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cultăm, chiar dacă asta înseamnă sacrificarea dorințelor noastre firești. Isaia
48:17
- Fiecare credincios trece prin anumite
perioade mai dificile din viața sa, în care
niciun prieten nu îl sprijinește, acesta
găsindu-și alinare și mângâiere citind și
studiind Cuvantul Domnului, care ne-a
călăuzit, ne călăuzește si ne va călăuzi
întotdeauna. Ioan 16:13.
- Am simţit călăuzirea Domnului acum
trei ani, când am ales să merg la Liceul

de Arte. În ciuda obstacolelor care miau ieşit în cale, Domnul mi-a călăuzit
paşii şi mi-a deschis uşa ca să pot intra.
- Când în mijlocul furtunii învolburate
Duhul Sfânt mă cerceta, mă mustra șimi dădea putere de pocăință.
- Când Duhul Sfânt mă atenționează că
eu nu pot schimba comportamentul altei
persoane decât al meu și că trebuie să
am răbdare să aștept ca Domnul să mă
facă lumină în jurul meu.

„Sufletul meu este lipit de tine, dreapta
Ta mă sprijineşte”. Psalmul 63:8. Visul
oricărui credincios curat este să-L vadă,
să stea faţă în faţă cu Creatorul, mai ales
într-o lume unde oriunde îţi întorci privirea găseşti cioburi ca urmare a păcatului. Din această lume Domnul m-a
cules şi a pus în inima mea această nădejde şi dor ca dacă există ceva în Universul acesta ce merită văzut, atunci
Acel ceva este Dumnezeu. De aceea nu
voi uita ziua botezului meu, o zi de
Rusalii ca şi astăzi, pentru că îmi aduce
aminte de cum Dumnezeu mi-a transformat inima şi m-a curăţat prin Duhul
Sfânt, m-a ajutat să trăiesc această bucurie a salvării, luminându-mi mintea.
Se împlinesc zece ani de când a trebuit
să hotărăsc ce aleg: să-mi umplu inima
cu lucrurile lui Dumnezeu sau alerg du-

pă lucrurile lumii? Îmi aduc aminte zbaterea pe care o aveam deoarece noi locuiam într-o altă ţară iar Domnul mi-a
schimbat planurile legate de acest lucru. Trebuia să fac o alegere, inima îmi
era plină de Domnul, eu şi Anda aici, soţul meu departe, începusem acolo o viaţă nouă cu obligaţii... Dar Dumnezeu
care este Stăpânul tuturor lucurilor s-a
îngrijit de toate şi în toată aceea zbatere
mi-a dat pace, hotărâre şi siguranţa că ce
am ales, prin şoapta Duhului, a fost cel
mai bun lucru realizat în viaţa noastră.
Filipeni 3:21. Prin Duhul Său necontenit, prin călauzirea şi șoapta constantă
Îi simţim prezenţa, nu ne temem. Dar
ştim că trebuie să stăm veghind şi în ascultare. 2 Corinteni 3:18
Zâna Mețac
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Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret. Discutarea
agendei pentru vară
Vineri: Biserica „Biruinţa” se uneşte în rugăciune şi
post
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare.
Cina Domnului
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Coborârea Duhului Sfânt

“Duhul este acela care dă viaţă,
carnea nu foloseşte la nimic;
cuvintele pe care vi le-am spus
Eu sunt duh şi viaţă.”
(Ioan 6:63)
Când din ceruri vântul sună,
Nu tu îl conduci defel:
Duhul Sfânt, în ne măsură
Se coboară cum vrea El.
Peste toţi ce-n aşteptare
Stau în Domnul adunaţi,
A venit cu îndurare
Cel de Sus să-i facă fraţi.

VENIREA DUHLUI
SFÂNT
Aşezat pe tron în slavă
Cristos Domnul a decis,
Duhul Său, deplin să-L toarne
Chiar aşa cum a promis.
Ceasul scump al mântuirii
Vine înspre om în dar,
Căci momentul cercetării
Stă-n lucrarea din Calvar.

