cu privire la mântuirea copiilor mei
- să citesc cu consecvenţă Biblia, să găsesc cu această ocazie cele 366 de versete unde Domnul îmi spune să nu mă tem
- ca Dumnzeu să lucreze în mod minunat în familiile prietenilor mei, fie ca în
anul acesta El să le schimbe vieţile într-un mod deosebit
- să Te primească în inima lor ca Domn
şi Stăpân, pe Tine Doamne Isuse, copiii
mei, Ciprian şi Cristina
- să trăiesc prin credinţă, nu prin vedere;

să am preocupări înalte, sfinte; să văd
oportunităţile din fiecare criză
- să fiu mai bună, să avem sănătate, să
fiu tare în credinţă
- să am o relaţie de calitate cu Domnul
Isus, să trăiesc în conformitate cu Adevărul, mântuirea celor dragi
- să am călăuzire şi har de sus, mai multă râvnă pentru Cuvântul Domnului, implicare şi dedicare mai mare în lucrarea
Lui. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!
- să umblu după lucrurile de sus

ALTARUL RUGĂCIUNII
'Naintea feţei Tale, cerescule Părinte,
Aş vrea s-ajungă astăzi puţinele-mi cuvinte,
Şi strâns înmănunchiate, ca un mărgăritar
Să fie-o rugăciune pentru al Tău altar.

Împovărat de greşuri, zdrobit şi păcătos,
Din lutul plămădelii, sec şi buruienos,
O frază istovită sau un cuvânt măcar
Aş vrea să urc spre ceruri ca jertfă de altar.

continuare din pagina 3

De-aceea-mi plec fiinţa cu tot ce am în ea
Să-mi torn pârjolul vieţii aici în faţa Ta,
Ca Tu din înălţime, din zări nemărginite
S-auzi a mea şoptire, prin lacrimi izvorâte.
Dar simt că tot lăuntrul e ruginit, e gol,
Că lanţul slăbiciunii mereu îmi dă ocol,
Şi cu a mea privire în sus nu pot privi
Pe Tine, Doamne sfinte, în cer a Te zări.
Să-Ţi spun că jertfa rugii e simplă, e săracă
Şi... pentru cer... n-ajunge podoaba ce-o îmbrac
Că printre zări ascunsă, pe-o cale-aşa de
lungă
Strigarea mea cea slabă nu poate să ajungă...

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: Aurelia Modoc
Tehnoredactare: Roxana Tentiș, Dan Matei
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Atâta e ce astăzi eu aş putea aduce
În faţa Ta, Isuse, la Gogota, la cruce:
O inimă zdrobită, scăldată-n mult amar,
Dar... rogu-Te, Isuse,... Tu pune-o pe altar!
Valentin Popovici
Anunţuri
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.
Sâmbătă orele 10:00-12:00 Program cu copiii
Duminică ora 09:30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10:00 Grupele de copii
Duminică orele10:00şi17:00Servicii de închinare

pag. 3 Dorințe
pag. 4 Altarul rugăciunii

„..Căutaţi pe Domnul câtă vreme se
poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este
aproape. Să se lase cel rău de calea
lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul
care va avea milă de el, la Dumnezeul
nostru care nu oboseşte iertând.””
(Isaia 55:6-7)

Pe buza mea cea arsă mulţimi de fapte vin,
Se nasc şuviţe fluvii din sufletul meu plin.
Sunt vreascurile vieţii, e chinul strâns ca varul,
E rugăciunea însăşi, e jertfa, e altarul.
Şi-atunci în starea asta Tu mâna să-mi întinzi,
Altarul meu cel gata, Isuse, să-l aprinzi,
Să ardă-n flăcări sfinte în nesfârşitu-ţi har,
O rugăciune sfânta, o jertfă de altar.

DIN CUPRINS:

OCAZII
IROSITE
„Dar, fiindcă unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău
Calea Domnului înaintea norodului,
Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe
norod în şcoala unuia numit Tiran.“
(Faptele apostolilor 19:9)
Există o categorie de oameni care
în ciuda interacţiunii sistematice cu ade-

vărul Cuvântului lui Dumnezeu, rămân
la fel de impasibili şi indiferenţi, fără să
lase să se întrevadă vreo dorinţă de
schimbare a vieţii lor.
În astfel de circumstanţe, vina nu
este nici a Cuvântului şi nici a celor ce
îl prezintă, ci ea se află în exclusivitate
la cei care resping Scriptura într-un mod
sfidător.
Mesajul Cuvântului lui Dumnezeu
este clar, edificator, cu putinţă de a fi
înţeles cu uşurinţă atunci când există
disponibilitate şi inimă receptivă.
Dar în acelaşi timp, cei care sunt
udaţi mereu cu adevărul Evangheliei dar
nu înţeleg să răspundă într-un mod pozitiv sunt pândiţi de pericolul împietririi
inimii.
Continuare pag. 2

nezeu.
Necugetaţii care dau cu piciorul
ocaziilor nenumărate în care au făcut
cunoştinţă cu Adevărul, vor descoperi
cu stupoare că împietrirea inimii,
necredinţa şi neasumarea responsabilităţii imediate în faţa pro-vocărilor
Cuvântului, i-au târât pe panta
descendentă a afundării ireversibile în
apostazie.
În acele momente care durează cât
eternitatea, singurul lucru pe care-l vor
mai putea face va fi să plângă spre
nemângâiere ocaziile irosite în care ar fi
putut primi Cuvântul dar au ales ostentativ să-l respingă.

