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Bucuria
ucenicilor
%|i c`nd S-a apropiat de
Ierusalim, spre pogor`\ul
muntelui M]slinilor, toat]
mul[imea ucenicilor, plin] de
bucurie, a 'nceput s] laude pe
Dumnezeu cu glas tare pentru
toate minunile pe care le
v]zuser]...^ (Luca 19:37).
Ast]zi, la Florii, cu ocazia
s]rb]torii Intr]rii Triumfale a
Domnului Isus 'n Ierusalim, s]
privim la un aspect al credin[ei
ucenicilor: Bucuria 'n slujire! E
bine s] vedem lucrul acesta, ca s]
fim \i noi ca ei.
Credin[a \i bucuria sunt
surori, nu pot fi desp]r[ite. O
credin[] le\inat], f]r] via[], molatec], e ceva fals, nu are focul vie[ii de
entuziasm a lui Hristos. Credin[a trebuie s] aibe bucurie 'n slujire, entuziasm,
vigoare, optimism. Ucenicilor nu le-a fost ru\ine s]-\i scoat] hainele \i s] le pun]
pe drum 'n calea Domnului, s] rup] ramuri din palmieri \i s] le 'n\ire pe drum,
s] strige c`t puteau de tare, Osana, Slav] lui Dumnezeu!
Clocotul bucuriei este calitatea pe care o c]p]t]m prin credin[a adev]rat] 'n
Domnul Isus, chiar 'n ciuda oric]ror situa[ii prin care am trece. Circumstan[ele
amare ale vie[ii, 'ncerc]rile \i ispitele care ne lovesc, vor s] ne umple inima cu
deziluzii, descuraj]ri, am]r]ciuni, c`rtiri de tot felul. Credin[a ne aduce
entuziasmul \i bucuria vie[ii. Domnul Isus a fost plin de entuziasm \i a inspirat
bucurie 'n ucenicii Lui: %V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea s]
r]m`n] 'n voi, \i bucuria voastr] s] fie deplin]^ (Ioan 15:11). El I-a 'nv][at pe
ucenici s] tr]iasc] 'n puterea credin[ei, \i astfel S-a 'nconjurat cu oameni pe care
I-a umplut cu bucurie, p`n] acolo c] la Rusalii oamenii ziceau c] sunt be[i. La
s]rb]toarea aceasta, s] strig]m \i noi cu credin[], cu bucurie, cu entuziasm sf`nt:
%Osana! Binecuv`ntat este cel ce vine 'n Numele Domnului!^

Domnul are
trebuin[]...
%Dac] v] va 'ntreba cineva: %Pentru
ce-l dezlega[i?” s]-i spune[i a\a: %Pentru
c] Domnul are trebuin[] de el.” (Luca
19:31)
Ucenicii s-au dus s] deslege
m]g]ru\ul, a\a cum le spusese
M`ntuitorul, dar 'nainte au 'ntrebat,
%Bine, dar dac] ne va 'ntreba cineva de
ce-l desleg]m, ce s] spunem, cum s]
explic]m?^ |i explica[ia Domnului a fost
at`t, %Spune[i c] Domnul are trebuin[]
de el^.
Extraordinar! Domnul Isus avea
nevoie de m]g]ru\ul acela. Dar El are la
dispozi[ie resurse imense, inepuizabile,
\i 'n momentul acela avea nevoie de un
m]g]ru\ pe care s]-l 'mprumute. Tot ce dore\te, El are! Dar iat] c] Domnul Isus
c`nd a avut nevoie de m]g]ru\, S-a l]sat s] depind] de ascultarea ucenicilor (care
s] mearg] s]-l caute \i s]-l deslege) \i de ascultarea st]p`nului (care nu s-a opus,
ci l-a dat). El are nevoie \i de noi, \i de lucruri pe care noi le avem. Ce planuri
m]re[e are Domnul, \i ele depin de ascultarea noastr]!
Ce binecuv`ntare a fost c] ucenicii de atunci au ascultat, \i c] st]p`nul de
atunci a f]cut jertfa pe care Domnul i-a cerut-o. Astfel s-a 'mplinit cuv`ntul
Scripturii, s-a adeverit mesianitatea Domnului Isus, s-a declan\at glorioasa lucrare
a isp]\irii p]catelor noastre.
Iar azi, Domnul ne spune c] are trebuin[] de noi, de familiile noastre, de
lucrurile pe care le avem noi, \i care ne sunt dragi, c] are trebuin[] de jertfe \i
lucr]ri pe care s] le facem, |i s] nu uit]m c] uneori, nu vom 'n[elege de ce vrea
a\a ceva, \i singura explica[ie este: pentru c] Domnul are trebuin[] de ele...^ Vom
fi gata s] le oferim Domnului ca jertf]? Vom fi gata s] ascult]m dorin[a Lui?

