ANUNŢ IMPORTANT
În data de 25 ianuarie 2015, de la orele 11, va avea loc Adunarea Generală a
Bisericii Biruinţa.
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:
1. Alegerea biroului de zi
2. Ordinea de zi: prezentare şi votare
3. Rapoarte de activitate
4. Discuţii pe marginea rapoartelor de activitate
5. Descărcarea de gestiune a comitetului
6. Prezentarea şi votarea bugetului pe anul 2015
7. Clarificarea unor situaţii de membralitate
8. Propunerea şi votarea consacrării unor lucrători pentru Biserica din Sălişte
9. Prezentarea viziunii şi strategiei pentru 2015
10. Luări de cuvânt. Propuneri în vederea bunului mers al bisericii
11. Rugăciune de mulţumire şi încredinţare
Conform Statutului, prezenţa membrilor bisericii este obligatorie.
FIȚI BINECUVÂNTAȚI!
Fiţi binecuvântaţi de Domnul
Cu pace, preaiubiţii mei,
Care mi-aţi fost de mângăiere
În anii buni şi-n anii grei.

Fiţi binecuvântaţi cu harul
De-a fi părtaşi la bucurii,
La mese cu bucate sfinte
Din ale Cerului tării.

Să vă păzească Bunul Tată
De vântul gândului vrăjmaş;
Şi să rămâneţi lângă Domnul,
În luminosul Lui făgaş.

Să nu vă fie niciodată
Cuprinsă inima de dor
După o slavă trecătoare
Şi-al lumii gust amăgitor.

Fiţi binecuvântaţi de Domnul
Voi toţi cei care vă numiţi
Surori şi fraţi, părtaşi la slavă,
Într-o familie uniţi.

Fiţi mai uniţi în zile rele,
Când unii vă vor alunga;
Mai strâns lipiţi-vă de Domnul
Oricât de mulţi s-ar lepăda.

Aţi fost legaţi ca snop în holdă,
Cu cel mai trainic legământ;
Aţi fost chemaţi la-mpărăţie,
Să moşteniţi un nou pământ.

Fiţi binecuvântaţi de Domnul,
Cu tot ce are mai frumos
Nemărginita bogăţie
A Domnului Isus Cristos!
Valentin Popovici
Anunţuri
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Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Seară de
închinare prin cântare
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
„La Domnul este scăparea: binecuvântarea
Ta să fie peste poporul Tău.”
(Psalmi 3:8)
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Fiți binecuvântați!

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
poruncile Mele.”
(Ioan 14:15)

ÎNTREBĂRI
INCOMODE
Societatea actuală a căzut pradă unui
convenţionalism uşurel care, în privinţa
relaţiilor, se mulţumeşte să schimbe
amabilităţi reciproce, refuzând să depăşească eticheta superficialităţii.
Sub masca unei aparente bunătăţi, ne
ţinem unii pe alţii la distanţă ca nu cumva să comită cineva indiscreţia să ne jignească atotputernicul şi mândrul eu.
În acest fel, relaţiile dintre oameni

devin superficiale, neproductive, fără
nici un impact major care să aducă lucruri pozitive din interacţiunea cu ceilalţi.
Ne-am obişnuit să ne flatăm, să ne
lăudăm unul pe altul mai mult decât este
cazul, ne plac „pufoşeniile” şi orice alt
lucru care hrăneşte orgoliul nesătul.
În schimb, Isus Cristos a avut cu totul un alt fel de abordare a celor din jur.
Departe de a fi dur, lipsit de dorinţa
adresării unor replici acide, sau mânat
de spirit sarcastic, El nu S-a ferit să adreseze celor din jur întrebări incomode.
De fapt, chiar a fost un maestru
al întrebărilor incomode. Continuare pag. 2

ASEMĂNAREA CU DOMNUL
”Strâng cuvântul Tău în inima mea,
ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”
(Psalmul 119:11)
„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune şi să slăvească pe
Tatăl vostru care este în ceruri.”
(Matei 5:16)
Doresc ca în fiecare zi să citesc din
Cuvântul Domnului pentru ca în felul
acesta să Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu și să mă asemăn tot mai mult cu
El. Fericiți sunt oamenii care cugetă zi
și noapte la Legea Domnului și o împlinesc
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preună cu soţul sau soţia? Care este
relaţia ta cu fraţii de credinţă? Dar cu
rudeniile tale trupeşti?
Când ai făcut ultima dată o faptă
bună, fără interesul unui câştig imediat?
Nu cumva eşti în conflict cu cineva? Nu cumva eşti stăpânit de resentimente, duh de bârfă sau invidie? Când
ai fredonat ultima dată o cântare de laudă la adresa Domnului, numai tu singur? Care este viaţa ta de dărnicie? Ce
îţi produce mai multă bucurie: să primeşti sau să oferi?
Nu-i aşa că nu doare? Tirul întrebărilor incomode îl va răni doar pe acela
căruia nu-i pasă deloc de ce se întâmplă
cu viaţa lui spirituală. Ceilalţi vor cugeta în tăcere şi vor îndrepta ceea ce este
de cuviinţă.
„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.“ (2 Corinteni 13:5)

