CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE
Se convoacă Adunarea generală anuală a Bisericii „Biruinţa” pentru
duminică, 28.01.2018, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Alegerea biroului de zi;
2. Prezentarea şi votarea ordinii de zi;
3. Rapoarte de activitate;
4. Discuţii pe marginea rapoartelor de activitate;
5. Descărcarea de gestiune a comitetului;
6. Prezentarea şi votarea bugetului pe anul 2018;
7. Clarificarea unor situaţii de membralitate (în biserică şi în comitet);
8. Prezentarea viziunii şi strategiei pentru 2018;
9. Luări de cuvânt. Propuneri în vederea bunului mers al bisericii;
10. Rugăciune de mulţumire şi încredinţare.
Vă amintim că prezenţa membrilor bisericii la Adunarea generală este
datoria de onoare a fiecăruia şi rugămintea noastră este să fiţi prezenţi.
Comitetul Bisericii
NUME DIN NOUL TESTAMENT

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: Anca Sabău
Tehnoredactare: Roxana Tentiș, Dan Matei
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Descoperiți în careul alăturat numele unor persoane din Noul Testament
ANDREI
CLEOPA
FILIP
ISUS
LIDIA
IAIR
CAIAFA
PAVEL
Dezlegare în numărul viitor
Dan Matei

Anunțuri

Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri orele 18-20 Curs la Şcoala Biblică
Sâmbătă orele 09-15 Curs la Şcoala Biblică
Duminică ora 09.00 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare
Grup de cântăreţi din Ucraina
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare
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EDITORIAL

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji

pag. 3 Iubirea

„Şi dacă se scoală cineva asupra
unuia, doi pot să-i stea împotrivă;
şi funia împletită în trei
nu se rupe uşor.”
(Eclesiastul 4:12)

CADOU DE LA
DUMNEZEU
Casa şi averea le moştenim de la părinţi,
dar o nevastă pricepută este un dar de la
Domnul. – (Proverbe 19:14)
Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la
Domnul. – (Proverbe 18:22)
În mod obişnuit, la nuntă se primesc tot
felul de cadouri care sunt apreciate mai mult
sau mai puţin de cei cărora le sunt destinate,
în funcţie de valoarea şi utilitatea lor. Peste
toate aceste cadouri, indiferent că sunt în

obiecte sau în bani, se distinge cadoul primit
din partea lui Dumnezeu, care depăşeşte cu
mult valoarea tuturor celorlalte cadouri.
Paradoxal, ocupaţi cu descoperirea a ceea ce
primim de la oameni, pierdem din vedere luarea în considerare a ceea ce ne dăruieşte
Dumnezeu.
Cadoul primit din partea Domnului are în
vedere, înainte de orice, nu lucruri materiale,
ci însăşi partenerul de viaţă, care este mai
important decât orice alt dar, valorează incomparabil mai mult şi ne aparţine pentru
toată viaţa de aici.
O, câtă binecuvântare s-ar scălda în inimile
noastre când am privi spre soţ sau spre
soţie ca fiind cadoul de preţ Continuare pag. 2

