MULȚUMIRI PENTRU 2014 ȘI DORINȚE PENTRU 2015
ea ce voi face El să fie pe primul plan și
Încă un an a trecut în care Domnul neprezent în toate. Amin!
a purtat de grijă și ne-a binecuvântat
Silvia Zah
cum numai El știe. Îi mulțumesc Domnului că și în acest an a fost lângă mine
Îi mulțumesc Domnului pentru că și
și mi-a călăuzit pașii. Îi mulțumesc că
în acest an mi-a fost refugiu și ajutor.
anul care trece a fost mai special decât
Pentru anul care ne stă în față îmi doresc
toți ceilalți deoarece L-am simțit mult
ca acest verset, “El trebuie să crească,
mai aproape de mine și eu am fost mult
iar eu să mă micşorez.” Ioan 3:30, să
mai deschisă pentru El. Pentru anul în
fie tot mai mult o realitate în viața mea.
care intrăm îmi doresc să fiu tot lângă
Roxana Tentiș
Domnul, să Îl laud mai mult și în tot ce-

INTRÂND ÎN NOUL AN
Intrăm cu optimism în Noul An
Deplini încredințați de biruință
Cu hărnicie vom lucra în Lan
Să-ndeplinim a Cerului cerință.

Intrând în Noul An cântăm
Un imn ales de proslăvire
Și vrem, plenar, să ne-angajăm
S-aducem roade în slujire.

Privim ‘napoi să constatăm
Ce bun a fost cu noi, Păstorul
Și mulțumiri cu drag ‘nălțăm
Că s-a-ngrijit de-ntreg poporul.

Din nou vom înfrunta furtuni
Când vor izbi să ne doboare
Vom mai vedea multe minuni,
Vom birui chiar în cuptoare.

Rostim cu toți ”EBEN-EZER”
El ne-a însoțit fără-ncetare
Și-am depășit orice mister,
Ieșit-am din învolburare.

Pornim la drum îmbărbătați
De-acele revelații sfinte
Din nou vom fi orientați
De brațul Tău, o, drag Părinte.
George Cornici

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: Roxana Tentiș
Tehnoredactare: Dan Matei

4

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Serviciu de închinare
Joi
ora 10.00 Serviciu de închinare
Joi
ora 18.00 Serviciu de închinare
Duminică 4 ianuarie 2015
Duminică ora 10.00Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00Serviciu de închinare
”Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20b)
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EDITORIAL

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji

AI FOST
CREDINCIOS?
„Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob
bun şi credincios; ai fost credincios în
puţine lucruri, te voi pune peste multe
lucruri; intră în bucuria stăpânului
tău!”“
(Matei 25:21)
La capătul istoriei prezente, când lucrurile de acum îşi vor găsi sfârşitul, va
trebui să stăm cu toţii în faţa lui Dum-
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Mulțumiri pentru 2014 și
dorințe pentru 2015!
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Intrând în Noul An

„Nu te teme, căci Eu sunt
cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc,
tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijin cu dreapta
Mea biruitoare.” ”
(Isaia 41:10)

nezeu. Ca unii care am primit viaţa din
mâinile Sale, acela va fi momentul dramatic în care vom răspunde de felul în
care am trăit pe Pământ.
Dumnezeu va fi un evaluator drept,
astfel că indiferent de calificativul primit, acesta va ilustra cu acurateţe realitatea vieţii pe care am dus-o fiecare din
noi.
Scriptura ne spune că în timp ce,
în urma evaluării, unii Continuare pag. 2

despre lucru mare sau mic, indiferent
că mi-au fost încredinţate lucruri
multe sau puţine?
Cât de credincios am fost nu doar
faţă de Domnul, ci şi faţă de familie, faţă de biserică şi faţă de orice alt
lucru care implica asumarea mea personală?
Dacă lucrurile s-ar încheia aici, astfel încât să ajung acum direct înaintea
lui Dumnezeu, oare care ar fi calificativul meu?
Este numai harul lui Dumnezeu că în
dragostea, bunătatea şi mila Sa ne dă
prilejul să fim avertizaţi în vederea îndreptării grabnice din starea de necredincioşie.
De-acum vremea s-a scurtat, clipa
judecăţii este pe zi ce trece tot mai aproape. Odată cu sosirea acesteia, va
avea loc şi momentul evaluării felului
în care ne-am ştiut raporta la Isus Cristos.
Cu siguranţă că stând în faţa Lui, ne
dorim cu toţii să auzim în dreptul nostru: „Bine, rob bun şi credincios; ai
fost credincios…intră în bucuria stăpânului tău”.
Pentru ca lucrurile să decurgă într-adevăr aşa, să fim credincioşi astăzi în
vederea răsplătirii de atunci. „…Fii
credincios până la moarte, şi-ţi voi da
cununa vieţii.”“ (Apocalipsa 2:10)

