Pace frati si surori! M-am bucurat
enorm de mult pentru ca astazi cand am
intrat pe net am avut un mesaj de la
Magdalena Chereji cu adresa
www.biruinta.ro. Am intrat sa vad si....
:surpriza! O surpriza foarte mare pt ca acest
site imi ofera in sfarsit ocazia sa vad ce se
mai intanpla si cum este biserica mea, de
care imi este asa de dor.Am ramas surprinsa
pt ca nu am stiut ca se face acest site.Dar
este o idee excelenta.Asa stim si noi, cei
plecati in strainatate ce se mai intampla in
biserica noastra si ce activitati se fac.Ma
bucur foarte mult pt ca am vzut si poze cu
biserica si cu fratii.Vreau sa ii salut pe
aceasta cale pe toti fratii din biserica si
Domnul sa va binecuvanteze!Imi este dor
sa zic poezii duminica sau sa cant cu grupul
de familii, de care imi este la fel de dor.Ma
bucur nespus de mult pt aceasta initiativa si
Domnul sa ii biecuvanteze pe toti cei care
au lucrat si lucreaza mai departe la acest
proiect minunat. Poate o sa vedem si
inregistrari din timpul programului!? Un
salut pt pastorul Daniel Chereji si domnul
sa il binecuvanteze si sa ii dea sanatate, lui
si familiei lui.Un salut calduros tuturor
sotiilor pe care Domnul le-a binecuvantat
cu un copil ( cele care sunt insarcinate
acuma).Va salutam de aici din Spania
Monica si Ovidiu Lacatus cu Psalmul 150.
AMIN!

ALTE ANUNÞURI:
Marþi 22 aprilie ora 17 la biserica noastrã
va avea loc un program special de tineret cu
tema: PROVOCAREA CRUCII. Un grup
de tineri din Cluj-Napoca vor susþine un
recital muzical iar fratele pastor Marius
Cruceru din Oradea va avea un mesaj
biblic.
PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR
BISERICII DIN SÃPTÃMÂNA MARE:
-joi ora 18 serviciu divin ºi Cina
Domnului
-vineri ora 18 serviciu divin
-duminicã ora 10 ºi ora 17
-luni ora 10 ºi ora 18

CONDOLEANÞE surorii Costea Cornelia
pentru pierderea fulgerãtoare a soþului drag
care a plecat dintre noi la vârsta de 44 de ani
Înmormântarea a avut loc ieri, în localitatea
Solomon din judeþul Sãlaj. Rugaþi-vã
pentru ca Domnul sã fie mângâierea ºi
sprijinul lui Cornelia.

STUDIU BIBLIC:
Romani 7:25-8:11
Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin
Isus Cristos, Domnul nostru!"
Pentru cã nicio împãrãþie dezbinatã
împotriva ei însãºi nu poate dãinui, atunci
când, din pricina pãcatului nemãrturisit,
Legea lui Dumnezeu este împotriva
noastrã, Duhul lui Dumnezeu pãstreazã
deschis pentru noi doar "serviciul de
urgenþã" al dovedirii vinovãþiei noastre,
pentru a ne aduce astfel sub Crucea lui
Cristos ºi în faþa scaunului îndurãrii
Marelui nostru Preot.

ANUNÞURI:
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 Awana
Duminicã - ora 930 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
ora 10- Învierea Domnului
ora 17 - Biserica
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DORINÞA FLORIILOR
„Domnule, am vrea sã-l vedem pe Isus”(Ioan 12:21)

