SĂ ŞTII S-AŞTEPŢI
Să ştii s-aştepţi făgăduinţa ce negreşit se
va-mplini
cu-ncredinţarea neclintită că tot ce-i
scris - aşa va fi,
nici cât de lunga-ntârziere, nici cât de
mulţi şi tari vrăşmaşi
să nu-ţi înfrângă-ncredinţarea,
să lupţi crezând, să nu te laşi!
Să ştii s-aştepţi şi suferinţa, că şi ea are
de-mplinit
o mare taină-n viaţa celui ce cu Hristos
se vrea unit,
dar orişicare-ar fi cuptorul şi-n orice
flăcări să te-ncingi
nimic nu-ţi frângă-ncredinţarea,
să rabzi crezând că ai să-nvingi!
Să ştii s-aştepţi şi izbăvirea, căci şi eaşi are vremea sa,
cu neclintita-ncredinţare că va veni şi-o
vei vedea,
oricâte piedici i s-ar pune şi-orice
zăvoare ţi-o închid
nimic nu-ţi frângă-ncredinţarea,
la timp va cade orice zid.
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ar fi să mori
nimic nu-ţi frângă-ncredinţarea
că mergi spre-ai Strălucirii Zori.
...Dar şi mai mult s-aştepţi pe Domnul,
mai grabnic decât tot ce-aştepţi,
cu neclintita-ncredinţare cu careaşteaptă toţi cei drepţi,
durerea, poate, n-o să vină, nici moartea
chiar, ’naintea Sa,
nimic nu-ţi frângă-ncredinţarea
că vine El - şi-L vei vedea! AMIN
Autor: Traian Dorz
Cules de
Mihaela Ghiman

Să ştii s-aştepţi frumos şi moartea, căci
şi ea-şi are clipa ei,
cu-ncredinţarea neclintită pe-al Vieţii
Veşnice temei,
în orice fel ţi-ar fi plecarea şi orişiunde-
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Să ştii s-aştepţi

“Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu
tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă
vei merge prin foc, nu te va arde, şi
flacăra nu te va aprinde.”
Isaia 43:2

ZARVA
VRĂJMAŞULUI
„Rătăcesc încoace şi încolo şi mă
frământ,
din
pricina
zarvei
vrăjmaşului…” (Psalmi 55:3)
Să nu te miri aflând că vrăjmaşul te
va ataca folosindu-se de zgomot.
Zgomotul nu induce doar o stare de
agitaţie şi disconfort, ci în acelaşi timp
scade puterea de concentrare şi mai ales,
creează frământare, teamă şi spaimă.

Chiar dacă nu stă în puterea
vrăjmaşului să te biruiască, zarva pe
care este în stare să o producă va aduce
în viaţa ta o stare de panică.
De aceea, în clipa în care ne lăsăm
cuprinşi de agitaţia stârnită de zarva
vrăjmaşului, devenim vulnerabili.
Scăparea într-o astfel de situaţie, nu
poate veni decât ştiind că biruinţele
noastre sunt legate de numele şi puterea
Domnului.
Prin urmare, în primul rând nu avem
voie să ne lăsăm intimidaţi de nici un fel
de zarvă.
Continuare pag. 2

din toată inima Domnului, cerându-i
cu ardoare ca peste zarva şi agitaţia
vrăjmaşului să aducă pacea şi liniştea
Sa. Tu trebuie să ai convingerea că
Domnul poate stinge zarva produsă
de orice duşman.
Cei ce sunt ai Domnului nu au de
ce să se teamă, indiferent de dimensiunea zarvei stârnite în preajma lor, pentru că ei ştiu să îşi aducă temerile
înaintea Domnului.
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în
orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.“
(Filipeni 4:6-7)

