În fața lui Columb, din contururile
nopții, se desprindea un nou tărâm, acela
pe care-l crezuse a fi Indiile. Își
pregătise hărți, luase împreună cu el
marinari dintre cei mai pricepuți, nave
și provizii, iar în urma mai multor insistențe, obținând sprijinul reginei Castilliei, pornise în a-și îndeplini scopul unei
expediții ce avea să schimbe cursul istoriei: acela de a descoperi o nouă rută
spre meleagurile asiatice. Însă ceea ce
se arăta în acea noapte de 12 octombrie
1492 celor de pe vasul Pinta, nu era
ținutul exotic al Indiei, ci ceea ce avea
să se numească Lumea Nouă.
Ceea ce ar fi putut fi socotit un eșec,
s-a transformat în punctul de cotitură al
conformației geopolitice al întregului
mapamond. Planurile lui Columb, prin
prisma scopului pe care și-l propusese,
ar fi putut să pară zădărnicite, însă acel
necunoscut al drumului pe care a pornit
i-a dezvăluit o lume care a fost ascunsă
civilizației europene mii de ani.
Inima omului făurește planuri, plăsmuiește fiecare pas, încercând să-și clă-

dească singură parcursul propriei existențe. Însă de multe ori planurile noastre, ”rutele ocolitoare”, întâmpină tărâmuri necunoscute. Deasupra tuturor
drumurilor care conduc spre locuri ce nu
le-am fi închipuit, sau pe care nu ni le-am
fi dorit, stă suveran Dumnezeu, care în
atotștiința Sa, ține în mâini harta întregului parcurs al istoriei. ”Omul face
multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește”
(Proverbe 19:21) ”Inima omului se
gândește pe ce cale să meargă, dar
Domnul îi îndreaptă pașii.” (Proverbe 16:9)
Când te afli sub călăuzirea unui Dumnezeu omniscient, omniprezent, fiecare
drum conduce spre voia lui suverană,
care este bună și desăvârșită. ”De altă
parte, știm că toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu și anume spre binele celor
ce sunt chemați după planul Său.”
(Romani 8:28).
Amalia Lupu

MEDITAŢII
Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului, pentru ca fiii oamenilor să poată deveni fii ai lui Dumnezeu.
John Blanchard
Umanitatea lui Cristos este marele tiv
al hainei prin care noi atingem Dumnezeirea Sa.
Richard Glover
Biserica Creştină Baptistă

“BIRUINŢA”

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

4

Bucuraţi-vă că Dumnezeul nemuritor
S-a născut, pentru ca oamenii muritori
să trăiască în eternitate !
Jan Hus
În Isus Cristos cerul întâlneşte pământul şi pământul se înalţă la cer.
Henry Law

Anunţuri
Luni ora
18.00 Şedinţă de comitet
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
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ZIUA LUI
CRISTOS
„ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca,
în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că
n-am alergat, nici nu m-am ostenit în
zadar.“
Filipeni 2:16
„cum aţi şi cunoscut în parte, că noi
suntem lauda voastră, după cum şi voi
veţi fi lauda noastră în ziua Domnului
Isus.“
2 Corinteni 1:14
Orice om are o zi specială, care îl
leagă de anumite evenimente sau aniversări.
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Meditaţii

Scriptura ne spune că şi Domnul Isus
are o zi a Lui. Ziua Domnului este ziua
glorioasă a revenirii Sale.
Toată speranţa, idealurile, visele şi
gândurile copiilor lui Dumnezeu, trebuie
să fie legate şi îndreptate spre ziua Domnului Isus.
Cristos a murit, a înviat şi S-a înălţat
la cer, dar nu aceste evenimente marchează punctul culminant al legăturii
Sale cu noi, ci ziua în care se va întoarce.
Privind în jurul nostru, vedem o lume
ostilă, îndepărtată de Dumnezeu, care
trăieşte cu sentimentul înşelător că este
stăpână pe propriul destin pentru totdeauna. Este vremea în care necredincioşii flutură steagul amăgitor al unei
biruinţe necâştigate, având convingerea
că în sfârşit a sosit şi vremea lor. Într-adevăr, dintr-un punct de vedere, timpul de acum este vremea celor fără Dumnezeu. Este vremea în care îşi spumegă
păcatele aşa cum îi mână poftele lor
nelegiuite, este vremea în care se
răzvrătesc şi se complac Continuare pag. 2

