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Cu toate acestea, lucrarea de convingere şi de naştere din Duhul Domnului
nu sunt atributul şi responsabilitatea
noastră, ci a Duhului Sfânt, singurul
care are puterea şi mijloacele prin care

poate să-i atingă inima omului şi s-o
schimbe pentru vecie într-una în întregime dăruită lui Dumnezeu. Fie ca îndurarea Lui să fie peste ei!
Claudiu Lupu
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Există Dumnezeu

EXISTĂ DUMNEZEU

Nu, nu suntem un vis, o întâmplare,
un lut de sine însuși frământat.
Ci ne-a zidit o Forță creatoare,
o-nțelepciune fără de hotare.
Există Dumnezeu cu-adevărat!
Nu, nu suntem jivine-ntunecate,
gonite de un bici ne'nduplecat.
Ci noi avem un duh și-o libertate
Și-o inimă ce pentru ceruri bate.
Există Dumnezeu cu-adevărat!
N-ar fi simțit în veci de veci țărâna
Surâsul unui crin imaculat,
de n-ar fi-ntins Atotstăpânul mâna
să umple-n noi de simțământ fântâna.
Există Dumnezeu cu-adevărat!

Iar cine vrea pe Dumnezeu sa-L vadă
să stea în fața Lui pe baricadă!
Există Dumnezeu cu-adevărat!

Nu, nu suntem neant! Ce fericire!
Supremul adevăr S-a revelat.
Isus e-n noi, lumină și iubire.
Iar moartea e un zbor spre nemurire.
Există Dumnezeu! Ce minunat!

BINECUVÂNTĂRI

Avem cu noi Scriptura ca dovadă,
avem minuni și semne ne'ncetat.
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“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
Tehnoredactare: Dan Matei

4

„Eu însă voi privi spre Domnul,
îmi voi pune nădejdea în
Dumnezeul mântuirii mele;
Dumnezeul meu mă
va asculta.”
(Mica 7:7)

Nu-i calea noastră veșnic însorită,
nu-i viața totdeauna un palat.
Dar o trăim, căci merită trăită,
când, peste lumea asta mărginită,
Există Dumnezeu cu-adevărat!

Păzit pe deplin de ispite
Zadarnică trudă la cei ce vor a te-nghite.

Costache Ioanid

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Concert ”Speranța” , Piața
Milenium , Centrul Vechi
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„„Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi
sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!
Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă
păcatul!”” (Romani 4:7-8)

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească
Domnul să-ţi fie umbră pe mâna cea
dreaptă
Să fii îmbrăcat cu mântuire
Iar viaţa să-ţi fie o sfântă psaltire.
Să nu fi dogorât de soare-n amiază
Curată să-ţi fie conştiinţa şi trează

Domnul să-ţi toarne belşuguri din stele
Rugile să-ţi pară uşoare, nu grele
Cântarea îţi însoţească purtarea
Umblă cu Isus, urmându-i cărarea.
Domnul să te scalde-n lumină
Cuvântul să-ţi fie hrană deplină
Paharul prea plin, să dea peste el
Inima ta să nu se teamă defel.
Continuare pag. 2

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească
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Cărări netezite sau poteci încurcate
Cu Domnul de mână, răzbate-le toate
Nici de lacrimi ce curg nu te teme
Căci lacrimile sfinţilor se transformă în
perle.

Eşti fiul slavei, destinat să moştenească
Nu plânge, deşi drumul poate fi greu
La capătul lui, aievea, va fi Dumnezeu.
pastor Daniel Chereji

Te-ai gândit vreodată la cât de trecători
suntem? Te-ai gândit vreodată că locurile prin care ai fost, străzile pe care le-ai
străbătut zi de zi, pomii pe care i-ai sădit
sau lucrurile pe care le-ai făurit cu
palmele tale vor fi multă vreme la locul
lor, văzute în continuare de mulţi, pe
când tu, care eşti un călător, vei fi de
mult uitat?
Totuşi, în ochii Domnului, tu eşti mai
valoros decât cel mai măreţ edificiu, mai
important decât orice altă zidire, purtând
în tine parte din suflarea Lui. Conştient
de aceste lucruri trăieşte altfel. Comorile

câştigate de tine aici pot deschide porţile
cerului pentru multe suflete. Arată-le
drumul spre locul în care viaţa e fără
sfârşit şi soarele străluceşte veşnic.
Având această perspectivă în minte,
investeşte în oameni, arată-le respect,
dragoste, iertare şi bunătate, jertfeşte-te
pentru ei, caută să-i înţelegi, încurajează-i, poartă-le povara ca într-un final, ei,
văzându-te pe tine să vadă chipul Domnului Isus şi să se bucure de mântuirea
Lui veşnică.