C

ea mai frumoasã ºi plãcutã dorinþã omeneascã din ziua Floriilor a fost exprimatã
de niºte greci veniþi sã se închine la Ierusalim cu ocazia Paºtelor. Rugãmintea lor a
fost adresatã lui Filip, care era unul din cei doisprezece apostoli, fiind scurtã ºi
directã: „domnule, am vrea sã-l vedem pe Isus”. Este adevãrat cã odatã cu trecerea
veacurilor, dorinþele oamenilor au devenit tot mai mãrunte ºi golite de spiritualitate, dar
cu toate acestea încã existã mulþi oameni care în inima lor tânjesc dupã Dumnezeu.
Dorinþa rostitã la Florii strãbate timpul ºi ajunge pânã în zilele noastre, rãmânând
neschimbatã. Este o dorinþã care ne aduce pe noi creºtinii cu picioarele pe pãmânt. Dacã
avem impresia cã oamenii doresc sã ne vadã pe noi sau programele noastre, ori cântãrile
noastre, ori îmbrãcãmintea noastrã, sau tradiþia ºi formele noastre, ne înºelãm. Oamenii
au nevoie sã-l vadã pe Isus. Oamenii trebuie sã-l vadã pe Isus. Degeaba vãd la noi o
mulþime de lucruri bune ºi plãcute, dar dacã nu-l vãd pe Isus, nu le foloseºte la nimic.
Famenul etiopian s-a dus la Ierusalim cu gândul cã se va întâlni acolo cu Dumnezeu. Ar fi
vrut sã experimenteze prezenþa lui Dumnezeu ºi din nefericire n-a gãsit decât ziduri de
piatrã, tradiþii ºi forme reci, pentru cã Dumnezeu nu era acolo, dar mai degrabã s-a întâlnit
cu El pe un drum prãfuit, la întoarcerea spre casã, ajutat de un om simplu.
Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu regele Ezechia care a fost vindecat de Domnul în
chip miraculos. Când trimiºii împãratului Babilonului au venit sã-l felicite pentru
însãnãtoºirea lui, acesta cu inima plinã de mândrie le-a arãtat trimiºilor împãratului toate
bogãþiile lui: trezoreria, argintul, aurul, cosmeticele cele mai scumpe, depozitele de
armament, absolut totul, cu excepþia unui singur lucru: nu le-a vorbit nimic despre
Domnul, doar despre realizãrile sale.
Este obligatoriu sã ºtim cã atunci când interacþionãm cu oamenii din jur sau
atunci când aceºtia ne privesc, ei vor sã-l vadã pe Isus. Vor sã-l vadã pe Isus în viaþa
noastrã, în vorbele noastre, în preocupãrile noastre, vor sã-l vadã pe Isus în închinarea
noastrã, în predicile noastre, în slujirea noastrã. Biserica lui Cristos poate rãmâne curatã,
ascultãtoare ºi relevantã, dacã fiecare credincios trãieºte cu conºtienþa ºi
responsabilitatea cã oamenii care ne privesc vor sã-l vadã în noi pe Isus.
pastor Daniel Chereji
1

