PSALMUL 50:23
Este cea mai bună ocazie să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumirile
noastre pentru modul în care lucrează în
viața fiecaruia dintre noi. Este o zi dedicată exclusiv arătării recunoștinței noastre pentru toate binecuvântările pe care
le primim zilnic din mâna Lui.
Personal, cea mai mare mulțumire pe
care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră este pentru felul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor adresate,
astfel ca familia noastră se poată bucura
în întregime și putem să îi slujim cu toții

Lui. De asemenea, îi mulțumesc pentru
puterea de muncă și niciodată nu ducem
lipsă de lucrurile care țin de viața aceasta. Îi mulțumesc pentru biserica Biruința, unde putem să creștem spre o asemănare tot mai mare cu Cristos Domnul.
În toate vreau ca sa îi aduc mulțumire
și știm că orice ar veni toate lucrurile
lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe
Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Paul Pop

An XVI, Nr. 776 din 11 octombrie 2015

EDITORIAL

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji

pag. 2

Isus, prietenul meu

pag. 4

Psalmul 50:23

ÎȚI ADUCEM MULȚUMIRE
Îți aducem mulțumire, Doamne, pentru-a Ta îndurare,
Pentru nopțile de beznă, pentru zilele cu soare,
Pentru pâinea de pe masă și bucatele bogate,
Pentru darurile multe pe carare presărate.

„Adu ca jertfă lui Dumnezeu
mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele
făcute Celui Preaînalt. ”
(Psalmi 50:14)

Îți aducem mulțumire, Ție, Cel din veșnicie,
Pentru pacea minunată din a Ta Împărăție;
Pentru blânda-ți mângâiere ce ne-o dai la vreo răscruce
Când pe umeri ne apasă noduroasa greaua cruce.
Îți aducem mulțumire pentru tot belșugul mare
Ce coboară de la Tine ca o ploaie pe ogoare;
Și tot mulțumiri Ți-aducem cand n-avem nimic pe masă
Și când ne încerci credința, și puterile ne lasă.
Valentin Popovici, cules de Ramona Lăcătuș
~ Nimic nu este atât de plăcut lui Dumnezeu ca recunoștința față de El și față
de alții. Cel ce Îi mulțumește lui Dumnezeu, Îi mulțumește pentru toate.
Sf. Ioan Gură de Aur
Anunţuri
Biserica Creştină Baptistă
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Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Adelina Silaghi

Tehnoredactare: Dan Matei

4

DM

Miercuri ora 18.00 Repetiție 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 orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Binecuvântat să fie Domnul în veci!
Amin! Amin!”
(Psalmi 89:52)

PRACTICAREA
RECUNOŞTINŢEI
„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela
Mă proslăveşte…”
(Psalmi 50:23)
Exersarea recunoştinţei faţă de Dumnezeu este o disciplină spirituală de importanţă majoră în viaţa unui credincios
care doreşte să menţină o legătură profundă cu Domnul.
Prezenţa mulţumirii presărată pe tot parcursul vieţii de credinţă, indiferent de
împrejurări, demonstrează maturitate în

credinţă şi în acelaşi timp o atitudine
corectă faţă de Dumnezeu.
Cine practică mulţumirea şi recunoştinţa este un om care ştie aprecia binecuvântările pe care Domnul le revarsă asupra sa şi este puţin probabil ca imediat
după ce a mulţumit să manifeste un spirit
acru şi nemulţumitor.
Credinciosul care este antrenat în aducerea de mulţumiri Domnului, negreşit, pricepe cât de implicat este Dumnezeu în
destinul lui şi cât de multe resurse spirituale şi materiale îi sunt puse la dispoziţie.
Scriptura ne învaţă că aducerea mulţumirilor în faţa Domnului este un act de
închinare pe care El îl priveşte cu deosebită consideraţie.
Manifestarea stângace a
Continuare pag. 2

ISUS, PRIETENUL MEU
Am pace în suflet
În inimă-n gând
Să-L port pe Isus
Cu mine oricând.
La bine, la greu,
În furtună, în vânt
Isus îmi e sfetnic
Și prietenul bun.
El nu mă trădează
Și nu mă înșală
Căci mi-a jurat credință

