ce aminte că altul are ceva împotriva lui
să nu-şi aducă jertfa pe altarul Domnului, ci mai întâi să se ducă să se împace
cu aproapele său. Trebuie să ştim că nimeni nu-i primit înaintea lui Dumnezeu nici să se roage, nici să cânte, nici
să predice, dacă nu a iertat din toată
inima pe aproapele său.
7. Trebuie să iertăm pe fraţi pentru a
putea intra în gloria cerească. În cer nu
poate intra nimic necurat. Lipsa de iertare
şi ranchiuna din inimă asupra altuia este
Continuare din pag. 3

necurăţie de inimă, din cauza căreia
poarta cerului se închide în faţa oricărei
persoane care nu iartă pe aproapele său.
În ceruri credincioşii sunt chemaţi să
intre împreună ca fii ai Tatălui ceresc, astfel lipsa de iertare exclude intrarea în
Împărăţia lui Dumnezeu.
Să slăvim pe Domnul pentru iertarea
care ni se acordă în Domnul Isus Cristos
şi să ne iertăm din toată inima unul pe
altul.
Profesor Emerit Dr. Vasile Talpoş

Când răcoarea celestă se strânge-n
cumpăna dimineţii şi paşii se grăbesc pe
cărări de munte, te inundă un soi de
imensitate de nepătruns. Culmile ce se
întind spre arcul uranic şi îndelungul
zărilor coboară în tine un cutremur
nedescris. Cum ar fi putut un haos inexplicabil să conceapă un univers într-o armonie perfectă? Şi din nenumăratele
gânduri se ridică unul ce descrie o teamă,
o teamă în faţa unei fărâme mici ce
exprimă natura unui Dumnezeu incomensurabil.
Undeva, în derivă, precum vase pierdute
în abisul nopţii, inimile noastre au uitat
să se mai teamă. Plutesc duse de valuri,
care încotro, sub umbrele frământărilor ce
se deschid ca nişte prăpăstii şi înghit, rând
pe rând, simţirea şi bătăile ce le ţineau în
viaţă. Nu, nu au uitat să se teamă de ziua
de azi şi de cea de mâine, sau de negura

viitorului, au uitat să-şi întindă velele, să
se teamă de Acel ce le cârmuieşte în dreptatea-I sfântă. Au uitat să-şi fixeze ancora
în promisiuni, să-şi ridice pânzele sus, să
se lase ghidate şi purtate după atotştiinţa
şi înţelepciunea sfântă a Celui ce le-a
pregătit pentru noul drum.
Când răcoarea celestă se strânge-n
cumpăna dimineţii şi paşii se grăbesc pe
cărări de munte, te inundă un soi de
imensitate de nepătruns. Perfecţiunea,
bunătatea, răbdarea, dragostea, dreptatea,
sfinţenia, transcendenţa… toate cuprinse
într-un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu
căruia îi revine dreptul de ne modela, de
a ne cere să trăim sfânt, de a ne disciplina
şi a ne da direcţie. Şi din nenumăratele
gânduri se ridică unul ce descrie o
teamă… o teamă ce te transformă… în
faţa unui Dumnezeu cu totul Sfânt.
Lupu Amalia

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: Amalia Lupu
Tehnoredactare: Matei Dan
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

CÂNTAREA DIN
RAI
„Ei cântau cântarea lui Moise, robul
lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi
ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările
Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!
Drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Împărate al neamurilor! Cine nu se va
teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele
Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate
neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost
arătate!”“
Apocalipsa 15:3-4
An XIII, nr. 613 din 26 august 2012

Anunţuri
Joi

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :

Duminică
Duminică
Duminică

ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

Zidirea Relaţiilor - Recapitulare

“Începutul înţelepciunii este frica de Domnul;
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.”

DIN CUPRINS:
pag. 2

Şapte motive pentru care
creştinii trebuie să ierte pe
alţii

Este incitant să aflăm că imnurile
din rai vor fi diferite de imnurile de pe
pământ.
Multe dintre cântările pe care le
cântăm aici exprimă durere, lacrimi,
suferinţă, dorinţe neîmplinite, nădejde,
nevoia de credinţă mai multă, strigăte
de ajutor, nevoia de răbdare sau
aşteptare.
Continuare pag. 2

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare
pe placul Domnului
- pentru cântarea
corului şi pentru
corişti: pentru ca
inima lor să fie
curată, vocile bune
iar cântarea înălţătoare
- pentru cei care vor face diferite slujbe în
ziua de astăzi

înţeles de aici de pe pământ că trebuie
să se pocăiască ascultând de Dumnezeul raiului. Acei care şi-au spălat
viaţa plină de păcate în sângele scump
al Mielului.
Să cântăm cântările pământului
cu perspectiva cerului. Să cântăm
cântările de aici aşa cum ne este starea şi
inima: cu lacrimi, cu suferinţă, cu
dorinţe aprinse, cu pocăinţă, cu nădejde,
cu dor de cer, cu chemarea fierbinte a
Mirelui nostru drag, ştiind că vine ziua
în care vom schimba partiturile deoarece
ne va fi schimbată starea. Atunci vom fi
ajuns acasă. Atunci speranţele vor fi realitate, visele vor fi deja împlinite, dorul
ostoit, durerea alinată, lacrimile şterse,
credinţa adeverită iar Domnul prezent.
Să cântăm cântările pământului cu
gândul că nu este departe ziua când de
cealaltă parte a cerului vom cânta pentru
totdeauna cântările raiului. Fericiţi sunt
cei care vor ajunge să cânte cântarea din
rai.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag. 1

