inconfundabilã; dacã îþi alunecã privirile
asupra unei panseluþe catifelate ºi
zâmbitoare, sau dacã cu o mângâiere
atingi clopoþelul firav al ghiocelului ºi-þi
colorezi o clipã privirea în movul intens
al brânduºei, respiraþia þi se taie o
secundã ºi zici mulþumit: Iatã o zi
frumoasã!
Ce mult depindem noi de ceea ce
ne înconjoarã, cum ne sunt influenþate
trãirile ºi atitudinile, ce uºor ne
schimbãm bispoziþia. De fapt, semãnãm
ºi noi cu florile ce ne sunt atât de dragi; o
adiere prea puternicã ne poate dãrâma,
sau o razã prea fierbinte ne usucã.
ªtim noi un loc în care ne simþim
ocrotiþi, parcã avem rãdãcini acolo ºi
ochii ni se pierd în albastrul seninului cu
dor ºi cu nerãbdare pânã la înãlþimea
tronului alb de unde se revarsã strãlucirea
Maiestãþii Sale, Regele, Domnul nostru.
La poala crucii Lui e salvarea noastrã,
lumina rãspânditã e tãria noastrã ºi rãnile
Mielului divin înseamnã tãmãduire
pentru omenirea bolnavã ºi în agonie.
De-am strânge toate buchetele
primãverii ºi în semn de mulþumire le-am
aºeza la poala crucii Lui, ar fi o picãturã
atât der neînsemnatã faþã de ceea ce
datorãm. De fapt, noi, copiii Lui, vrem saducem la crucea Domnului Isus toate
inimile în mãnunchi. Mulþumirea noastrã
se înalþã în permanenþã ºi vrem sã onsoþim cu o predare deplinã:
Da, ia-mi tot, Doamne,
Da, ia-mi tot Doamne
Ia-mi fiinþa mea întreagã cu bucurie.

STUDIU BIBLIC:
Romani 5:12-21 Principiul
reprezentãrii în moarte ºi înviaþã.
ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - Sedinþã de Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri - ora 17 - Clubul pentru copii
AwanaDuminicã - ora 930 Catichezã - în
vederea pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica

ALTE ANUNÞURI: ªcoala Prorocilor
va avea primele cursuri în 11,12 aprilie.
Vã rugãm sã vã înscrieþi la fratele pastor
Sunt aºteptaþi toþi cei care lucreazã cu
Evanghelia ºi cei care doresc sã se
pregãteascã temeinic pentru cunoaºterea
Cuvântului lui Dumnezeu

Motive de rugãciune:
-Mulþumim Domnului pentru victoria
obþinutã prin trecerea în proprietatea
bisericii Biruinþa a terenului pe care este
amplasatã clãdirea. În urma ºedinþei de
consiliu din ziua de joi, 28 februarie, s-a
aprobat cererea noastrã de atribuire
definitivã ºi în mod gratuit a terenului pe
care s-a construit clãdirea Bisericii
Biruinþa. Slãvit sã fie Domnul!
-la început de lunã Martie, ne rugãm
pentru toate surorile din biserica noastrã
ca Domnul sã le binecuvinteze cu
sãnãtate, pace, cu putere ca sã fie canale
ale binecuvântãrii pentru familiile lor,
pentru bisericã ºi societate.

Camelia Sabãu
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URMEAZÃ-L, ORICUM!
„Ei erau pe drum ºi se suiau la Ierusalim; ºi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau
tulburaþi, ºi mergeau îngroziþi dupã El. Isus a luat iarãºi la El pe cei doisprezece ºi
a început sã le vorbeascã despre lucrurile care aveau sã I se întâmple. „Iatã”, a zis
El, „ne suim la Ierusalim, ºi Fiul omului va fi dat în mâinile preoþilor celor mai de
seamã ºi cãrturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte, ºi-L vor da în mâinile Neamurilor,
care îºi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa ºi-L vor omorî; dar,
dupã trei zile, va învia.”“ (Marcu 10:32-34)

