Dumnezeu are
nevoie de
tine!

P

entru a intra în Ierusalim, în săptămâna dinaintea răstignirii Sale,
Domnul Isus a ales un măgăruş
ca să-I servească ca mijloc de transport regal. Ucenicii Lui au fost instruiţi să spună:
„Domnul are trebuinţă de el” (Marcu 1
1:3). Este uimitor că Dumnezeu s-a folosit de un astfel de mijloc modest ca să-Şi
îndeplinească scopurile. Alexander MacLaren spune următoarele: „Cristos vine la
fiecare dintre noi într-un mod asemănător
şi, astfel, nu mai avem nicio scuză să-L refuzăm.”
Creatorul întregului univers, care are
un plan etern pentru fiecare din noi şi
doreşte ca noi să-L împlinim. Deşi este
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
(004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail:
contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Tipar: Tipografia NTD Baia Mare, bd. Traian 20/42
tel. 0262-222.064, 0732-124.728

4

Atotputernic şi nu are nevoie de nimeni,
El a decis să-Şi ducă ceea ce a plănuit la
îndeplinire prin nişte instrumente omeneşti modeste. Dacă nu ar fi fost aşa, ne-ar
fi luat la cer imediat după ce ne-a mântuit
prin harul Său.
Francisc de Assisi, ca răspuns la întrebarea cum reuşeşte să realizeze atât de
multe lucruri pentru Domnul, a spus că
Dumnezeu l-a ales căutând cel mai slab şi
neînsemnat om şi l-a chemat în slujba Sa
ştiind că va vedea că se foloseşte de el, tocmai pentru cât de neînsemnat este.
Poţi fi mic în ochii tăi, dar Dumnezeu
are nevoie de tine în lucrarea Sa!
Amalia Lupu

ANUNŢURI
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ÎMPĂRATUL
INIMILOR
pastor Daniel Chereji

“Când S-a apropiat de cetate şi a văzuto, Isus a plâns pentru ea şi a zis: „Dacă
ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi,
lucrurile care puteau să-ţi dea pacea!
Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.”
(Luca 19:41, 42)

ste evident că în ziua intrării
Domului Isus Ierusalim, atât
aşteptările Sale cât şi aşteptările
poporului au fost înşelate.
Şi Cristos dar şi evreii aveau anumite
aşteptări de la ceea ce putea să aducă acel
eveniment.
Pe când poporul aştepta doar un eliberator de sub jugul roman, Cristos aştepta să fie recunoscut şi primit ca şi un
eliberator de suflete.
Pentru că n-au înţeles acest lucru evreii au ratat şansa izbăvirii de sub robia
păcatului şi au trebuit să suporte amara
şi crunta experienţă a unei risipiri milenare.
Oare ce găseşte împăratul Isus când
vine în mijlocul nostru? Oare împlinim
noi aşteptările Împăratului sau ne vom
mulţumi cu aşteptările noastre mărunte,
refuzând cu încăpăţânare îndrăzneala
unor aşteptări pe măsura Împăratului care vine?
Oare vom pricepe suficient de limpede că faţă de sosirea Împăratului politeţea protocolară nu este Continuare pag. 2

Ce pot face eu de Florii

Amalia Matei

F

loriile… o sărbătoare aşteptată
de toţi creştinii. Atunci a intrat
Domnul Isus în Ierusalim. Îmi
imaginez lume multă, care-L aştepta pe
Domnul Isus cu ramuri de finic în mâini
şi strigau :
„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”.
Îşi aşterneau hainele pe jos, pe unde
avea să treacă Isus. Era o atmosferă de
sărbătoare.
Şi noi, creştinii de astăzi sărbătorim
plini de bucurie intrarea Domnului Isus
în Ierusalim. Eu nu pot să vin înaintea
Domnului Isus cu ramuri de finic şi nici
nu pot să-mi aştern hainele pe drum
înaintea Lui, dar pot să-I dau inima mea.
Pot să-mi predau viaţa în mâna Lui şi să
fiu ascultătoare de El. Pot de asemenea
să-L laud prin cântări, psalmi, poezii şi
versete din Sfânta Scriptură. Doresc să
fac acest lucru mereu, ca Domnul Isus să
se bucure de mine.
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cundem după acestea păstrându-ne inima pentru noi.
Câtă vreme ne vom comporta în acest fel, Împăratul Isus va fi la fel de
trist şi dezamăgit pentru că i-am înşelat
aşteptările.
Abia în clipa în care înţelegem că
nevoia noastră esenţială este salvarea de
păcat şi că singura persoană care poate să
ne mântuiască este Cristos Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că aşteptările noastre
împlinesc aşteptările Lui.
Atunci Împăratul Isus va intra triumfal
în inima noastră, curăţind-o de tot ce este
murdar şi spălând-o în sângele Său. Abia
atunci El va fi întâmpinat cum trebuie.
Pentru că Isus este Împăratul inimilor.

Continuare din pag. 1

suficientă? Ne vom da seama că limbajul
religios mieros, strigătele formale de
„Osana”, hainele noi şi scumpe îmbrăcate
mai degrabă în onoarea noastră şi nu în
cinstea Lui, frenezia trecătoare şi aparentul interes religios mânat mai degrabă de
instinct decât de inimă, nu sunt suficiente pentru a mulţumi aşteptările Împăratului?
Oare nu cumva toate aceste acţiuni
sunt gândite cu scopul de a ne eschiva de
la ceea ce ar trebui să facem cu adevărat?
Împăratul care vine nu poate fi păcălit
cu astfel de trucuri ieftine.
Pe El nu-l impresionează fastul, clădirile, vorbele, reţetele culinare, mulţimile,
mai ales atunci când încercăm să ne as-

Naomi Zaharie

Să stăpânească
bucuria şi azi !

