Privirea trecea dincolo de aparenţe,
cercetam viaţa cu atâta curiozitate şi
zâmbeam… Timpul trecea după cum
voiam, iar soarele ne încălzea chipul
plăpând de copii… Când am văzut-o
prima oară, i-am râs vieţii în faţă şi tari,
ca vitejii, am păşit curajoşi înainte. Dar
timpul… timpul care ţinea cu noi dintotdeauna, parcă ne-a uitat şi brusc s-a întors împotriva noastră, iar noi speriaţi
am început să alergăm… Soarele, acum
nepăsător, năvălea peste noi şi tot mai
iute cobora spre asfinţit. Anii au trecut.
Noi, obosiţi, ne-am prăbuşit pe drum şi
am înţeles că… pe calea noastră, poate
demult, am pierdut ceva… Privim
înapoi şi amintirile vin şuvoi, însă parcă,
ne lipseşte ceva. Simţim că până nu
aflăm misterul, nu putem avea pace.
Unii cred că persoana după care tânjim
e ceea ce avem nevoie, alţii caută
averea, alţii distracţiile, iar alţii
învăţătura… şi bucuroşi că am aflat
răspunsul, iar alergăm. Şi găsim şi per-

soana iubită, şi distracţiile, şi averea, şi
învăţătura… şi golul nostru persistă
parcă tot mai mare, tot mai profund! Involuntar auzi strigătul sufletului tău şi
realizezi de ce tânjeşte… un dor nestins
vibrează în tine, pentru că sufletul tău
vrea să se-ntoarcă acasă! Tot mai atras
de veşnicia din care a luat fiinţă, tot mai
mult atras de Cel care i-a dat viaţă!
Acum îţi dai seama că acest gol nu poate
fi umplut decât de Dumnezeu! Să nu
priveşti cu teamă în jurul tău, când
lumea spumegând de furie va urla ” De
ce? De ce tocmai El? “. De ce? Pentru
că Însuşi El m-a iubit înainte de a
cunoaşte Iubirea! Într-o lume sortită
pieririi, alergând după deşărtăciuni, am
aflat că există ceva mai presus de cuvinte… El, Veşnicia! M-a întocmit, m-a
modelat şi m-a chemat pe nume! Şi astfel, setea sufletului meu s-a potolit… iar
golul a fost umplut cu… Împlinirea!

“BIRUINŢA”

Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Rut Chereji
Tehnoredactare: Matei Dan

4

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Anonim

“Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte
fericirea, şi cine se încrede în Domnul este
fericit.”
Proverbe 16:20
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
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
Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul
meu îmi luminează întunericul meu.
Psalmi 18:28

CITEŞTE !
„Când vei veni, adu-mi…cărţile,
mai ales pe cele de piele.“
2 Timotei 4:13
Pavel era în închisoare şi dorinţa lui
fierbinte era să citească.
Unui om obişnuit cu lectura, cititul îi
lipsea mai mult decât libertatea iar
lanţurile nu păreau atât de împovărătoare
pe cât era absenţa cărţilor.
Din scrierile apostolului ne dăm seama cu uşurinţă că era un om extrem de
bine instruit, posesor al unei culturi vaste
pe care a reuşit să şi-o cultive cu grijă şi

Cuvântul Tău este o
candelă pentru picioarele
mele şi o lumină pe
cărarea mea.
Psalmi 119:105
pasiune.
În mijlocul unei generaţii care şi-a
pierdut apetitul pentru citit, obişnuieştete cu cititul cărţilor. Nu trebuie să ajungi
la închisoare ca să îţi doreşti să ai parte
de lectură.
Cititul îţi stimulează gândirea, îţi dezvoltă imaginaţia, îţi îmbogăţeşte vocabularul şi îţi lărgeşte orizontul.
Citind, vei cunoaşte mai multe lucruri, vei dobândi o gândire mai profundă, analitică şi prodigioasă.
În zilele noastre, oamenii sunt atât de
ocupaţi cu alte activităţi încât nu mai
acordă nici un pic de atenţie lecturii. Din
păcate, această realitate este jenant de
vizibilă, manifestându-se prin posedarea
unui limbaj extrem de sărac, aproape
monosilabic, prin lipsă de imaginaţie,
gândire superficială şi incapacitatea de a
purta discuţii profunde pe teme esenţiale.
Cărţi! Te fac neprost, sună cuvintele
unei reclame care descrie nenumăratele
beneficii ale lecturii cărţilor, reclamă care din nefericire Continuare pag. 2