Filme cu subiecte biblice
De remarcat: "n ultima vreme au fost turnate mai multe filme cu subiecte biblice, de
exemplu: Noah, The Bible, God_s Not Dead, Heaven Is For Real, The Giver, Exodus:
Gods and Kings, Believe Me, \i reluarea 'n serial a filmului Left Behind. Toate acestea \i
'nc] altele, probabil au \i un interes monetar, av`nd 'n vedere c] peste 70‰ din America
sunt cre\tini, \i deci, un poten[ial de profit enorm, pe care Hollywoodul l-a neglijat 'n
ultimele decenii. Totu\i poate fi \i un semn bun, fiindc] regizorii de filme au observat un
nou interes al publicului 'n problemele spirituale. Coment`nd asupra filmului %Heaven Is
For Real^, directorul filmului Randall Wallace spune: %Problemele pe care le ridic]
filmul au 'n vedere via[a \i moartea, sunt probleme cu care se confrunt] to[i oamenii.
Filmul este pentru 'ntreaga familie, dar nu numai at`t, includ aici \i pe sceptici \i pe
credincio\i, \i pe sfin[i \i pe p]c]to\i, \i pe cei pr]bu\i[i \i pe cei cu s`nge de eroi.^

Binecuv`ntat s] fie!
Azi voio\i c`nt]m Osana,
Cu ale\ii ucenici,
Cu boga[ii \i s]racii,
Cu cei mari \i cu cei mici.

Œ Binecuv`ntare. "n duminica trecut]
fratele Daniel \i sora Margareta Ghera au
venit la binecuv`ntare cu al treilea copila\ al

Ne a\ternem pe c]rare
Hainele ce le purt]m,
|i cu inimile noastre,
Pe Hristos "l onor]m.
Binecuv`ntat s] fie
Cel ce vine s] ne dea
Sf`nta Lui "mp]r][ie,
S] ne duc]-n slava Sa.
"ntr-o lume de p]cate,
De-ntuneric neguros,
El ne d] neprih]nirea,
Traiul sf`nt \i luminos.
"ntr-o lume de r]zboaie,
De du\mani 'nver\una[i,
El aduce pacea dulce,
|i iubirea 'ntre fra[i.
"ntr-o lume de triste[e,
De necaz \i pl`ns amar,
El ne unge cu uleiul
Bucuriilor de har.
Binecuv`ntat s] fie
Fiul Tat]lui iubit,
Cel ce vine, Cel ce este,
"n vecie prosl]vit!
El r]stoarn] 'nvr]jbirea,
Planurile celor r]i;
El deschide Cerul slavei
Pentru to[i urma\ii S]i.
Nimeni, nimeni nu-i ca Domnul,
Minunat \i... sf`nt, sf`nt, sf`nt!
El, Isus Hristos, e Rege,
Sus 'n Cer \i pe p]m`nt! (V.P.)

