Vreau să Îi mulţumesc Domnului pentru
biserica în care m-a aşezat, biserica Biruinţa, o biserică în care am crescut şi L-am
cunoscut pe Domnul, o biserică cu creştere spirituală mare, unde cuvântul Domnului este rostit cu pasiune şi cu folos atât
pentru noi copii Lui, pentru a ne apropia
tot mai mult de El, dar şi pentru oamenii
din lume, deoarece ei Îl cunosc astfel pe
Dumnezeu şi se intorc la El şi Îl
mărturisesc ca Domn şi mântuitor al vieţii
lor.
Mă bucur şi Îi multumesc pentru fiecare
suflet nou care se întoarce la El şi mă rog
ca Domnul să măreasca biserica ca număr
şi pe noi să ne facă tot mai deschişi şi mai
receptivi ca să nu ne ruşinăm de cuvântul
Lui şi să putem aduce astfel tot mai multe

suflete, care să-L cunoască pe Dumnezeu
şi credinţa adevărată, care se vesteşte din
cuvântul Lui.
Îi mulţumesc pentru fiecare frate şi soră
din această biserică, pentru mine sunt o
binecuvântare şi mereu mă încurajează şi
îmi spun cuvinte frumoase.
În special Îi multumesc pentru fratele
Daniel, pentru predicile prin care Domnul
îmi vorbeşte personal şi mă duce tot mai
aproape de El.
Fraţii mei, vreau ca şi voi să faceţi la fel
cum spune versetul din 1 Petru 5:7 "Şi
aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările
voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi."
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Iulia Pop
„Strigăte de biruinţă şi de mântuire se
înalţă în corturile celor neprihăniţi:
dreapta Domnului câştigă biruinţa!”

O viaţă plină-ţi dete ţie
Stăpânul firii să trăieşti :
La orice pas - o bogăţie Un pas să faci, şi o găseşti.

Ce ţii privirea aţintită
Mereu în praful pe-unde treci?
Priveşte-n zarea nesfârșită
Cu frumuseţea ei din veci!

Dar tu, în grijile mărunte,
Întregul orizont îl pierzi;
Să fie Harul cât un munte
Tu n-ai să-l simţi... tu n-ai să-l vezi.

Şi lasă grijurile toate
Celui ce-ţi e Mântuitor,
Căci sigur, numai El mai poate
S-alunge-al grijurilor nor.

De ce te plângi că-i viaţa tristă
Şi-n ea sunt doar amărăciuni?
Atâtea fericiri există,
Un pas să faci şi le aduni.

Un singur pas te mai desparte
De-atâtea bogăţii cereşti...
Dă orice lucru la o parte,
Fă acel pas şi le primeşti!

“BIRUINŢA”

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

Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Anunţuri

Valentin Popovici

Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
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 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09:30 Pregătire pt. botez (cateheză)
Duminică orele10:00şi17:00Servicii de închinare

(Psalmi 118:15)

CUM AI VĂZUT
MÂNTUIREA
DOMNULUI?
„Şi orice făptură va vedea mântuirea
lui Dumnezeu.” (Luca 3:6)
Ioan Botezătorul era trimisul special
al lui Dumnezeu care trebuia să anunţe
venirea lui Mesia.
El avea autoritate din partea Domnului să spună că profeţiile Vechiului Tes-

tament urmează să fie împlinite chiar
atunci în persoana lui Isus Cristos.
Vestea extraordinară consta în faptul
că prin întruparea lui Mesia orice făptură urma să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Această afirmaţie îndrăzneaţă şi
uimitoare nu însemnă că toţi oamenii
vor fi mântuiţi, ci mai degrabă se referă
la adevărul că harul mântuirii îi va fi accesibil oricărui om de pe Pământ.
Oamenii de pretutindeni vor putea
auzi chemarea la mântuire şi vor vedea
cu proprii ochi măreţia lucrării lui Mesia
desfăşurată în vieţile multora.
Adevărul Evangheliei va fi la îndemâna tuturor, astfel încât cei care îl
vor respinge nu vor avea absolut
nicio scuză în ziua jude- Continuare pag. 2

îţi fie de mărturie în loc să îţi aducă
mântuire? Voia lui Dumnezeu este ca
orice făptură care aude Evanghelia să
se frângă cu pocăinţă sub cruce şi să
îşi pună toată încrederea în Domnul
Isus Cristos, Aducătorul şi Desăvârşitorul unei mântuiri veşnice. Cine vede
mântuirea lui Dumnezeu dar nu îşi doreşte din toată inima să fie beneficiarul
ei, din nefericire se îndreaptă spre osândă. În schimb, toţi aceia care au văzut mântuirea Domnului şi au întins cu
ardoare mâinile spre Dumnezeu ca să o
primească, au găsit iertarea, viaţa veşnică şi odihna. Rămâne puţin timp pentru trudă şi alergare aici pe Pământ, dar
urmează curând bucuria negrăită şi
eternă din glorie.