domnilor va începe să împărăţească
plenar, pentru eternitate.
Ziua Domnului este ziua din care
toţi copiii Domnului vor fi pentru totdeauna în prezenţa şi sub conducerea binecuvântată a lui Emanuel.
Pentru cine nu este împăcat cu
Dumnezeu, ziua Domnului nu va fi
decât va fi geamăt, suspin şi condamnare veşnică. Acesta este motivul pentru
care cine nu vrea să se întâlnească în
ziua Domnului cu mânia lui Dumnezeu,
trebuie să se grăbească astăzi să beneficieze de harul lui Dumnezeu care este în
sângele Domnului Isus.
În schimb, copiii lui Dumnezeu, trebuie să tânjească după ziua Domnului,
să strige către El pentru ca ziua aceea să
vină mai repede. Nu trebuie să ne amăgim cu gândul împlinirii depline aici
pe pământul acesta. Împlinirea totală,
fericirea deplină, desfătarea şi eliberarea
de orice prezenţă a răului vor fi cu adevărat posibile doar în ziua lui Cristos.
Aşadar, de pe buzele oricărui credincios ar trebui să suspine tainic, rugămintea: „Doamne, să vină mai repede
ziua lui Cristos”.

Continuare din pag. 1

în trăirile unei naturi păcătoase. Însă,
conform Scripturii, vremea aceasta este
scurtă şi trecătoare. Timpul va înghiţi repede zilele oamenilor şi va aduce din
străfundul eternităţii ziua Domnului.
Ziua Domnului nu seamănă deloc cu
zilele oamenilor. Ziua Domnului va fi
ziua care va pune capăt istoriei prezente,
aducând cu ea zorii unui veac nou peste
care este stăpân însuşi Cristos Domnul.
Ziua Domnului este ziua dreptăţii,
pentru că într-o astfel de zi, Împăratul
Împăraţilor va sta pe tronul din cer
făcând dreptate tuturor nedreptăţilor
adunate peste veacurile istoriei.
Ziua aceea va fi ziua în care vor trebui să-L privească şi să-L înfrunte duşmanii care i-au negat numele şi au trăit
ignorându-L. Vor trebui să-i dea socoteală cei care l-au batjocorit, i-au făcut
numele de ruşine şi ocară sau dispreţ.
Ziua Domnului Isus este ziua în care
Mirele va veni să îşi ducă Mireasa în
glorie.
Aceea va fi ziua în care aşteptarea va
fi încheiată, lacrimile şterse, problemele
apuse şi durerea uitată. Ziua Domnului
este ziua în care Cristos va răsplăti pe
toţi aceia care au fost ai Lui şi au lucrat
cu credincioşie pentru Numele şi Împărăţia Sa.
Ziua Domnului este momentul din
care Cristos Isus ca Împărat şi Domn al

pastor Daniel Chereji

Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine
să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele:
de cine să-mi fie frică?
Psalmi 27:1
2

TU AI BIRUIT...
În zorii dimineţii
Când de-abia apăruse
Lumina moale,
Am întins mâna
Să opresc căderea...
Simţeam milă
Pentru petalele şi frunzele ce cădeau;
Şi eu cădeam odată cu ele...
Voiam să fac ceva...
Dar, n-am putut...
La amiaz`,
Când totul era atât de luminos
Şi plin de viaţă
Am încercat din nou să-mi opresc
căderea
Şi-am întins mâna;
Să ating bolta...
Să găsesc mâna Ta Doamne...
Şi n-am putut...
Parcă erai prea departe...
Şi lumina era prea strălucitoare.

Să mi le apuci Tu Doamne...
Tu m-ai albit în sângele Divin
Şi mi-ai contopit clipa
...cu veşnicia Ta.
Şi cioburile timpului meu
Le-ai topit în eternitate.
Şi spaţiul meu îngust şi-nghesuit
L-ai deschis în infinit...
Ţi-am dat totul!
Şi pentru ziua de azi,
Şi pentru mâine,
Şi pentru oricând...
Ţi-am dat inima,
Pentru veşnică dragoste.

Am ajuns în amurg,
Prăbuşindu-mă cu disperare
Şi fără să mai văd vreo scăpare
Am strigat după ajutorul tău Doamne
Atunci când lumina sângerie
Revărsa valuri de har din Golgota...
Am întins mâinile

Tu m-ai făcut vas de cinste
M-ai umplut de HAR
Şi-ai BIRUIT!

“Cum se îndură un tată de copiii lui,
aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem
de El.”
Psalmul 103:13
Dumnezeu merge în fața ta ca un ghid,
în spatele tău ca un protector și lângă
tine ca un prieten. Am petrecut cele mai
frumoase zile aici, alături de familie, și
de biserica mea de suflet Biruința.
Învingătorii adevărați nu sunt acei care

au ajuns la capătul cursei fără nicio
greșeală. Ci sunt aceia care chiar dacă
au căzut, se ridică și merg înainte. PERSEVERENȚA aduce BIRUINȚA FINALĂ ! Așadar…continuă să mergi înainte fără să te lași intimidat de piedici
și curse. NU TE OPRI… și vei ajunge
la CAPĂT !
Cu multă dragoste,
Corina şi Randy

Camelia Sabău
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