ACEASTA-I GOLGOTA
În marea de păcate
în valuri de necaz,
mai sus de-acestea toate
Golgota stă și az',
din chinuri și pieire
scăparea e la ea liman de izbăvire
aceasta-i Golgota.
Atâtea răni amare
și plâns nemângâiat
şi-atâta frământare
sub ea s-a alinat,
căci orișice durere
se stinge lângă ea izvor de mângâiere
aceasta-i Golgota.
În zilele-ntristate
în nopțile pustii
aduce neuitate
și sfinte bucurii,
viața cea pustie
cu ea se va umplea izvor de bucurie
aceasta-i Golgota.
Când sufletul suspină
de patimi frământat
acolo îl alină
un cântec minunat
a Crucii Jertfă cântă
de taina-nchisă-n ea cântarea cea mai sfântă
aceasta-i Golgota.
O inimă zdrobită
Biserica Creştină Baptistă

de plâns nestăvilit
ajunge fericită
când harul i-a găsit;
acolo-i mântuirea
slăvită ce-i lipsea deplina fericire
aceasta-i Golgota.
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În fața Mării Moarte
e limpede izvor
ce-n veci de veci împarte
viață tuturor.
Țâșnește din vecie
și-n veci nu va seca izvor de apă vie,
aceasta-i Golgota.
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Aceasta-i Golgota

voastră, atunci vă veţi arăta şi voi
împreună cu El în slavă.”
(Coloseni 3:4)

Și harul Jertfei sfinte
tot caut să-L înțeleg
dar n-a fost încă minte
să i-l cuprindă-ntreg.
E mai presus de fire
de tot e mai presus Și-nfrânt de-a ei mărire,
mă-nchin și plâng ISUS...

Anunţuri

DIN CUPRINS:

„Când Se va arăta Hristos, viaţa

Traian Dorz

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

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” Psalmi 16:8
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Pastor Daniel Chereji

Din adâncimi de rele
scăparea e în sus,
în orice clipe grele
nădejdea e Isus.
Sub Crucea răstignirii
în Jertfa de pe ea
e prețul mântuirii,
aceasta-i Golgota.

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

“BIRUINŢA”

EDITORIAL

ELIBERARE
„O, nenorocitul de mine! Cine mă
va izbăvi de acest trup de moarte…?
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos, Domnul nostru!...”
(Romani 7:24-25)
Greu să te desprinzi de lume
Când ai fost părtaş la ea
Căci gustând plăceri nebune
Parcă nu le-ai mai lăsa.

Greu să dezlipeşti din tine
Firea veche de om rău
De nu ştii ce-o poate-nvinge
Ea va creşte tot mereu.
Greu în lupta cu Satana
Cin să-l poată dovedi?
Tu-ai lupta, dar n-ai armură
Astfel nu poţi izbândi.
Greu e să trăieşti în vale
Călător spre infinit
Umblând singur pe cărare
Năpădit de plâns şi jale, un hain ne
fericit.
Continuare pag. 2

Când în viaţa ta-nvechită
Laşi să intre Dumnezeu
Prin lucrarea Lui divină
Greul nu mai este greu.

Greu să fugi de-o conştiinţă
Ce tot strigă: vinovat!
Căci trăind fără credinţă
De pedeapsă n-ai scăpat.

Duhul Sfânt îţi spală viaţa
Greul l-a purtat Isus
Când primeşti cu drag credinţa
S-a dus toată neputinţa, iar trecutul
e apus.