A

fost uºor pentru ucenici sã-L urmeze pe Domnul Isus atâta vreme cât le-a
înmulþit pâinile ºi peºtii. De aceastã datã însã, ucenicii mergeau îngroziþi ºi
tulburaþi în urma Mântuitorului, pentru cã acesta nu-i conducea nici la nuntã,
nici la vreun ospãþ, ci spre Ierusalim, unde avea sã pãtimeascã ºi sã moarã. Domnul Isus
ºtia exact prin ce avea sã treacã. ªtia cã va fi prins, condamnat, batjocorit, bãtut cu
nuiele, scuipat ºi în final rãstignit. Însã ºtia de asemenea cã dupã trei zile va învia.
Tocmai de aceea, El nu S-a ferit sã le prezinte ucenicilor Sãi tot drumul suferinþei pe
care avea sã-L parcurgã. Starea de spirit a ucenicilor nu era nici pe departe cea mai
strãlucitã. Totuºi ei îl urmau pe Isus. Erau tulburaþi ºi îngroziþi dar cu toate acestea
mergeau în urma Lui.
Indiferent de stãrile prin care trecem, trebuie sã mergem pe urmele Domnului.
Indiferent unde duc paºii Lui, fie cã trec prin vãi adânci sau pe culmile înalte, trebuie sã
mergem pe urmele Lui. Nu lãsa ca tulburarea ºi frãmântãrile tale sã te opreascã sã-L mai
urmezi pe Isus. Unii considerã cã atunci când sunt tulburaþi ºi frãmântaþi trebuie sã se
retragã, sã stea deoparte, sã mediteze încotro sã o apuce. Ori tocmai atunci trebuie sã ne
þinem mai mult de Isus. Sentimentele noastre ºi împrejurãrile prin care trecem sunt
schimbãtoare, noi trebuie sã-L urmãm oricum.
Drumul urmãrii Domnului Isus nu este întotdeauna drumul înmulþirii pâinilor
ºi peºtilor, nu este întotdeauna drumul semnelor ºi minunilor. Uneori este ºi drumul
suferinþei ºi al batjocurii. Perspectiva suferinþei ne poate tulbura ºi îngrozi, însã nu are
voie sã ne facã sã dãm înapoi. Odatã ce ai pornit pe urmele Domnului Isus, urmeazã-L
1

mai întâi sã mergem la sursa bunãtãþii, la
Cel care este bunãtatea întruchipatã, la
Bunul nostru Dumnezeu. :"Iar bunãtatea
Ta este aºa de mare!" "Bunãtatea Ta þine
în veci". Asa I se adreseazã psalmistul
David lui Dumnezeu. ªi sã nu uitãm de
asemenea cã bunãtatea este una dintre
roadele Duhului Sfânt. Aºa putem sã fim
cu adevãrat buni, fãrã ca bunãtatea
noastrã sã fie condiþionatã de
circumstanþe dacã, nemulþumiþi de
"bunãtatea" noastrã umanã, o acceptãm
pe cea care ne-o oferã cu mare dragoste
Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt. Nu e
spre cer altã cale, decât Isus Christos, cel
mai bun om care a trãit vreodatã pe
pãmântul acesta. Cel mai bun pentru cã
era de fapt Dumnezeu întrupat.
Roxana Veronescu

oricum. Urmeazã-L indiferent de
circumstanþele prin care treci în acele
momente. Urmeazã-L indiferent de
sentimentele ºi stãrile tale sufleteºti.
Urmeazã-L ºi dacã vine vremea
suferinþelor, batjocurii sau condamnãrii.
Urmeazã-L ºi când alþii înceteazã sã mai
umble cu Domnul, întorcându-I spatele.
Urmeazã-L oricum. ªi când este greu, ba
chiar atunci când ºtii cã urmeazã
moartea. Pentru cã nu acesta este finalul,
finalul aduce învierea.
pastor Daniel Chereji
Gânduri despre bunãtate
"Ceea ce face farmecul unui om,
este bunãtatea lui", aºa ne spune Sfânta
Carte. Deci nu personalitatea
atrãgãtoare, nu frumuseþea fizicã, ci cea
lãuntricã. Dar ce înseamnã a fi bun? Un
posibil rãspuns pare frumos formulat de
cãtre celebrul scriitor Oscar Wilde: "A fi
bun înseamnã a fi în armonie cu tine
însuþi". Într-adevãr, la nivel uman, dacã
existã echilibru în fiinþa noastrã, între
trup ºi suflet, între minte ºi simþire, dacã
ducem o viaþã sãnãtoasã ºi echilibratã, ne
simþim foarte bine ºi fericiþi, iar cei din
jur au ºansa sã vadã acte de bunãtate din
partea noastrã. Aºadar, la nivelul nostru
terestru, uman, bunãtatea pare a fi
condiþionatã de situaþiile prin care
trecem. Când suntem supãraþi,
nedreptãþiþi, persecutaþi, firea
omeneascã ne poate împinge spre
revoltã, ranchiunã, ºi alte reacþii negative
ce nu par sã mai aibã nimic de-a face cu
bunãtatea.
Totuºi, putem fi buni tot timpul?
ªi dacã da, cum? Rãspunsul pare mai
mult decât evident. Pentru a avea
bunãtate în suflet, pentru a o pãstra ºi
preþui ca pe o comoarã de preþ, trebuie

