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tru cei din jurul meu, să dovedesc că am
o credinţă autentică care arată prin toate
trăirile mele dragostea mea pentru Cel
care a murit ca eu să am viaţă din belşug.
Îmi doresc să fiu parte dintr-o biserică
vie, care pulsează credinţă şi renaşte în

această primăvară spre un nou început.
Fiţi binecuvântaţi! Fiţi mereu o binecuvântare! Fiţi o primăvară frumoasă!
Aurelia Modoc

PRIMĂVARA SAU... CÂND TE PRINDE EL DE MÂNĂ
Privind în jur la razele jucăuşe ale
ziua în care Dumnezeu te-a prins de
soarelui care îmi inundau grădina şi sumână. Un râu de căldura cerească şi bufletul de bucurie, am început să îmi imacurie te inundă şi totul începe să străginez ce înseamnă primăvara în sufletul
lucească în jurul tău, uitând că în viaţa ta
unui om.
a putut exista cândva ceva atât de rece şi
La prima vedere, am putea spune că
dur precum iarna.
ziua în care Dumnezeu a creat primăvara,
Primăvara pe care Dumnezeu o aduce
era aceeaşi cu cea în care a fost creată
în sufletul creştinului poate fi exprimată
speranţa. Atât de calmă şi caldă, venind
ca înflorirea şi expansiunea culorilor. E
cu atâta delicateţe, îşi exprimă puterea
despre reînnoire. Despre învăţătură. Desprin fiecare petală şi zumzăit. Căci ea e
pre felul în care în sufletul nostru natura
singura care poate face din crivăţ flori...
ia foc prin trandafiri. Primăvara e miIar Tatăl Ceresc singurul care face din
nunea ce o face Dumnezeu dintr-o picăinimi de gheaţă, inimi de carne.
tură de lut. Şi toate acestea prin ce forţă
Chiar dacă am tăia toate florile din
minunată? Prin Lumina noastră, Soarele
lume, nu am putea opri primăvara nici
nostru Ceresc, prin dragostea care a vărmăcar cu un strop să revină. Asta face
sat picuri de sânge ca în sufletul nostru să
Dumnezeu în sufletele noastre când
creştem lalele. Înfloreşte în sufletul nosaduce primăvara, revarsă un spirit nou,
tru, Mire ceresc! „Să cunoaştem, să
ne inundă cu dragoste, cu verde plăpând
căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci
şi petalele zglobii.
El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni
Ceea ce face primăvara cu cireşii, El
la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăface în simţirile noastre, ne încarcă cu roz
vară, care udă pământul!” Osea 6:3
şi vişiniu pal, miros crud şi suav, ca să
fim pregătiţi pentru roade zemoase.
Zâna Mețac
Prima zi de primăvară creştină, e ca
Rugaţi-vă pentru:
- Campania 40 DE ZILE PENTRU

- Pastorul bisericii şi familia lui
- Rededicarea noastră în lucrarea Domnului
- Cei care frecventează cursurile de cateheză
Biserica Creştină Baptistă
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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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VIAŢĂ
- Cei bolnavi din biserică
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.
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SUNTEM DE
PARTEA
VIEŢII
„Dumnezeu a făcut pe om după chipul
Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu;
parte bărbătească şi parte femeiască i-a
făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi
peste peştii mării, peste păsările cerului şi
peste orice vieţuitoare care se mişcă pe
pământ.” (Geneza 1:27-28)

