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Cuvântul grec pentru ispășire, “hilasterion”, înseamnă, literar, capacul ispășirii. Astfel, Cristos este ispășirea noastră pe capacul ispășirii. Sângele Lui vorbește pentru noi si-L așează pe Dumnezeu de partea noastră. El nu ne vede
rebeliunea. El vede sângele Fiului său și
ne acceptă.
De aceea putem veni cu îndrazneală
sub ocrotirea Celui Preaînalt, în Cristos
și să ne simțim în siguranță căci avem
tot dreptul să ne aflăm în prezența Lui.
Putem veni în fața Lui Dumnezeu plini
de îndrazneală pentru a primi îndurare
și a găsi har în vreme de nevoie: „Să ne
apropiem, dar, cu deplină încredere de
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim

ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei
4:16).
Și fiindcă Cristos, capacul ispășirii
noastre, ne acoperă cu sângele Lui, ne
aflăm sub protecția Lui Dumnezeu. Suntem sub ocrotirea Celui Preaînalt, la umbra Celui Atotputernic. Aici, nici un rău
nu ne poate ajunge și nici o plagă nu se
poate apropia de noi: „Pentru că zici:
„Domnul este locul meu de adăpost!”
şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de
scăpare, de aceea nicio nenorocire nu
te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.” (Psalmi 91:9-10).
Sub ocrotirea Celui Preaînalt, suntem
favorizați si protejați de rău.
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„veniţi să ne închinăm şi să ne
smerim, să ne plecăm genunchiul
înaintea Domnului,
Făcătorului nostru!”
(Psalmi 95:6)

Cules de Ema Pop

Ce spunem azi și ce-am vestit
Încredințați de Duhul vieții
E un mesaj deosebit
Trimis din Țara Frumuseții.
Ce spunem azi cu zel nestins
E că iubirea se coboară

Și la lucrarea ce s-a stins Ce spunem azi și ce trăim
Dar și la cea mai grea po- Să fie-n clară concordanță
C-așa putem să biruim
vară.
O stare de nesiguranță.
Ce spunem azi vom spune
Ce spunem azi las-un ecou
iar
Cu și mai mare îndrăzneală: La generația ce vine
Numai cu Meșterul Zidar E-ndurerare sau cadou
Deci, să trăim cum se cuIntrăm în starea ideală.
vine.
Ce spunem azi e consemat
Și în registrul veșniciei
George Cornici
Cât am primit și cât am dat
În zilele uceniciei?

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: Amalia Matei
Tehnoredactare: Roxana Tentiș, Dan Matei

4

DM

Anunțuri

Miercuri
Joi
Duminică
Duminică

ora 18.00 Repetiție de cor
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

„Frumos este să lăudăm pe Domnul
şi să mărim
Numele Tău, Preaînalte,”
(Psalmi 92:1)

pag. 3 Planul nostru sau...
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CE SPUNEM AZI...
Ce spunem azi, ce-am spus
și ieri
E adevăr, nu ficțiune:
Simțim doar sfinte adieri
Când ne-aplecăm în rugăciune.

DIN CUPRINS:

CEA MAI
ÎNALTĂ
PREOCUPARE
„Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de
la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi
lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în
privinţa aceasta.”
(1 Tesaloniceni 4:1)

Orice om care nu a ajuns să-L cunoască
pe Dumnezeu şi nu a primit iertarea de
păcate, ar trebui să trăiască măcinat de
întrebarea: cum pot deveni copilul lui
Dumnezeu? Din Cuvânt ar afla repede
că Dumnezeu a găsit în Fiul Său, Isus
Cristos, soluţia perfectă a împăcării
noastre cu El şi că oricine crede în El are
accesul garantat spre iertare şi viaţă
veşnică.
Odată ce se produce naşterea din nou,
care este o lucrare sută la sută opera lui
Dumnezeu, preocuparea celor care au
beneficiat de mântuire va fi, obligatoriu,
să se întrebe: oare trăiesc eu pe placul lui Dumnezeu?
Continuare pag. 2

