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Editorial. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, (Floriile). 
  
 „Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a 
trimis doi ucenici şi le-a zis : „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră : în el veţi găsi îndată o măgăriţă 
legată şi un măgăruş împreună cu ea ; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să 
spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.” Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca 
să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice : „Spuneţi fiicei Sionului :  
 „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei 
măgăriţe.” Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au 
pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum ; alţii 
tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce 
veneau în urmă, strigau :  
 „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile 
preaînalte !”. (Evanghelia după Matei 21 : 1 – 9) 

 Condiţiile intrării Domnului Isus într-un oraş ! 
 1. Cunoaşterea Cuvântului, a Bibliei. 
 Acest cuvânt : „Spuneţi fiicei Sionului : „Iată, Împăratul tău vine la tine ...”, era scris 
de multă vreme, (de aproximativ 550 de ani), dar Isus, (precum şi omul Lui, în orice timp va 
trăi), ştiu când a venit vremea ... la cine se referă proorocia respectivă !  
 2. Ascultarea de Domnul Isus, de ce mi se spune printr-un cuvânt profetic, că am de 
făcut, la un anumit moment din viaţa mea. Cuvântul Bibliei a fost împlinit, iar Împăratul a 
venit în Ierusalim aşa cum era scris, dar pentru aceasta a fost nevoie de ucenici care să :  

 meargă cu Isus, 
 audă într-un mod personal Cuvântul Lui şi  
 asculte, să facă ce li s-a poruncit la momentul respectiv. 

 3. Plătirea preţului cerut. Şi astăzi sunt ucenici ai lui Isus, care : 
 A) Împrumută pentru Isus, pentru a împlini Cuvântul, sau ce li se cere prin Cuvânt !  
Probabil că şi ucenicilor le-a fost greu să facă acel împrumut pentru Isus ... poate le-a fost şi 
ruşine ... dar ei au cerut, iar Isus a beneficiat de acel împrumut !  
 B) Îi împrumută lui Isus. Cum pot să-I dau împrumut ? În Proverbe 19 : 17 este scris : 
„Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea”. 

                        Anunturi :  
• Programul slujbelor speciale de Paşte : Joi, 10.04 
vom avea Cina Domnului ; Vinerea Mare, (11.04.), 
iar Duminică sărbătorim Învierea Domnului Isus. 
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C 
-D, Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O 
Sâmbătă de la litera P - Z. Duminica (dim.) toţi cei  
ce pot. Binecuvântarea Domnului să fie peste toţi ! 
• Sâmbătă (11 Aprilie a.c.), corul mare de copii vor  
merge în vizită la Casa de corecţie din Buziaş ... 

•  Luni, 13 Aprilie 2015, fiind a II- 
a zi de Paşte, vom avea slujbe atât 
dimineaţa cât şi seara ! Nu se va  
ţine Seara de Rugăciune, (17.04).  

 



Mărturie personală   
  „Pe când aveam 7-8 ani am trăit o întâmplare pe care nu am putut să mi-o 
explic decât după ce L-am primit pe Domnul Isus. Îmi amintesc că eram în centrul 
comunei, la magazine, şi duminica se aduna acolo multă lume – era și o expresie “mă 
duc pe devale”, adică la singurul magazin alimentar din sat.  
 Uneori venea o vânzătoare de înghețată şi mă uitam cum ceilalţi copii şi 
oamenii mari mâncau înghețată. Aş fi vrut şi eu una, dar de unde să iau 50 de bani ? 
Cu aceşti bani se putea cumpăra un litru de gaz pentru lampă să lumineze casa. Ştiam 
că acasă maica mare nu avea de unde să-mi dea …  
 Deodată mi-a venit în minte gândul să ridic nişte cartoane din mijlocul străzii. 
Când l-am ridicat pe primul sub el era 1 leu şi mi-am cumpărat două înghețate. 
Atunci n-am ştiut cui să mulțumesc. Acum ştiu că mâna cea bună a lui Dumnezeu a 
fost cu mine atunci, că de la El a venit gândul pentru că mi-a înţeles dorinţa mea de 
copil necăjit şi sărac. El ne cunoaşte înainte de întemeierea pământului”. 
(Traian Chilău, Umblând pe calea credinţei, pp. 4-5)    

