ANUNŢ IMPORTANT
În data de 26 ianuarie, 2014, de la orele 11, va avea loc ADUNAREA
GENERALĂ A BISERICII „Biruinţa”. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale
este următoarea:
1. Alegerea biroului de zi
2. Ordinea de zi: prezentare şi votare
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor
4. Discuţii pe marginea rapoartelor de activitate
5. Descărcarea de gestiune a comitetului
6. Prezentarea şi votarea bugetului pe anul 2014
7. Clarificarea unor situaţii de membralitate
8. Prezentarea viziunii şi strategiei pentru 2014
9. Luări de cuvânt. Propuneri în vederea bunului mers al bisericii
10. Rugăciune de mulţumire şi încredinţare
Să ne rugăm Domnului şi pentru acest eveniment important din viaţa bisericii.
Prezenţa membrilor bisericii este obligatorie.
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Ea produce-n noi puteri
Să învingem încercarea,
Să putem purta poveri,
Să respingem disperarea.

Vom parcurge-ngustul drum
Cu privirea la răsplată
Vom cânta și nicidecum
N-om fugi din sfânta ceată.

Zile, săptămâni și luni
(Câte Tatăl va decide)
Înălța-vom rugăciuni
Ceru-ntreg se va deschide,

Chiar prigoane de-ar veni
Sau amenințări, o mie
Cu răbdare vom vesti
Despre sfânta-mpărăție.

Și de-Acolo, din Palat
Multe daruri s-or trimite
Căci avem un Împărat
Care dă tot ce promite.

BUSOLA

Știm că vor izbi furtuni
Să producă-n vas spărtură,
Să producă leziuni
Dar răspunsul e-n Scripură,

Și în anul ce-a venit
Vom continua lucrarea
Vrem un trai neprihănit
Ce-i cuplat cu-ncredințarea.
George Cornici
Anunţuri

„Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. –“
Proverbe 13:13

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

Luni
ora 18.00 Ședință 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

Responsabil număr: pastor Nicu Lăcătuș
Tehnoredactare: Dan Matei

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele
şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmi 119:105)

“BIRUINŢA”
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Gânduri la început de an... de
departe şi de aproape!

“Cine cugetă la Cuvântul
Domnului găseşte fericirea, şi
cine se încrede în Domnul
este fericit.”
Proverbe 16:20

ȘI ÎN ANUL CE-A VENIT
Și în anul ce-a venit
Vom sluji cu consacrare
Vrem un trai neprihănit
Și progrese în lucrare.

Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Busola este instrumentul de navigaţie indispensabil oricărui om pornit întro expediţie sau pe un drum necunoscut.
Dumnezeu ne-a dat Cuvântul nu
doar în vederea aflării căii mântuirii, ci
şi pentru a ne fi călăuză, asemenea unei
busole, pe tot parcursul vieţii de credin-

ţă, până în clipa când vom sosi în glorie.
Pentru că drumul credinţei este un drum
nou, pe care nu am mai fost niciodată,
este imperios necesar să avem un îndrumător. Din acest punct de vedere, absolut nimic nu poate fi comparat cu
ajutorul oferit de Cuvântul lui Dumnezeu.
Datorită Cuvântului ştim direcţia înspre care mergem. Din cauza Cuvântului ştim cum să fim pregătiţi în călătoria
spre cer, astfel încât să facem faţă
oricăror situaţii dificile sau neprevăzute.
Tot datorită Cuvântului suntem încurajaţi în dificultate, mângâiaţi în dureri, învăţaţi în situaţii de confuzie şi
ajutaţi să sperăm când se pare că nu
există nicio nădejde.
Cuvântul ne alină rănile, ne măreşte
credinţa, ne pregăteşte de luptă, ne
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împotrivire voită, prin îndoială, prin
necredinţă faţă de avertismentele
sale, precum şi prin orice atitudine de
indolenţă şi neglijare a oricărui aspect
al Cuvântului. Consecinţele nesocotirii Cuvântului sunt imediate, catastrofale şi ireparabile.
Doar sub cercetarea Duhului lui
Dumnezeu şi datorită milei, harului şi
îndurării nemărginite a Domnului, ne
putem deştepta pentru a ne vedea starea.
Iar în momentul în care constatăm că
avem o poziţie ingrată şi nepotrivită faţă
de Cuvântul Domnului, trebuie să ne
grăbim să-l ascultăm în totalitate.
Temându-ne să-i ieşim din voie, ascultându-l şi umblând călăuziţi de el,
vom fi răsplătiţi repede şi cu o măsură
neobişnuită, astfel încât călătoria noastră va avea spor, susţinere şi însoţire
binecuvântată.
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călăuzeşte prin ţinuturi necunoscute, ne
luminează cărarea în bezna nopţii şi ne
ţine credinţa trează.
Fără prezenţa Cuvântului, paşii noştri ar călca pe alături, pentru ca mai apoi
să pierdem cu totul direcţia drumului
bun.
„Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde” este concluzia justă a
Cuvântului însuşi.
Furaţi de cântecul amăgitor de sirenă
al lumii şi vrăjiţi de sunetul muzicii ademenitoare a păcatului, lipsa vegherii ne
poate abate cu uşurinţă de la destinaţia
spre care am pornit.
Nesocotirea Cuvântului este atunci
când nu luăm în serios avertismentele
pe care ni le prezintă acesta. Nesocotim
Cuvântul şi atunci când ne permitem
doar să-l consultăm, fără să ne uităm la
el ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu care
trebuie ascultat în totalitate.
Nesocotirea Cuvântului se poate face, de asemenea, prin ignorare, prin tratarea cu nepăsare şi dezinteres, prin

pastor Daniel Chereji

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN... DE DEPARTE ŞI DE APROAPE!