Primãvara vieþii
Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apã vie (Ioan 7:38)
Fiecare etapã din viaþã îºi are
farmecul ei, la fel este ºi cu anotimpurile.
Primãvara poartã cu ea minunatul spirit
al vieþii. Natura renaºte dupã frigul iernii,
crengile copacilor încep sã
înmugureascã, pasãrelele încep sã îºi
cânte operele de laudã pentru Creator.
Soarele petrece mai mult alaturi de noi
mângâindu-ne cu razele sale din ce în ce
mai calde. Dacã natura se supune lucrãrii
regeneratoare a Creatorului ar trebui ca ºi
noi sã lãsãm tot mai mult viaþa Domnului
Isus sã ne pãtrundã, sã ne umple fiinþa, sã
ne transforme. Dacã înainte din gura
noastrã curgeau râuri de moarte prin
gânduri, vorbe ºi fapte murdare, acum,
prin Isus Cristos, inima regeneratã poate
face sã tâºneascã râuri de viaþã. Râuri de
apã vie ar trebui sã curgã mereu din
inimile celor care am crezut în Domnul
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Isus în aºa fel încât toþi cei care se
întâlnesc cu noi sã soarbã cu plãcere din
izvoarele proaspete ale vieþii din
Dumnezeu. Cu ce te umpli, aceea vei
oferi celor din jur. Cu cât stai mai
aproape de Isus Cristos, cu atât vei putea
oferi ape mai proaspete celor însetaþi.
Dacã Dumnezeu poate aduce la viaþã
natura, cu atât mai mult doreºte ºi poate
sã aducã la viaþã sufletele care zac în
moartea pãcatului. El este Cel care poate
oferi ºi azi viaþã oricãrui om care vine la
El cu credinþã. Nouã nu ne rãmâne decât
sã cerem ca viaþa Sa sã inunde vieþile
noastre ºi sã ne învioreze.
Nicu Lãcãtuº

perfectã, în care tu sã trãieºti (Geneza
2:8), dar tu nu ai ascultat, te-ai razvrãtit,
ai cârtit împotriva Lui, ai nesocotit
bunãtatea Lui. Cu toate acestea, El nu ªia întors faþa de la tine: a venit din cer, a
trãit ca tine ºi, ca sã vezi cã El este plin de
o bunãtate absolutã, te-a absolvit de
orice vinã, murind în locul tãu. Cât a trãit
pe pãmânt þi-a trasat calea, þi-a netezit-o,
þi-a dat sfaturi, îndemnuri, þi-a spus cum
sã trãieºti ca ºi copil al Sãu (Coloseni
3:1, Romani 12:17), cã adicã sã dai
dovadã de bunãtate 1 Tes. 1:11 ºi ca sã
poþi face toate astea þi-a trimis ºi o putere
de sus, Duhul Sfânt, care sã fie
întotdeauna cu tine Luca 24:49. ªi nu Sa oprit aici cu bunãtatea: þi-a pregãtit o
rãsplatã.
Aºa cã acum întreabã-te dacã
meritã sau nu sã dai dovadã de bunãtate
în tot ceea faci, þinând cont cã
Dumnezeu a fãcut-o înaintea ta. Credemã cã te vei simþi minunat când
Dumnezeu te va considera fermecãtor,
datoritã bunãtãþii de care vei da dovadã.
Fii bun… meritã!
Raluca Andreicuþ

Fii bun… fermecãtor
„ceea ce face farmecul unui om este
bunãtatea lui..” (Proverbe 19:22)
Þi s-a întâmplat sã auzi sau sã
vrei sã auzi „Eºti ferecãtor, Eºti
fermecãtoare”? Sau poate faci o mulþime
de lucruri pentru a deveni fermecãtor în
ochii celor din jurul tãu ºi apoi sã te simþi
bine când ceilalþi observã aceste lucruri.
Dar te-ai întrebat ce trebuie sã
faci ca sã fii fermecãtor în ochii lui
Dumnezeu? Nimic mai simplu: sã fii bun
Proverbe 19:22. Acum poate tu o sã zici
cã oricum eºti fermecãtor ºi cã nu ai de ce
sã fii bun sau mai bun n-ai de ce sã dai
dovadã de bunãtate, dar datoritã faptului
cã eºti creaþia supremã al lui Dumnezeu,
care este Bun ºi tu trebuie sã dai dovadã
de acest lucru.
Dumnezeu, în tot ce a fãcut
pentru tine a dat dovadã de bunãtate
nemãrginitã: te-a creat superior tuturor
celorlalte vieþuitoare, dându-þi chipul
Sãu (Geneza 1:26), a creat o lume

Gânduri de primãvarã
Cãci Domnul Dumnezeu este un soare
ºi un scut, Domnul dã îndurare ºi slavã,
ºi nu lipseºte de nici un bine pe cei ce
duc o viaþã fãrã prihanã. Psalmi 84:11
Când dimineaþa începe cu o razã
blândã de soare, parcã toatã ziua e altfel.
Lumina ºi strãlucirea soarelui e
dãtãtoare de viaþã ºi în suflet simþi cã eºti
împlinit, trãieºti într-o stare de bine ºi
mulþumire. ªi dacã ajungi sã priveºti un
decor din care cupele perfecte de lalele
îþi transmit prospeþime, sau
lãcrimioarele îºi împrãºtie mireasma
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