CE SĂ FAC CÂND NU MAI POT     

Sunt momente si situatii care ne iau pe nepregatite. 
Responsabilitati, sanatate precara, greutati în familie, 
la locul de munca etc. Infinite probleme par sa se 
adune în viata noastra fara preaviz si începem sa ne 
facem din ce în ce mai mici. Suntem coplesiti. 
Daca ai ajuns în stadiul de faliment al vietii tale sau 
crezi ca te îndrepti într-acolo, am cateva sfaturi 
pentru tine! Asadar: 

           1. Regaseste-te. Accepta-ti falimentul si 
evalueaza-ti viata. Aduna toate plusurile si minusurile si vezi ce rezulta. Unde ai 
gresit, ce e de schimbat? 

Aminteste-ti de visurile si planurile de odinioara si concentreaza-ti atentia pe ceea ce 
esti acum. Analizeaza, decide si renunta la ce nu îti mai trebuie. Dar cel mai mult, 
regaseste-ti zambetul si accepta ca esti om si nu esti perfect. 

2.  Cauta ajutor la Sursa. Toate relatiile cu cei din jurul nostru nu vor 
echivala vreodata relatia cu Dumnezeu. Apleaca-te în rugaciune si cere-I întelepciune, 
rabdare si mai ales dragoste. Nu uita ca „daca este cineva în Hristos, este o faptura 
noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi.”  [2 Corint. 5] 

          Aminteste-ti ca „tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu; nascuti nu din sange, nici din 
voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”  [Ioan 1] 

          De aceea, tu ai acum un alt status. Esti fiu de Dumnezeu. Ridica-ti fruntea si 
priveste în Sus! Aminteste-ti promisiunea si porunca Domnului: „Sa nu vi se tulbure 
inima. Aveti credinta în Dumnezeu si aveti credinta în Mine. Va las pacea, va dau 
pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se 
înspaimante.” [Ioan 14] 

          Pentru ca de multe ori raspunsul la cererile noastre nu vin asa cum dorim noi: 

          3. Rabda. Astfel, „sa priviti ca o mare bucurie cand treceti prin felurite 
încercari, ca unii care stiti ca încercarea credintei voastre lucreaza rabdare. Dar 
rabdarea trebuie sa-si faca desavarsit lucrarea, ca sa fiti desavarsiti, întregi si sa nu 
duceti lipsa de nimic.” 

În loc de concluzie, vreau sa ramai cu aceste versete si sa le aplici în toate 
zilele vietii tale: „Cautati mai întai Împaratia lui Dumnezeu si neprihanirea Lui, 
si toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu va îngrijorati, dar, de ziua de 
maine; caci ziua de maine se va îngrijora de ea însasi. Ajunge zilei necazul 
ei.” [Matei 6] Fii binecuvantat! 

Sursa: RadioFiladelfia.ro 

SĂ FII „COOL”? 

Auzim de multe ori cuvinte ca “cool” , “mişto”, “la modă”, etc. Însă vom 
vorbi puţin despre ce înseamnă să fii cool. Vă doriţi să deveniţi “cool” ? Ei bine, 
aşa ceva nu există. În Psalmul 139, Dumnezeu spune că fiecare dintre noi suntem 
“o faptură minunată”. În gramatica oricărei limbi, “minunat” este un adjectiv la 
superlativul absolut, adică, pentru acest cuvȃnt nu există un grad de comparaţie 
mai mare, sau mai înalt. Deci dacă Dumnezeu spune că suntem “minunaţi”, oare 
chiar trebuie să ne chinuim să devenim mai “minunaţi”? Ar fi un non-sens. 
Aşadar, încercarea de a deveni mai “minunaţi” este o etichetă pe care deja o 
deţinem sub o formă divină şi glorioasă. “Cool”, un cuvȃnt popular poate în zilele 
noastre este o etichetă falsă sub o altă formă, dar nici într-un caz o formă divină, o 
formă lumească care induce lumea în eroare sufletească. 
Mulţi doresc să fie “cool” prin simplu fapt că vor fi în centrul atenţiei, că vor 
deveni vedete poate la un moment dat. Însă, ce folos acest “cool” cȃnd inima nu 
este deloc pe placul Dumnezeului viu care 
nu doreşte să fim “cool” ci doreşte să fim 
doar “o făptură minunată”. 

Cu prietenie, 

”O Faptura Minunata!” 

Sursa: totalschimbat.ro 

 


