Duminicã - ora 10 - Serviciu de
închinare
- ora 17 - Studiu biblic

Ai fost cu noi...
Ai fost cu noi când ape-adânci
Ne-au tulburat cãrarea...
ªi Te-am simþit cu noi ºi-atunci
Când liniºtit-ai marea.

ALTE ANUNÞURI:
*Biserica Biruinþa transmite tuturor
musafirilor prezenþi cu ocazia nunþii lui
Florin ºi Ana Maria, mult har ºi sfinte
binecuvântãri din partea lui Dumnezeu
prin Isus Cristos Domnul nostru!

Ai fost cu noi, ocrotitor,
Când speriaþi de valuri
Strigam spre cer dup-ajutor,
Doream senine maluri.
Ai mers alãturea de noi,
Mãrindu-ne tãria,
Prin vifor, fulgere ºi ploi,
Dând piept cu vijelia.

-în 19 ºi 20 septembrie încep cursurile la
ªcoala Prorocilor
-vineri ora 18 ºi sâmbãtã de la ora 9
-studenþii care nu ºi-au predat temele au
ocazia ca în aceastã sãpãtãmânã sã le
finalizeze
-avem nevoie de ajutorul surorilor la
bucãtãrie pentru sâmbãtã

ªi dac-am stat sub crucea grea,
Zdrobiþi, cu rãni amare,
A fost ca sã privim prin ea
Coroana-n depãrtare.
...

-odatã cu reînceperea anului ºcolar încep
ºi Grupele de copii(din 28 sept.) de la
bisericã
-pãrinþii sunt rugaþi sã îºi înscrie copiii la
grupe
-puteþi face lucrul acesta apelând la
învãþãtorii de copii: Aurelia Modoc,
Gina Olar, Sanda Ianoº ºi Mihaela
Chereji
-din aceastã toamnã va funcþiona ºi o
grupã de preºcolari

Ca sã vedem un cer senin
Ne-ai ridicat pe stâncã,
ªi preþul l-am plãtit din plin
Cu sfâºieri ºi muncã.
Dar am vãzut azurul clar
Al slãvilor senine,
Cetarea de mãrgãritar
A Celui care VINE!
Cules de Angela Loghin din volumul:
Poezii Valentin Popovici

STUDIU BIBLIC:
Cunoaºte-L pe Dumnezeu, ºi pãzirea
poruncilor Lui va fi o bucurie, nu o
povarã!
Deuteronom 1-5
Legea lui Dumnezeu este mãsura
Dumnezeului care a dat-o ºi deci meritã
a fi pãzitã.

ANUNÞURI:
Luni - ora 18 - Comitet
Marþi - ora 9 Grup de rugãciune
Miercuri - Repetiþie de cor
Joi ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - Clubul Awana
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VALORILE FAMILIEI
„Lot ºi-a ridicat ochii ºi a vãzut cã toatã Câmpia Iordanului era bine udatã
în întregime...Lot a locuit în cetãþile din Câmpie ºi ºi-a întins corturile pânã la
Sodoma. Oamenii din Sodoma erau rãi ºi afarã din cale de pãcãtoºi împotriva
Domnului”(Geneza 13:10,12-13)
Lot a considerat cã a fãcut o alegere excelentã atunci când pus în situaþia sã
aleagã, a preferat Câmpia Iordanului. Este adevãrat cã aceastã zonã era pe vremea
aceea unul dintre cele mai binecuvântate locuri de pe Pãmânt. Din nefericire, acel
teritoriu includea ºi...Sodoma. Lot s-a gândit cã face o alegere profitablã pentru
familia sa, asigurându-le prosperitatea materialã ºi confortul unui oraº modern.
Realitatea însã a fost cu totul alta. Spre nenorocirea lui ºi a familiei sale, spiritul
pãcãtos al Sodomei i-a cucerit întreaga familie. Trãind în Sodoma, soþia sa a fost
copleºitã de duhul Sodomei.iar când a avut ocazia sã-ºi scape viaþa, Dumnezeu
oferindu-le harul sã fugã, ea n-a fost în stare sã se salveze ci s-a întors sã priveascã
înapoi, acolo unde îºi lãsase inima. Deºi fetele lui Lot au reuºit sã scape din Sodoma,
n-a ieºit Sodoma din ele, pentru cã mintea lor a rãmas infectatã cu nelegiuirile de
acolo, iar când au avut ocazia le-au pus în practicã. Este adevãrat cã în final, Lot a
ajuns sã regrete amarnic alegerile proaste pe care le-a fãcut dar pentru familia lui deja
era prea târziu.
Strãduinþa de a asigura familiilor noastre confort, siguranþã ºi prosperitate
materialã este o dorinþã bunã. Însã de prea multe ori ne lãsãm prinºi în iureºul vremii ºi
odatã cu alergarea prin lume ne lãsãm vrãjiþi ºi de spiritul ei. Vremurile moderne ne-au
adus pe fiecare dintre noi tot mai aproape de „Sodoma”. În zilele noastre pãcatul s-a
extins atât de mult încât aproape oriunde ai merge dai de „Sodoma”. Aºa cã deºi trãim
în „Sodoma” suntem chemaþi sã nu lãsãm „Sodoma” sã locuiascã în noi.
Dacã inima noastrã va fi plinã de Duhul lui Dumnezeu atunci spiritul lumii nu
va putea sã se cuibãreascã în noi. Dacã vom ºti cã valorile spirituale sunt adevãratele
valori care trebuie cãutate iar preocupãrile noastre vor fi legate prioritar de cãutarea
Împãrãþiei lui Dumnezeu, vom primi pe deasupra ºi binecuvântãrile materiale
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cei ce plâng, sã nu uitãm cã totuºi plânsul
este ceva uman!
Negrean Elena