Este ziua de Rusalii
Scrisă-n cărţi ca zi de roade:
Dumnezeu în planul tainic
Pune un popor de-o parte.
Când în urma predicării
Tu de Duhul eşti străpuns,
Cel ce-i Regele măririi
Vrea s-audă un răspuns.
Numai cine astăzi crede
În Cristos şi-n Golgota,
Va dori să se boteze
Ascultând porunca Sa.
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Nu cumva, orbit de lume
Să pierzi ziua cercetării:
Dacă Duhul vei respinge,
Vine clipa judecării.

Duhul Sfânt nu mai coboară
Cum a fost la început;
El e-aici, menit să facă
Din om vechi, un nou născut.

Până-atunci, în nouă stare
Duhul ne va dezbrăca de fire
Ca-îmbrăcaţi în haine albe
Să-L întâmpinăm pe Mire.

Când Biserica serbează
Clipa-n care se născu,
Iarăşi Duhul stă şi-întreabă:
Oare-ai renăscut şi tu?
COBORÂREA DUHULUI SFÂNT
Sărbătorim azi Coborârea Duhului
Sfânt, împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, făcută prin Domnul Isus, că ne va
trimite un Mângăietor.
Vă invit să ne bucurăm alături de fraţi,
surori, tineri din biserică care au acceptat provcarea de a scrie câteva rânduri
despre biruinţa venită în urma ascultării
de călăuzirea Duhului Sfînt.
- Din experienţă ştiu că Duhul Sfânt îmi
vorbeşte în fiecare zi, simt acest lucru la
serviciu, în familie etc. Momentul cel
mai dificil este neîndoielnic cel în care
am pierdut cea mai iubită fiinţă din viaţa
mea, nepoata mea. Dacă nu aş fi simţit
mângâierea Duhului Sfânt, certitudinea
că nimic nu se întâmplă fără voia Domnului şi că deşi este dureros pentru mine
El ştie cel mai bine de ce este aşa, aş fi
fost un om pierdut în deznădejde. Călăuzirea Duhului Sfânt m-a condus în gestionarea situaţiei din familie în perioada
următoare, în care din punct de vedere
al răbdării şi al calmului am fost foarte
încercat.
- Relativ la veşnicia Tatălui din cer, viaţa
mea este un moment. Relativ la viaţa
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Ziua crunt-a judecăţii
Te aşteaptă şi pe tine;
Nu-ţi dori în van Rusalii,
Să te pocăieşti, mai bine.

