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Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.

pag. 3 Motive de rugăciune
pag. 6 Pagina copiilor

Dezlegare din numărul trecut

AFEC
BAHURIM
BASAN
BETEL
CABUL
EDOM
GABAON
HOREB
MEGHIDO
SIDON

DIN CUPRINS:

(2 Timotei 1:7)

CHINTESENŢA
CREDINŢEI
„Nădăjduind împotriva oricărei
nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns
tatăl multor neamuri.” (Romani 4:18)
Consider că cea mai pură exprimare
care poate să definească esenţa credinţei
este cuprinsă în aceste patru cuvinte
magnifice: „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi”.
Desigur, afirmaţia capătă valoare incomensurabilă, atunci când este interpre-

tată şi înţeleasă în contextul ei original,
tocmai datorită faptului că dacă vorbim
despre credinţa mântuitoare, aceasta are
substanţă numai când este legată de
Dumnezeu.
Descrierea aceasta desăvârşită a credinţei, apare în legătură cu episodul dramatic din viaţa patriarhului Avraam, în
care, pe când acesta avea vârsta de nouăzeci şi nouă de ani, Dumnezeu Îi face
promisiunea că soţia lui, şi ea foarte înaintată în vârstă, îi va dărui un fiu.
Orice om obişnuit ar fi luat drept glumă
afirmaţia lui Dumnezeu, chiar şi cunoscând faptul că Dumnezeu nu glumeşte.
Oricine, în afară de Avraam, pentru
că acesta a crezut fără nici Continuare pag. 2
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Scriptura. Credinţa lui Avraam este
credinţa care nădăjduieşte împotriva
oricărei nădejdi.
În primul rând, acest lucru este valabil în privinţa mântuirii de păcate
şi a căpătării din partea lui Dumnezeu, a statutului de oameni neprihăniţi.
Adică, este nevoie să acceptăm că nu
există absolut nici un motiv legat de noi
înşine pentru care Dumnezeu ne-ar declara neprihăniţi, numai şi numai credinţa că El l-a înviat din morţi pe Fiul
Său, Isus Cristos, care a murit din cauza
păcatelor noastre, dar a fost înviat datorită neprihănirii Sale, considerându-ne
astfel, neprihăniţi.
De aceea credinţa aceasta „i-a fost
socotită ca neprihănire.” Dar nu numai
pentru el este scris că „i-a fost socotită
ca neprihănire”; ci este scris şi pentru
noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a
înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul
nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină
că am fost socotiţi neprihăniţi. (Romani
4:22-25)
Aceasta este chintesenţa credinţei
după voia lui Dumnezeu şi El nu Îşi va
coborî niciodată standardele. Dar felul
acesta de credinţă nu este valabil numai
în cazul mântuirii şi a primirii statutului
de neprihăniţi, ci se aplică la fiecare
situaţie a umblării noastre în relaţie cu
El.
Prin urmare, în dependenţă deplină de
Domnul, în ciuda oricăror împrejurări,
fie ele chiar imposibile din perspectivă
umană, vreau să cred, dând slavă lui
Dumnezeu, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

cea mai mică îndoială, că Dumnezeu va
împlini ceea ce a promis.
Tocmai de aceea, el a dat slavă lui
Dumnezeu, încredinţat pe deplin că
făgăduinţa se va materializa exact aşa
cum a spus Domnul.
Evident, este nevoie să menţionăm că
Avraam nu avea nici un motiv legat de
propria persoană sau în ceea ce o privea
pe soţia lui, pentru a crede. Ca să nu existe nici un dubiu în această privinţă,
Scriptura evidenţiază vârsta lui Avraam,
cât şi mirarea Sarei la auzirea acelei
promisiuni extraordinare, deoarece ştia
foarte bine că ceasul ei biologic trecuse
demult de timpul conceperii.
Ei bine, în astfel de circumstanţe, Avraam a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi. Singurul element care a născut în
el sămânţa credinţei a fost promisiunea
lui Dumnezeu. Patriarhul a putut crede,
dând slavă lui Dumnezeu, ca şi cum
făgăduinţa s-ar fi şi împlinit deja, numai
şi numai datorită lui Dumnezeu.
Avraam a cunoscut persoana şi caracterul perfect al lui Dumnezeu, de aceea,
fără să ţină cont de împrejurările în totalitate potrivnice, fără să ia în considerare faptul că în ceea ce-l privea pe el
sau pe soţia lui, nu exista nici un motiv
care să-l determine să creadă, pur şi
simplu, el a crezut, ancorându-şi credinţa în Domnul.
Mărturisesc că uneori sunt străbătut de
un adânc sentiment de ruşine când îmi
compar credinţa cu cea a lui Avraam.
Alături de ceilalţi, m-am obişnuit să
trăiesc, declarându-mi credinţa în Dumnezeu, dar totuşi legat de lucruri pe care
le pot controla şi pe care mă pot bizui,
pentru ca acestea să îmi hrănească ceea
ce numim în mod greşit „credinţă”.
Realitatea este că o asemenea credinţă,
nu este credinţa despre care vorbeşte

„Cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” Marta rostește acest adevăr într-un
moment în care ucenicii îL părăseau neînțelegându-i vorbirea, apostolii erau
destul de derutați, unul pregătindu-se să-L
vândă. Mulțumesc Domnului pentru astfel de femei credincioase. Mântuirea a
intrat în casa noastră printr-o femeie credincioasă, pe numele ei Florica Miclăuș.
Sora mea scumpă, mama mea spirituală,
dacă citiți aceste rânduri, vă amintesc că
voi rămâne profund recunoscător Domnului pentru râvna dumneavoastră. Ați
fost lângă familia noastră la toate momentele importante. Atunci când mi-ați
citit dezamăgirea de a fi ratat plecarea în
tabăra care mi-a schimbat viața, mi-ați
bătut la ușă și în câteva ore eram acolo.
Îmi amintesc așa de bine când am ales
un lucru nepotrivit în viața mea. A fost
suficient să vă văd privirea și să înțeleg
că trebuie să îndrept totul. Mulțumesc
„Iată-ne în data de 4 Martie, nici 1, nici
8, ci 4. O zi perfectă, pentru că este ziua
dumneavoastră, a femeilor, o SĂRBĂTOARE de altfel, ca fiecare zi.
Nu aveți nevoie de o zi notată în calendar cu roșu ca să vă simțiți MAI iubite,
sau MAI pline de viață, ci fiecare clipă,
moment reprezintă o sărbătoare. Ce am
făcut noi oamenii de-alungul timpului,
am redus aceste zile de bucurie în niște
simple date din calendar, și am uitat să
ne trăim viața așa cum am primit-o de la
TATA. Când mă gândesc la termenul de
FEMEIE, îmi vine în minte primul cuvânt rostit… MAMA. Un cuvânt cu atât
de multă viață în el, cu atât de multă
substanță, un următor atribut al cuvântului FEMEIE este cel de soție, de ajutor
potrivit, sau cel de bunică (cea care ne
legăna pe brațe sau ne alinta), sau de
soră. Consider că acest cuvânt este insu-

din suflet! Scumpa mea Erika, nu știu
cum au trecut anii, cum din copii la mama acasă te văd o soție și mămică implicată și preocupată, așa cum erai cu frățiorul tău odinioară. Te iubesc! Sunt atâtea femei frumoase care mi-au marcat
umblarea în viața de credință dar nu pot
să nu rămân la cea din trupul căreia am
primit viața. Fiecare prim ghiocel mă
face negreșit să te sun să îți amintesc că
te iubesc. Prima rază caldă de primăvară
îmi amintește de gingășia ta, iar mireasma anotimpului mă duce cu gândul la
dragostea ta necondiționată și la grija ta
pentru noi toți. Și pentru că azi, 2 martie,
îți numărăm anii scumpa noastră, nu ca
să îți amintim că trec ci ca să mulțumim
Domnului că încă ne îngăduie să ne
bucurăm de ei, îți dorim din toată inima
la mulți ani cu Domnul și în El.
O primăvară frumoasă tuturor surorilor bisericii Biruința!
Ștefan Vas

ficient ca să înglobeze toate caracteristicile și atributele cu, care Dumnezeu v-a
binecuvântat.
Închei prin a vă mai spune un singur
lucru: Dumnezeu a ales să ne binecuvinteze viața (bărbaților) cu dumneavoastră, și îi suntem mulțumitori pentru aceasta.”
Marius-Dănuț Buruian
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RUGĂ
La poala crucii Tale
Aplecu-mi ochii mei
Şi nu-ndrăznesc, o, Doamne,
Ca să-i ridic spre-ai Tăi.

Am auzit de Tine
Samaritean milos,
Că vindeci orice rană
Şi speli pe păcătos.

Că sunt un biet nevrednic
Trudit și obosit,
Povara de păcate
Ce greu m-a copleşit,

I-asiguri veşnicia
În cer la dreapta Ta,
Crezând în jertfa-Ţi sfântă
Îi speli de vina grea.

