VISUL REAL
Dorinţa sufletului meu,
Aceeaşi e azi şi mereu,
Să-mi văd copilul cel pierdut
Venind acasă renăscut.
Îţi mulţumesc pentru acea zi
Fiindcă ştiu: ea va sosi.
De unde ştiu? Din Cuvântul lui Dumnezeu care este Adevărul şi care nu va
trece. Domnul Isus a spus:„Dacă veţi
cere ceva în Numele Meu, voi face.“
(Ioan 14:14) şi „Vă mai spun iarăşi că,
dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va
fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.“
(Matei 18:19).Rugăciunea mea în singurătatea inimii, în trezirile din noapte,
în gândurile mele din tumultul vieţii; alteori împreună cu Alexandra şi Mihai,
cu grupul de rugăciune „Nădejdea”, în
grupuri de trei sau patru la biserică sau
împreună cu Biserica ”Biruinţa” este
pentru mântuirea fiului meu, Bogdan.
Strig ca psalmistul:„Doamne în Tine
nădăjduiesc; Tu vei răspunde Doamne,
continuare din pagina 3

Nu, El este Dumnezeul Cel Atotputernic, Cel căruia nimic nu-I poate sta împotrivă şi care priveşte cu bucurie şi
multă bunăvoinţă pe omul ce îndrăzneşte să viseze lucruri măreţe şi apoi se
sprijină pe ajutorul Său pentru a le transforma în realitate.
Tu ce fel de vise ai? Este adevărat că
nu orice fel de vis îşi are originea în
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: Mihaela Chereji
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Dumnezeule”! Acesta e visul pe care-l
trăiesc cu ochii deschişi şi aştept realizarea lui. De ce? Pentru că este un vis
real bazat pe promisiunile unui Dumnezeu credincios: „Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta,
până la nori.“ (Psalmi 36:5) Dumnezeu
este totul, eu nu sunt nimic.
Ştiu. Eu sunt firavul fir de nisip
Dumnezeu e-un etern infinit
Eu sunt doar un strop, El imensul ocean
Eu trăiesc zi de zi doar prin milă şi har.
Sunt umila petală de floare-n grădină
Ce-am venit din noroi la lumină.
Nu prin zbateri sau proprii puteri
Ci culeasă cu harul, cu dulci mângâieri,
Fără de merit ci plină de vină
Salvată de marea iubire divină.
Doresc ca Iosua să spun într-o zi:
Eu şi casa mea Ţie cu drag vom sluji.
Am încredere-n Tine deplin
Mulţumesc, Domnul meu şi mă-nchin.
Amin!
Rodica Paşca
Dumnezeu (unele chiar îşi pot avea originea în imaginaţia mânată de firea
noastră pământească), dar dacă eşti cu
adevărat copilul Său vei şti cu siguranţă
când şi care sunt visele măreţe pe care ţi
le-a sădit El în minte şi în inimă. Ai şi tu
asemenea vise? Ce vei face cu visele
tale?
Claudiu Lupu

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 17.00 Cursuri de 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 Studiu
cu tema: Cum recunoşti o dragoste „bolnavă”?
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Visul real

”Încredinţează-ţi lucrările în
mâna Domnului şi îţi vor
izbuti planurile. – ”
Proverbe 16:3

VISELE NOASTRE,
SUVERANITATEA
LUI
„Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă
paşii. –“
Proverbe 16:9
Dumnezeu ne-a creat fiinţe libere, cu
capacitate de determinare, astfel încât,
putem gândi, visa, spera, iubi şi acţiona

în conformitate cu ceea ce ne dictează
conştiinţa.
Desigur, acţiunile noastre sunt influenţate decisiv de apartenenţa noastră.
Stăpâniţi de firea veche, vom gândi şi
acţiona după firea veche. Fiind înnoiţi
de Duhul Domnului, felul în care gândim şi trăim poartă amprenta influenţei
Duhului.
Oricum, indiferent de statutul spiritual, fiecare om are aspiraţii, idealuri, gânduri şi vise, mai mici sau mai îndrăzneţe, mai nobile sau mărunte, pentru
împlinirea cărora va fi în stare să cheltuiască timp, bani, energie şi orice alte
resurse l-ar putea ajuta să ajungă la lucrurile pe care le-a visat.
Este important să ştim că Dumnezeu
nu se pune în calea viselor noastre,
dimpotrivă, El este cel care ne-a
înzestrat cu capacitatea Continuare pag. 2

când visele şi dorinţele noastre nu
merg neapărat în direcţia în care am
fi vrut noi.
Dincolo de voia noastră, există
voia lui Dumnezeu, astfel încât, indiferent de ceea ce ar decide un om,
în ultimă instanţă lucrurile se întâmplă
după cuma voieşte Domnul.
Însă, această realitate nu trebuie privită cu resemnare, ci, dimpotrivă, cu
bucuria deplină şi încredinţarea fermă
că atunci când visele noastre iau altă
formă decât ne-am gândit noi, Dumnezeu le-a acordat cu voia Sa, nu pentru
nenorocire, ci spre binecuvântare, pentru că voia lui Dumnezeu este: „...bună,
plăcută şi desăvârşită.“(Romani 12:2).