Continuare din pag.1

vor primi un calificativ maxim, alţii vor
nevoiţi să primească îngroziţi sentinţa
unei condamnări veşnice.
Criteriul de evaluare va fi felul în care ne-am raportat faţă de Isus Cristos.
Chiar dacă evenimentele acesta par
pentru mulţi foarte îndepărtate, ele sunt
mai aproape decât ne putem imagina.
Indiferent că sunt aproape sau departe,
nu înseamnă că trebuie să aşteptăm impasibili momentele respective, fără să
încercăm să facem ceea ce trebuie.
Trecerea timpului ne oferă prilejul
deosebit de care ne putem folosi pentru
a ne cerceta viaţa. Omul înţelept nu va
aştepta ziua judecăţii ca să afle dacă a
fost credincios sau nu faţă de Domnul.
De aceea, la cumpăna dintre ani este
potrivit să ne oprim, examinându-ne fiecare viaţa.
Este important să facem acest lucru,
deoarece astăzi, încă lucrurile se mai
pot îndrepta dacă nu sunt aşa cum trebuie. Astăzi mai avem şansa cercetării,
a regretului şi a pocăinţei faţă de orice
n-a fost pe placul Domnului.
Oare i-am fost credincios Domnului? Am trăit în cuget şi în faptă aşa cum
îmi porunceşte El în Cuvântul Său? Am
ţinut cont de avertismentele nenumărate
prin care Duhul Domnului mă chema să
mă aşez într-o stare după voia Sa?
Am pus în slujba Lui, cu dăruire şi
fără rezerve, darurile şi talentele cu care
am fost înzestrat? Am îndeplinit cu credincioşie ceea ce mi-a fost dat în responsabilitate, indiferent că este vorba

pastor Daniel Chereji

~ Să trăim astfel ca cele trecute să nu fie niciodată mai
bune ca cele prezente sau viitoare ~
Sf. Vasile cel Mare
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Mulţumesc lui Dumnezeu pentru un
an minunat care se încheie. Mulţumesc
pentru ocrotirea Lui, pentru liniştea din
furtună, pentru că m-am simţit purtată
pe aripi de vultur în permanenţă. Sunt
recunoscătoare lui Dumnezeu pentru
dragostea ce mi-o poartă, dragoste pe
care doresc s-o răspândesc şi eu în jurul
meu. Îi mulţumesc că am o familie frumoasă, sunt înconjurată de prieteni minunaţi, sunt un om binecuvântat.
Pentru 2015 îmi doresc să fiu un creştin
tru tot ceea ce ne-a dat, și prin toate câte
adevărat, relevant în tot ceea ce face, îmi
ne-a lăsat să trecem în anul care se îndoresc să fiu lumină şi sare, să îndrum
cheie. A fost mereu de partea noastră și
oameni spre Dumnezeu prin viaţa mea,
în toate am simțit mâna Sa asupra noasvorbele şi faptele mele.
tră, chiar dacă noi nu am meritat El a
Aurelia Modoc
fost cu noi. În anul care vine dorim să
fim mereu în palma Sa, să trăim prin El
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru
și pentru El, iar noi ca familie să fim
modul minunat în care a lucrat în viața
ancorați în El - DUMNEZEU!
mea în anul 2014 și mai ales pentru DaIoan și Rodica Tincu
rius, care este un ajutor potrivit și o binecuvântare în viața mea! Îmi doresc în
Sunt mulțumitoare Domnului pentru
anul 2015, ca familie, să dăruim mai
protecția Sa în anul acesta, dar mai ales
mult pentru că știm că: "Sufletul binepentru binecuvântările care le-a revărsat
făcător va fi săturat, și cel ce udă pe
în viața mea (intrarea la facultate, loalții va fi udat și el."(Proverbe 11:25)
godna). Pentru anul viitor scopul meu,
Ema Pop
în ceea ce privește relația cu El, este de
a asculta mai atent, de a vorbi mai mult
Am multe motive pentru care să îi
cu Domnul și de a fi mai deschisă spre
mulțumesc Domnului, dar cea mai mare
a-mi împărtăși credința.
mulțumire este aceea că în anul 2014 am
Camelia Blidar
avut bucuria de a-L urma pe Domnul în
apa botezului. Îi mulțumesc pentru că
Cu ocazia Crăciunului ne-am amintit
m-a răscumpărat și m-a făcut copilul
cât de prețioși suntem în ochii lui DumSău.
nezeu, încât a dat pe unicul Său Fiu să
Pentru anul 2015 am multe dorințe,
vină în această lume pentru a ne salva
dar cea mai mare dintre ele este să îl urdin păcat și să avem viață veșnică (Ioan
mez pe Domnul mereu și să fac întot3:16). Domnul să ne ajute ca în anul ce
deauna voia Lui.
urmează să semănăm mai mult cu Isus
Amalia Matei
și să facem mereu voia Lui.
Liviu și Ramona Lăcătuș
Dorim să-I mulțumim Domnului pen-
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