Greu să afli o cărare
Un drum nou spre viaţă scris
Căci lipsit de îndrumare
Visul tău rămâne vis.
Toate-aceste lucruri multe
Sunt poveri de nepurtat
Nimeni nu le poate duce
Dacă n-a fost înviat.
MULŢUMEŞTE-I
Nici nu ne dăm seama ce binecuvântaţi
suntem că putem vorbi, putem auzi, putem umbla, putem vedea. Am rămas impresionată să îi cunosc pe cei 4 tineri
surzi care emană atâta căldură, bunătate,
simplitate şi chiar dacă ar putea fi supăraţi pe incapacitatea lor de a auzi, de a
vorbi, ei sunt fericiţi şi plini de dorinţă
să Îl laude şi să Îl cunoască pe Dumnezeu.
Nu am putut comunica cu ei, însă am
stat să îi observ atent şi prin zâmbetul
lor am simţit frumuseţea lor şi pacea ce
se ascunde în inimă.
Ar trebui să avem inima deschisă faţă
de Bianca, Zina, Zoli, şi Gheorghe, să
ne apropiem de ei, să le oferim o
îmbrățișare, şi mai ales să ne rugăm pentru ei şi pentru această lucrare, care nu e
uşoară, dar e frumoasă. Dacă dăruim din
puţinul nostru, Dumnezeu ni-l va înmulţi; dacă oferim o masă caldă cuiva, Dumnezeu ne va răsplăti şi ne va binecuvânta
mai mult!
Suntem prea obişnuiţi cu rutina şi tră-
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Greu să scalzi obrazu-n lacrimi
Clocotind durerea ta
Poţi să ţipi, să strigi, să urli
Cine te va mângâia?

Crucea Lui stă mărturie
Cine-i El şi ce sunt eu
Făcut nou prin mântuire
De acum nimic nu-i greu.
pastor Daniel Chereji

,,... în seninatate și încredere va fi
tăria voastră.”
(Isaia 30:15)
Stările de tulburare sau de agitare, ca
și cele de nehotărâre și de îndoială sunt
întotdeauna pricini care ne slăbesc duhovnicește. La ce mai putem fi buni, dacă noi suntem obosiți sau istoviți din cauza îngrijorărilor? Ce câștigăm noi prin
temerile noastre sau prin tulburarea noastră, decât să ajungem incapabili să
lucrăm sau să luăm o hotărâre înțeleaptă? Credința dimpotrivă ne ridică deasupra greutăților noastre. Oh! De ni s-ar
da harul să rămânem în pace! De ce să
alergăm din casă în casă ca să spunem
mereu aceiași tristă poveste, a cărei repetare ne face tot mai bolnavi? Chiar
stând în casă, de ce să ne văietăm în
mare îngrijorare din pricina prevestirilor
neplăcute care poate nu se vor întâmpla
ÎNCREDERE
„Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.”
(Psalmi 62:1)

im liniştiţi crezând că tot ce avem merităm sau ni se cuvine… dacă ne-am opri
o clipă din alergarea noastră zilnică, şi
ne-am cerceta fiecare, am vedea cât de
puţin facem pentru cei din jurul nostru,
faţă de cât face Dumnezeu pentru noi zi
de zi, cât de mici suntem în comparaţie
cu Măreţia Lui, cât de puţin iubim, în
comparaţie cu Iubirea Lui faţă de noi.
Nu ştim să mulţumim îndeajuns pentru
TOT ce avem, de aceea: “Mulţumiţi lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci
aceasta este voia lui Dumnezeu, în
Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:18)
Ema Pop

Când norii negri te apasă,
Când singur ești; nu dispera,
Necazul, grija și tristețea
Cu Domnul,
Mai ușor le vei purta
La greu El nu te părăsește
Predă povara-n mâna Lui

niciodată? Nu este mai bine să ne ținem
limba liniștită, ba chiar mai mult, să ne
ținem inima liniștită? Oh! Daca am putea să rămânem în pace, aducându-ne
aminte că Domnul este Dumnezeu.
Să învățăm să avem încredere în Dumnezeu! Sfântul lui Israel va ocroti și va
izbăvbi pe ai Săi. El nu uită făgăduințele
Sale sfinte. Chiar de s-ar prăbuși munții,
nici un cuvânt al Său nu se va pierde. Se
cuvine ca noi să ne încredem în El și,
dacă noi Îi arătăm încredere, liniștea care va veni peste noi din aceasta încredere, ne va face tot așa de fericiți ca și
duhurile care stau în jurul tronului Său.
Rămâi dar în pace, suflete al meu, și
sprijinește-te pe pieptul Mântuitorului
tău.
TEZAURUL PROMISIUNILOR
LUI DUMNEZEU-C.H.SPURGEON
Cules de Claudia Podină

Și vei vedea cum zi de zi
Te-ndrumă, te călăuzește
Și calea ta, îți netezește.
Apoi cu grijă te trimite
Să fii, unde El vrea să fii.
Predăte-n mâna Lui cu totul
Crede în El, și vei vedea
Cum ceața-ncet se risipește
Iar drumul se va lumina.
Margareta Troancheș
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