Văd anul care îmi stă înainte ca o nouă posibilitate de a umbla pe cale împreună cu Domnul. Nu ştiu ce are pregătit Domnul pentru mine dar îmi doresc ca orice va veni să mă găsească
stând lângă El. Nu ştiu ce îmi va da
Domnul în acest an, dar ştiu şi Îi mulţumesc pentru ce mi-a dat deja: o familie
frumoasă şi trei nepoţei minunaţi pentru
care mă rog să fie sănătoşi şi la vremea
potrivită să fie lucrători de nădejde în
ogorul Domnului. Iar pentru biserica
noastră mă rog pentru un an al unităţii şi
al dragostei frăţeşti. Şi orice va aduce
anul, să ne afle cu inimi deschise la
poala crucii Lui.
Gafia (Uţa) Vas
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Mulţumim Doamne pentru anul ce a
trecut şi pentru anul în care am păşit!
Gurile noastre Te laudă şi vestesc bunătatea Ta!
Mulţumim pentru purtarea de grijă,
pentru dragoste, mântuire, iertare, daruri
pe care nu le meritam şi pe care totuşi
le-am primit. Ce am putea să ne dorim
în Noul An decât pocăinţă, grijă pentru
cei din jur, vestirea Evangheliei, implicare în lucrare şi apropierea tot mai mult
de Dumnezeul cel Sfânt.
"Da , El este stânca şi ajutorul meu,
turnul meu de scăpare: nicidecum un
mă voi clătina." (Psalmul 62:6)
Ioana şi Tudor Popovici

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN... DE DEPARTE ŞI DE APROAPE!

A trecut mai bine de un an de când
sunt în Germania, iar dacă la început am
fost optimistă şi plină de energie, pe parcurs vă mărturisesc că am strâns sentimente de teamă, deznădejde, tristeţe
profundă, dor...
Începusem să am sentimentul că pe
Dumnezeu pot să-L găsesc doar în România, doar în Baia Mare, iar aici accesul Lui la sufletul meu e aproape imposibil.
Într-o zi, aşezată pe canapeaua din
colţ, am început să caut în interiorul atâtor sentimente derutante ţinând Biblia în
mâni ca şi singura punte între mine
însămi, realitate şi Dumnezeu.
Am înţeles apoi că eu, nu trebuie să
caut să mă asemăn cu un suflet de aici,
să mă simt confortabil şi împlinită doar
între oameni, ci principalul scop trebuie
să-mi fie aici sau în România asemănarea mea cu Isus. Să încerc să iubesc cu
aceeaşi intensitate, să ajut, să sprijin, să

mă jertfesc pentru oameni, şi la rândul
meu să devin o punte între ei şi Dumnezeu.
Dacă este ceva ce îmi doresc, sau mai
bine spus mi-am propus pentru acest an,
e să renunţ la a-mi limita accesul la puterea şi prezenţa lui Dumnezeu. Poate sună ciudat pentru mulţi dintre voi, însă,
singurele graniţe pe care va trebui să le
cunosc de acum sunt cele ale Pământului. Dumnezeu însă, nu a pus niciodată
graniţă între mine şi dragostea Lui, indiferent dacă reşedinţa mea e România
sau Germania.
Şi nu pot să închei fără să vă spun cât
de mult vă duc dorul, cu câtă plăcere ascult predicile şi corul online, şi cât de
mândră mă simt că fac parte din o aşa
biserică! Vă iubesc pe fiecare în parte şi
mă rog pentru voi aşa cum ştiu că şi voi
vă rugaţi pentru mine.
Tania Pop

Am intrat în anul 2014 cu gândul de
a-I mulţumi lui Dumnezeu “pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus,...” (1 Tesaloniceni 5:18) pentru noi, copiii Lui.
Doresc ca Tatăl ceresc să mă ajute să
petrec mai mult timp în părtăşie cu El,
mai mult timp cu copiii mei şi să cresc
în omul dinlăuntru.
Ştiu că anul care abia a început îmi va
aduce şi bucurii şi lacrimi şi încercări
pentru că “Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră…”(1 Tesaloniceni 4:3).
Procesul de sfinţire se desăvârşeşte prin
suferinţă. Eu sunt un bolovan noduros,
plin de colţuri ascuţite care trebuiesc
şlefuite pentru că atunci când voi ajunge
acasă voi fi o piatră preţioasă pe placul
Domnului meu preaiubit “ care zilnic

ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră.” (Psalmi 68:19)
Cu Dumnezeu alături privesc încrezătoare, El fiind un Dumnezeu credincios
promisiunilor Lui minunate “ „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te
chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei
trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te
va aprinde. “ (Isaia 43:1b-2) şi “până
la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi,
până la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai
port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc .”
(Isaia 46:4)
Glorie Lui !
Rodica Paşca
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