Continuare din pag.1

Zgomotul va continua să existe
până la judecată. Cât timp vor fi oameni
răi, iar Diavolul va fi lăsat să lucreze, va
fi prezentă şi zarva. Acest lucru nu
înseamnă că trebuie să o lăsăm să ne
afecteze.
În acelaşi timp, urechile noastre nu
trebuie să asculte zarva, ci mai degrabă
glasul Domnului. Vor avea influenţă
asupra noastră lucrurile spre care ne-am
concentrat atenţia.
Din acest motiv, este nevoie să
reînvăţăm meditaţia şi contemplarea.
Zarva îi copleşeşte cu uşurinţă pe cei
care sunt superficiali, pe cei care
tratează lucrurile spirituale în grabă şi
pe cei care nu acordă atenţie Cuvântului
lui Dumnezeu sau din a căror viaţă
lipseşte rugăciunea.
După aceea, va fi nevoie să descoperi sursa zarvei. Cu siguranţă, vei
afla că zarva este cauzată de fiinţe sau
lucruri care de bunăvoie sau de nevoie
se supun Domnului.
Astfel că va trebui să te încredinţezi

pastor Daniel Chereji

ÎN ÎNCERCARE
"Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite
încercări."
(Iacov 1:2)
De multe ori când suntem în încercare ne rugăm cu ardoare ca Dumnezeu
să ne scoată cât mai repede din ea.
Dar El spune în Cuvântul Său "să
privim ca o mare bucurie când trecem
prin încercări". De ce oare? Este contrar
firii noastre să te bucuri când ai un necaz
când lucrurile nu merg aşa cum am dori
noi.
În versetul 4 din Iacov 1 avem
răspunsul: pentru ca răbdarea să-şi
desăvârşească lucrarea în noi, pentru ca
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să fim desăvârşiţi.
Dumnezeu are un plan cu noi şi cu
fiecare încercare prin care trecem El ne
testeaza credinţa “ca unii care ştiţi că
încercarea credinţei voastre lucrează
răbdare “ şi ne şlefuieşte ca să potrivim
planului Său măreţ.
Să ne rugăm lui Dumnezeu când
suntem în încercare nu să ne scape de
ea ci să-şi desăvârşească lucrarea în noi
şi să ne dea putere să acceptăm voia Sa.
Tabita Morar

TEAMĂ ÎNFRÂNTĂ!
Că Ştefan prin al său nume
Îşi purta pe cap coroana.
Unde-i biruinţa oare?
Ce-aş putea face acum?
Să mai fie-n suflet soare
Să nu mă prăbuşesc pe drum...

"Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui
Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui,
El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra lui
toate îngrijorările voastre, căci El
însuşi îngrijeşte de voi."
(1Petru 5:6,7)

Dacă-n ziua-aceea grea
Am să pierd nădejdea toată
Voi privi spre crucea Sa.
Voi primi un sfat îndată!
Dar ce sfat îmi poate da?
Am Cuvântul lângă mine!
El mă poate-ncuraja
E puterea ce mă ţine.

Se-aşternu odată peste gândurile mele
Un duh de frică, deznădejde şi cădere.
Nu mai vreau să trec pe-acolo
Nu mai vreau să fiu lipsit, de credinţă şi
putere!

Jertfa Sa-mi dă siguranţa
Că sunt pe deplin iertat
Să dispară ignoranţa
Şi gândul întunecat!

Nu mai vreau astfel de stare
Că-n trăirile profunde
Şi din ce în ce mai tare
Teama-n mine se ascunde.

Piatra mea de temelie
Vreau să fie El, Cristos!
Nu pierd nicio bătălie
Când clădesc de sus în jos.

Când Ştefan a fost ucis,
Biruitor privea în sus.
El vedea un cer deschis
Şi-l vedea chiar pe Isus!

Într-o astfel de zidire
Nimic nu se prăbuşeşte
Dar dacă zidim din fire
Nimic nu mai izbuteşte!

Predicând voia să-ndrume
Dar niciunul nu lua seama!

Sorin Zah

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu
îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”
Isaia 41:10
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