lor, Vincentius Quintus Ghera. Cu ocazia
aceasta au fost la adunare familia Ion \i
Shanen Ghera, sora Elena Neagoe (sor] de
corp cu sora bunicu[] Viorica Ghera) \i fiica
Julia, din San Ramon, California (din
biserica p]storit] de fratele P]\cu[. Astfel
binecuv`ntarea unui copila\ a fost \i o
reuniune de familie. Ne rug]m ca Bunul Tat]
ceresc s] reverse binecuv`ntare peste familia
aceasta.
Œ Musafiri: Salut]m 'n mijlocul nostru
ast]zi familia Doru Herdean din Rom`nia,
afla[i 'ntr-un turneu 'n Statele Unite pentru
antrenarea altora 'n ajutor pentru proiectul
%Cetatea Dragostei^ din Timi\oara.
Œ Salut]ri: Sora Florica Mocu[a s-a 'ntors
din Florida \i ne aduce salut]ri de la fr][ii \i
surorile din Hollywood, \i 'n special de la
familia Traian \i Ioana |iclovan. Fratele
Traian se simte surprinz]tor de bine, \i 'n
convalerscen[a aceasta, se v]d rezultate bune
\i 'n privin[a vorbirii. Domnul e mare \i face
minuni \i ast]zi.

Œ Fratele Teo \i sora Emilia Pop au
ajuns publica[i 'n ziarul Chicago Tribune.
'n num]rul de duminica trecut], cu o

Osana Fiul lui
David!
Binecuv`nat
este Cel ce
vine 'n Numele Domnului! Osana
'n cerurile prea 'nalte!”
(Matei 21:9)

Serviciul de
'nchin]ciune
fotografie a lor \i un articol frumos despre
ei, f]c`ndu-i cunoscu[i 'n toat] lumea. "ntrunul din paragrafele articolului sora Emilia
'\i aduce aminte de cuvintele bunicii ei
Ana c`nd i-a dat sfaturi pentru c]s]torie:
%Ca s]-[i g]se\ti so[ul nu e ca \i cum ai
cump]ra o pereche de pantofi. Azi o
pereche, m`ine alta. Numai una ai. Alt]
pereche de pantofi nu mai cape[i. C`nd te
c]s]tore\ti te c]s]tore\ti pentru toat]
via[a!^ Le spunem, Felicit]ri din inim]!
Œ "n s]pt]m`na trecut] au ie\it cu bine
din spital:
- fratele Dumitru Podea, care fusese
internat la Elmhurst Hospital, dup] o
como[ie cerebral] 'n duminica trecut], din
care ne rug]m s] nu r]m`n] urme, \i astfel
s]-L poat] sluji pe Domnul cu bucurie \i
putere.
- fratele Pavel Nicolae, care a fost dus
de urgen[] la Swedish Hospital. D]m
slav] Domnului pentru refacerea s]n]t][ii,
\i mul[umim totodat] \i fratelui Vasile
Corsiuc care a ajutat at`t de mult acestei
familii \i altora 'n problemele de s]n]tate
\i 'ngrijire. Ne rug]m ca Domnul s]-i dea
fratelui Pavel Nicolae \i pe mai departe o
b]tr`ne[e plin] de har \i putere.

Cor, Osana Celui ce vine
Rug]ciune de invocare:
Petre Ordeanu
C`ntare comun]:
"[i c`nt]m Osana
Fanfara
Clipe de Rug]ciune, Teo Pop
C`ntare comun]:
R]sune a noastr] c`ntare
Suit] de c`nt]ri ale corului mixt:
- Ierusalim
- Osana, {ie Rege
- Cu Osana
Anun[uri / colecta / Fanfara
Cuv`nt: Doru Herdean
Programul fetelor:
- Privesc la Domnul slavei
- Poezie, Bucurii de Florii
- Osana sus 'n 'n]l[imi
- Solo, Laura Brad, Ierusalim
Predica
C`ntare cor \i toat] adunarea:
C`nta[i m]rire lui Isus
O 'ntrebare: Cine este?
T`n]rul c`nd a v]zut-o, f]r] mult] vorb]rie,
S-a gr]bit s] o s]rute, \i a pl`ns de bucurie.
*******
R]spuns la 'ntrebarea din num]rul trecut:
- Iosua 20:8, Ramot era 'n semin[ia Gad
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