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Ajutați cei trei magi să poată urma steaua, pentru a ajunge la ieslea Domnului Isus.
Dezlegare în numărul următor
~ Dumnezeu este pretutindeni. Totuși, El nu vrea ca tu să-L găsești în alte parte, ci
doar în Cuvânt. Caută-L și-L vei înțelege corect. Altfel îl ispitești pe Dumnezeu și
înalți idolatria. De aceea El a stabilit o anumită metodă pentru noi. Aceasta ne învață
cum și unde să-L căutăm și să-L găsim, și anume în Cuvânt.
Martin Luther
~ Omul are în sine un gol...pe care nimeni şi nimic nu poate să-l umple, decât numai
Dumnezeu.
Blaise Pascal
Biserica Creştină Baptistă
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Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
PROGRAMUL DE CRĂCIUN:
Sâmbătă ora 18.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 10 .00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
„...şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit,
înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” (Matei 1:23b)

PĂZIŢI COPIII
DE IROD
„Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere
şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi
nu voia să fie mângâiată, pentru că nu
mai erau.”
(Matei 2:18)
Profeţia lui Ieremia avea să se împlinească prin revărsarea turbată a mâniei
lui Irod, care era atât de obsedat de păstrarea tronului încât a ordonat masacrarea unor inocenţi.
Deşi în vremurile noastre, cel puţin în
partea de lume civilizată este greu să ne

Cum să ai sărbători fericite

imaginăm că ar fi posibile asemenea
orori, nu avem voie să rămânem indiferenţi, lăsându-ne copiii expuşi furiei oarbe a celui care a condus şi mintea tulburată a nevrednicului rege Irod.
Generaţia aceasta de copii nu riscă să
ajungă ucisă cu sabia, dar este pândită
de pericole mult mai subtile care să le
golească sufletul de dorinţa după cer şi
să-i ducă la moarte spirituală.
Părinţii care şi-au pierdut copiii în lume ştiu foarte bine că durerea produsă
inimii lor este cel puţin la fel de mare ca
în cazul străpungerii cu sabia.
Este responsabilitatea noastră să-i ştim
păzi cu vigilenţă, astfel încât bocetul şi
jalea să stea departe de casele noastre
din această privinţă.
Stăpânitorul acestui veac caută tot felul
de artificii prin care să îndepărteze generaţia tânără de valorile în care au crezut părinţii lor.
Sărbătoarea Naşterii Domnului este
pretextul potrivit pentru a aduce în prim
plan cadourile, bradul, pe Moş Crăciun,
petrecerile, distracţia şi amuzamentul,
iar adevăratul Sărbătorit este scos pe uşa
din dos ca şi cum nimeni nu ar mai avea
nevoie de El.
Copiii din această generaţie sunt
bombardaţi mai mult ca Continuare pag. 2

sului „Irod”.
Ne putem mobiliza la rugăciune,
scăldându-i pe copiii în mijlocire către Domnul. Ne putem cerceta viaţa
în vederea corectării oricărui aspect
care nu este pe placul Domnului ca să
nu ne ducem copiii în eroare din cauza
trăirii duplicitare.
Le putem crea cadrul sănătos, adecvat
şi atractiv prin care aceştia să prindă
dragoste de Cuvânt, să îndrăgească Biserica, să cunoască valorile credinţei adevărate şi mai presus de toate să-L
poată cunoaşte pe Cristos.
Ei au nevoie să ştie că suntem gata să
luptăm pentru ei pe viaţă şi pe moarte
ca să nu fie atinşi de contaminarea cu
lumea sau de sabia perfidă a Vrăjmaşului. Cu o asemenea atitudine şi determinare, dependenţi de Duhul Sfânt, ţipătul,
plânsul, bocetul şi jalea vor rămâne străine de familiile credincioşilor Domnului.