„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe
alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut
din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.“ (1 Ioan 4:7)
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi
s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a
trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
noi să trăim prin El.“ (1 Ioan 4:9)
Aşa de mult îmi place epistola lui Ioan
care ne arată nemărginita dragoste a lui
Dumnezeu. Este şi numit apostolul iubirii. Avem un Dumnezeu nespus de
bun, iar noi suntem copiii Lui preaiubiţi.
Ura întregii lumi nu ar putea să întreacă
dragostea mare a lui Dumnezeu. Dacă
aşa de mult ne-a iubit Dumnezeu, cum
să nu-L iubim şi noi şi să trăim în ascultare de El. Pe tot parcursul Scripturii,

Dumnezeu ne arată cât de mult şi-a iubit
poporul. Dar cu toate acestea ei tot au
păcătuit şi s-au răzvrătit împotriva Lui.
Aşa facem şi noi. Deşi El ne copleşeşte
în fiecare zi şi clipă cu dragostea Lui,
noi tot nemulţumiţi suntem şi prin neascultare ne răzvrătim împotriva Lui.
Doamne ai milă de noi, dă-ne putere
şi înţelepciune ca să ştim să stăm în voia
Ta. Să stăm în ascultare de Tine şi să fim
cu inimile pline de bucuria mântuirii.
Ajută-ne să-Ţi dăm slavă din inimi curate şi sincere, să împlinim Cuvântul
Tău în vieţile noastre şi să fim mulţumitori pentru tot ce primim din mâna Ta.
Doamne ajută, Doamne dă izbândă!
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Dorin Modoc

Estera Rusu

DOUĂ SURORI GEMENE: MÂNIA ŞI RĂZVRĂTIREA
tele său. De fapt, lipsa aceasta de resSunt surori fiindcă au aceiaşi părinţi:
ponsabilitate cu privire la faptele sale
Ispititorul şi Nevegherea. Sunt gemene
dovedeşte o laşitate uriaşă a omului
fiindcă întotdeauna se nasc împreună şi,
păcătos. Este unul din motivele princide multe ori, aproape că nu le poţi depale pentru care o mulţime de oameni nu
osebi, atât de mult seamănă una cu
vor să-şi mărturisească vina păcatelor
cealaltă.
lor înaintea lui Dumnezeu. Dar cine nu-şi
”Şi Domnul i-a zis lui Cain: „Pentru
recunoaşte păcătoşenia sa înaintea lui
ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posoDumnezeu este pur şi simplu lipsit de
morât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine,
înţelegere cu privire la natura lui Dumvei fi bine primit; dar dacă faci rău,
nezeu. Un asemenea om nu înţelege cu
păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se
cine are de-a face, după cum nu a înţeles
ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.””
nici Cain de prima dată şi, foarte proba(Geneza 4:6-7)
bil, până la sfârşitul vieţii sale trăită deEste interesant că imediat după inciparte de faţa lui Dumnezeu.
dentul cu jertfa nepotrivită a lui Cain,
Privind la istoria lui Cain, gândurile
Dumnezeu intervine şi chiar îi vorbeşte
noastre ar trebui să se îndrepte în două
în mod direct răzvrătitului Cain. Dumdirecţii. Mai înainte de orice, trebuie să
nezeu a privit dincolo de supărarea lui
mulţumim şi să dăm slavă Numelui lui
Cain, în adâncul inimii sale şi a văzut un
Dumnezeu pentru îndurarea Sa faţă de
real pericol cauzat de mânia sa păcănoi, cei mântuiţi din păcatele şi din răztoasă. Mânia invidioasă împletită cu
vrătirea noastră şi care am căpătat viaţa
răzvrătirea l-au transformat pe Cain înveşnică prin harul lui Dumnezeu. În al
tr-un criminal cu sânge rece. De aceea
doilea rând, suntem datori să mijlocim
Scriptura avertizează la modul cel mai
înaintea lui Dumnezeu pentru cei din
serios cu privire la pericolul lăsării
familiile noastre şi pentru toţi cei nemâniei să-şi facă cuib în inima unui om,
împăcaţi cu Dumnezeu, care au apucat
echivalând mânia cu păcatul uciderii
pe drumul răzvrătirii, pentru ca Dum(vezi Matei 5:22 şi 1 Ioan 3:15).
nezeu să se îndure de sufletele lor, să-i
Atitudinea lui Cain este cea tipică a ocerceteze şi să-i întoarcă la El de pe drumului care, în nebunia păcatului său,
mul pierzării. Atâta vreme cât un om
este în stare să dea vina pe oricine şi pe
mai trăieşte pe acest pământ, indiferent
orice pentru viaţa sa mizerabilă, dar nu
de starea păcătoşeniei sale, îndurarea şi
poate accepta nici în ruptul capului că
puterea dragostei lui Dumnezeu îl pot
vina păcatelor îi aparţine în exclusiviridica din groapa păcatului său şi-l pot
tate. Nici Cain şi nimeni altcineva nu va
aşeza în harul Său. Datoria noastră de
putea să stea în ziua judecăţii înaintea
copii ai lui Dumnezeu şi de ucenici ai
lui Dumnezeu şi să obiecteze că faţă de
lui Cristos este să mijlocim pentru ei îel Dumnezeu a fost prea aspru şi prea
naintea scaunului harului lui Dumnezeu
neîndurător. Cain a avut îndrăzneala să-L
şi să facem tot ce ne stă în putinţă ca să-i
mintă pe Dumnezeu şi să-I răspundă în
confruntăm cu Evanghelia.
cel mai obraznic mod la întrebarea plină
de dragoste a lui Dumnezeu despre fracontinuare pagina 4
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