O INIMĂ VESELĂ
Charles Martin a spus așa: ,,Dacă există un lucru în Universul acesta care să
reflecte amprenta lui Dumnezeu, atunci
inima omului este acela. În timp ce pompează de peste o sută de mii de ori de
lichid revărsați înspre tot organismul,
ea înșăși nu beneficiază în niciun fel de
pe urma sângelui pompat, reprezentând
prin acesta cel mai altruist organ.”
Inima este locul în care ar trebui să se
găsească Domnul. Ceea ce porți în inimă influențează viața ta. Proverbe 4:23
ne spune despre importanța a ceea ce se
găsește în inima omului. Trebuie ca mereu să fim în alertă, să păzim inima noastră de gânduri negre, de sentimente și
trăiri ce ar putea izgoni dragostea din
noi. Inima și implicit ceea ce purtăm în
ea ne influențează viața. Tot în cartea
Proverbelor stă scris: „O inimă veselă
MAXIME ȘI CUGETĂRI CREȘTINE
~ Adevărul e un crin al cărui parfum însuflețește credința și a cărui strălucire
luminează inteligența.
Sf. Bernard de Clairvaux
~ Nu e de ajuns să faci binele, trebuie
să îl faci bine.
Jon Viscount Morley
~ Bunătatea nu se termină. Cu cât împarți mai mult din ea, cu atât mai mult
se va revărsa asupra ta.
Ralph Scott
~ A cunoaște lucruri religioase e un lucru și a cunoaște adevărul e cu totul alt
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este un bun leac, dar un duh zdrobit
usucă oasele.” Proverbe 17:22 Cei
care am trăit cuvintele acestui verset putem spune cât este de adevărat și cât de
mult contează starea inimi noastre pentru noi. De aceea să ne purtăm în așa fel
în zilele vieții noastre încât să avem o
inimă plină de El. Atunci vom fi plini de
dragoste și vom avea fericirea.
Mă gandesc la cât de mult și de diferite
sunt sentimentele care umple inima noastră în fiecare zi. Fie că suntem triști sau
plini de bucurie, pesimiști sau pe culmile optimismului, toate acestea izvorăsc din aceeași inimă, poate de aceea ne
avertizează cartea Proverbelor: „Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci
din ea ies izvoarele vieții.” (cap.4:23)
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17:00 Întâlnire de tineret.
Sâmbătă orele 10:00-12:00 Program cu copiii
Duminică ora 09:30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09:30 Pregătire pentru botez (cateheză)
Duminică orele10:00şi17:00Servicii de închinare

pag. 3 Uimitoarea viață...
pag. 4 O inimă veselă

Mugeau în voie umbrele-n Calvar
Să-mi fie pedepsit trecutul
Puteau să urle în zadar
Căci în Cristos urma-Nceputul.

Adelina Silaghi
lucru. Pe cât se deosebește soarele de
lună, pe atât e mai de folos cea de-a doua decât cea dintâi.
Sf. Marcu Ascetul
~ Bunătatea este o limbă pe care o poate
auzi și cel surd și o poate citi și cel orb.
Mark Twain
~ Dacă Dumnezeu este cu mine, noi
formăm majoritatea.
Martin Luther
~ Pacatul nu este dăunător pentru că
este interzis, ci este interzis pentru că este dăunător.
Benjamin Franklin
Anunţuri

DIN CUPRINS:

Era ospăţ nespus de har
Chemaţi flămânzii ca să vină
Spre a mânca din El în dar
Şi-a deveni apoi lumină.

POVESTEA
GOLGOTEI
Eram un păcătos pribeag
Cerşind pe Dealul Căpăţânii
Când Dumnezeu iubind cu har
M-a înfruptat cu bogăţia Pâinii.
O sete cruntă chinuia
Un suflet ce părea că moare
Dar El din cruce, râu turna
Spre-a înviora cu sfântă îndurare.

Sfios, am îndrăznit şi eu
Să gust din masa cea regească
Şi am ştiut atunci că Dumnezeu
Făcea din mine templu, să mă locuiască.
Şi-n clipa-n care într-un nimb de raze
Striga Cristos din cuie: „S-a sfârşit!”
Într-adevăr, stăpânul vechi plecase
Şi alt Stăpân se puse pe domnit.
Rămâne viaţa mea ofrandă
Şi flacără aprinsă pentru El
Că a făcut un păcătos să vadă
Ce frumuseţi i-a pregătit Cristos în cer.
pastor Daniel Chereji