necesare iar noi ne vom pãstra curaþi de
duhul „Sodomei”.
Când bãrbatul ºi femeia îºi
clãdesc viaþa, cãsnicia ºi planurile de
viitor dupã tiparul divin, Dumnezeu le
dã garanþia binecuvântãrii Sale, iar ei se
scutesc singuri de dezastrul care-i
aºteaptã pe fii „Sodomei”. Suntem
chemaþi sã trãim în lume, dar nu ca
lumea. Cu lumea în jurul nstru dar nu
dupã valorile ei.
Dumnezeu sã ne ajute!
pastor Daniel Chereji

Alegem mereu
În fiecare zi suntem provocaþi
sau provocãm. De cele mai multe ori nu
suntem pregãtiþi sã facem alegerea
potrivitã când suntem provocaþi sã
alegem. Iar dacã am ales, întrebarea este:
am ales ce trebuia? Sã încercãm sã
alegem întotdeauna tot mai multã viatã ºi
nu în viaþã multe. Sã ne apropiem mai
mult de Domnul prin Cuvânt, prin
rugãciune ºi ascultare de El! Atunci cu
siguranþã în momentul în care suntem
provocaþi sã alegem, o vom face sigur
îndrumaþi de Domnul.
Am primit în viaþã o
responsabilitate provocatoarte, de a fi
copilul lui Dumnezeu, de a trãi cu
bucurie conform planului pe care El îl
are pentru fiecare din noi. Aºa cã haideþi
ca în locul lucrurilor urâte din lumea
aceasta, sã aducem frumuseþe, de a
îndulci amãrãciunea vieþii cu veselie ºi
optimism, de a-i încuraja pe unii sã
priveascã în sus, de a+i mângâia pe alþii
cu o inimã plinã de înþelegere, de a aduce
cunoaºtere ºi înþelepciune.
Dacã ne încredem pe deplin în
Domnul nostru, putem avea certitudinea
cã vom reuºi atunci când în viaþã vom
face alegeri, pentru cã vom fi îndrumaþi
de Cel care ne-a dat viaþa. Amin.
Pop Raluca

Plânsul
DA! Este normal sã plângem la
durerile ºi suferinþele care vin peste noi.
De multe ori vrem sã pãrem puternici ºi
facem acest lucru în ascuns, când nu ne
vede nimeni. Credinþa în Dumnezeu nu
desfinþeazã plânsul. Domnul Isus ne-a
spus sã plângem cu cei ce plâng. ªi
Domnul Isus a plâns la mormântul lui
Lazãr. Cu toate cã ºtim cã va veni o zia
învierii, moartea este ceva oribil.
Dumnezeu nu ne cere sã ne înãbuºim
lacrimile. Atunci sã nu ne pretindem noi,
unii altora, acest lucru, cãci „Plânsul îºi
are vremea lui ºi râsul îºi are vremea
lui”(Eclesiastru 3:4)
Mai sunt lacrimi cu care venim
înaintea mãreþiei lui Dumnezeu pentru
a-i cere milã ºi îndurare, pentru a-i cere
iertarea fãrãdelegilor noastre. Acestea
sunt lacrimile pocãinþei....”ªi Ezechia a
vãrsat multe lacrimi.”(2 Împãraþi 20:3)
Domnul sã ne ajute sã ne ajute sã
ne cãim tot mai mult ºi sã ne pocãim în
fiecare zi.
DA! Indiferent de lacrimi, fie
ale suferinþei, a pocãinþei sau a plânge cu
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Isus a murit pentru pãcatele
noastre, a fost înmormântat ºi a treia zi a
înviat dupã Scripturi. Dumnezeu ne-a
adus la viaþã împreunã cu El am murit,