Este nevoie să ne ferim de mândrie,
deoarece spiritul mândru nu este obişnuit să mulţumească, tocmai pentru că
în concepţia lui eronată, el însuşi este
cel care merită recunoştinţă şi apreciere.
În schimb, omul smerit, cel care pricepe foarte bine că este produsul exclusiv
al harului şi că fără intervenţia lui Cristos
în viaţa lui totul ar fi ruină şi deşertăciune, se va şti întoarce constant înspre
Domnul, mulţumindu-i pentru felul minunat în care îi este binecuvântată viaţa.
Dacă am şti pe deplin câtă bucurie şi
încântare îi produc mulţumirile noastre
Domnului, cu siguranţă că am face din
practicarea recunoştinţei, principala noastră activitate spirituală, cu atât mai mult
cu cât aceasta va fi una dintre îndeletnicirile importante ale celor ce vor domni
în ceruri.
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cuvintelor de mulţumire nu face decât să
ilustreze existenţa unei stări de mulţumire precare. Pentru că dacă nu avem
mai întâi o stare de mulţumire lăuntrică,
încercarea de a folosi cuvinte de mulţumire va fi una superficială şi formală.
Noi putem dezvolta mulţumirea lăuntrică atunci când acceptăm suveranitatea
deplină a lui Dumnezeu în vieţile noastre
şi înţelegem că lucrurile prezente lucrează împreună spre un bine etern în viaţa
copiilor Săi.
În mod greşit, sunt oameni care consideră că dacă îşi vor exprima vehement
nemulţumirile şi dorinţele care pe moment sunt neîmplinite, Dumnezeu se va
grăbi să le răspundă. De fapt, secretul căpătării mai multor binecuvântări nu este
nicidecum cârtirea, ci recunoştinţa.
Cu cât recunoştinţa este mai mare şi
mulţumirile abundă, cu atât este mai mare şi numărul binecuvântărilor dăruite de
Domnul.

pastor Daniel Chereji
O viață întreagă.
Îl cred pe cuvânt
Îl știu din Cuvânt.
Isus ce promite
E sfânt jurământ.
Încrede-te-n El
Urmează-L mereu
Rămâne Bun sfetnic
La bine, la greu.
Margareta Troancheș

CE ROD ADUC EU?
Noul anotimp își pune amprenta cu
pași rapizi, dar apăsători… În muzica
picurilor de ploaie parcă și amintirile
vagi ale zilelor cu soare ni se șterg din
minte… Mantia de frunze de aramă îmbracă orașul în culori puternice, și îl îmbălsămează în mireasma strugurilor care
apleacă viile cu greutatea lor, îl pătează
cu pete de nuci verzi sau îl decorează cu
mere rumene, auzindu-se doar foșnet de
frunze în bătaia razelor de soare cu
dinți… Dar inimile… ? Ce rod
aduc toamna ? Romani 6:21
spune : ”Şi ce roade aduceaţi
atunci? Roade de care acum vă
este ruşine, pentru că sfârşitul acestor lucruri este
moartea.”
Toamna a fost mereu un anotimp al recoltei, al sfârșitului și al secerișului… Când
eram în lume ochii ne erau închiși
și inima împietrită. Roada noastră era
stricată, otrăvitoare și îndreptată spre
rău… Ca niște smochini neroditori, roada noastră era închinată Diavolului...
Dar în măreția dragostei Sale, Dumnezeu a șoptit: „mai lasă-l și anul acesta.”… și astfel am primit îndurare din
partea Lui, am primit numele de copii
ai Lui. Luca 13:6-9 ”El a spus şi pilda
aceasta: „Un om avea un smochin sădit
în via sa. A venit să caute rod în el, şi na găsit. Atunci a zis vierului: “Iată că
sunt trei ani de când vin şi caut rod în
smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l.
La ce să mai cuprindă şi pământul
degeaba?”“Doamne,” i-a răspuns vierul, “mai lasă-l şi anul acesta; am să-l
sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi

la rădăcină. Poate că de acum înainte
va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”” Ce
dragoste bogată si mare ne-a fost arătată
și dăruită… Și totuși unii aleg să nu
aducă rod, datorită inimii lor pătate de
păcat… Natura aduce slava și glorie,
roade si bogății în cinstea Regelui… dar
copii Lui? Trebuie să crească în roade
plăcute Vierului! „Dar acum, odată ce
aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut
robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa
veşnică.”-Romani
6:21, Ioan 15:1-5
“Eu sunt adevărata viţă, şi
Tatăl Meu este vierul. Pe orice
mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice
mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să
aducă şi mai multă rod. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi Eu
voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu
poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine
rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu,
aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine,
nu puteţi face nimic.”
Ajută-ne Doamne să fim mlădițe roditoare care să aducă roade curate și neîntinate. Galateni 5:22-23 “Dar roada
Duhului este dragostea, bucuria, pacea,
răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, blândeţea, înfrânarea. Împotriva
unor astfel de lucruri nu este lege.”
Anda Mețac

Sunt eu „...ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă
rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc...”?
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