La adunarea-n sărbătoare
A zecilor de mii şi mii.

continuare din pagina 3

O, Doamne mare, ce iubire,
Ce har măreţ, de nedescris,
Ce străluciri, ce slăvi de vis!
Noi, cei sortiţi la osândire,
Să căpătăm o moştenire,
Cu îngerii din Paradis!

...Din praf şi pulbere la slavă...
Venim din lumea cea păgână,
De unde moartea e stăpână,
La pomul vieţii de cleştar,
La poarta de mărgăritar...
Isuse, ţine-ne de mână,
Căci suntem... - pulbere, ţărână
Salvaţi, salvaţi, salvaţi prin har!

...Din praf şi pulbere la slavă...
Ne-om aduna pe nori, în zare,
Spre-a Paradisului hotare,
Când trâmbiţa ne va trezi,
Şi străluciri ne-or copleşi,
În preaslăvitele pridvoare,
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CRISTOS PILDA NOASTRĂ
1. În iubire (Ioan 13:34)
2. În smerenie (Filipeni 2:5-8)
3. În primire (Romani 15:7)
4. În lepădare de Sine (Romani 15:2-3)
5. În suferinţă (1 Petru 2:21)
6. În iertare (Coloseni 3:13)
7. În dărnicie (1 Ioan 3:16-17)
8. În slujba pentru alţii (Ioan 13:15)
9. În mărturisire (Ioan 17:18)
10. În umblare (1 Petru 2:21)
Sursa: Cercetați Scripturile
Scurte Lecțiuni Biblice
Editura Lumina Lumii

UN PSALM AL LUI DAVID
1. Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2. – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce
face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.
3. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu
face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
4. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic
de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se
tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi
dacă face un jurământ în paguba lui.
5. El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia
mită împotriva celui nevinovat. Cel ce
se poartă aşa, nu se clatină niciodată.
Psalmi 15:1-5
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18. 00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17. 00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Întâlnirea candidaților pentru
botez
Duminică ora 10.00 Sărbătoarea Floriilor.
Botez
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

DIN CUPRINS:
pag. 3 Din praf și pulbere...
pag. 4 Cristos pilda noastră

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi
luau hrana cu bucurie şi curăţie de
inimă.” (Faptele apostolilor 2:46)

PLĂCEREA
PĂRTĂŞIEI
“Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!”
(Psalmi 133:1)
Plăcerea, savoarea şi dulceaţa părtăşiei
credincioşilor este o experienţă unică şi
privilegiată, care oferă trăiri pe care nicio altă comunitate de pe Pământ nu le
poate avea.
Motivul principal care face această părtăşie de neegalat I se datorează lui Dum-

nezeu însuşi, deoarece El este Persoana
care ocupă locul central în cadrul părtăşiei creştine. Într-un chip tainic, Duhul
Sfânt care locuieşte în fiecare credincios, înfăptuieşte această unire sfântă
prin care toţi cei care sunt ai Domnului
devin una în El.
Astfel că părtăşia credincioşilor îi produce în primul rând, plăcere Domnului.
Adunaţi datorită Lui, în numele Lui şi
pentru adorarea Lui, Dumnezeu va privi
întotdeauna cu încântare nespusă spre
adunarea copiilor Săi.
Apoi, părtăşia le produce plăcere tuturor celor care au trăit cu adevărat experienţa naşterii din nou şi continuă să
umble în lumina Adevărului. Părtăşia unor asemenea oameni este plăcută atât
datorită Dumnezeului care locuieşte în
mijlocul lor dar şi datorită efectului pe
care îl are printre cei care alcătuiesc părtăşia aceea.
În cadrul unei astfel de părtăşii există
posibilitatea încurajării reciproce, a
cunoaşterii şi împărtăşirii Continuare pag. 2

Cu mai bine de o lună în urmă Biseriica Biruința a dat startul unui proiect de
amploare, care are ca scop educarea noii
generații în spiritul valorilor clasice, ale
închinării tradiționale, dar cu un suflu
nou, care să atragă tineretul înspre biserică și în slujire. În acest sens, sub îndrumarea unui profesor de specialitate,
un număr de treizeci și opt de copii ai
familiilor din biserică sau ai aparținătorilor, împărțiți în mai multe grupe, au început studiul muzicii și instrumentelor
muzicale. Cursurile se desfășoară săptămânal, în cursul după-amiezii, de marți
până vineri. Apreciem consecvența și
dorința copiilor de a învăța și sperăm ca,
într-un viitor nu foarte îndepărtat, rezultatele muncii lor să fie vizibile.
În paralel, în cursul acestei primăveri,
vom demara un alt proiect important, de
înființare a unei orchestre formate din
membri ai bisericii care au un nivel mai
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considerabil. El ştie că părtăşia
credin-cioşilor este semn de unitate şi
dra-goste, de aceea o urăşte.
Părtăşia nu este nici pe placul celor
care trăiesc în păcat sau sunt mânaţi
de duhul mândriei şi al dezbinării.
Aceştia vor evita părtăşia de teama ca
nu cumva Duhul Domnului să le dezvăluie adevărata faţă.
Plăcerea şi intensitatea cu care trăim şi
ne dorim părtăşia este probabil cel mai
potrivit instrument de măsură care descoperă sănătatea şi maturitatea noastră
spirituală.
Când umblăm în lumină şi în ascultare
de Domnul, se va trezi în noi gândul
după părtăşie cu alţi oameni ai lui Dumnezeu, împinşi de dorul negrăit al strângerii laolaltă în veşnicie.