am fost îngropaþi ºi am înviat împreunã
cu El aºa cum este scris. El a murit
pentru toþi, pentru ca cei ce trãiesc sã nu
mai trãiascã pentru ei. Mulþi ajung
numai pânã la Golgota, considerând cã
Isus a murit pentru pãcatele noastre. De
aceea ei nu scapã de pãcat. În Corinteni
15:17 „ªi dacã n-a înviat Hristos,
credinþa noastrã este zadarnicã, voi
sunteþi încã în pãcatele voastre” Deci
prin învierea lui Hristos Isus avem parte
de naºtere din nou. Prin înviere devenim
o fãpturã nouã înaintea lui Dumnezeu,
numai aceastã fãpturã nouã este plãcutã
Domnului nostru. Dumnezeu sã ne ajute
sã umblãm doar pe cãile Lui, ºtiind cã
partea noastrã de moºtenire este în cer cu
Împãratul Isus Cristos.
Leº Niculae

pentru cã n-am claxonat decât o datã
dupã nevastã-mea. Bucuria aceasta nu
mi-o poate strica, zic eu, cele douã
maºini parcate aiurea pe
trotuar...Începem. E ora 9 ºi deja 70%
din membri au ajuns. Cântãm cu
însufleþire aproape jumãtate din cei
prezenþi. Pânã la 10 ajung ºi restul ºi
suntem mai mulþi ºi e bine. Cineva se
joacã cu întrerupãtoarele dar nici asta nu
mã deranjeazã, câtã vreme e bucurie
înãuntru. Vine vremea studiului biblic.
Mã uit prin bãnci, la cor e agitaþie, se
vorbeºte cu palma pusã delicat la gurã,
câteva înghionteli, un râset înfundat.
Fratele P. butoneazã de zor celularul.
Sper sã nu-mi trimitã un SMS cã are o
cântare ca mai deunãzi. Soseºte clipa
colectei. Dupã ea trebuie sã predic. La
12 fãrã 20 mã gândesc cu optimism cã
doar de 5 ori s-a ieºit pe uºã afarã ºi dacã
privesc atent prin salã doar 2-3 dorm
deabinelea... Mã întreb în timp ce
predic: Ce revistã o citi fratele în bancã?
Sãmânþa adevãrului?...dar bine cã nu
doarme, zic. Mã apropiu de sfârºitul
predicii. Sper sã nu strice nimeni finalul.
Zadarnicã dorinþã. La fãrã 5 se duce la
cuier, îºi ia ºapca în cap, dã mâna cu
fraþii ºi pãrãseºte solemn biserica. Afarã
mai dã mâna cu alþi fraþi ce stãteau prin
curte ºi vorbeau de una, alta. Nu m-am
enervat pânã la sfârºitul programului,
când cineva m-a întrebat cu cât vând
termopanele din curte ºi de ce nu sunt
medicamente la farmacie....”
Domnul sã ne binecuvânteze cu
rãbdare, îndelungã rãbdare ºi
înþelepciune, ca sã ºtim cum sã ne
comportãm în Casa Domnului.
Marcela Giugiuman

Lecþia de îngãduinþã
Duminica trecutã am învãþat
aceastã lecþie. Poate stresul de fiecare zi,
poate lipsa de rãbdare, poate nervii
întinºi la maxim m-au fãcut sã-mi pierd
rãbdarea în timpul serviciului de
închinare de dimineaþã. Printre jucãrii
cãzute, suzete, ºuºoteli, chicoteli, chei,
telefoane silenþioase, am cedat ... ºi am
reacþionat, poate nepotrivit. Dupã
amiaza nu am avut puterea sã mai vin în
casa Domnului. Mã simþeam prost. ªi
totuºi am pornit o predicã descãrcatã de
pe net. A fost ca o cercetare pentru mine.
Încerc sã vã redau ce am auzit, în
speranþa cã ne va fi multora de folos.
Mie mi-a fost, cu prisosinþã.
„Filã de jurnal - Vladimir Pustan
...Am reuºit sã ajung la bisericã la fãrã
20. O dimineaþã cu soare ºi sunt vesel
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