MEDITAŢIE ASUPRA VIEŢII
,,Tabloul vieţii” – agitaţie şi forfotă.
Minutele se transformă în secunde, orele
se transformă în minute, zilele în ore, şi
săptămânile în zile(….). Clepsidra se
scurge, timpul nu se mai întoarce
niciodată ducând cu el unicitatea
fiecărei clipe. Singurii oameni care percep acest tablou sunt cei ce ies afară din
cadru.
Viaţa e o mişcare continuă. Într-o lume a necumpătării tu încerci să-ţi umpli
goliciunea interioară. Încerci să-ţi organizezi circumstanţele vieţii, dar nu-ţi găseşti liniştea. Uneori te resemnezi spunând ,,viaţa e grea”.
Dormi… viaţa te leagănă, scurgerea
înşelătoare a timpului te adoarme, cântecul melodios al zilelor te alină - sim-

fonia vieţii. Vise frânte. Te clatini.
Trezește-te!… Opreşte gălăgia! Şi
ascultă vocea Lui. El e bun cu tine şi e
lângă tine în fiecare zi, aşteaptă strigarea
ta. ,,Când mă cheamă îi voi răspunde”
(Psalm 96:16).
EL te iubeşte cu o dragoste deplină.
Trăieşte cu El.
Dacă vrei să stai la umbră atunci când
e soare plantează un pom, dacă vrei să
ajungi în împărăţia Domnului ,umblă pe
calea Lui.
Standardele din Cuvântul lui Dumnezeu sunt prea înalte, trăim viaţa de credinţă la limită. Ne amăgim singuri. Trăieşte în sfinţenia cerută de Domnul şi vei
fi liniştit, păstrează-ţi sufletul curat.
Anca Purcar
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”Pe cărarea neprihănirii este
viaţa, şi pe drumul însemnat
de ea nu este moarte.”
Proverbe 12:28

TE LAUD NUME VEŞNIC
Te laud că din toate aceste frumuseţi,
Ai pus ceva şi-n visul fugarei mele vieţi,
Că din a vieții ape, din al iubirii foc,
Umplând-o şi umplând-o, mai afli încă
loc.
Te laud că eu, umbra, de-o clipă vieţuind,
Te laud, Nume veşnic, ce nu poţi fi rostit,
Sunt înfiat în taina Vieţii nemurind,
Izvor al strălucirii ce nu poţi fi privit,
Şi dobândind eterna putere de-a crea,
Adânc a-nţelepciune ce nu poţi fi cuAdeveresc prin toate Dumnezeirea Ta.
prins,
Fior al armoniei ce nu poţi fi atins ...
Valentin Popovici - Mărgăritare
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: Cristina Goron
Tehnoredactare: Dan Matei

4

Anunţuri

Marți
ora 17.00 Întâlnirea familiilor tinere
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 părtășie
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

GUSTUL
DULCE AMĂGITOR
„Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de
cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o.
Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul
nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri
dulci şi amăgitoare, ei înşeală inimile
celor lesne crezători.“
Romani 16:17-1

Citatul latin atribuit lui Seneca, spune că De gustibus et non disputandum,
adică gusturile nu se discută. Cu siguranţă, dictonul nu este valabil în cazul
atitudinii faţă de învăţătura Cuvântului
lui Dumnezeu.
Încă de la începutul creştinismului au
existat eretici care au folosit vorbirea
dulce-amăgitoare pentru abaterea celor
slabi de pe drumul credinţei.
Această lucrare s-a dovedit prolifică,
mai ales acolo unde s-a manifestat interes faţă de gustul dulce-amăgitor, astfel de oameni fiind lipsiţi de maturitate
spirituală şi necunoscători în ceea ce
priveşte Cuvântul Domnului.
Gustul dulce-amăgitor este vânzător
de iluzii, care în final îi va pierde atât pe
cei care îl promovează cât şi pe cei care
se lasă amăgiţi de aroma sa.
În mod sigur, promo- Continuare pag. 2
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vă şi mustrătoare atunci când
întâlneşte oameni care trăiesc
complăcându-se în tot felul de păcate
şi nu după voia lui Dumnezeu. O astfel de învăţătură nu va urmări gâdilarea interlocutorilor, ci va fi mai
degrabă preocupată de onoarea lui
Dumnezeu.
Când un om se află pe drumul spre
pierzare, el nu are nevoie de mesaje
dulci şi nici de încurajări calde sau urări
de drum bun, dimpotrivă, este nevoie să
fie oprit cu fermitate, să fie adus în
situaţia în care să-şi vadă starea, să regrete şi să se aprindă în el dorinţa de a
se întoarce de pe drumul acela.
Desigur şi învăţătura Domnului are
cuvinte dulci, însă acestea sunt pentru
cei care umblă deja pe drumul neprihănirii, ele sunt pentru încurajarea şi îmbărbătarea celor care s-au întâlnit cu
Cristos, şi-au văzut nelegiuirile, au
plâns plânsul pocăinţei, au acceptat
mustrarea Domnului şi călătoresc cu nădejde spre ţara cerească.
De fapt, Domnul ştie să ne vorbească în toate felurile. Când va fi nevoie să
ne mustre, ne va mustra, iar când va trebui să ne mângâie, ne va mângâia. Însă,
indiferent de atitudine, va face acel lucru pentru că ne iubeşte. Tocmai de aceea, să rămânem la învăţătura Domnului, să ne placă gustul Cuvântului Său,
alungând din mintea noastră gustul
dulce-amăgitor al înşelătorilor.