Continuare din pag.1

bucuriilor sau necazurilor, şansa învăţării şi corectării, posibilitatea creşterii
spirituale şi a purtării unor poveri care
altfel ar fi istovitoare dacă ar trebui purtate de unii singuri.
Părtăşia celor răscumpăraţi, deveniţi
fraţi în Cristos, este plăcută deoarece ea
creează şi anticipează imaginea glorioasă a adunării tuturor credincioşilor
din toate timpurile care urmază să locuiască în rai pentru totdeauna cu Domnul.
În acest fel, când copiii lui Dumnezeu
se adună împreună, speranţa escatologică şi promisiunile încă neîmplinite
devin mai reale ca niciodată.
Este nevoie să recunoaştem şi adevărul că părtăşia copiilor lui Dumnezeu nu
este plăcută pentru oricine. Diavolul nu
iubeşte părtăşia credincioşilor. El ştie că
atunci când se adună oamenii lui Dumnezeu, şansele lui de ispitire şi străduinţa de a-i duce spre cădere sunt reduse

pastor Daniel Chereji

ridicat de pregătire și care stăpânesc
tehnica interpretării instrumentale. Rolul
orchestrei va fi unul bine definit, în acord cu preceptele biblice și cu viziunea bisericii noastre, cu alte cuvinte acela de a acompania, de a oferi un suport
instrumental mai elaborat cântărilor în
comun.
Apreciem deschiderea și sprijinul dumneavoastră și îndemnăm biserica la rugăciune, astfel încât ambele proiecte să
fie viabile și să iși atingă scopul, acela
de a-L preamări pe Creatorul nostru și de
a sluji închinării bisericii.

LANSARE DE CARTE
Marți, 19 aprilie 2016, ora 15, sala de
conferințe a bibliotecii județene “Petre
Dulfu” va găzdui lansarea celui de al patrulea volum de poezii al pastorului bisericii noastre, Daniel Chereji. Intitulat
sugestiv „Matematica Iubirii”, volumul
reprezintă o etapă de maturitate a poetului, de rafinare a stilului, și continuarea
DIN PRAF ȘI PULBERE LA SLAVĂ...
...Din praf şi pulbere la slavă...
O, Doamne mare, ce minune!
Ne scoţi din foc ca pe-un tăciune;
Din groapa negrului pământ,
La cel mai alb şi scump veşmânt;
Prin harul Tău ce nu apune,
Ne scoţi din pulberi şi genune,
La slava cerului Tău sfânt!
...Din praf şi pulbere la slavă...
Azi glasul Tău sublim ne cheamă
Să fim cu-arhanghelii de-o seamă,
În înfrăţiri de veşnicii
Cu sfinţii-n zecile de mii;
S-ajungem din a morţii teamă
La slăvi ce nu se mai destramă,
Pe veci ai nemuririi fii!
...Din praf şi pulbere la slavă...
Isuse, prin a Ta-ndurare,
Ne scoţi din bezna-ngrozitoare;
Din molecule de pământ,
Din lucruri care nu mai sunt,
Cu vocea Ta nemuritoare,
La strălucire şi splendoare,
Moştenitori pe-un nou pământ!
...Din praf şi pulbere la slavă...
0, Doamne, cum ai luat aminte
La slabele noastre cuvinte,
La glasul nostru din abis
La geamătul de nedescris,
Şi cu iubirea de Părinte,

unei prolifice activități de creație.
Așa cum am fost obișnuiți la precedentele lansări, evenimentul moderat de av.
Dorin Modoc va fi presărat cu discursuri, recenzii și poezii în lectura unor
membri ai bisericii. Participarea dumneavoastră este binevenită și ne onorează.
Ai pironit în palme sfinte
Al morţii ferecat zapis!
...Din praf şi pulbere la slavă...
La marea vremilor răscruce,
Noi preţul nu-l puteam aduce,
Căci sufletul ne era prins,
De patimi şi păcate-nvins.
Dar Tu ai coborât pe cruce,
Şi harul ce salvare-aduce,
Din slăvi la pulbere s-a-ntins.
...Din praf şi pulbere la slavă...
Cum să-nţelegem noi, sărmanii,
Ce fum şi abur ne sunt anii?
Şi ce-a însemnat acel cuvânt,
Din toate câte-n lume sunt:
"O, Eli Lama Sabactani!"
Cuvintele cele mai stranii
Rostite pe acest pământ!
...Din praf şi pulbere la slavă...
Privim spre Tine ca la soare,
Şi slava-i pentru noi prea mare;
Oricât cu Duhul Tău ne-ai uns,
Nu vom pătrunde-ndeajuns,
Misterul cel de sărbătoare,
Ca un sărut şi-o-mbrăţişare,
În crucea Golgotei ascuns.
...Din praf şi pulbere la slavă...
Stă cerul astăzi în uimire,
continuare în pagina 4
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