D

e câteva zile privim cu plăcere cum natura se trezeşte
la viaţă. Din nou minunea
renaşterii ne surprinde. Soarele ne învăluie în razele lui arzătoare, ne zâmbeşte
dimineaţa printre frunzele copacilor,
mirosul ierbii crude şi parfumul florilor
ne înviorează simţurile. Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim mă duce
cu gândul la un nou început. Aşa cum
natura prinde viaţă, tot aşa şi sufletul
meu a fost regenerat de puterea miraculoasă a Domnului Isus. Tot ce a fost
fără culoare, amorţit şi indiferent la ce
se întâmpla în jur, a fremătat doar la
vestea că Isus, Domnul Domnilor, va
veni. Şi inima mea a vibrat, a prins viaţă, a simţit atingerea dumnezeiască, a
îmbrăcat straie de sărbătoare să-şi primească oaspetele cel mai de seamă. O
voi aşterne la picioarele Domnului şi
azi şi voi lăsa bucuria să stăpânească într-o eternă primăvară.

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim,
intrarea Lui în inima mea

D

eşi pentru atât de mulţi creştini, Floriile înseamnă aniversarea celor care au nume de
flori, această sărbătoare are de fapt o conotaţie deosebită, semnifică o revelaţie pentru
noi toţi deoarece Domnul Isus prin actul
Său a transmis un mesaj israeliţilor şi întregii lumi.
Însă, aş vrea să vă spun despre rolul pe
care acest eveniment îl deţine în viaţa mea.
Deseori, asemăn intrarea Domnului Isus
în Ierusalim cu ziua în care El a intrat în
inima mea.
Înainte ca Isus să mi se facă cunoscut,
să-şi descopere identitatea Lui plină de iubire, de dăruire, de toleranţă şi răbdare faţă
de mine, nu am ştiut cu adevărat cine e El, la
fel ca mulţi dintre israeliţii care L-au aşteptat în acea zi la porţile Ierusalimului. Acei
oameni L-au cunoscut pe Mesia Cel promis
de profeţi, tot aşa şi eu L-am cunoscut pe
Domnul vieţii mele, pe Mântuitorul Isus.
Mă gândesc la toate aşteptările pe care
le aveam de la Dumnezeu înainte să devin
copilul Său şi realizez acum că întreaga mea
atenţie se îndrepta spre lucrurile materiale,
spre sănătate, spre succes pe plan profesional şi prea puţin spre starea spirituală
moartă în care mă aflam. Isus a mers în
Ierusalim cu un scop - acela de a domni,
de a sluji şi de a muri, nu doar pentru toţi
cei aflaţi acolo, ci pentru întreaga lume.
Odată ce am început să păşesc pe calea
dreaptă alături de Isus, am învăţat să-L recunosc ca Domn al vieţii mele, să-L las să-şi
facă voia Lui în toate planurile mele, dar în
special să mulţumesc neîncetat pentru jerta
Lui minunată, plină de dragoste care face
ca azi eu să mă aflu aici şi să scriu aceste
rânduri.
Citind Biblia ochii mi s-au oprit asupra
unui verset care mă umple de curaj, de
mândrie şi de recunoştinţă faţă de Isus: “În

casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă
n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă
voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi
voi“ (Ioan 14:2-3). Ce minunat adevăr ne
spune şi ce încurajare primim ştiind că
viaţa aceasta care uneori ne copleşeşte, pentru copii Săi are un final deosebit, are o destinaţie veşnică - ÎN CASA TATĂLUI
NOSTRU, ALĂTURI DE DOMNUL
ISUS!!!
Nu ştiu ce reprezintă pentru dumneavoastră, însă pentru mine Paştele înseamnă
o comemorare a vieţii pe care o duceam
înainte să fiu mântuită, o comemorare a
tristeţii, a durerii, a dezamăgirilor şi a greutăţilor care nu încetau să apară, dar mai
mult de atât o SĂRBĂTORIRE a noi vieţi pe
care Isus mi-a dăruit-o şi care a vindecat fiecare
urmă de regrete şi suspine din inima mea.
În Coloseni 2:14 ni se spune că Isus a
şters orice vină prin sângele Său vărsat pe
cruce, El a făcut tot ceea ce a promis, iar
răstignirea Sa nicidecum nu a fost o surpriză, ci toate erau cuprinse în planul Lui
Dumnezeu. Aşadar şi noi suntem cuprinşi
în planul Său, de aceea o dată cu primăvara
Paştele ne aduce briza iertării şi a dragostei
pe care Isus ne-a dovedit-o sus pe Golgota
şi ne întăreşte să fim lumini la fel cum şi El
a fost lumină în orice colţ al acestei lumi.
Cum Isus a intrat în Ierusalim pentru a
se face cunoscut tuturor, pentru a le deschide calea spre mântuire, tot aşa într-o zi
a intrat şi în inima mea, iar de atunci pentru mine Floriile nu au doar o semnificaţie
religioasă şi spirituală, ci şi personală. Pentru că, din ziua în care am spus „Isus, te
iubesc”, El n-a încetat să mă convingă şi să
mă copleşească cu iubirea Lui nemărginită
în nicio clipă din viaţa mea!!!
Tania Pop
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