.
Atunci când acceptăm să fim
botezaţi pe baza mărturiei proprii, noi
nu ne exprimăm doar credinţa în
Cristos, ci în acelaşi timp, ne
identificăm cu trupul lui Cristos, care
este Biserica. Mai mult, noi împlinim
porunca Domnului, care a spus: „Cine
va crede şi se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede va fi osândit.“
(Marcu 16:16)
Cum am putea să ne permitem să
neglijăm ceea ce ne-a poruncit Domnul, când Cristos însuşi, în viaţa trăită
pe pământ, a fost atât de grijuliu în
privinţa ascultării de Tatăl?
„Aşa se cade” să ascultăm pe

SFINŢIRE PERSONALĂ
Citind în Scriptură, am fost impresionat de istoria vieţii împăratului Ezechia. După ce a junge pe tron, proaspătul
împărat îi cheamă la o discuţie pe preoţi.
Nu este o întâlnire la care să discute despre cum să câştige simpatia supuşilor
săi, cum să dea bine în mass-media sau
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cum să-şi asigure stabilitatea pe tron. În
această discuţie, împăratul le cere preoţilor să se sfinţească, ca apoi să-şi facă
bine slujba, sfinţind Casa lui Dumnezeu şi naţiunea. Ca să nu fie nici o
nelămurire, Ezechia le mărturiseşte:
” Am de gând, dar, să fac
Continuare pag. 4

DORINŢĂ PENTRU NOUL AN
Din clipa în care deschidem ochii
până atunci când îi închidem definitiv,
ne facem planuri... Mari şi importante
legate de meseria noastră, de studiile
noastre, de viitor... sau mici ca o listă de
cumpărături sau lucruri de făcut etc.
Una dintre rezoluţiile mele pentru anul
2013 este să fiu un om după placul lui
Dumnezeu, un om smerit... în adevăratul sens al smereniei.. Smerenia este
foarte importantă. Şi plăcută în ochii lui
Dumnezeu dar noua oare ne place să
fim smeriţi?.. Încă de pe vremea lui
Isus, şi chiar pentru oamenii din zilele
noastre smerenia este considerată ca
fiind lipsită de importanţă, dar şi
repulsivă... Aceasta nu este calea de a
creşte. Cum ai de gând să creşti, dacă
priveşti smerenia ca şi pe o virtute?
Poate într-adevăr Dumnezeu îţi oferă
lucrurile după care tânjeşte inima ta, dar
dorinţele tale sunt prea slabe. Un
proverb de C.S. Lewis spune: “Suntem
ca nişte copii care se bucură să facă
plăcinte de noroi în cartier pentru că nu
ne putem imagina cum este o zi la
plajă...”
Am ales un buchet de versete care mă
ajută să înţeleg ce înseamnă să fiu smerit nu pentru mine sau alţii, ci după placul lui Dumnezeu şi cu atitudine corectă:
Proverbe 16:19
„Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi,
decât să împarţi prada cu cei mândri”.
1 Petru 5:5-6
„(...) Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi
împodobiţi cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar
celor smeriţi le dă har”.
Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui

Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El
să vă înalţe”.
Isaia 57:15
„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a
cărui locuinţă este veşnică şi al cărui
Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul
zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile
smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite”.
Dar Biblia merge mai departe cu beneficiile smereniei.
Matei 5:5; 18:3:4:23; 12
“Ferice de cei blânzi, căci ei vor
moșteni pământul.”
„(...) şi le-a zis: „Adevărat vă spun că,
dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu
şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu
nici un chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor.
De aceea, oricine se va smeri ca acest
copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia
cerurilor.
Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.”
DOAMNE, AJUTĂ-NE SĂ FIM
SMERIŢI, ŞI FEREŞTE-NE SĂ FIM
MÂNDRI!
Aceasta să fie dorinţa cea mai înălţată
către Domnul de noi în anul care ne stă
în faţă, şi să reuşim să simţim cu adevărat în fiinţele noastre smerenia!
Zâna Meţac
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