Continuare din pag.1

oricând cu idei, preocupări şi tot felul
de lucruri care sunt menite să-i distragă
şi să-i îndepărteze de absoluturile morale şi spirituale ancorate în Cuvântul lui
Dumnezeu.
Primele semne încep să se vadă şi se
datorează dezinteresului faţă de cunoaşterea şi memorarea Scripturii. Destul de
frecvent, părinţii îşi pregătesc copiii de
ucidere prin faptul că aşează în mâinile
lor cadouri otrăvite, pe care le vor iubi
cu patimă şi îi vor întoarce cu inima dinspre ceea ce ar fi trebuit cu adevărat să
iubească.
Lipsa de veghere şi mobilizare va ajunge să coste lacrimi amare, inimi nemângâiate şi o tristeţe cruntă atunci
când vom privi cu groază spre locurile
de unde copilaşii scumpi ne încântau
sufletele şi vom vedea cu durere că nu
mai sunt.
În calitate de oameni născuţi din nou
prin lucrarea lui Cristos, ne stau la dispoziţie o mulţime de metode prin care
ne putem ridica la luptă împotriva odio-
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TEMĂ ȘCOALA BIBLICĂ
1. Descrieţi lucrarea Duhului Sfânt în cartea Faptele apostolilor.
2. Cum putem dovedi că Duhul Sfânt este o persoană? (din cartea
Faptele apostolilor)
”FĂRĂ BANI ȘI FĂRĂ PLATĂ”
Mă aflu în Isaia 55. Este un capitol
incitant, adresat fiecărui om „însetat" și
„fără bani". Cine este omul „însetat" și
„fără bani" în viziunea lui Dumnezeu?
Mai mult ca sigur, Domnul nu se referă
la nevoia fizică și materială în prim plan,
ci la nevoia spirituală, nevoia reabilitării
condiției umane, nevoia de Dumnezeu.
Am observat un lucru foarte interesant
la Dumnezeu. El inițiază mereu legăminte cu omul și prin aceasta vrea să ne
demonstreze cât de prețioși suntem în
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ochii Lui. În Isaia 55, Domnul zice:
„Eu voi încheia un legământ veșnic, ca
să întăresc îndurările Mele față de David." Legământul veșnic este Însuși
Cristos. Toată viața Sa, Cristos a căutat
pe cel „însetat" și „fără bani". Așa eram
și noi odinioară. Însă ce s-a schimbat
este că am semnat tratatul lui Dumnezeu, acceptând termenii și condițiile Lui,
l-am acceptat pe Cristos și am recunoscut că El este Viața.
continuare în pagina 4

