AZI E SĂRBĂTOARE!
Astăzi este o zi deosebită pentru că ne
aducem aminte de Cina pe care Domnul
Isus a instituit-o în noaptea în care a fost
vândut. „Pe când mâncau ei, Isus a luat
o pâine; şi, după ce a binecuvântat-o, a
frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”
Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând:
„Beţi toţi din el; căci acesta este sângele
Meu, sângele legământului celui nou,
care se varsă pentru mulţi, spre iertarea
păcatelor. Vă spun că, de acum încolo
nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în
Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26.2629)
Cina Domnului este o sărbătoare a mântuirii, a victoriei. Cina creştinilor este sărbătoarea eliberării de păcate, eliberare
adusă de jertfa Donului Isus.
Cina Domnului ne ajută să ne ridicăm ochii spre Cer, aşteptând cu nerăbdare momentul în care vom fi alături de Domnul
nostru, sărbătorind bucuria de a fi împreună cu Cel care şi-a dat viaţa pentru
noi, făcând astfel posibilă legătura omului

păcătos cu Dumnezeu cel sfânt.
Cina Domnului ne reaminteşte cât suntem de slabi şi nevrednici fără ajutorul
Lui. El ni se adreseaza azi în mod personal, aşteptând să ne cerem iertare pentru
păcatele noastre. Nu putem să venim înaintea Lui azi decât cu noi înşine aşa cum
suntem, fără mască, fără alte ascunzişuri,
doar noi. Azi nu putem cere îndurare dacă
nu am privit în noi înşine şi am recunoscut
cu sinceritate că avem nevoie de trupul şi
sângele Lui pentru a avea vindecare şi
iertare.
Astăzi credinţa noastră sărbătoreşte iertarea de păcate, îndurarea Domnului se
revarsă din nou peste noi, harul Său ne
atinge din nou.
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi
cu harul cercetării, cu dorinţa sinceră de
a ne recunoaşte păcatele, a le mărturisi înaintea Lui şi a ne împărtăşi la Cina Domnului cu bucurie şi recunoştinţă pentru tot
ceea ce a făcut Dumnezeu pentru nişte
păcătoşi nevrednici.
Fiţi binecuvântaţi! Fiţi o binecuvântare!

“BIRUINŢA”
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Tehnoredactare: Roxana Tentiș, Dan Matei
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„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a iudeului,
apoi a grecului; deoarece în ea este
descoperită o neprihănire pe care o dă
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce
la credinţă, după cum este scris: „Cel
neprihănit va trăi prin credinţă.””
(Romani 1:16-17)

Aurelia Modoc

„Pe diavol nu-l putem învinge cu furia noastră, ci doar cu puterea Duhului Sfânt.”
George Cornici
Anunţuri
Biserica Creştină Baptistă
Luni ora 18:00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
e-mail: contact@biruinta.ro
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An XVII, Nr. 823 din 4 septembrie 2016

„Căci cuvântul Domnului este adevărat,
şi toate lucrările Lui se împlinesc cu
credincioşie.” (Psalmi 33:4)

VIAŢA DIN
CRUCE
Noi ne-am adăpat cu viaţă la cruce
Şi ne-am hrănit cu Pâinea vie din cer;
Priveam cu uimire spre harul ce curge
Iar totul în jur era îmbrăcat în mister.
Cristos omorât, ţintuit în piroane
Sta singur acolo din proprie vrere,
Chinul e greu şi păcatul îl doare
Dar răsare curând a dimineţii înviere.

Auzim cât de clar crucea ne cheamă
Să credem în El cu toţi a-ndrăzni;
Fugind la Calvar vechiul om se dezleagă
Şi noua zidire se grăbeşte-a ivi.
Ce dulce odihnă şi pajişti mănoase
Pleacă din cruce până la cer;
Ai Jertfei copii merg pe căi luminoase
Spre măreaţa întâlnire în slavă cu El.
Rămânem, o Doamne, cu dragul de cruce
În cântul iubirii ce Tu ne-ai adus;
Lucrarea Golgotei din moarte ne smulge,
Gătiţi de înviere cu Domnul Isus.
pastor Daniel Chereji

