„Biblia nu explică tot ce este necesar pentru satisfacţia noastră intelectuală, însă explică tot ce este necesar
pentru ascultarea noastră şi astfel pentru satisfacţia lui Dumnezeu.” E. Elliot
Privesc cu recunoştinţă la anii care
au trecut din acea zi senină de iunie,
când L-am mărturisit pe Domnul ca
Răscumpărător şi Suveran înaintea Bisericii Sale. Au fost ani în care Domnul
m-a învăţat deprinderea ascultării, a
credincioşiei, statorniciei şi maturizării.
Au rămas în urmă ca dovadă a dragostei
şi harului Său, a privilegiului de a-I
cunoaşte tot mai îndeaproape caracterul
desăvârşit şi de a-mi dori să urmez pe
mai departe urmele paşilor Săi.

Îi mulţumesc Tatălui Ceresc pentru
că ne face de cunoscut care ne sunt
priorităţile, rostul şi scopul în mijlocul
unei lumi compromise şi debusolate - în
calitate de copii ai Săi răscumpăraţi - şi
pentru toată puterea şi înţelepciunea cu
care ne înconjoară pentru a fi biruitori.
Privesc cu încredinţarea că anii ce
se vor aşterne vor fi sub suveranitatea şi
controlul Domnului şi pentru acei care
sunt „lucrarea Lui, zidiţi în Cristos”
(Efeseni 2:9) bucuria va fi de a ne aduce
la „măsura staturii plinătăţii lui
Cristos.”(Efeseni 4:13)
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Doi ochi senini

Amalia Lupu
„Isus i-a răspuns: „Adevărat,
adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte
cineva din apă şi din Duh, nu poate
să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”
(Ioan 3:5)

DOI OCHI SENINI
Doi Ochi senini au plâns pe Cruce,
adânc, sfâşietor şi greu,
doi Ochi senini, cu-amare lacrimi,
păcatul tău, păcatul meu.

O Inimă-ndura pe Cruce,
răscumpărându-ne din rău,
o Inimă-ndura străpunsă, păcatul meu,
păcatul tău.

O Frunte-a ispăşit pe Cruce, sub spinii
cruntului călău,
o Frunte sfântă-nsângerată, păcatul
meu, păcatul tău.

...O, Ochi senini, o, Frunte sfântă,
ce-adânc v-am sângerat şi eu!
Ochi sfinţi şi Frunte ce purtarăţi
păcatul tuturor şi-al meu...

Şi Două Mâini iertau pe Cruce, mijlocitor spre Dumnezeu,
o, Mâinile ce-au dus în cuie păcatul
tău, păcatul meu!

O, sfinte Rane-nsângerate, cum Vă
sărut şi mă-nfior!
O, sfinte Rane-n Voi se spală păcatul
meu şi-al tuturor.
Traian Dorz

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: Amalia Lupu
Tehnoredactare: Roxana Tentiș
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Sâmbătă ora 10.00 Întâlnirea cu slujitorii bisericilor din Maramureş(Seini)
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

CE TE ÎMPIEDICĂ?
„Pe când îşi urmau ei drumul, au
dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite
apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima,
se poate.”Famenul a răspuns:„Cred că
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
A poruncit să stea carul, s-au coborât
amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.“ (Faptele apostolilor 8:36-38)
Când demnitarul acela etiopian a
auzit Evanghelia, Scriptura a avut un

asemenea impact asupra lui încât mintea
sa a fost pe deplin convinsă că Isus
Cristos este Fiul lui Dumnezeu care a
murit pentru păcatele sale, iar prin sângele Lui poate căpăta şi el iertare de păcate.
În felul acesta, având inima deschisă,
plină de credinţă şi disponibilitate, nu
mai exista nici un fel de obstacol în
calea intrării sale în marea familie a lui
Dumnezeu, care este Biserica.
În calitate de evanghelist, Filip a avut
toată libertatea să-i administreze botezul
famenului etiopian, în baza mărturiei
convingătoare şi sincere a celui din urmă.
Într-adevăr, credinţa fermă în Isus
Cristos Fiul lui Dumnezeu, apucată cu
amândouă mâinile şi însuşită prin convingerea pe care o face Duhul Sfânt
Continuare pag. 2

Vreau să-I mulţumesc şi eu Domnului că acum trei ani s-a îndurat şi de
viaţa mea şi m-a făcut copilul Lui. Îi
mulţumesc pentru toate binecuvântările
pe care mi le-a dat, dar şi pentru încercările prin care mă trece pentru a mă
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într-un om, este suficientă pentru ca o
persoană să fie mântuită.
Oamenii nu trebuie convinşi să se
boteze, ci mai degrabă trebuie să li se
spună să se pocăiască. Atunci când în
lăuntrul lor s-a produs lucrarea supranaturală a naşterii din nou, cu certitudine că va urma şi dorinţa de a împlini
porunca Domnului cu privire la necesitatea de a fi botezaţi, nicidecum ca o
condiţie a mântuirii, ci mai degrabă ca
semn al mărturiei, apartenenţei, identificării şi ilustrării realităţii pe care tocmai
a experimentat-o.
Altfel, indiferent de persuasiunea
exercitată asupra unora, aceştia vor fi
pregătiţi să invoce motive suficiente
pentru a respinge actul botezului.
Oare ce îi împiedică pe oameni să
fie botezaţi? În primul rând îi împiedică
necredinţa. Dacă ar crede în conformitate cu adevărul Scripturii, atunci imediat după convertire ar cere în grabă să
li se administreze botezul. Din nefericire, nu vor face acest lucru, tocmai
pentru că nu s-au pocăit şi viaţa lor nu a
fost înnoită de Duhul Sfânt.

