GÂNDURI… DEPARTE DE CASĂ
Măreție, dragoste și nespusă răbdare
sunt primele cuvintele care-mi vin în
minte când mă gândesc la Domnul meu.
Este minunat să experimentezi prezența
Lui în viața ta, să simți cum urmatoarele
cuvinte prind viață : “ Căci El va porunci îngerilor Săi, să te păzească în toate
căile tale;” Psalmi 91:11
Într-adevăr, viața cu Isus nu e lipsită
de necazuri sau încercări, însă când știi
că Domnul e cu tine, că nimic din ceea
ce trăiești nu e întâmplător privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu devii
deznădăjduit, dimpotrivă, plin de încredere în promisiunile Lui : “Nu te teme,
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu
te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te

sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”
Isaia 41:10.
Pe de altă parte, știm că toate lucrurile
lucrează spre binele nostru și prin puterea Lui putem fi mai mult decât biruitori, deci “Cine ne va despărţi pe noi
de dragostea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau
primejdia sau sabia?“ Nimeni și nimic
nu ne poate despărți de Tatăl nostru, trebuie să lăsăm ca Duhul Lui sa fie peste
noi și prin faptele, gândurile și vorbele
noastre să dăm dovada de fii de Dumnezeu. Așadar, răspândește celor din jur
mireasma cunoștinței Lui.

Biruinţa nu e-n săbii, nici în suliţe-nfocate,
Nici în firea răzvrătită şi aprinsă de păcate.
Ea e partea celui care, blând, aşteaptă răbdător,
Dumnezeu să-Şi împlinească voia Sa încetişor.

Biruinţa nu e-n oastea sirienilor năvalnici,
Nici în faraonii mândri, nici în Sanbalaţii falnici
Nu e-n şir de batalioane, nici în turnuri de granit;
Biruinţa e-n credinţa tare până la sfârşit.

Biruinţa nu-i a morţii, nu-i a molimei de-amiază,
A săgeţilor din goana roibului care nechează;
Biruinţa e credinţa ce-o păstrăm pân' la sfârşit în
Hristos care prin moarte, moartea-n veci a biruit.

Biruinţa nu e-n calul pregătit de bătălie,
Nici în ura-nverşunată, înhămată la mânie.
Biruinţa-i viaţa nouă, în a Duhului puteri,
Fluturând cu mâini zdrobite, steagul sfintei învieri.

Biruinţa-i calea crucii, e poteca prin prigoană,
Drumul până-n Gheţimane, prin Golgota la coroană.
Dreapta Domnului câştigă biruinţa ne’ndoios:
Biruinţa-i umilinţa şi răbdarea tui Hristos!
Valentin Popovici
Anunţuri
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BIRUINȚA
Biruianţa nu e-n carul lui Sisera filisteanul,
Nici în tabăra de hulă a lui Goliat duşmanul;
Nu e-n mâna cea vitează, încleştată pe oţel;
Biruinţa o dă Domnul celor ce se-ncred în El.
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Marți ora 17.00 Cursuri chitară și vioară
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale,
Doamne!”
Psalmi 4:6b

SINDROMUL
„ISMAEL”
„Avraam s-a aruncat cu faţa la
pământ şi a râs, căci a zis în inima lui:
„Să i se mai nască oare un fiu unui
bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” Şi
Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” Dumnezeu
a zis: „Cu adevărat, nevasta ta, Sara,
îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele
Isaac. Eu voi încheia legământul Meu
cu el, ca un legământ veşnic pentru
sămânţa lui după el.“
Geneza 17:17-19
Aproape de împlinirea vârstei de o su-
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Biruința

