BUCURAȚI-VĂ CU CEI CE SE BUCURĂ
aşteptare.
În umblarea prin credinţă cârmuiţi de
Duhul Sfânt,
Să ne bucurăm cu pruncii care-şi au
Domnul are o cerinţă – să ne bucurăm
părinţi-acasă
oricând.
Să ne bucurăm cu-aceia care au pâine
Construind ceva în inimi altora ca şi
pe masă,
creştini,
Cu familiile care ţin în sus standardul
Să reflecte-n noi dovada că suntem
biblic
nişte lumini.
Şi îşi fericesc copiii cu tot ce este
benefic.
Să ne-alăturăm acelor ce se bucură-n
tăcere
Să ne bucurăm cu-aleşii Domnului în
C-au putut învinge-o boală, c-au
adunare
primit de sus putere,
Că suntem cuprinşi în haru-I, c-am
Cu acei ce duc o luptă şi-apoi ies
primit deplin iertare.
biruitori
Să ne bucurăm cu-aceia care rabdă
Să ne bucurăm că Domnul le trimite
pân’ la urmă,
sărbători!
Ca-n eterna bucurie să primim în cer
cunună.
Să ne bucurăm cu-aceia care după întristare
Mariana Petcu
Au motiv de bucurie şi speranţa de salCules de Cristina Pop
vare,
Cu acei ce-au fost în gloata care merge
spre osândă,
Să ne bucurăm că Domnul le-a trimis
la toţi izbândă!
Să ne bucurăm cu mama care și-a rentors azi fiul
După ce păzit-a porcii, după ce-a
văzut pustiul,
Iată-l revenit acasă, bucuros dembrăţişare
După nopţi de rugăciune, după ani de
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Bucurați-vă...

„Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile,
lăudaţi-L, toate popoarele!
Căci mare este bunătatea Lui faţă de
noi, şi credincioşia Lui ţine în veci.
Lăudaţi pe Domnul!”
(Psalmi 117:1-2)
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

„…V-am purtat, şi tot vreau să vă
mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.“ (Isaia 46:4)
Ceea ce străluceşte cel mai tare în
urma paşilor noştri este credincioşia
Domnului.
Datorită Lui suntem ceea ce suntem
şi numai El are meritele pentru că ne-a
purtat paşii pe drumul credinţei până în
prezent.

În ciuda faptului că am greşit uneori,
că poate am cârtit, am murmurat, n-am
ascultat cum trebuie şi nu am căutat cu
ardoare Faţa Lui, El a rămas credincios,
nu a obosit, nu a încetat să ne asculte, a
continuat să ne vegheze, să ne poarte de
grijă şi să îşi dovedească infinita Sa
dragoste.
Garanţia că vom rămâne în picioare
până la capăt, nu stă nicidecum în puterea şi capacitatea noastră, ci atârnă numai şi numai de Domnul.
Desigur, încurajările Domnului pentru cei ce sunt ai Săi au un rol extraordinar în stimularea umblării mai ferme pe
calea credinţei şi determinarea spre a
împlini cu mai multă abnegaţie şi dăruire voia Sa.
Datorită credincioşiei lui Dumnezeu
noi nu călătorim spre cer cu spaimă,
Continuare pag. 2
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stăpâniţi de angoasa şi teama că El ne
va întoarce spatele..
Asigurarea plină de dragoste din
partea Domnului ne face, în acelaşi
timp, recunoscători dar şi hotărâţi să
păşim cu încredere pe drumul care mai
rămâne de parcurs.
Oricât de mult avem de mers, Dumnezeu va fi deja acolo, netezind cărarea
înaintea noastră ca nu cumva să ne
pândească prea multe obstacole şi să
ajungem astfel cuprinşi de deznădejde
sau cădere.
Este atâta binecuvântare în harul
care curge necontenit din crucea Domnului şi care ne garantează mântuire nu
pentru un an sau o mie, ci pentru veşnicie.

Pentru că odihna de care avem parte
astăzi, ne vine din izvorul crucii lui
Cristos, care rămâne nesecat pentru
cei ce au îndrăznit să se adape din el.
Din acest motiv, credincioşia
Domnului nu străluceşte doar în urma
paşilor noştri, ci cu aceeaşi intensitate,
străluceşte atât în prezentul cât şi în viitorul nostru.
Aşa după cum ne-a purtat până aici,
Dumnezeul măreţ şi atotputernic ne va
purta şi ne va sprijini până vom găsi odihna finală în braţele Sale, în Împărăţia
Sa binecuvântată.
pastor Daniel Chereji