Continuare din pag. 1

torii gustului dulce-amăgitor nu slujesc
lui Cristos, ci propriilor dorinţe păcătoase precum şi fantasmagoriilor născute în minţile lor amăgite de Diavol.
Vorbirea dulce-amăgitoare nu are nimic de-a face cu Evanghelia lui Cristos.
Mesajul unei astfel de gândiri va urmări
întotdeauna să-i producă nefericitului
ipochimen credul o plăcere aparentă şi
imediată.
Mesajul dulce-amăgitor se fereşte să
vorbească despre vinovăţie, păcat sau
pedeapsă. În conţinutul acestei vorbiri
nu vei întâlni niciodată referiri la mânia
lui Dumnezeu, la nevoia de a plânge
pentru păcatele proprii sau la faptul că
nu ne putem sustrage judecăţii lui Dumnezeu.
Vorbirea dulce-amăgitoare te va face
să crezi că eşti puternic, frumos şi aşezat pe drumul cel bun, în ciuda neputinţelor prezente şi vizibile sau a patimilor care te bântuie. O astfel de vorbire
nu face decât să stârnească şi mai mult
firea pământească, ţinând-o departe de
şansa de a fi schimbată prin puterea sângelui lui Cristos.
Ceea ce este şi mai rău, stă în faptul
că gustul dulce-amăgitor are căutare. Ba
chiar putem spune că este la modă printre cei care sunt atât de creduli să se îmbete cu iluzia că ar putea căpăta mântuire şi fericire în baza acceptării unui
asemenea mesaj.
Să ne ferim de o astfel de vorbire şi
să renunţăm la plăcerea vinovată pentru
asemenea gusturi.
Învăţătura care vine de la Dumnezeu, este directă, tăietoare, aspră, incisi-

pastor Daniel Chereji

IUBIREA DE SEMENI
“Vă dau o poruncă nouă : Să vă
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
pentru alţii.”
Ioan 13:34-35
Iubirea de semeni este poate cel mai
greu lucru de înfăptuit, deoarece ca să
poţi să iubeşti pe semenul tău din toată
inima aşa cum Domnul Isus ne învaţă,
trebuie să dai din timpul tău, din resursele tale sau din energia ta, lucruri care
poate de multe ori nu iţi sunt la îndemână sau care poate eşti prea comod să le
faci. Când ajungi într-o astfel de situaţie
Dumnezeu ca atotştiutor şi suveran a tuturor lucrurilor, găseşte modalităţi să te
trezească, prin fapte, oameni sau alte lucruri, unele chiar traumatizante pentru
trupul sau sufletul tău, ca să înveţi să
iubeşti mai mult pe Dumnezeu şi pe semenii tăi. Situaţia traumatizantă prin care am trecut în săptămâna în care v-am
provocat să vă rugaţi pentru Daiana
Manaila şi pe care Dumnezeu în bunătatea Lui a ales cu cale s-o cheme la El
acasă deoarece Daiana era o fată credincioasă, m-a făcut să înţeleg că priorităţile din viaţa unui creştin ar trebui să
fie pe lângă apropierea de Dumnezeu şi
dragostea şi jertfa pentru semeni. De aceea am ales să mă apropii de familia ei
chiar dacă nu pot să îi ajut decât cu un
cuvânt de înbărbătare sau cu o rugăciune
spusă din inimă. Când Domnul Isus zicea că va spune celor de la dreapta Lui :
“Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am
fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat;
Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am

fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol,
şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi
venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă,
şi aţi venit pe la Mine."Matei 25:34-36.
Cum vei putea să ai pretenţia să iţi spună
aceste cuvinte, dacă poate ţi-a fost greu
să faci aceste lucruri, ţi-a fost greu să
spui o vorbă bună celui care era lângă tine în necaz chiar dacă acea persoană nu
iţi este cel mai apropiat, dar totuşi ai fost
martor la necazul lui şi ai trecut nepăsător, ori ţi-a fost greu să mergi la un bolnav să îl vizitezi sau să te rogi pentru el,
sau pur şi simplu ţi-a fost greu să plângi
cu cei ce plâng. Aceste două lucruri
merg mână în mână, apropierea de Domnul şi iubirea de semeni, nu poţi să spui
că Îl iubeşti pe Dumnezeu şi faci voia
Lui când faţă de oameni ai inima de
piatră şi sânge rece, este pur şi simplu o
contradicţie gravă.
Fie ca Domnul să ne ajute ca dacă până acum priorităţile în viaţa noastră au
fost altele sau am crezut că se poate şi
altfel, El să ne ajute s-o facem aşa cum
ne cere El:"iubiţi-vă unii pe alţii aşa
cum v-am iubit Eu"!
Iar El ne-a iubit până la moarte!
Dacian Morar
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