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim
Intrarea Domnului Isus în
Ierusalim nu este o zi obiºnuitã. Aceastã zi
este o celebrare a bucuriei, recunoºtinþei ºi
gratitudinii aduse Domnului Isus.
Întreagã cetatea Ierusalimului este
în fierbere! Zvonurile care circulã pe la
colþuri, unii care murmurã, pregãtirile
febrile..., dar iatã cã, aºteptarea a luat
sfârºit... întrucât Isus vine cãlare pe un
mãgãruº!
Este o zi încãrcatã de emoþie,
cuvintele nu pot traduce semnificaþia
acestei sãrbãtori iar feþele tuturor sunt
transfigurate de o bucurie negrãitã!
Fiecare... de la cel mai mic, pânã la cel mai
mare participã la acest eveniment: unii îºi
aºtern hainele în calea Lui iar alþii îl laudã
cu glas tare.(Luca 19:36-38)
Fãcând o paralelã în
contemporaneitate, nu pot sã nu mã-ntreb,
ce-i aducem noi în aceastã zi? Laudele
noastre? Angajamentele noastre de
rededicare?... Sunt doar vorbe dacã trãirea
noastrã este conformã cu a unui creºtin de
„second-hand”. Sã nu uitãm cã Isus vrea
totul de la noi: visele noastre, inima noastrã
cu toate frãmântãrile sale, viaþa noastrã aºa
cum este cu victorii, neputinþe ºi eºecuri.
(Romani 12:1). Sã-i încredinþãm aºadar
Lui totul!
Nu trebuie sã ne fie ruºine sã
venim înaintea Lui aºa cum suntem, El
cunoaºte într-adevãr profunzimile fiinþelor
noastre ºi ºtie ce este cel mai bun pentru
noi; chiar dacã noi adeseori Îl ignorãm, Îl
punem la colþ ºi-I dãruim un miez târziu de
noapte, dacã nu cãdem de obosealã,
„resturile” noastre de comunicare.
Nu ºtiu cât de aproape eºti de
„inima” Lui însã cred cu certitudine cã în
aceastã zi El ne poate înnoi ºi revigora
speranþa ºi credinþa.
Dacã faci parte dintre aceia care
sunt mai în vârstã, sau nu numai, ai obosit,
te chinuie singurãtatea, tânjeºti cu
disperare sã ajungi „ACASÃ”... iar acea zi 2

nu mai apare, ori trupul þi-e rãpus de boalã,
te-ai sãturat sã mai lupþi cu neputinþele tale
ºi þi-e lehamite de tot, ori treci pur ºi simplu
prin alt fel de încercãri, nu uita: El este azi
aici lângã tine, doreºte sã te ia de mânã ºi sãþi ºopteascã cã te iubeºte.
Ce-þi doresc pentru aceastã zi?...
este sã-L prinzi „de mânã”, sã-L þii bine ºi
sã-I dãruieºti întreaga ta fiinþã, cu toatã
dragostea, pânã la capãt.
ªi nu uita: cãci cu fiecare lacrimã,
cu fiecare strigãt de durere ori bucurie,
inimile noastre sunt mai aproape de cer.
Aºadar nu ne rãmâne altceva de fãcut decât
sã exclamãm: grãbeºte Doamne acea zi ºi
vino Doamne Isuse! Apocalipsa 22:17.
Claudia Hosu
Mã rog pentru iubire
Îþi mulþumesc Þie, Creator al
Universului, pentru darul vieþii pe care mi lai oferit. Îþi mulþumesc pentru cã mi-ai
oferit tot ceea ce am avut cu adevãrat
nevoie. Îþi mulþumesc pentru ºansa de a trãi
cele mai fericite clipe, când Te-am simþit
lângã mine; binecuvântãrile Tale au fost ºi
rãmân pentru mine convingerea cã mã
iubeºti, pentru cã Tu, Doamne, eºti
DRAGOSTE. Îþi mulþumesc pentru cã
trãieºti în fiinþa mea cu toatã iubirea Ta, cu
tot spiritul Tãu pur ºi nemãrginit, cu toatã
lumina Ta caldã ºi strãlucitoare.
Îþi mulþumesc pentru cã îmi
foloseºti cuvintele, ochii, inima, pentru aÞi împrãºtia iubirea oriunde aº merge. Te
iubesc pentru cã Tu mã iubeºti încã din
pântecele mamei, pentru cã eu sunt
minunata Ta creaturã ºi mã iubeºti ºi pe
mine aºa cum sunt. Ajutã-mã sã pãstrez
iubirea ºi pacea în inima mea ºi sã fac din
aceastã iubire, o nouã viaþã care sã-mi
permitã sã trãiesc aºa cum Îþi place Þie, în
IUBIRE ºi PACE tot restul vieþii mele.
AMIN.
Simion Mercea