dou de către Dumnezeu.
Pe de altă parte, un avantaj fundamental
al faptului că mai presus de orice, Dumnezeu ne dăruieşte o fiinţă de aceeaşi
natură cu noi şi nu obiecte sau alte lucruri materiale, este că darul acela, departe de a fi inert aşa cum este oricare alt
obiect, interacţionează, gândeşte, se relaţionează, simte, iubeşte, se schimbă, se dăruieşte cu pasiune, chiar jertfindu-se pe sine.
De fapt, darul pe care l-ai primit, înţelege la
rândul lui că şi tu eşti cadoul lui Dumnezeu
pentru el, de aceea şi în el se vor naşte aceleaşi reacţii, sentimente şi convingeri nobile
că Dumnezeu v-a binecuvântat cu unul pe
altul.
Înarmaţi cu o astfel de atitudine, este perfect normal să-i spunem soţului sau soţiei,
nu odată, ci în fiecare zi, pentru toată viaţa,
că este cadoul lui Dumnezeu, că este un dar
desăvârşit şi că îl vom preţui ca atare.
În acelaşi timp, soţul şi soţia, deveniţi una,
contopiţi într-o unire fizică şi spirituală, vor
învăţa să se uite cu încântare şi adorare spre
Dumnezeul veşnic, care în înţelepciunea şi
dragostea Sa a ştiut să aducă în viaţa noastră
un asemenea cadou.
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căpătat din partea Domnului. Recunoştinţa
şi aprecierea la adresa Domnului ar trebui
să abunde când avem înţelegerea că
jumătatea noastră ne vine ca un cadou de la
Dumnezeu, cadou pe care nu l-am meritat
şi pe care nici nu eram în stare să-l găsim de
unii singuri.
Când trăim cu această perspectivă, întreaga viaţă de familie se schimbă fundamental.
Nu numai că ne îndreptăm mulţumirea spre
Dumnezeu, dar ne şi desprindem dinspre
noi înşine, încetând să hrănim dorinţele egoiste şi învăţăm să ne concentrăm atenţia spre
celălalt, tratându-l aşa cum este de fapt în
realitate: cadoul lui Dumnezeu pentru noi.
Când îţi priveşti partenerul ca un dar din
partea Domnului, nu îl neglijezi, nu îl dispreţuieşti, nu îl batjocoreşti, nu îl întristezi,
nu îl răneşti şi nu renunţi la el. Dimpotrivă,
dacă eşti al Domnului, dacă în tine locuieşte
Cristos şi dacă Îi cunoşti puterea, bunăvoinţa şi dragostea, vei înţelege ce minunat,
important, unic şi nepreţuit cadou ţi-a dat
Dumnezeu, şi prin urmare te vei strădui să-l
protejezi, să-l îngrijeşti, să-i acorzi atenţie
şi dragoste.
Cei care se ştiu uita spre soţ sau soţie ca
dar căpătat de la Domnul, vor fi interesaţi
să afle ce trăsături extraordinare sunt ascunse în persoana care le-a fost dată drept ca-

IUBIREA
Iubirea cea de nedescris
Lăsata cerul cel de vis
S-aducă-n dar răscumpărare,
Smerit, supus - Acel ce-I Mare.

Spuneți întregii lumi iubirea
Și predicați neprihănirea,
Zidind, chemând și îndemnând
La vigilență,orișicând!

Peste veacuri și decenii,
Peste clipe și milenii,
Nimic n-a fost mai prețios
Ca Darul jertfei lui Hristos!

Iubirea biruie ce-i ură!
Iubirea spală orice zgură!
Sunteți iubiți - iubire dați
Și 'naintați,să nu cedați!''

Ce am putea ca răsplătire?
Ce am putea ca mulțumire,
S-aducem la picioare sfinte?
''Pe altar,vreau inima ferbinte!

Îți mulțumim,o Tată Sfânt!
Îți mulțumim de-al Tău Cuvânt!
Învie traiul și gândirea
Învață-ne neprihănirea!

Vreau focul ei în jar aprins!
Vreau rugul dragostei nestins!
Vreau luminițe strălucind,
Prin Har măreț tot răspândind”

Aprinde inimi și trezește,
Ne miluiește, mântuiește!
Călăuzește-ne în iubire,
Ne ține Doamne în sfințire!

Salvarea adusă omenirii,
Jertfirea Dragostei, Iubirii!
Duceți! Vestiți și anunțați!
În trai sfânt oricând lucrați!

pastor Daniel Chereji

Azi e o zi importantă pentru Ianoş şi Andreea, ziua în care devin una în fața Domnului şi primesc binecuvântarea Lui! Iar pentru
că ei sunt frații noştri în Hristos, e sărbătoare
şi pentru noi. Ne bucurăm pentru ei şi pentru
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Cules de Mihaela Ghiman

faptul că putem fi alături de ei ca astfel să se
simtă iubiți şi sprijiniți într-unul din cele mai
importante momente din viața lor.
Pentru noi ca biserică, ei sunt un exemplu
prin zelul lor pentru slujire şi trăirea cu
Dumnezeu şi ne rugăm ca aceste lucruri să
fie mereu prezente în familia lor. Ne rugăm
ca fața Domnului să strălucească peste ei, El
să se îngrijească de toate nevoile lor şi să fie
Domnul şi Stăpânul familiei lor.
Ianoş şi Andreea, fie ca Domnul să vă binecuvânteze din plin! Ne bucurăm să vă avem
în mijlocul nostru, că putem fi părtași la bucuria voastră şi dorim ca această zi să fie plină de binecuvântare!
Roxana Tentiș
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