DUȘMANII DIN INTERIORUL NOSTRU
2) FĂȚĂRNICIA - sau, vălul colorat
În interiorul nostru, mai bine zis în sual mândriei, sau păcatul razboinicului
fletul nostru, se produc multe schimbări
sfânt, care lovește în alții, ce arată spre
mai ales atunci când nu trăim după cualții cu mâna pe propriul văl. Isus, a vorvântul lui Dumnezeu.
bit fariseiler, spunându-le „Adevărat vă
Moise, care și-a acoperit fața cu un văl,
spun că vameşii şi curvele merg înaincopii lui Israel să nu-și ațintească ochii
tea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.
asupra sfârșitului a ceea ce este în curs
(Matei 21:31)
de desființare. În Exod 34: 29-33, când
3) SENSIBILITATEA - sau egoismul
Moise a coborât de pe munte si a încetat
pocăitului. Aceste persoane, sunt rănite
să le vorbească Israelitilor, el și-a acopecu ușurință de cuvintele și acțiunile cerit fața cu un văl pentru ca fii lui Israel să
lor de langă ei. De fapt ei protestează
nu poată privi țintă la sfârșitul a ceea
pentru că nu li se acordă atenția sau cince era în curs de desființare. Slava de pe
stea pe care cred că o merită.
fața lui, era o slavă trecătoare, copiii lui
4) IZOLAREA - sau fiecare cu durerea
Israel nu puteau privi la el din pricina
lui. Ne punem întrebarea, care dintre
slavei feței sale. Cu alte cuvinte, legea
creștini ajung să se izoleze? Sunt aceia
pe care i-a dat-o Dumnezeu, avea o slacare nu își împărtăsesc suferințele, senvă trecătoare. Moise nu a vrut ca ei să
timentele, durerile sau bucuriile cu alții
vadă sfârșitul acelei slave trecătoare.
sau cu frații. Aceștia mai sunt numiți deMoise, nu a vrut să ascundă slava profensivi - care mai înseamna reticență, repriu-zisă, ci doar trecerea ei. Slava de pe
zervă, intimitate. Într-un cuvânt îndepărfața lui Moise, trebuia sa facă loc slavei
tarea apare din cauza fricii de a nu fi
de pe altă față, cea a lui Isus Cristos.
cunoscut așa cum ești.
Un asemenea văl se așează și pe fața creșNoi, frați și surori, trebuie să lepădăm
tinilor care nu trăiesc după cuvântul lui
valurile pacatului, mândriei, izolării și a
Dumnezeu, care nu înfăptuiesc cuvântul
oricărei încercări de a juca teatru, de a
lui Dumnezeu. Sub acel văl, încercând
ne ascunde după un paravan fals. Treprin aceasta să ascundă modul lor de
buie să ne găsim împlinirea în Domnul
trăire. Acest văl, acoperă slava lui Isus
nostru Isus Cristos. Unde este duhul
Hristos de pe fața lor, care îmbracă diDomnului, acolo este libertate. Oriunde
ferite forme, astfel:
este cunoscut Isus Cristos ca Mântuitor
1) MÂNDRIA - sau vălul cel mai la înși Domn, acolo este libertate, pace, budemână, în cazul mândriei, creștinii decurie și drageste din belșug. În Cuvântul
vin conștienți de mândria din interiorul
lui Dumnezeu în 2 Corinteni 5:17, scrie:
lor, cu toate acestea, nu fac nimic pentru
”Căci, dacă este cineva în Hristos, este
a o înlătura din viața lor. Ei trăiesc așa
o făptură nouă. Cele vechi s-au dus:
crezând că este ceva firesc și că ceilalți
iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
de lânga ei nu-i observă. Mândria, este
AMIN
și o contabilitate dublă, ce numim la alții
viciu, la noi, e virtute. Cei care îi văd pe
creștini mândri, afirmă în șoaptă astfel :
Nelu Cirțiu
“după umila mea părere, avem în față
cel mai mândru om din zonă”
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„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au
primit. Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu;” (Ioan 1:11-12)
Dumnezeu a dat Totul, omul a trebuit
doar să accepte TOTUL... Mă rog ca în-

treaga viață să avem, cu toții, o atitudine
de recunoștință și adâncă mulțumire că
Dumnezeu ne oferă darul divin "fără
bani și fără plată" ca oricine să poată
beneficia de urmările legământului, eternitatea împreună cu El. Amin!
Paul Pop