întãriþi de Cuvântul lui Dumnezeu care
pãtrunde în conºtiinþa noastrã, ne bucurã
inima, lucreazã în noi ºi este într-un fel
aerul pe care îl respirãm. Poate cã dupã ce
am terminat de citit, nu am reþinut mare
lucru, sã nu ne înºelãm, pentru cã am
primit fãrã îndoialã o binecuvântare. În
cursul zilei sau cu un prilej neprevãzut,
Duhul lui Dumnezeu ne va aduce în
memorie ceea ce am crezut cã am uitat.
Duhul Sfânt vegheazã asupra
noastrã ºi asupra cuvântului primit ºi ne va
da mai multã plãcere sã meditãm asupra
Scripturii. Atunci suntem ca acel pom
plantat lângã râuri de apã, despre care
vorbeºte psalmistul: „El îºi dã roada la
vremea sa, frunzele sale nu se vestejesc ºi
tot ce începe duce la bun sfârºit”
(Psalmul1:3).
Ani Morar

Cum putem sã ne liniºtim inimile
ºi sufletele noastre atunci când avem
temeri, când ne simþim copleºiþi de
aºteptãri ºi provocãri?
Este bine sã nu ne luptãm singuri,
pentru cã îndoiala, temerea ºi îngrijorarea
aratã cã am luat poverile ºi grijile vieþii
asupra noastrã.
De aceea Domnul Isus ne spune în Isaia
41:10: „nu te teme de nimic cãci Eu sunt
cu tine, nu te uita cu îngrijorare cãci eu
sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc tot
Eu îþi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu
dreapta Mea biruitoare.”
Deci sã punem poverile noastre pe
Isus Cristos ºi sã cãdem pe genunchi în
rugãciune. Apoi, pe mãsurã ce facem cu
voioºie toate lucrurile care stau în puterea
noastrã, putem fi siguri cã Domnul va lucra
ºi toate se vor rezolva.
Vom avea parte de o bucurie mai mare în
viaþã pe mãsurã ce eliminãm pesimismul
adultului ºi-l înlocuim cu optimismul
caracteristic copilului lui Dumnezeu.
Optimismul este virtutea care ne
permite sã vedem mâna iubitoare a lui
Dumnezeu în detaliile vieþii noastre.
Domnul te va cãlãuzi neîncetat, îþi
va sãtura sufletul chiar în locuri fãrã apã, ºi
va da din nou putere mãdularelor tale; vei fi
ca o grãdinã bine udatã, ca un izvor ale
cãrui ape nu seacã. Amin.
Zâna Meþac
„Creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa
Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus
Hristos”
2 Petru 3:18
Citirea ºi meditaþia la Cuvântul lui
Dumnezeu sunt alimentul de bazã al vieþii
divine în noi. Dacã sufletul nu este hrãnit
prin orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu, se ofileºte ºi slãbeºte.
Citind Biblia, ne hrãnim sufletul ºi suntem
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Ziua bucuriei? Ziua cercetãrii?
Vedem aceastã zi ca pe o zi a
bucuriei, o zi în care Domnul Isus a fost
întâmpinat cu ramuri de finic ºi osanale.
Într-o mulþime entuziasmatã
Domnul Isus a plâns pentru cã iubea
cetatea, pentru cã ºtia viitorul cetãþii ce nu
cunoscuse „vremea cercetãrii.”
Noi ce plângem?
Noi ce iubim?
Domnul Isus a intrat în Templu ºi
a scos afarã pe cei ce fãceau negoþ. „Casa
Mea va fi o casã de rugãciune” (Luca
19:46). Casa Lui! Ce durere trebuie sã fi
simþiti Domnul Isus când a asemãnat-o cu
o peºterã de tâlhari.
În Casa Ta cum mã prezint?
În Casa Ta la ce gândesc?
În Casa Ta ce daruri aduc?
În Casa Ta eu cum veghez?
O! Dã-mi puteri Isuse scump
Ca sã pãºesc cu gând curat
Sã port în mine dor de cer
Sã Te aºtept neîncetat.
Rodica Paºca