Rugaţi-vă pentru:
- Păstorul bisericii noastre şi familia lui
- Biserica Biruinţa, să
fie o lumină vie în Baia Mare
- Programul „Cea mai
minunată călătorie”,
desfăşurat cu copiii
- Studenţii care au examene, elevii care
au simulări pentru Bacalaureat, Evaluare naţională
- Cei bolnavi din poporul Domnul, El

să le dea alinare şi vindecare
- Cei care s-au îndepărtat de Casa
Domnului
- Planurile Bisericii Biruinţa
- Cei care vor frecventa cursurile de
cateheză
- paza şi ocrotirea Casei Domnului
- servicii divine înălţătoare în care să
fie onorat numele Domnului

Continuare din pag.1

Cine nu lasă să pătrundă în sufletul
şi mintea lui sămânţa dătătoare de viaţă
a Adevărului, va ajunge să aibă fiinţa
bătătorită şi pustiită, fără şansa rodirii.
Auzirea repetată a aceluiaşi mesaj,
fără nici un fel de reacţie din partea
celor care-l ascultă, poate crea starea de
indiferenţă şi obişnuinţă care în cele din
urmă împietreşte inima.
Oportunitatea harului nu înseamnă
că oamenii pot beneficia la nesfârşit de
mila şi îndurarea Domnului. Îndelunga
răbdare a lui Dumnezeu nu poate fi
înţeleasă nicidecum că El va aştepta o
veşnicie ca cei nemântuiţi să decidă dacă îşi scapă viaţa sau nu.
Cine aude vestea mântuirii şi este
străpuns de Duhul Sfânt în inima lui, dă
năvală să apuce Împărăţia lui Dum-

pastor Daniel Chereji

„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

~ Rugăciunea este cheia cerului; se înalță rugăciunea și se coboară îndurarea
lui Dumnezeu.
~ Rugăciunea este cheia vistieriei darurilor dumnezeiești.
Fer. Augustin
~ Cum puteți pretinde ca Dumnezeu să ia seama la rugăciunea voastră, dacă voi
înșivă nu luați seama la rugăciune?
Sf. Ciprian
~ Înainte de-a înălța mâinile către cer, trebuie să-ți înalți sufletul; înainte de-a
ridica ochii, trebuie să ridici gândul la Dumnezeu.
Origen
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DORINȚE
Ne aflăm la începutul unui an nou,
2016. Am întrebat copiii de la grupele
din biserică precum şi membrii bisericii
ce anume îşi doresc pentru acest an.
Răspunsurile primite pot constitui lista
noastră de rugăciune pentru acest an.
În 2016 îmi doresc:
Copii
- să fiu mai aproape de Domnul, să fiu
o lumină
- să aduc cât mai mulţi copii la biserică
- să am doar note bune
- să le fac bucurie părinţilor
- să primesc o Biblie
- să fiu sănătoasă
- să am multă fericire
- să primesc o vioară
- să-mi fac părinţii fericiţi
- să mă înţeleg cu fratele meu, să fim
prieteni
- să fiu copilul Domnului mereu
- să-L iubesc pe Domnul
- să primesc un căţel alb
- să primesc o carte cu Domnul Isus
- să am sănătate
- să fiu iubit
- să-mi ascult părinţii
- să ne iubească Dumnezeu
- să primesc un pian
- să mă rog mai mult
Adulţi
- să fiu mai încrezător şi plăcut văzând
bunătatea lui Dumnezeu în viaţa de zi cu
zi
- să-L slujesc mai mult pe Domnul cu
evlavie, cu inima curată, să mă folosească Domnul spre slava Sa
- să îmi dea sănătate mie şi copilului
care îl voi aduce pe lume, familiei, înţelepciune şi armonie în familie. Tot ce
îmi doresc este să-mi dea putere, sănătate, iar soţului putere de muncă şi

sănătate. Nu-mi doresc averi sau bogăţii.
Cea mai mare bogăţie pentru mine e familia şi că mi-a dat din nou puterea să
devin mamă
- să fiu mai receptiv la chemarea Domnului, să mă apropii de El mai mult şi să
îmi dea tăria de a trece peste greutăţile
vieţii, să vegheze El asupra sănătăţii tuturor, soţiei mele şi viitorului copil care
prin voia Lui se va naşte, să îmi dea putere să iert în continuare pe toți cei care
îmi întorc spatele şi îmi vor răul. Lăudat
fii, Doamne! Amin
- mântuirea celor dragi ai mei şi să fiu
mai aprope de Dumnezeu
- să mă implic mai mult în lucrarea Lui
şi să vină cât mai mulţi oameni la mântuire prin mine
- să-L cunosc mai bine pe Domnul, să
pot trăi după voia Sa
- Să toarne Domnul mântuire
Din cerul sfânt şi diafan
În faţa Lui umil să-şi plece
Fiinţa, fiul meu Bogdan
- să fiu mai aproape de Domnul, să fiu
o unealtă pentru El, să-mi asculte rugăciunea pentru cei dragi, nemântuiţi
- să mă desăvârşesc în credinţă, să cresc
în sfinţire, să sporesc în lucrare. Domnul
să mă ajute
- nu numai în 2016 ci în toți anii cât mai
este har să ne ajute Dumnezeu să nu trecem peste ce este scris. Fie ca orice lucru să se sincronizeze cu voia lui Dumnezeu „precum în cer aşa şi pe pământ”
- să fac alegeri după voia Domnului în
fiecare domeniu al vieţii mele
- să ia fiinţă tabăra Biruinţa
- să termin anul cu Domnul, pentru că
l-am început cu El
- Domnul să fie Stăpân în viața mea
- să-mi asculte Dumnezeu rugăciunile
continuare în pagina 4
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