ANUNŢ IMPORTANT
Duminică, 21 februarie, începând cu ora 11 va avea loc ADUNAREA
GENERALĂ anuală a Bisericii „Biruinţa”, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea biroului de zi( preşedinte, secretar)
2. Ordinea de zi: prezentare şi votare
3. Rapoarte de activitate
4. Discuţii pe marginea rapoartelor de activitate
5. Descărcarea de gestiune a comitetului
6. Prezentarea şi votarea bugetului pe anul 2016
7. Clarificarea unor situaţii de membralitate
8. Prezentarea viziunii şi strategiei pentru 2016
9. Luări de cuvânt. Propuneri în vederea bunului mers al bisericii
10. Rugăciune de mulţumire şi încredinţare
Prezenţa membrilor bisericii este obligatorie şi necesară. Dumnezeu să binecuvânteze şi această lucrare.
Valurile mării se arcuiau înspumate într-un
joc oscilant. Vuietul lor răzbea dincolo de ochii omului cu chipul petrecut de ani, căci era o mare a inimii, Marea Aspiraţiilor, a Viselor şi a tuturor lucrurilor mărunte după
care alerga şi care se ascundea înlăuntrul fiecărui om, animându-i cu vise fiinţa. Cu fiecare dorinţă împlinită, marea aceea nesecată
a inimii ridica o alta, ca pe un val ce se topea
mai apoi în neant, într-o căutare a deplinătăţii.
Într-o lume neîmplinită, în care bucuria fiecărui vis atins se stinge în neant în căutarea
împlinirii altuia, de ce fel de vise îţi este animată fiinţa? Care este bucuria care conturează dinamica sufletului tău? Tot ce este pământesc va trece, topindu-se în nesfârşitul
de lucruri pe care omenirea le caută şi nu au
putut să îi definească tânjirea.
„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească
prin suferinţă Dar, după ce Îşi va da viaţa
ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă
de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea
Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel
neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o
stare după voia lui Dumnezeu şi va lua a-
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supra Lui povara nelegiuirilor lor.”
Isaia 53:10-11
În planul Său desăvârşit de mântuire a
ceea ce era deturnat de la scopul iniţial
al creaţiei, Dumnezeu a ales să restaureze în noi scopul pentru care ne dăduse
suflare de viaţă - o trăire pentru slava
Sa - ca într-o lume neîmplinită, inima
noastră să se bucure fără încetare în El,
să-şi ancoreze visele în Acela care celebrează bucuria mântuirii noastre.

UIMITOAREA VIAȚĂ A EVELYNEI BRAND
casa ei din Anglia, dar nu a facut-o, a
Am fost foarte impresionată de viața
mai rămas încă 20 de ani la bordul misiEvelynei Brand, o femeie misionară în
unii. La vârsta de 70 de ani a primit înIndia, a cărei dăruire în slujba Domnuștiințare de la sediul misiunii că nu-i vor
lui nu a cunoscut pensionarea. Am citit
mai da încă un mandat de 5 ani. Au dat
despre ea în „Cuvântul lui Dumnezeu
o masa pentru a sărbători timpul ei pepentru astăzi, meditații zilnice” scrise
trecut în India și toți cei prezenți au aplade Bob Gass și doresc să vă împărtășesc
udat-o. „Călătorie plăcută spre casă”,
și dumnevoastră istoria ei.
i-au spus cu toții. „Vă spun un mic seEvelyn Brand a plecat ca femeie micret” a anunțat ea, „Nu mă întorc acasă,
sionară în India în anul 1909, la început
rămân în India”. Evelyn avea o cocioanecăsătorită, mai târziu căsătorindu-se
bă construită din materiale pe care și le-a
cu un tânăr pe nume Jesse și împreună
procurat de pe unde a putut. Apoi și-a
au început o lucrare în rândurile locuitocumpărat un ponei cu care călătorea cărilor zonei rurale din India, ducând cu ei
lare dintr-un sat în altul, pentru a le spueducația și resurse medicale și construne oamenilor despre Isus. A făcut lucrul
ind șosele pentru a reduce izolarea săraacesta timp de 5 ani, pe cont propriu.
cilor. Timp de 7 ani truda lor nu a cuÎntr-o zi la 75 de ani a căzut și și-a rupt
noscut niciun singur convertit la creștișoldul. Fiul ei a venit după ea să o ducă
nism. Un preot dintr-o regiune de triburi
în Anglia dar ea nu a vrut. Nici căzălocale a contactat o febră și s-a îmbolnăturile, nici boala nici vârsta nu au putut-o
vit. Nimeni nu dorea să se apropie de el
opri și a petrecut alți 18 ani călătorind
însă Evelyn și Jesse l-au îngrijit când era
dintr-un sat în altul, călare pe cal. Dar
pe moarte. El a spus: „Acest Dumnezeu
când a împlinit 93 de ani nu a mai putut
trebuie să fie adevăratul Dumnezeu, că
călări, așa că oamenii din aceste sate,
numai Jesse și Evelyn vor să aibă grijă
pentru că o iubeau foarte mult, au pus-o
de mine acum că sunt pe moarte”. Preope o targă și au purtat-o dintr-un sat în
tul și-a încredințat copiii în grija lor
altul. A mai trăit încă 2 ani pe care i-a
după ce el avea să moară, iar aceasta a
petrecut, așa dusă pe targă ajutându-i pe
reprezentat un punct de cotitură spiricei mai săraci dintre săraci. A murit, dar
tuală în acel colț al lumii. Oamenii au
nu s-a pensionat! Doar și-a „sfârșit alerînceput să cerceteze viața și învățăturile
garea”!
lui Isus și au început să-L urmeze întrun număr tot mai mare. Trecuseră deja
Cules de Tabita Morar
13 ani de când ei se aflau în India, când
Jesse a murit. Evelyn avea 50 de ani și
toată lumea se aștepta să se întoarcă la

Amalia Lupu
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