CURAJ PENTRU A ÎNCEPE DIN NOU
„Domnul este îndurător şi milostiv,
îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine
mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus
cerurile faţă de pământ, atât este de
mare bunătatea Lui pentru cei ce se
tem de El; cât este de departe răsăritul
de apus, atât de mult depărtează El făpropie iarăși de Dumnezeu. Aceasta nu
rădelegile noastre de la noi. Cum se
este o încurajare pentru a păcătui ci mai
îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndegrabă o speranță pentru omul care cadură Domnul de cei ce se tem de El.
ută pocaința din toată inima. Cu siguCăci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aranță că pentru unii acest lucru este mai
duce aminte că suntem ţărână.” (Psalușor, iar pentru alții mai greu, însă cu
mul 103:8-14)
siguranță că toți trebuie să trecem pe
Cuvântul Domnului este plin de veracolo.
sete încurajatoare menite să ne redea speDupă un an în care am fost iarăși oaranța atunci când situațiile ne par pomeni dar ne-am adus totuși aminte că
trivnice dar de multe ori, în ciuda
suntem și copii de Dumnezeu ”să dăm
dragostei necuprinse a Lui Dumnezeu
la o parte orice piedică și păcatul care
pentru noi aratată în aceste versete, alene înfășoară așa de lesne și să alergăm
gem să ignorăm orice sfat. De multe ori
cu stăruință în alergarea care ne stă
ni se pare normal să suferim, să umblăm
înainte.’’
cu capul plecat mai ales dacă am păHarul Lui Dumnezeu a fost de ajuns
cătuit dar nu asta spune Cuvântul. Cu
și în acest an și rămâne la fel și pentru
siguranță că trebuie să avem mare grijă
anii viitori pentru că jertfa a fost una deîn privința modului în care căutăm să ne
săvârșită.
apropiem de Dumnezeu dar restaurarea
Să ne apropiem dar cu inimile pline de
cu siguranță se găsește la El.
speranță de Acela care merită toată slava
De asemenea, Sfânta Scriptură spune
și cinstea și să fim mulțumitori pentru
că un om neprihănit nu este un om lipsit
bunătatea Lui care se înnoiește față de
de păcat ci un om care după ce a păcătuit
noi în fiecare zi.
știe unde să caute iertare și cum să se aIonel Hotea
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CUM SĂ AI SĂRBĂTORI FERICITE?
Mai sunt doar câteva zile, şi sărbătorim Naşterea Domnului nostru Isus
Hristos. Cu cât această sărbătoare se apropie, oamenii încep să se pregătească
intens pentru sărbătoare. Oamenii încep
să dea buzna în magazine, să facă cât
mai multe cumpărături şi uită cel mai
important lucru: pregătirea sufletului şi
a minţii. Iar după ce trec sărbătorile, oamenii care erau „fericiţi” se întreabă de
ce sunt nefericiţi?
Dar, îmi place să cred că omul mântuit
vede cu alţi ochi pregătirea acestor sărbători. Dumnezeu a venit în lumea noastră, ca să aducă adevărata fericire. „Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să
aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe
porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14)
Cum putem găsi această fericire? În
primul rând, eşti fericit dacă eşti mântuit. Dorinţa lui Dumnezeu pentru oameni este să fie fericiţi. Omul mântuit
este cel care s-a separat de păcat şi trăieşte o viaţă nouă în Hristos. De aceste
sărbători oamenii caută să îşi găsească
fericirea în mâncare, băutură şi alte lucruri care nu îl fac fericit. Dacă vrem să
avem sărbători frumoase este nevoie să
ne separăm de păcat.
În al doilea rând, putem fi fericiţi dacă
iubim Scriptura. Oamenii nu pot fi fericiţi pentru că nu au legătură cu Scriptura. În aprofundarea ei ne putem găsi liniştea, pacea şi siguranţa. Uitându-ne în
Cuvânt vom fi tot mai fericiţi.
În al treilea rând, vom fi fericiţi dacă
vom aduce roadă. Roada înseamnă atât
roada Duhului Sfânt cât şi câştigarea
altor suflete pentru Hristos. Când vom
aduce roadă, vom avea satisfacţia şi bucuria că am putut lărgi Împărăţia lui
Dumnezeu.
În al patrulea rând, vom fi fericiţi dacă

nu dăm înapoi. Suntem nefericiţi pentru
că nu ducem la bun sfârşit lucrurile.
Cine vrea să fie fericit ştie că pe drumul
credinţei trebuie să mergă mereu înainte.
„Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi
„Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi
cel neprihănit va trăi prin credinţă;
dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu
găseşte plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se
piardă, ci din aceia care au credinţă
pentru mântuirea sufletului. (Evrei
10:37-39)
Şi în ultimul rând, vom fi fericiţi dacă
vom avea un viitor sigur. Cum putem fi
fericiţi, dacă ştim că ne aşteaptă iadul?
Cum putem fi fericiţi când ştim că suntem păcătoşi şi ne aşteaptă judecata lui
Hristos? Dar, îi dăm slavă Domnului că
ne-a salvat din flăcările iadului şi suntem copii ai Lui şi putem vedea cu adevărat însemnătatea sărbătorilor acestea.
Pentru că Dumnezeu şi-a trimis unicul
Fiu în lume, s-a născut într-o iesle şi după aceea S-a jertfit pe cruce, ca noi să
fim salvaţi.
Cu deplină încredinţare „Căci, după
cum ploaia şi zăpada se coboară din
ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă
pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă
semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi cuvântul Meu, care
iese din gura Mea, nu se întoarce la
Mine fără rod, ci va face voia Mea şi
va împlini planurile Mele.” (Isaia 55
:10-11) mă rog ca de sărbătorile acestea, toţi cei din Biserica „Biruinţa” să
aibă sărbători adevărate cu Domnul Isus! Vă doresc tuturor membrilor Bisericii „Biruinţa”: Sărbători Binecuvântate şi Un An Nou plin de Har!
Paul Chereji
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