2

ce sunt într-adevăr ai Domnului,
caută ca voia şi plăcerea lui Dumnezeu să se manifeste plenar în vieţile
lor.
Vai, cu câtă îngrijorare ar trebui
să ne privim, dacă a trecut şi măcar o
zi în care să nu ne fi întrebat dacă trăim sau nu pentru plăcerea lui Dumnezeu. Aşa se explică teama, îngrijorarea,
dezamăgirile, trăirea firească şi prezenţa unor păcate chiar şi în viaţa celor care
se numesc credincioşi. Este semn de
slăbiciune, de neveghere şi delăsare ori
de câte ori uităm să ne întrebăm dacă
urmărirea plăcerii Domnului este prioritară pentru noi. Această preocupare esenţială nu este ceva ce se manifestă la
nivel general, evaziv, ci în fiecare aspect
din viaţa copiilor lui Dumnezeu. O astfel de atitudine presupune o cercetare
adâncă, serioasă şi minuţioasă a fiecărui
domeniu al vieţii. În situaţia în care constatăm imixtiuni ale firii, trebuie să ne
pocăim, să ne cerem iertare de la Dumnezeu şi să facem tot ceea ce este necesar pentru a îndrepta lucrurile în aşa fel
încât Duhul Sfânt să ne şoptească mulţumit că, da, noi nu numai că suntem
preocupaţi să fim pe placul Domnului,
ci şi suntem pe placul Lui.
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Unul dintre semnele care garantează
autenticitatea convertirii este tocmai dorinţa şi pasiunea mistuitoare de a trăi
după voia lui Dumnezeu. Omul scăpat
din chingile păcatului şi ieşit de sub puterea înrobitoare a Celui Rău, va considera că cea mai înaltă preocupare este
aceea de a căuta să trăiască urmărind
plăcerea lui Dumnezeu şi nicidecum
plăcerile păcatului.
Într-adevăr, cei ce sunt ai Domnului,
nu sunt ahtiaţi să îşi conducă viaţa mânaţi de dorinţele personale, ci mintea lor
se străduieşte să afle cum poate împlini
mai bine voia Domnului.
Fiecare dintre noi poate cunoaşte ce
fel de om este după pasiunea manifestată în împlinirea plăcerii lui Dumnezeu.
Credincioşii conştienţi de imensitatea
harului lui Dumnezeu revărsat peste ei
prin crucea lui Cristos, sunt atât de copleşiţi de această realitate, încât îşi subordonează propriile dorinţe urmăririi
plăcerii lui Dumnezeu.
Când întâlnim persoane care tratează
în mod neglijent şi superficial căutarea
voii lui Dumnezeu în viaţa lor, avem
libertatea să punem la îndoială dacă acei
oameni au trăit cu adevărat o experienţă
reală a întoarcerii la Domnul.
Legaţi pentru veci de cer, cu destin
schimbat şi casă pentru Duhul Sfânt, cei
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PLANUL NOSTRU SAU PLANUL
„Planurile pe care le face inima
atârnă de om, dar răspunsul pe care-l
dă gura vine de la Domnul.” (Proverbe
16:1)
De cele mai multe ori, noi oamenii ne
facem tot felul de planuri de viitor. Ne
gândim cum să ne organizăm viața peste
un an, doi sau chiar trei, ne gândim ce
carieră să alegem și multe altele. După
cum spuneam: tot felul de planuri. Le
facem uneori fără să ne gândim la consecințele pe care acestea le-ar putea avea. Câteodată, uităm să îi cerem Domnului ajutorul în a ne planifica viața și
facem totul după mintea noastră, crezând că este în totalitate bine. Iar dacă
nu ne iese după cum vrem noi, apar
brusc întrebările: „de ce așa?” sau ”unde am greșit?”. Acestea apar deoarece
uităm că Domnul este Cel care ne controlează viața și doar cu ajutorul Lui ne
vor izbuti planurile. „Încredinţează-ţi
„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic,” (Psalmi 91:1)
În Vechiul Testament, era un loc unde
Dumnezeu se întâlnea cu poporul Său.
În Exodul 25:22 Dumnezeu spune
„Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la
înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei
doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.”. Acest loc de afla
deasupra capacului mărturiei, peste chivotul legământului între aripile celor doi
heruvimi. Psalmistul numeste acest loc
„sub ocrotirea Celui Preaînalt, la adăpostul Celui Atotputernic”.
Capacul Ispăsirii, acoperea chivotul
care conținea cele trei elemente reprezentând rebeliunea omului: vasul de aur
cu mana, rebeliunea omului față de proviziile oferite de Dumnezeu, cele două

DOMNULUI?
lucrările în mâna Domnului şi îţi vor
izbuti planurile.” (Proverbe 16:3).
În orice lucru pe care vrem să-l facem
trebuie să îi cerem Domnului ajutorul și
asta se poate doar prin rugăciune. Trebuie să credem că El ne va ajuta și, mai
mult, să ne lăsăm în mâna Lui ocrotitoare pentru că El știe de ce avem nevoie. Poate că nu vom ajunge acolo unde visăm, dar știm cu siguranță că acolo
unde ne-a pus Domnul este mult mai
bine, deoarece El are un plan măreț cu
fiecare dintre noi.
„Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,” (Psalmi 37:5).
Domnul să ne ajute să ne încredem pe
deplin în El. Amin!
Amalia Matei
table ale legii, rebeliunea omului față de
standardele Lui Dumnezeu și toiagul lui
Aaron, reprezentând rebeliunea omului
față de autoritatea Lui Dumnezeu. Odată
pe an, în ziua ispășirii, marele preot stropea sângele animalelor sacrificate, pe
capacul ispășirii și astfel făcea ispășirea
pentru păcatele Israelului.
Azi, nu sângele animalelor face ispășire pentru păcatele noastre, ci sfântul
sânge al Fiului Lui Dumnezeu: „Şi sunt
socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin
harul Său, prin răscumpărarea care
este în Hristos Isus. Pe El, Dumnezeu
L-a rânduit mai dinainte să fie, prin
credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui;
căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a
lui Dumnezeu;” (Romani 3:24-25).
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