tă de ani, Avraam primeşte din partea lui
Dumnezeu, vestea extraordinară că i se
va naşte lui şi soţiei sale Sara, un fiu.
Surprins de oferta atât de generoasă
a Domnului, Avraam, care avea deja un
fiu, pe Ismael, dintr-o căsătorie de convenienţă cu sclava Agar, pare neîncrezător, şovăielnic şi lipsit de entuziasm.
„Trăiască Ismael înaintea Ta” este
răspunsul pe care îl îngână Avraam, în
faţa minunii Dumnezeului Atotputernic
pe care acesta era gata să o îndeplinească în viaţa lor. Ceea ce vroia să
spună de fapt Avraam, era: „Doamne,
nu te mai deranja. Oricum nici nu sunt
sigur că se poate înfăptui ceea ce îmi
spui Tu. Mă mulţumesc cu Ismael, chiar
dacă nu este rodul dragostei dintre mine
şi femeia pe care o iubesc”.
Săracul Avraam, am putea numi atitudinea lui, sindromul „Ismael”. Acest
sindrom poate fi observat în viaţa lui
Avraam, în clipa în care s-a declarat
mulţumit cu mai puţin decât voia să-i
ofere Domnul.
Din nefericire, sinContinuare pag. 2

GÂNDURI… DEPARTE DE CASĂ
Când te desprinzi în mod real de confortul mediului de acasă, treci ca printrun adevărat cuptor de foc, departe de
ochii celor ce te-au crescut, ai bisericii,
ori ai anturajului şi nu unul ce-ţi vizează
latura emoţională, a dorului de casă, ci
unul ce-ţi lămureşte caracterul şi natura.
Una dintre cele mai mari provocări este aceea de a răscumpăra timpul, de a face din anii studenţiei un mijloc prin care
să creşti în cunoaştere, înţelepciune şi
pricepere. Timpul devine cu atât mai
preţios cu cât simţi că anii de aşa-zisă
libertate se petrec spre un nou început,
acel acolo şi atunci în care te vedeai încă

2

credere, cu absenţa curajului şi cu
starea de auto satisfacţie. Dumnezeu
îşi găseşte plăcerea în credincioşii
care au curajul să aştepte mai mult, să
spere mai mult, să se încreadă cu şi
mai multă tărie, să dobândească o cunoaştere mai profundă şi să îndrăznească să-L pună pe Dumnezeu la încercare.
Ca unul care s-a vindecat de sindromul „Ismael”, îl vedem mai apoi pe Avraam, negociind cu fervoare pentru oamenii din Sodoma.
Târguindu-se cu Dumnezeu, plin de
îndrăzneală, acesta pare că a înţeles inima Domnului şi că în relaţia cu El, când
îndrăznim că-i cerem potrivit voii Sale,
Dumnezeu este gata să ne ofere întotdeauna mai mult.
Dacă ai constatat şi tu în viaţa ta
simptomele sindromului „Ismael”, încetează să te mulţumeşti cu puţin. Dumnezeu este gata să-ţi ofere mai mult.

Continuare din pag. 1

dromul „Ismael” este destul de răs-pândit printre credincioşi. Sunt prea mulţi
oameni cărora Dumnezeu este gata să le
ofere mai mult, dar ei se mulţumesc cu
puţinul pe care-l au deja.
Dumnezeul căruia îI aparţinem şi pe
care îL slujim noi, este un Dumnezeu
Atotputernic, care nu are limite şi nici
neputinţe. Din bogăţiile nepătrunse ale
harului Său, El este gata să toarne spre
noi o mulţime de binecuvântări spirituale. Însă, creştinul căldicel va privi spre
mâna întinsă a Domnului, spunând cu
resemnare: „Trăiască Ismael”, adică:
„Doamne, nu te mai osteni, că eu sunt
mulţumit cu cât am primit deja”. În felul acesta, o armată numeroasă de credincioşi se privează singură de cunoaştere mai multă, de credinţă mai multă,
de binecuvântări mai mari şi de experienţe mai profunde cu Domnul.
Când este vorba despre relaţia noastră cu Dumnezeu, trebuie să ştim că
oricât de multe lucruri şi binecuvântări
ne-ar fi oferit El, Dumnezeu ne poate
oferi întotdeauna mai mult. Noi îL
ofensăm pe Dumnezeu cu lipsa de în-
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din copilărie omul adult şi responsabil.
Însă dincolo de toată cunoaşterea şi
priceperea pe care ţi-o poate insufla
lumea şi standardele ei, fundamentul esenţial care prestabileşte armonia unei
personalităţi şi a unui caracter sănătos
este aprofundarea relaţiei cu Dumnezeu.
Părtăşia personală, hrana din Cuvânt şi
rugăciunea sunt pilonii pe care se aşează
înţelepciunea şi destoinicia.„Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte
înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele” Efeseni 5:15-16
Amalia Lupu