Dorințe de primăvară

În lumea secolului XXI care promovează
cu degajare nedisimulată relativismul, vocea
în unitate a creştinilor este un imperativ
necesar şi trebuie auzită cu claritate.
În numele libertăţii de opinie sunt ascultate
toate părerile, de aceea exprimarea punctului
de vedere al creştinilor practicanţi cu privire
la apărarea nenăscuţilor şi dreptul lor la viaţă
este un act de normalitate.
Dincolo de suportul unui slogan nu se ascunde nicidecum imaginea demagogică a
unor fanatici religioşi, ci mai degrabă glasul
normalităţii aşa cum defineşte Dumnezeu
normalitatea, care se ridică să se exprime cu
îngrijorare şi indignare sfântă.
Este timpul potrivit pentru credincioşi să
se ridice ca nişte vrednici soldaţi ai lui Cristos în apărarea celor ce sunt lipsiţi de apărare
şi a căror strigăt după ajutor nu îl aude nimeni chiar dacă sunt târâţi cu cruzime şi
nepăsare spre moarte.
Este nevoie să pricepem că este vremea trezitului din somn şi asumarea responsabilităţii pentru cei patru sute de copii avortaţi
zilnic în România.
Când facem socoteala, descoperim cu groază că o populaţie similară cu cea a oraşului
Baia Mare dispare în fiecare an din ţara
noastră, fiind ucisă înainte de a vedea lumina zilei.
Câţi copii ar mai trebui să Continuare pag. 2

ANOTIMPUL SCHIMBĂRII
Stau și privesc. Printre firele de iarbă
se ivesc niște minunății albe. Vreți să știți
cine sunt? Sunt gingașii ghiocei!
A venit primăvara! Anotimpul în care
toată natura renaște. Pentru mine primăvara înseamnă soare, bucurie, trezire la
viață, armonie. Primăvara îmbracă natură în culori.
Pe crengile copacilor se ivesc niște
picături verzi. Sunt muguri care sub lumina și căldură soarelui se deschid. Galbenul păpădiilor invadează câmpiile.
Stau și ascult. Păsărelele parcă pe note
muzicale ne încântă cu concertul lor.
Soarele ne îmbrăţisează cu lumina și căl-
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cietatea civilă sau de autorităţi în demersurile noastre, fie că suntem trataţi cu reticenţă, dincolo de ceea ce ne spun oamenii trebuie să ştim că avem parte de
aprecierea Dumnezeului Preasfânt.
Odată trecuţi în mod activ de partea celor care sunt lipsiţi de orice mijloc de apărare, nu ne putem limita sprijinul la zile, luni
sau campanii anuale, ci rămâne să ne dăruim întreaga viaţă unei astfel de cauze cu
convingerea neclintită că ceea ce facem este
exact ce aşteaptă Dumnezeu de la noi şi
odată porniţi pe acest drum nu mai putem
da înapoi.
Ştim că genunchii trebuie să stea aplecaţi
şi vocile noastre să susţină viaţa până când
pântecele mamei va redeveni cel mai sigur
loc de pe Pământ şi nu cel mai periculos, aşa
cum se întâmplă astăzi în cazul a mult prea
multor fiinţe umane nenăscute încă. Apărarea vieţii şi a sacralităţii ei trebuie să facă
parte din profesiunea noastră de credinţă
care nu poate şi nu are voie să fie negociată.
Dumnezeu să ne ajute!

Continuare din pag.1

moară ca să înţelegem că Dumnezeu ne
cheamă pe fiecare să venim în apărarea
vieţii acestora, ştiind prea bine că viaţa nu
ne aparţine, ci este darul lui Dumnezeu?
„N-am ştiut” sau „nu mă interesează”
sunt expresii care nu au ce căuta în limbajul
creştinilor atâta vreme cât în jurul lor pruncuciderea atinge cifre halucinante.
Nici măcar mirarea însoţită de milă nu sunt
îndeajuns pentru a defini atitudinea copiilor
lui Dumnezeu faţă de asemenea atrocitate.
Dumnezeu aşteaptă de la noi acţiune, vrea
implicare şi determinare.
Izbăveşte pe cei târâţi la moarte şi scapă
pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi. –
Dacă zici: „Ah! N-am ştiut!”… Crezi că nu
vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce
veghează asupra sufletului tău? Şi nu va
răsplăti El fiecăruia după faptele lui? –
(Proverbe 24:11-12)
Dumnezeu ne cheamă să fim apărătorii vieţii, folosindu-ne de toate mijloacele care ne
stau la dispoziţie şi în acelaşi timp având inimile îndreptate în rugă către El, însoţite
de credinţa că strigătele noastre de mijlocire
vor fi auzite.
Fie că suntem încurajaţi şi susţinuţi de so-