Alţi oameni refuză botezul datorită
ancorării în dogmele tradiţiei, alţii nu
pot face pasul acesta deoarece îi bântuie patimile şi sunt încurcaţi cu tot
felul de păcate.
Desigur, mai există şi armata celor
care zac în indiferenţă şi nepăsare, mult
prea ocupaţi cu deşertăciunea şi lipsiţi
de preocupări în ceea ce priveşte propriul suflet şi nevoile spirituale.
Ce te împiedică pe tine să împlineşti
porunca lui Isus Cristos aşa cum a fost
dată chiar înainte de a se înălţa la cer?
Indiferent de obstacolele care stau în
calea neascultării tale, când inima se
lasă convinsă de Duhul Domnului şi îţi
topeşti cerbicia şi încăpăţânarea prin
frângere de sine, vei fi învrednicit să
rosteşti şi tu cu umilinţă şi adorare:
„Cred că Isus Cristos este Fiul lui
Dumnezeu”. Acela va fi semnul că sufletul îţi este vindecat iar Dumnezeu
te-a binecuvântat cu preţiosul dar al
mântuirii.
pastor Daniel Chereji

întări în credinţă. Îi mulţumesc că este
cu mine atunci când trec prin felurile
încercări. El îmi dă putere, mă ocroteşte
şi îmi dă izbândă.
Nicoleta Zah

SALVATĂ
„Nu te teme de nimic, căci Eu te
izbăvesc, te chem pe nume: eşti al
Meu(…) De aceea, pentru că ai preţ în
ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te
iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.” Isaia 43:3b-4
Acum patru ani L-am mărturisit pe
Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor al
vieţii mele. Domnul a lucrat şi în viaţa
mea şi m-a scos din valea umbrei morţii
la lumină. El m-a chemat pe nume, am
auzit glasul Său şi am venit să Îi cad la
picioare.
Domnul Dumnezeu a dat pe Fiul
Său ca eu să pot trăi şi prin sângele Său
eu am viaţă veşnică. Înainte să fiu un
copil al Său am trăit în păcat, făcând ce
doream, fără să ţin cont că El mă vede
şi ştie în permanenţă ce fac. Deşi eram
Pentru mine, vârsta de 18 ani a fost
momentul când L-am recunoscut pe Isus
ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele. Mam născut într-o familie unde am primit
o educație morală, dar mi-a lipsit educația spirituală, după adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. În timpul copilăriei şi
adolescenţei mergeam la biserică cu familia. În inima mea s-au ridicat întrebări
cu privire la existenţa lui Dumnezeu.
Am aflat de la mama mea că există
Dumnezeu, dar eu credeam că există undeva departe. Anii au trecut şi atunci
când îmi era mai greu, mă rugam lui
Dumnezeu ca să mă scape de vreun necaz, dar imediat cum treceau momentele
grele uitam de Domnul, îmi reluam cursul vieţii.
Dar Domnul S-a îndurat de mine; am
fost invitată de niște prietene la un studiu biblic, iar atunci mi-am schimbat
perspectiva şi dorind foarte mult să-L
cunosc pe Dumnezeu tot mai mult, am

din familie creştină, diavolul a ştiut când
să atace şi m-a pus la pământ, dar El care este mai mare decât toţi a întins mâna
şi m-a ridicat aşezându-mă la dreapta
Sa. De aceea, Îi sunt mulţumitoare pentru fiecare clipă pe care o trăiesc aproape de El şi nu regret faptul că m-am
dăruit în întregime Lui, lăsându-L la
cârma vieţii mele.
Fiind copilul Lui, simt din plin
binecuvântările şi dragostea cu care mă
înconjoară şi le revarsă peste mine, şi
mă simt binecuvântată pentru fiecare
persoană care mă înconjoară şi laudă
Numele Domnului. Am să-I rămân credincioasă toata viaţa mea. Amin
Silvia Zah

participat la conferințe de tineret şi
acolo am înţeles ce mult mă iubeşte
Domnul. Atunci mi-am predat viaţa în
Mâna Domnului.
Îi mulţumesc Domnului pentru că
m-a făcut ucenicul Lui şi mi-a spus ceea
ce scrie în Cuvântul Lui: „Domnul mi
Se arată de departe:,,Te iubesc cu o iubire veșnică.”” Ieremia31:3
Rodica Tincu
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