Continuare din pag.1

I-a adresat întrebări incomode tânărului bogat, a pus întrebări incomode
propriilor ucenici, gazdei sale Simon,
lui Pilat sau robului marelui preot.
În calitate de copii ai Domnului nu
ar trebui să ne ferim deloc de genul întrebărilor incomode, mai ales dacă acestea vin din partea Duhului Sfânt cu scopul de a ne ajuta să ne cercetăm viaţa de
credinţă şi umblarea cu Domnul.
Maturitatea unui credincios se măsoară după felul în care ştie să facă faţă
unor astfel de întrebări, pentru că acestea îl pot ajuta să înainteze acolo unde
alţii stagnează.
Aşadar, cum faci faţă întrebărilor incomode?
Care este starea ta spirituală prezentă? Poţi spune că eşti într-o formă
spirituală înaltă?
Este legătura ta cu Dumnezeu la intensitate maximă? Ai o viaţă de rugăciune intensă şi constantă? Citeşti Scriptura cu pasiune şi într-un mod sistematic?
Care este ultima carte devoţională pe
care ai citi-o? Când l-ai mărturisit pe Isus Cristos ultima dată? Te rogi îm-

pastor Daniel Chereji

Vreau ca Domnul să îmi dea înțelepciune ca întotdeauna să umblu în lumină, să trăiesc în lumină, să fiu lumină
pentru cei din jurul meu și în felul acesta
Domnul să fie slăvit și onorat prin trăirea mea.
Amalia Matei

ADEVĂRATELE BOGĂȚII
Alergăm zi de zi după lucrurile care
rămân aici pe pământ şi ne pregătim
prea puţin pentru cer, locul perfect pregătit de Dumnezeu pentru noi.
Dacă am privi mai atent la Dumnezeu,
am vedea lucrarea Lui, dragostea Lui,
înțelepciunea Lui care se arată în toate
lucrurile, la tot pasul.
Când viaţa noastră este predată în întregime Domnului, atunci tot ce avem
este al Lui. Dumnezeu ne-a dat raţiune,
ca să putem deosebi lucrurile bune de
cele rele. Dacă nu ne folosim acest dar,
vom avea urmări veşnice. Totul atârnă
de alegerile pe care le facem.
Multe lucruri cumpărate, pentru că aşa
era moda, zac prin dulapuri, prăfuite şi
roase de molii, când ar fi putut să îmbrace ataţia săraci! Ca niște molii nesăţiASCULTĂ ȘI ÎMPLINEȘTE
“Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu
numai ascultători, înşelându-vă singuri.” Iacov 1:22
În zilele noastre avem Cuvântul la îndemână din belșug. Fie că îl auzim predicându-se, fie că îl citim sau studiem
individual, El e prezent în viețile noastre.
În prezent, problema principală a noastră, a pocăiților este că prea puțin împlinim tot ceea ce Dumnezeu ne vorbește.
Puterea exemplului este mai mare decât
toate cuvintele noastre spuse altora.
Fiecare dintre noi știe ce se află în interiorul său și care sunt domeniile în care
este de lucrat în acest sens.
Domnul să ne ajute ca în primul rând
să ne uităm la noi, să căutăm să ne pocăim fiecare în dreptul nostru, să nu mai
așteptăm după alții, ci noi să împlinim
cu adevărat Cuvântul atât în ceea ce privește relația cu El dar și cu cei din jur,

oase, moda roade mulţi bani şi face multora viaţa grea. Cine se potriveşte chipului veacului acestuia, pierde chipul lui
Dumnezeu.
Oamenii îşi închipuie că lucrurile văzute sunt adevăratele avuţii. Însă, într-o
bună zi, sufletele lor vor face aripi şi ca
şi vulturii, își vor lua zborul către cer.
Nimic nu luăm cu noi când plecăm de
aici, nici măcar un bănuţ!
Dacă oamenii ar şti că sunt comori care nu pier niciodată, n-ar mai trăi pentru
avuţia care trece, ci le-ar părăsi şi ar căuta adevăratele bogăţii.
Adevarat milionar este cel bogat în
Dumnezeu!
Ema Pop

ca astfel, prin trăirea noastră să se vadă
cu adevărat Dumnezeu. Nu știm cât mai
avem de trăit pe acest pământ, de aceea
“Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci
născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să
creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat
în adevăr că bun este Domnul.” 1 Petru 2:1-3
Roxana Tentiș
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