Continuare din pag. 1

de a visa.
Greşeala oamenilor este că îndrăznesc să viseze fără Dumnezeu, sau mai
exact, fără să ţină cont de suveranitatea
lui Dumnezeu.
Un om în care locuieşte Duhul lui
Dumnezeu, va visa conştient că există
un Dumnezeu Suveran şi Stăpân peste
absolut toate lucrurile, a cărei voie se
face întocmai cum a hotărât El.
Asta înseamnă că aspiraţiile şi visele
noastre pot fi deosebit de vaste şi nespus de măreţe, fiind mărginite doar de
voia suverană a Domnului.
Acest lucru nu trebuie înţeles nicidecum că Dumnezeu ne limitează visele,
ci mai degrabă că acestea se topesc în
creuzetul voii Sale, ieşind de acolo cu
forma nouă a Suveranităţii divine.
Din acest motiv, nu ar trebui să fim
deranjaţi, frustraţi şi nemulţumiţi atunci

pastor Daniel Chereji

MANGO

Am fost îndemnaţi la finalul anului
2013 să visăm. Mulţumesc Daniel Chereji pentru această predică. Aveam nevoie de o provocare pentru 2014 şi ea a venit: Cum să visăm biblic? Am decis să
visez cu îndrăzneală.
Eu visez pentru 2014 să fiu un credincios adevărat, să fiu lumină, sare, binecuvântare, să iubesc mai mult, să dăruiesc mai mult, ştiind că sunt cu fiecare
zi mai aproape de El.
Nici nu s-au sfârşit bine cuvintele în
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sufletul meu că Domnul mi-a scos în
cale provocări prin care să arăt că sunt
credincios, mi-a arătat unde e întuneric
ca să pot fi lumină. Când credeam că nu
am ce dărui am primit mai mult decât
meritam şi am învăţat din nou că preaiubiţilor Lui, El le dă pâinea ca în somn,
am fost provocată să dăruiesc din timpul
meu preţios semenilor mei, arătându-le
astfel respect şi preţuire.
Cum vreau să visez în continuare?
Vreau să visez cu tărie, 100 %, nu 50%
pentru că am la dispoziţie toate resursele
cerului. Vreau să fiu mereu lumină, să
iubesc deplin, să dăruiesc cu inima deschisă, fără regrete. Vreau să fiu MANGO !
Îndrăzniţi să visaţi cu Domnul în
2014! Se poate!
Aurelia Modoc

ÎNDRĂZNEŞTE SĂ VISEZI !
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi
găsi; bateţi şi vi se va deschide.Căci orişicine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.”
Matei 7:7, 8
Tiparul, electricitatea, becul, telefonul,
automobilul, avionul, calculatorul, internetul, televiziunea, laserul, penicilina,
anestezia, chirurgia, transplantul de organe sau neurochirurgia sunt doar o
mică parte dintr-o listă foarte lungă de
invenţii şi descoperiri ştiinţifice, care,
deşi astăzi fac parte din ceea ce putem
numi „lucruri obişnuite”, totuşi ele sunt
incluse în categoria celor mai mari descoperiri ale umanităţii.
Dar ceea ce este şi mai important de
ştiut este faptul că aceste descoperiri sau
invenţii au fost posibile fiindcă pur şi
simplu cei ce le-au descoperit au avut,
fiecare la rândul lor, un vis: visul că aşa
ceva este posibil. Cu alte cuvinte, visătorii sunt cei mai mari oameni ai lumii.
Cea mai mare realizare a omenirii a fost
la început doar un vis. De aceea se
spune că visele sunt seminţele realităţii.
Cu cât visul este mai măreţ şi dorinţa de
a-l vedea împlinit mai arzătoare, cu atât
şansele de a schimba din temelii lumea
în care trăim sunt mai aproape de realitate.
Da, este adevărat că până la vremea la
care îţi poţi vedea visul împlinit pot
trece ani, decenii, uneori o viaţă întreagă, dar niciuna din descoperirile şi invenţiile mai sus amintite n-au fost realizate de azi pe mâine. Cert este că dacă
omenirea de astăzi a ajuns până aici, la
stadiul actual de dezvoltare, asta se
datorează faptului că unii dintre semenii
noştri au avut îndrăzneala să viseze, să
aibă idealuri măreţe şi să le păstreze vii

în inimi, urmându-şi visele pas cu pas,
până când acestea au devenit realitate.
Dar, pe bună dreptate, probabil vă întrebaţi: de unde ne vin visele acestea, şi
cum se face că unii au vise mai mari
decât alţii? Mai mult, de ce unora li se
împlinesc visele, oricât de măreţe ar fi
acestea, iar altora nu li se împlinesc nici
măcar cele mărunte şi neînsemnate?
Dacă suntem de acord că lumea
noastră cu tot ce cuprinde ea este creaţia
lui Dumnezeu, El o stăpâneşte şi o guvernează cu înţelepciunea-I dumnezeiască, El Însuşi fiind implicat bunul
mers al vieţii în întreg universul, iar noi
înşine suntem coroana creaţiunii Sale,
atunci nu va fi greu să înţelegem că orice vis măreţ al vreunui om, care s-a concretizat într-un lucru benefic pentru
umanitate, a avut originea în Dumnezeu.
Asta fiindcă orice binecuvântare şi orice
lucru bun vine de la Dumnezeu (Iacov
1:17).
Deci, dacă Dumnezeu Însuşi îmi sădeşte în inimă vise măreţe şi demne de
înfăptuit, atunci oare nu este responsabilitatea mea să iau în seamă, să păstrez
cu sfinţenie şi să caut cu consecvenţă să-mi
văd visul împlinit?
Şi dacă Domnul Isus Cristos ne îndeamnă să îndrăznim să visăm la lucruri
mari, apoi să cerem de la Dumnezeu
resurse şi oportunităţi pentru a le îndeplini, atunci nu cumva ar fi o dovadă
de lipsă de credinţă şi de ascultare să nu
îndrăznim să visăm la lucruri mari?
Dar de ce lucruri mari? De ce să nu ne
mulţumim şi cu cele mărunte? Simplu:
fiindcă Dumnezeul nostru nu este nici
mărunt, nici neînsemnat, nici limitat în
putere şi resurse.
continuare pagina 4
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