Continuare din pag.1

căţii lui Dumnezeu.
Câtă binecuvântare, cât har şi ce revărsare de îndurare a venit peste noi
când am făcut cunoştinţă la rândul nostru cu mântuirea lui Dumnezeu. Este
meritul Domnului şi lucrarea nespusă a
harului Său că nu ne-am împietrit inima,
nu ne-am întors spatele, ci am acceptat
ca fiinţa să ne fie convinsă de Duhul
Sfânt, fiind de acord că avem nevoie de
mântuirea lui Dumnezeu.
Tu printre care făpturi te numeri? Ai
ajuns să vezi mântuirea Domnului, cunoşti suficiente lucruri despre jertfa lui
Cristos, ai auzit de nenumărate ori chemarea la pocăinţă şi ai văzut puterea înnoitoare prin care Cristos Domnul aduce viaţă adevărată în fiinţele care odinioară erau subjugate de povara păcatului.
Oare te mulţumeşti doar să vezi mântuirea Domnului fără să ai parte de ea?
Vrei ca vederea mântuirii Domnului să

pastor Daniel Chereji

ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL!
”Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta!”
(Proverbe 3:5)
Mulți încearcă să meargă în viață pe o
cale trasată după voia lor și în rezolvarea
problemelor și greutăților care apar se
bizuie pe înțelepciunea lor. De multe ori,
poate lucrurile nu ne ies așa cum ne-am
dori și ne punem întrebări de genul “de
ce așa?”, “cu ce am greșit?”, “unde am
dat greș?”. Cred că ne-am bizuit prea
mult pe înțelepciunea noastră și nu neam încrezut suficient în Dumnezeu.
Dumnezeu este Cel care decide mersul
lucrurilor în viața noastră și noi nu trebuie să facem altceva decât să ne încredem pe deplin în El, să acceptăm voia
Lui care este bună, plăcută și desăvârșită
pentru noi. Trebuie să ne rugăm pentru
ca Dumnezeu sa ne dea înțelepciune din
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înțelepciunea Lui și astfel viața noastră
va merge din biruință în biruință. Trebuie să trăim având credința că Domnul
este lângă noi la orice pas, și ne conduce
drept pe cale. Dumnezeu să ne ajute să
ne încredem în El din toată inima și să
nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră.
Amalia Matei

CÂNTUL INIMII…
„… a binevoit să ne descopere taina
voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi… ca să slujim de
lauda slavei Sale, noi, cari mai dinainte
am nădăjduit în Hristos.”
Efeseni 1: 9,12
Ți s-a întâmplat să ţi se-adune-n minte
o mulțime de gânduri? Să ai senzaţia că
sunt amestecate, difuze şi nu reuşeşti să
le ordonezi… să stabileşti care sunt importante, care merită reţinute, reluate,
prelucrate…
Ți s-a întâmplat să simţi că mintea îţi
e în dezordine? Ți-ai pus mâna pe frunte
şi-ai vrut cu un gest să le opreşti pe
toate…
Și-apoi liniştit, într-o riguroasă ordine
să le reaşezi, să stabileşti priorităţile, …
să simţi c-ai luat-o de la-nceput…Ţi-ai
pus în ordine gândurile şi ideile şi ştii
exact ce trebuie să faci, cum trebuie să
mergi şi care este ţinta… unde trebuie
să ajungi…
Îţi ştiu răspunsul… îmi vei spune: „mi
s-a-ntâmplat şi mie…”
Mereu avem nevoie să ne reorganizăm
ideile, gândurile… să ne reafirmăm poziţia, să ne precizăm din nou statutul, să
ne repetăm scopurile esenţiale ale vieţii…
Și momentele când medităm la astfel
de lucruri, constituie pentru noi, încurajări şi parcă ne simţim reumpluţi de
puterea divină care ne-ajută să rămânem
~ Este imposibil să guvernezi lumea fără
Dumnezeu şi fără Biblie.
George Washington
~ Biblia, este cel mai minunat dar, dat,
vreodată omului.
~ Înțeleg cum se poate uita cineva spre
pământ și să devină ateu, dar nu pricep cum
poate cineva privi cerul și să mai poată să

în Voia Lui… să fim încântaţi de planul
Său şi să n-avem grijă mai mare ca slăvirea şi înălţarea numelui Său…
Când faci din slăvirea Lui, raţiunea ta
de a fi, când slăvindu-L pe Dumnezeu
reflecţi înapoi spre El slava pe care El
ne-a revelat-o nouă, atunci sufletul se
bucură în Domnul, indiferent de circumstanţe, experimentând Harul lui
Dumnezeu…
Şi n-ai cunoscut sentiment mai înălţător ca acela de mulţumire şi linişte, că
faci voia Lui… că planul Lui cu tine se
împlineşte şi Numele Lui e înălţat, lăudat şi onorat de fiinţa ta efemeră.
Şi cântecul inimii, e transpus într-o altă gamă… o gamă divină… e cântecul
nou al unei fiinţe reînoite: a unei fiinţe
ce-şi împlineşte menirea de a-L lăuda pe
Creatorul…
Camelia Sabău
gândească că nu există Dumnezeu!
Abraham Lincoln
~ Este imposibil să înrobești mental sau
social un popor care citește Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertății umane.
Lord Tennyson

3