Cântarea din rai va fi prin excelenţă
o cântare de laudă şi adorare închinată
măreţului nostru Dumnezeu.
Cântarea din rai recunoaşte şi
preamăreşte caracterul Domnului şi
lucrările Sale.
Acele cântări sunt menite să scoată în
evidenţă dreptatea, dragostea, atotputernicia, sfinţenia şi măreţia Dumnezeului
veşnic. Cântările raiului exprimă
uimirea, adorarea, închinarea dar şi
supunerea faţă de un asemenea Dumnezeu.
Cântarea din rai nu izvorăşte din
teamă, din nesiguranţă, din lacrimi,
suferinţă sau durere. Acolo nimeni nu se
va gândi la el însuşi ci va cânta cuprins
de dorinţa de a-şi adora Stăpânul şi Mântuitorul.
Desigur nu oricine va ajunge să cânte
cântarea din rai. Acesta va fi privilegiul
exclusiv al celor care au cântat mai întâi
cântările pământului tânjind după
prezenţa cerului.
Vor cânta cântarea din rai cei care au

- pentru prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul adunării
- pentru musafirii Casei Domnului
- pentru ocrotirea pe drum la venirea şi
la plecarea de la Casa Domnului
- pentru cei care vin astăzi aici să plece
schimbaţi

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină
pe cărarea mea.
Psalmi 119:105
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ŞAPTE MOTIVE PENTRU CARE CREŞTINII TREBUIE SĂ IERTE
PE ALŢII
Profesor Emerit Dr. Vasile Talpoş

“şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum
şi noi iertăm greşiţilor noştri;”
Matei 6:12
Cuvîntul iertare ocupă loc central în
cuprinsul Sfintelor Scripturi. Acesta
pentru că toată Scriptura se centrează în
jurul persoanei Domnului Isus care a
fost trimis din cer să depună la Golgota
jertfa de ispăşire a păcatelor, pentru întreaga omenire. Astfel, oricine crede în
Domnul Isus şi jertfa Sa poate primi
iertarea.
Alături de iertarea lui Dumnezeu care
însemnă viaţă veşnică pentru un muritor, în Scripturi este pusă şi iertarea pe
care în mod imperativ creştinul trebuie
să o acorde celor din jurul lui. Există cel
puţin şapte motive care ar trebui să determine pe fiecare credincios să ierte pe
aproapele său.
1. Trebuie să iertăm, pentru că aşa
porunceşte Dumnezeu. Domnul Isus îi
spune lui Petru că nu-i suficient să ierte
de şapte ori pe cel ce a greşit, ci de
şapătezeci de ori câte şapte, adică la infinit, oridecâte ori cineva cere iertare. Iar
apostolul Pavel porunceşte: “ iertaţi-vă
unul pe altul” (Efeseni 4:32)
2. Trebuie să iertăm pentru că şi noi
am fost iertaţi. În textul de mai sus apos-

tolul Pavel continuă:” cum v-a iertat şi
Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni
4:32)aşa iertaţi-vă şi voi unul pe altul.
Domnul Isus spune în pilda robului nemilostiv că lipsa de iertare din partea
cuiva anulează iertarea pe care i-a fost
acordată lui de către Dumnezeu.
3. Trebuie să iertăm pentru a putea fi
şi noi iertaţi în continuare. În fiecare zi
avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu
,pentru că spune apostolul “toţi greşim în
multe feluri”. Dar acestă iertare de care
avem nevoie este condiţionată de
iertarea pe care o acordăm altora. Domnul Isus spune “Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor nici Tatăl vostru cel ceresc
nu vă va ierta greşelile voastre”
Matei 6: 14 – 15
4. Trebuie să iertăm ca astfel să ne
asemănăm cu Domnul Isus. Toţi câţi au
venit cu păcatele lor la Domnul Isus au
fost şi sunt iertaţi de Domnul Isus. Ar fi
dorit să-l ietre şi pe Iuda care L-a vândut. Iar pe cruce Domnul Isus s-a rugat
pentru iertarea celor ce-L răstigneau.
5. Trebuie să iertăm pentru a putea
ţinea capul sus în biserică şi în ziua
judecăţii. Psalmul 1 spune că cei
păcătoşi nu pot ţinea capul sus nici în
adunarea sfinţilor şi nici în ziua
judecăţii. Lipsa de iertare împovărează
sufletul şi impune judecată asupra celui
care nu poate ierta, pe care judecată o
doreşte altuia.
6. Trebuie să iertăm pentru a putea
participa la închinare şi la lucrarea lui
Dumnezeu. Domnul Isus porunceş-te ca
dacă cineva îşi aduContinuare pag. 4
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