A şters ce-i bun din mine
Şi m-a lăsat zdrobit,
Gol, singur și nevrednic,
De lume părăsit.

Şi-acum, smerit stăpâne,
Mă plec îngenunchiat
Recunoscând în Tine
Pe Mielul junghiat

Şi-n lunga-mi pribegie
Pe unde-am colindat,
Căutând mereu vreun sprijin
Sau leac pentru păcat,

Îţi mulţumesc că-n schimbul
Poverii ce-am purtat
Mi-ai dat atâta pace
Şi harul Tău bogat.
Valentin Popovici

Rugaţi-vă pentru:
- servicii divine înălţătoare în care să fie onorat numele Domnului
- o închinare centrată
pe Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt
- prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul
adunării
- surorile din biserica noastră
- familiile din biserica noastră, să aibă izbândă în viaţa de zi cu zi;
- familiile creştine din lumea întreagă să rămână tari în credinţă;
- pastorul bisericii şi familia lui;
- comitetul bisericii;
- fiecare lucrare din biserică;
- cei bolnavi din biserică;
4

- copiii, tinerii bisericii să fie păziţi
de influenţa celui rău;
- învăţătorii de copii
- musafirii Casei Domnului
- să fie primiţi bine
- să înţeleagă Cuvântul
- să fie cercetaţi de Duhul Sfânt
- să se pocăiască
- să revină cu plăcere
- să nu fim ascultători uituci
- cei care vin astăzi aici să plece schimbaţi
- zădărnicirea planurilor Diavolului
- paza şi ocrotirea Casei Domnului
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Femeia... este cea mai complexă ființă
de pe pământ. Cea mai bună și onestă
definiție pe care am putut-o nutri. Bărbaților, noi am fost depășiți de mult timp
încoace. Mai precis, de la Creație!
Îmi place să duc discuția aceasta într-o
direcție personală, sunteți o familie pentru mine și vreau să împărtășesc experiențele liber. Am să mă rezum doar la
câteva nume și o categorie de vârsta, undeva în preadolescență.
Dacă mă uit în trecut la evoluția mea
spirituală, în cadrul bisericii, pastorul
Daniel ca și lider spiritual pentru mine
a venit abia după ce am trecut pe la
școala duminicală a soției dânsului, Mihaela, apoi nu pot uita de Aurelia, Sanda
și Gina care au continuat ceea ce a fost
început și mă bucur mult că au fost toate
prezente în evoluția mea spirituală. S-au

folosit de nenumărate modalități ingenioase, jocuri, întrebări, care m-au făcut
curios și dornic de a cunoaște mai mult
din creștinism.
Un gând de recunoștință îmi vine în
minte pentru fiecare femeie din biserică.
Ca sfaturile și experiența unei bunici, ca
protecția și cunoașterea insuflată de o
mamă nu se compară nimic. Dacă eu am
ajuns astăzi cine sunt, cu siguranță ați
avut și dumneavoastră, dragi surori, o
amprentă pusă acolo în evoluția mea ca
persoană și vă respect și, mai mult, vă
iubesc!
Este perioada dumneavoastră, vă doresc să fiți înconjurate de multă dragoste! Fiți binecuvântate!

Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi
sunt încredinţat că şi în tine. (2 Timotei 1:5)
De-a lungul timpului, diferite personaje feminine au avut influențe majore
asupra personajelor biblice, dar cele care
par să iasă întotdeauna în evidență sunt
mamele.
La fel ca și în versetul de mai sus, pot
să mă bucur și eu de o linie a credinței
care a traversat generațiile și a ajuns până la mine. Dumnezeu a pus și în viața
mea personaje feminine care au avut o
mare influență în ceea ce am devenit, în
special o mamă care în cele mai grele
încercări a hotărât să își țină copiii aproape și să se apropie de un Dumnezeu

pe care prea puțin îl știa dar care însă
știa totul despre ea și tot ce avea să
devină.
Nimic nu pare a fi prea greu pentru
Dumnezeul nostru, planul Lui depășește
imaginația noastră și cuprinde generație
după generație, iar dacă în acest plan s-a
folosit și de mama mea, nu pot decât să
fiu profund recunoscător atât pentru harul Lui cât și pentru cea care este începutul credinței din familia mea.
Probabil că este cel mai potrivit moment să le onorăm pe mamele noastre,
oameni simpli dar oameni ai Domnului,
și să mulțumim pentru exemplul lor care
ne-a convins că viața alături de Domnul
este cea mai bună alegere.

Paul Pop

Ionel Hotea
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