pastor Daniel Chereji

sfântă a Domului Isus, viaţa mea este o
cumpănă. De aceea vreau ca momentul
vieţii mele să fie în întregime sub călăuzirea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu.
- De cele mai multe ori am simţit mâna
Domnului când am fost bolnavă, El a
vărsat balsam vindecător peste durerile
mele. El mi-a vorbit prin Duhul Sfânt
când am fost doborâtă.
- Călăuzirea Duhului Sfânt o simt în
fiecare zi a vieţii mele, dar numai El a
fost Acela care m-a însoţit în încercarea
pe care a îngăduit-o Domnul în viaţa
mea. Îţi mulţumesc Doamne pentru
toate! Slăvit să-Ţi fie Numele Tău!
- Când m-am înscris la cateheză.
-În anul 2006 când l-am pierdut pe fiul
meu, iar Duhul lui Dumnezeu m-a aşezat pe braţul Domnului. Slăvit şi binecuvântat să fie acum şi-n toţi vecii.
- În data de 21 mai în familia fiului meu
s-a stârnit un mare conflict. Fiul meu a
plecat din casă foarte tulburat. L-am
adus în rugăciune. Slăvit să fie Numele
Domnului Isus, am primit încredinţarea
continuare în pagina 3
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că fiul meu este în siguranţă şi că totul
este sub controlul marelui nostru Dumnezeu. Mila, îndurarea şi bunătatea Lui
sunt infinite. Dragostea Lui este necondiţionată, l-a adus acasă cu bine printrun trafic plin de capcane şi pericole, în
situaţia de criză de furie oarbă. Mulţumesc Domnului şi de această dată.
- Am simţit călăuzirea Duhului Sfânt a
lui Dumnezeu chiar în această săptămână când am avut o problemă la serviciu şi am simţit ajutorul şi călăuzirea
Trinităţii. Mulţumiri merită să Îi fie aduse în veci.
- Totdeauna când sunt în necaz şi suferinţa mă rog, iar Duhul Sfânt mă călăuzeşte.
- Când m-am întors la Dumnezeu.
- Dumnezeu m-a ridicat de multe ori şi
a fost alături de mine ori de câte ori am
fost trecută prin încercări, El mi-a vorbit
prin Duhul Sfânt şi m-a îmbărbătat.
- Când două luni de zile, în plină iarnă,
am fost fără serviciu am experimentat
faptul că „cu niciun chip El nu mă va lăsa, nu mă va părăsi”. Când n-am avut
nici bani de pâine am experimentat că
„El mi-a purtat de grijă”. Venind pe
drum spre casă de la serviciu am spus:
„Doamne, Tu ştii în ce situaţie sunt şi ai
promis că îmi vei purta de grijă”. Am
dormit cam o oră şi m-am trezit la sunetul interfonului. O voce a spus: „Pacea
Domnului!”, am deschis, spre surprinderea mea am constatat că nu cunoşteam
persoana care s-a prezentat a fi un frate
de la Biserica Maranata care mi-a pus o
sumă de bani (80 de lei) pe masă,
spunându-mi că are convingerea că sunt
într-o nevoie şi Domnul i-a îndrumat
paşii şi mâna la intrefon. Am ales două

momente din multele de-a lungul a cincisprezece ani, dar ceea ce e important
este credincioşia de nezguduit a lui
Dumnezeu.
- Un moment de cumpănă din viaţa mea
a fost când trebuia să aleg, tuturor ne e
greu sa alegem. Dar ştiu că atunci când
Îi ceri ajutorul Domnului, El te va ajuta
şi te va face să iei decizia corectă.Trebuia să aleg dintre Domnul, asta ar fi
însemnat sa las tot ce a fost, şi să am un
nou început, sau să raman aşa cum eram,
o păcătoasă. Îi mulţumesc Domnului că
El lucrează aşa minunat!
- Iosua 1:9. Un moment de cumpăna din
viaţa mea a fost atunci când mama mea
a plecat la Domnul. Atunci mâna Domnului a fost peste mine şi m-a întărit.
Încă doare şi acum despărţirea şi mă
gândesc mereu ce bine şi frumos era ca
mama mea să fie lângă mine, lângă familia mea...dar ştiu că într-o zi ne vom
revedea, iar până atunci Dumnezeu mă
poartă pe braţele sale şi mă binecuvintează zilnic prin soţul şi copilaşii pe care
mi i-a dat!
- Psalmul 143:10. Pavel ne spune în
Romani că, dacă suntem copii de Dumnezeu atunci suntem călăuziti de Duhul
Sfânt. Diversitatea căluzirii este extraordinară. În clipele cruciale ale vieții,
pline de neliniște și nesiguranță, Domnul este gata să ne ghideze pe drumul cel
bun, dacă suntem dispuși să ascultăm și
să ne bazăm pe șoapta Duhului Sfânt.
Un moment de cumpănă din viața mea
când am simțit călăuzirea Duhului Sfânt
a lui Dumnezeu a fost în alegerile legate
de viața profesională. Dumnezeu vrea să
ne călăuzească personal, El nu vrea să
ne lase în nesiguranță. Să căutăm să discernem glasul Lui, să fim gata să-L ascontinuare în pagina 4
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