pastor Daniel Chereji

dură lui.
E atât de minunat! Toate acestea Dumnezeu le-a creat.
La fel ca și ghioceii care vestesc primăvara și înfruntă iarna și noi creștinii
trebuie să înfruntăm păcatul și să vestim
Cuvântul Domnului.
,,Dumnezeu a zis: să fie niște luminători în întinderea cerului” și a creat
soarele pentru a lumina pământul, iar pe
noi creștinii pentru a lumina și străluci în
lume prin viață noastră.
Bianca Purcar

DORINȚE DE PRIMĂVARĂ
În acest început de an m-am simţit mai
aproape de Domnul, am învăţat să Îi
dedic mai mult timp Lui, să iert mai mult
şi să am mereu un zâmbet pe buze care
să arate fericirea pe care o simt că Îl am
pe El în inima mea.
Am învăţat să fiu mulţumitoare pentru
fiecare lucru, persoană sau eveniment
din viaţa mea pentru că toate se întâmplă
cu un motiv şi fac parte din planul Său
pentru mine.
Îmi doresc să fiu mai activă în citirea
Bibliei, în căutarea prezenţei Lui în viaţa
mea, să trăiesc o primăvară frumoasă şi

împlinită alături de Domnul Isus.
Silvia Zah

Precum primăvara reînvie totul, florile
îţi trimit parfumul lor proaspăt, natura
prinde culoare tot aşa Domnul vrea
mereu să fim vii pentru El, gata să-L slujim, să fim pregătiţi să împrăştiem miro-

sul dragostei Tatălui ceresc! Iubesc
primăvara! Tu Doamne eşti primăvara
mea!

În viaţa noastră avem anotimpuri, dar
starea de reînviere sufletească este atunci
când ne vorbeşte nouă Domnul printr-o
cântare, o predică, o rază de soare, un
zâmbet, o strângere de mână sau o îmbrăţişare sau alte lucruri mărunte care ne
atrag atenţia.
Primăvara este acel „verde crud” al
persoanei noastre (bucuria, pofta de
viaţă, optimismul, sinceritatea), acele
„flori binemirositoare” (credinţa, nădej-

dea, dragostea, curăţia) pot fi păstrate nu
numai fără a fi alterate, ci mereu înnoite,
citind şi recitind Biblia şi frecventând
biserica.
„O primăvară de om” nu poate deveni
decât cel care Îl trăieşte pe Hristos, Cel
care, continuu, trăieşte nu în „întunericul
şi umbra morţii”, ci în lumina Mântuitorului.

Sanda Ianoş

Gina Olar

PRIMĂVARA, ANOTIMPUL SCHIMBĂRII, ANOTIMPUL REDEDICĂRII
aceste vremuri tulburi, de iarnă continuă
Primăvara e un anotimp al renaşterii,
a credinţei din lume, e nevoie să rededupă o iarnă grea întreaga natură revine
venim plini de suc şi verzi, să fim o voce
la viaţă. Albul frumos al iernii, devenit
puternică, o lumină reală şi autentică. Să
cenuşiu odată cu topirea zăpezii, a rămas
privim către Domnul Isus, Soarele nosundeva în amintire. Aşteptăm cu toţii
tru, şi asemeni naturii să ne trezim şi noi
nerăbdători ca razele soarelui să ne
la viaţă, răspândind în lume o aromă
mângâie, să ne încălzească sufletele
plăcută de credinţă şi rededicare.
răcite de frigul iernii.
Îmi doresc să prind aripi primăvara
Asemeni primăverii care readuce
aceasta, să fiu un pol al schimbării pennatura la viaţă şi în anotimpurile vieţii de
creştin e nevoie de revigorare, de renaşcontinuare în pagina 4
tere, de schimbare şi rededicare. În
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