GÂNDURI… DEPARTE DE CASĂ
Entuziasm, nerăbdare, emoție, melancolie...sunt doar câteva dintre sentimentele care ne încearcă și își fac din
plin simțită prezența atunci când ne raportăm la “un nou început”. Elementele
de noutate, misterul, își joacă profesionist rolul, generând curiozitate… Însă,
ca și orice schimbare, plecarea de acasă,
alături de tot ceea ce urmează după aceasta, reprezintă o provocare, prin prisma căreia devii conștient de o multitudine de lucruri.
Cred cu certitudine că această schimbare are menirea de a ne consolida caracterul, atunci când, Cel care se află în
control este Dumnezeu. Când în viața
noastră se produc schimbări, Dumnezeu
este Singurul care rămâne Neschimbat,
învățându-ne ce înseamnă dependența
totală față de El.
În mod concret, aș putea să vă dau atât
de multe exemple prin care se confirmă
acest lucru, dar mă voi rezuma la a spune că viața departe de casă primeșt semnificație și culoare, când știi că Tatăl tău
Un nou început, o experienţă nouă,
multe lucruri necunoscute. Am cunoscut
oameni noi, noi oportunităţi de a străluci
pentru Cristos şi a vesti salvarea Lui şi
altora. Nu am văzut până acum într-un
mod aşa de minunat grija, mângâierea şi
ajutorul Lui Dumnezeu. Am ajuns mai
dependent ca niciodată de El. În fiecare
zi simt mana suverană și atotputernică
în viaţă mea. Și chiar dacă diavolul
încearcă să îmi atace inima şi să mă
zdrobească, Dumnezeu este chiar acolo
lângă mine, mă ţine de mâna şi mă trece
peste greutăţi.
Aici, la câteva ore distanţă, am învăţat
că am o familie binecuvântată şi preţioasă care se roagă pentru mine, care mă

îți poartă de grijă într-un mod excepțional, fiind în permanență cu tine. Sunt
recunoscătoare Domnului pentru că tot
ceea ce mi-am propus până acum, în domeniul educațional, m-a ajutat să obțin,
binecuvântându-mă peste măsură, deschizându-mi o multitudine de oportunități, noi orizonturi și provocări... însă,
trebuie să recunosc că mă încearcă uneori (mai des), dorul de tot ceea ce înseamnă „acasă”- în mod special, familia mea și biserica “Biruința”, care, de
fapt, reprezintă familia spirituală. Acum
prețuiesc mai mult Cuvântul sănătos, cu
care voi aveți harul să vă hrăniți, în realitate, în fiecare duminică… și, deși am
găsit și aici biserici cu adevărat primitoare, parcă altfel e părtășia, intimitatea
de “acasă”. Aș avea atât de multe să vă
mai spun… însă, prefer să o fac în realitate… curând!
Până atunci… cu dor,
Rut Cherejii
susţin şi sunt alături de mine în orice
moment. Am o ţintă înaltă şi Conducătorul meu, în viaţa mea este doar Isus
Cristos. Prin asta pot să spun că sunt victorios prin sângele sfânt al Domnului
Isus, şi diavolul nu mă va birui. Aici la
Cluj am găsit o biserica extraordinară cu
oameni credincioşi şi dedicaţi. Dar dorul
de biserica “Biruinţa” din Baia Mare
este prezent. Vă mulţumim pentru rugăciunile dumneavoastră pentru tinerii
plecaţi la facultate şi vreau să vă confirm că Dumnezeu e prezent şi lucrează
cu putere. Vă iubesc şi Dumnezeu să vă
binecuvânteze.
Daniel Tămășan
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