Rugaţi-vă :
- pentru servicii divine înălţătoare în
care să fie onorat numele Domnului
- pentru o închinare
în duh şi în adevăr
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru putere în predicarea Cuvântului
- pentru ca Domnul să vorbească
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„Să trăim frumos, ca în timpul zilei,
nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii
şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi
în pizmă;“ (Romani 13:13). Aceste
cuvinte din Scriptură i-au trezit
mintea şi l-au întors cu faţa spre
Dumnezeu. De atunci, lumea îl
cunoaşte pe acel om ca Sfântul Augustin.
Rescrie-ţi priorităţile şi aşează lectura cărţilor printre locurile fruntaşe, iar
cititul Scripturii în capul listei.
În cel mai scurt timp, vei vedea cum
lucrurile neclare din viaţa ta încep să se
vadă limpede, vei şti să iei decizii cu mai
multă uşurinţă, greşelile vor fi mai puţine, bucuria mai multă, credinţa mai
fermă, păcatul şi falimentul mai departe,
convingerile mai solide, iar relaţia cu
Domnul mai trainică decât a fost
vreodată.
„Ferice de cine citeşte şi de cei ce
ascultă cuvintele acestei prorocii şi
păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!“ (Apocalipsa 1:3)

Continuare din pag. 1

reflectă starea reală a societăţii în
această privinţă.
Ceea ce este cel mai grav în această
criză a lecturii, stă în faptul că proporţional cu numărul celor care nu citesc
în general, a scăzut şi numărul celor care
citesc Scriptura.
Acesta este motivul pentru care societatea nu este doar pe zi ce trece mai
agramată ci este şi tot mai atee,
înstrăinată şi îndepărtată de principiile
Cuvântului lui Dumnezeu.
Astfel că nu doar oamenii din lume,
dar nici chiar credincioşii practicanţi nu
mai citesc cu regularitate din Biblie.
Nu este de mirare că în astfel de
circumstanţe, standardele spirituale scad
simţitor, oamenii sunt mai împietriţi, se
pocăiesc tot mai greu iar falimentul moral şi spiritual este mult prea răspândit.
Augustin povesteşte despre momentul convertirii sale, care s-a produs
atunci când, asemenea unei voci profetice, un copil care se juca în casa de alături, striga: tolle lege, tolle lege, adică ia
şi citeşte, ia şi citeşte. Dezamăgit, frământat de tot felul de gânduri şi urmărit
de mustrările conştiinţei, Augustin a deschis Biblia, unde a dat peste pasajul:

pastor Daniel Chereji

potrivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru tinerii din bisericile noastre
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

“Da, Tu ești lumina mea, Doamne!
Domnul luminează întunericul meu.”
Samuel 22:29
Cristos face întunericul încercării
lumină și din încercare izbucnește cea
mai profundă pace și bucurie maxima.
Fie ca întunericul dumneavoastră să fie
un loc în care să vă întâlniți față în față
cu Dumnezeu.
Răzvan Savu
Eu sunt cu tine când grija te apasă,
când viața ta pare lipsită de sens, Eu
sunt aici.
Eu sunt cu tine chiar dacă nu poți să
crezi asta și Eu am totul în mână, îți
cunosc viața în amănunt, știu de ce ai
nevoie zi de zi.
Nu îți fie teamă, Eu te iubesc. Poți să
te încrezi în Cuvântul Meu și vei vedea
cum te conduc zi de zi, pas cu pas.
O, ce zi când vom sta față în față și
vei vedea că drumul vieții tale a fost
drumul spre Mine. Atunci vei fi uimit și
vei înțelege că toate au avut un sens și
vei vedea: Eu am avut totul în mâna
Mea.
Revista Ethos- nr.1/2013

Maranata din Târgu-Jiu din care provin,
şi este încurajarea pentru luptele mele
spirituale. Pavel spune că „nu avem de
luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci
împotriva duhurilor necurate”. Ştiu că
biruiesc totul prin Hristos şi ştiu că nu
pot nimic fără El în călătoria de creştin.
Sunt bucuros că avem un Dumnezeu
care ne-ntăreşte fiind alături de noi,
chiar dacă trecem prin suferinţe, ca în
final să-L lăudăm veşnic. Dumnezeu să
ne întărească să biruim pentru slava Sa,
amin!
Popescu Alex – David

Doamne ajuta-ne să ne încredem în
Tine și atunci când nu înțelegem lucrurile care vin în viața noastră.
Cu dragoste,
Onea Beniamin

Biblia vorbește de o alegere pe care
Dumnezeu o face în harul și suveranitatea Sa față de noi păcătoșii, care eram
sortiți morții. Frumusețea acestui har
arătată tocmai în faptul că Dumnezeu
pe baza jertfei lui Hristos ne permite să
ne bucurăm de binecuvântarea prezenței Sale. Fie ca bucuria și binecuvântarea alegerii și prezenței lui Dumnezeu
să fie desfătarea inimilor voastre.

Versetul meu preferat se găseşte în
Filipeni 4:13 care spune aşa: „Pot totul
în Hristos care mă-ntăreşte”. Acest
verset este motto-ul Bisericii baptiste

Szentgyorgyi Roland
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