EBEN EZER, DOMNUL NE-A AJUTAT!
curiei, lui DUMNEZEU, să transmitem
Este şi strigătul nostru de mulţumire,a
această bucurie.
marii familii care se numeşte Biserica
Doar El poate din întuneric, zdrobire,
„Biruinţa”, sărbătorind 15 ani de „Biruprăbuşire, să nască o Biserică, să nască
inţa”, o binecuvântare revărsată de
bucurie în ea.
Dumnezeu, peste sufletele noastre, peste
David a cunoscut acest lucru atunci
localitatea în care trăim.
când a spus: „dă-mi iarăşi bucuria
Este o sărbătoare de recunoştinţă penmântuirii Tale”. Psalmul 51:12
tru îndelunga răbdare şi neasemuita biEste timpul să privim înainte dar mai
necuvântare pe care Dumnezeu le revarales sus, aşa cum ne învaţă păstorul nossă necontenit peste Biserica noastră.
tru „Cu faţa spre Cer”.
Noi chemăm bucuria chiar dacă am
Este o ocazie de bucurie, 15 ani, adeputea spune că ne simţim apăsaţi de isvărat motiv de bucurie, al cărei izvor
toria acestei planete care săptămână de
este nesecat, şi ne înviorează sufletul
săptămână înregistrează evenimente camereu, Domnul nostru Isus, care este
re parcă au un singur scop: să ne alunchiar aici, chiar lângă noi; “Ale Tale
ge Bucuria!
sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măAm aşteptat ploaia, dar a venit furtureţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este
na, am aşteptat veşti bune, dar am văzut
în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta,
accidente, ne-am dorit sănatate şi zile
Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi
mai bune, dar ne-a copleşit durerea.
ca un stăpân mai presus de orice!”
Alte vremuri, alte generaţii, aceeaşi
1 Cronici 29:11
criză; „S-a dus bucuria de la copiii oamenilor” Ioel 1:12.
Zâna Mețac
Suntem chemaţi să fim Ecoul Bu-

2

Pentru mine Biserica „Biruinţa” înseamnă foarte mult, pentru că aici L-am
cunoscut cu adevărat pe Domnul; iar
toate evenimentele minunate din viaţa
mea s-au întâmplat aici: botezul meu
prin care am spus „Da” Domnului Isus
; nunta noastră; binecuvântările fiicelor
noastre...
Îi mulţumesc Domnului pentru Biserica „Biruinţa” şi fraţilor frumoşi care
fac parte din ea, pentru că suntem ca şi
o familie frumoasă.
„De vrei în viaţa de credinţă
Să mergi din biruinţă-n biruinţă
Ia pilda de la cei dintâi creştini
Şi firea-n cuie sus la Golgota să o atârni!
De vrei biruitor să fii
Adu-ţi aminte tu, de unde vii...

Când Domnul luptă pentru tine
Înalţă steagul cât mai sus creştine!
Şi caută-n Scriptură, cu fiori,
Pe cei ce-au fost biruitori.
Şi ia exemplu pe Ştefan
Ce-a adormit sub pietrele morman!
Şi dacă vrei să fii biruitor
Şi în evlavie ca să trăieşti, să mori!
Să nu uiţi: prigonit, urât vei fi
Şi prieteni vei avea doar pe-a lui Dumnezeu copii!
Nu te-ntrista, ci luptă mai departe
Nu-ţi pierde-a ta nădejde nici în moarte,
C-abia în slavă, de-ai iubit credinţa,
Când vei primi cununa, vei ştii ce-i
Biruinţa!”

„Samuel a luat o piatră pe care a
pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”
1 Samuel 7:12
După 15 ani de „Biruinţa” putem să
zicem că am pus o piatră de amintire pe
care să o numim Eben-Ezer şi să zicem
„până aici Domnul ne-a ajutat”.
În toţi aceşti ani putem să spunem că

Domnul a fost de partea noastră oricâte
greutăţi am avut sau oricâte împotriviri
am întâmpinat, de la fondarea bisericii
şi până acum.
Mă bucur să spun că deşi au trecut 15
ani biserica este încă vie şi Dumnezeu
este la lucru în această biserică.
Nu pot să nu spun câteva cuvinte de
apreciere la adresa Fratelui Daniel, care
deşi cu probleme de sănătate, a primit cu
mare entuziasm şi dedicare atunci când
Dumnezeu l-a chemat să pună bazele
acestei biserici şi pentru asta mă rog ca
Domnul să îl binecuvânteze pe el şi familia lui întreagă.
Mă rog deasemenea ca Domnul să
binecuvânteze această biserică cu ce
crede El de cuviinţă pentru ca biserica
„Biruinţa” să fie biruitoare şi în clocot
iar atunci când vor trece 20, 25... de ani
dacă nu vine Domnul până atunci, să putem spune Eben-Ezer.

Cules de Ramona Lăcătuș

Dacian Morar
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