CINA DOMNULUI
Pentru noi, Cina înseamna o azimă şi-un
pahar
Pe o masă ca de nuntă pentru cei salvaţi prin
har;
Mai înseamna curăție şi sfințire-n Duhul
Sfânt
Și Viață din Viață, promisiunea că-n curând
Vom avea parte la nunta și la masa lui Hristos
Noi, ce-am fost aici Mireasa, și-am cinat
aicea jos
Ce-a-nsemnat Cina cea sfântă pentru Domnul nost' Isus?..
A-nsemnat jertfă, durere și-o iubire făr' apus
A-nsemnat şi ascultare fața de Tatăl etern
Care-n dragostea-I măreață şi-a trimis Fiul
din cer
Să plateasca prețul groaznic al păcatului
făcut
Făr' de care omul sigur ar fi fost pe veci pierdut.
Şi în timp ce luăm azima, ne-amintim cum
El s-a dat
Ca o jertfă ce plăteşte prețul marelui păcat.
Noi acum cu reverență luăm azima, trupul
Său
Însă El în seara Cinei, ispăşea păcatul greu...
Ca un miel, vândut de Iuda fu pe doar treizeci de arginți,
Doar treizeci! ca-nvățatorul cel iubit să fie
prins...
O nelinişte și-un zbucium și al morții reci fior
Îl cuprinse pe Cel care, la-nceput, fiind Creator,
Plăsmuise din iubire omul crud cu gând hain
Să-și trimită Creatorul la Calvar, să moară-n chin.
După Ghețimani, cu sila fu batjocorit de toţi
Pălmuit, scuipat de preoți, de doi martori
mincinoşi.
Mai apoi urmă și Petru, și cocoșul și ai Săi
Ce Îl părăsiră-n graba în mijlocul celor răi.
Iar apoi legat ajunse la Pilat şi fu bătut
Cu nuiele și scuipat fu și de zeci de-ocări
umplut
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Mai apoi primi cununa împletită doar cu
spini,
Și pe trupul plin de rană, un veșmant hâd,
stacojiu.
Iar în fața Lui soldații nemiloşi îngenuncheau
Şi-n batjocură cu-o trestie peste cap Îl tot
băteau.
După ce-L batjocoriră Îi dădură crucea
grea
S-o târască după Sine până sus pe Golgota,
Unde-n cuie-L țintuiră, pe o cruce-ntre tâlhari
Râs de trecători, de preoți, de bătrâni și
cărturari.......
*
Noi acum luând azima, trupul Mielului
junghiat
Înţelegem doar în parte cât pe Domnul l-a
costat
Ca-ntr-o zi de libertate noi să fim liberi în El
Și să fim salvați prin jertfa ce-a adus-o sfântul Miel!
Și înfiorați în Duhul, bem și rodul cel mai
sfânt
Rodul viței vieții-eterne ce s-a dat pe-acest
pământ,
Sângele ce-a curs pe cruce în izvoare vii de
har
Ce ne iartă de păcate şi ne dă viața-n dar
Sângele, pecetea sfântă, ca pecetea din
Gosen
Pentru noaptea de salvare când vom fi
răpiți la cer!
Și când bem din rodul viței ne-amintim
că prin Isus
Suntem împăcaţi cu Tatăl doar prin Sângele ce-a curs!
*
Jertfa sfântă e viață pentru cerul minunat
Căci a treia zi cu slavă Mielul sfânt a înviat!
Vina azi e ispașită, se primește viață-n dar
continuare în pagina 3

Cine vrea sa aibă viață, azi să vină cât e
har!
Cu o inimă curată să se-ntoarca toţi la El
Ca luând ofranda sfântă, să primească viață-n Cer!
Suflet drag, asculta glasul care-ţi spune:
Vino-acas!
Până înca-i har te-ntoarce, căci puţin a mai
rămas!

Azi, cât uşa e deschisă, intră sub pecetea Lui
Cu o viață de sfințenie prin Cuvântul Domnului
Ca la capăt să poți trece malul sfântului Iordan
Să ai parte cu iubiții și cu Domnu-n Canaan.
Emanuel Hasan
Cules de Aurelia Modoc
VIAȚĂ
PACE
HAR
CUVÂNT
DUH SFÂNT
PÂINE
MÂNGÂIERE
BINECUVÂNTARE
VIRTUȚI
DĂRNICIE
ÎNȚELEPCIUNE

Dan Matei
Răspuns în numărul următor

Descoperiți în careul alăturat cuvintele
care ne spun că în viața credinciosului
este BELȘUG DE:
RĂSCUMPĂRARE
Rugaţi-vă pentru:

- România, Dumnezeu să ne ajute să
fim cu toţi creştini adevăraţi;
- Maramureş, Baia Mare, flacăra Evangheliei să fie răspândită cu putere în
judeţul nostru;
- Biserica noastră, Dumnezeu să ne a-

„Nici Hristos fără cruce, nici cruce fără
Hristos!”
Traian Dorz

jute să fim lumini vii în acest oraş;
- Pastorul nostru, familia lui;
- Membrii bisericii;
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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