ZIDEŞTE ÎN MINE...
Zideşte în mine, Dumnezeule,
O inimă nouă, curată,
Care în lumea aspidă
Doar pentru Tine să bată.
Zdrobeşte în mine, Dumnezeule,
Eul urât şi murdar,
Dărâmă voinţa-mi rebelă
Şi-apoi zideşte-mă-n Har.
Alungă din mine, Dumnezeule,
Gândul lumesc şi spinos,
Şi fă-mi întreaga fiinţă
Mlădiţa altoită-n Hristos.
Curăţă din mine, Dumnezeule,
Cugetul profan, vinovat,
Stindardul credinţei curate
Să nu fie de vânt clătinat.
Sădeşte în mine, Dumnezeule,
Al Tău minunat, sfânt Cuvânt
Ca-n lumea atâtor ispite
Să nu fiu gol şi înfrânt.
Toarnă în mine, Dumnezeule,
Chipul divin şi frumos
Şi pune-mi pecete eternă:
Neprihanirea lui Hristos.
Clădeşte în mine, Dumnezeule,
Al Tau edificiu slăvit
Şi-n inima mea, Duhul Tău,
Nicicând să nu fie rănit.
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Sculptează în mine, Dumnezeule,
Un om după inima Ta,
Sfinţeşte-mi viaţa să fie
Mai alba ca fulgul de nea.
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Zideşte în mine...

Învaţă-mă Tu, Dumnezeule,
Cărturar de renume eu nu-s;
Dar ştiu că flamânzii de Tine
Au parte de viaţă de sus.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El
Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite
întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
1 Tesaloniceni 5:23

Ajută-mă Tu, Dumnezeule,
Să stau necurmat la Calvar
Căci numai acei ce-s smeriţi
Primesc mântuirea în dar.
Zideşte în mine, Dumnezeule,
Un duh ales şi statornic,
Privind cu uimire la cruce
Să stie cât e de datornic!
Uneşte Tu, Dumnezeule,
Voia Ta şi a mea, dimpreună;
Totdeauna cu Tine pe cale
Ascultarea să-mi fie cunună.
Nicholas Dinu

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 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10-12 Serviciu de închinare.
Serbarea încheierii anului şcolar
Duminică ora 17.00Serviciu de închinare

UNDE TE UIŢI?
„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă
ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea
voastră se apropie.”“ (Luca 21:28)
Evenimentele sfârşitului nu trebuie
aşteptate să înceapă, ele se desfăşoară
deja sub ochii noştri, perindându-se întro succesiune ameţitoare, aidoma
profeţiilor care au fost anunţate cu mult
înainte cu privire la ele.
Aşa cum a anticipat Domnul Isus,

reacţiile privitoare la vremea sfârşitului
sunt diverse şi contradictorii. Astfel că,
în timp ce majoritatea caută disperată
soluţii inutile, ineficiente şi dezavuabile,
este de aşteptat ca cei ce sunt
răscumpăraţii Domnului să alerge cu
deplină încredere spre ajutorul şi
răspunsul cerului.
Din nefericire, tocmai cei care ar trebui să procedeze aşa, se fâstâcesc,
cuprinşi de panica firescului, uitându-se
cu precipitare după soluţiile pământului.
Este atât de greşit să ne închipuim că
izbăvirea va putea veni dinspre cotloanele întunecate ale lumii de aici, spre
care ne sucim capetele cu atâta măiestrie
bolnăvicioasă, aşteptând parcă minuni care nu o să apară Continuare pag. 2

aşteaptă soluţii dinspre Dumnezeu şi
nu dinspre lume.
Omul care s-a deprins să trăiască
îndreptat cu inima şi cu faţa în sus,
va avea în el mult prea puţin din
frământătura pământului şi mult mai
mult din splendorile cerului.
Este inevitabil pentru copilul Domnului să îşi facă analiza privitului. Tu
unde te uiţi? Priveşti în sus sau în jos?
Aştepţi ajutorul de aici sau de deasupra
norilor?
Fericiţi sunt privitorii în sus, căci
izbăvirea mult aşteptată este aproape,
iar odată cu ea, va veni însuşi Isus
Cristos, spre a instaura plenar mult
aşteptata Împărăţie.
Dacă în sus ai privit şi aşa ai trăit, cu
siguranţă că Domnul îţi va face parte de
ducerea în slava Sa minunată, spre a
domni cu El pentru veşnicie.

Continuare din pag.1

niciodată.
Avertismentul lui Cristos spune că
acei ce sunt ai Lui au nevoie să-şi ţină
capetele în sus,aşteptând ajutorul din
ceruri, nicidecum dinspre partea de jos
a lumii prezente.
La urma urmei, acest fel de comportament ilustrează îndelunga obişnuinţă
a umblatului cu capul în jos şi cu
privirea aţintită spre lucrurile
deşertăciunii.
Este nevoie de deşteptarea temeinică
a minţii şi a spiritului pentru a înţelege
felul în care putem umbla victorioşi prin
periplul escatonului inevitabil.
Ancorarea în promisiunile de
netăgăduit ale lui Dumnezeu şi încrederea plină de speranţă că izbăvirea
Domnului se apropie, îi va determina pe
sfinţi să fie umblători cu privirea
îndreptată în permanenţă spre cer. În
fapt, o asemenea atitudine va duce la
transformarea completă a celui care

pastor Daniel Chereji

MAXIME

~ Urmând exemplul Mântuitorului vom fi utili altora! George Cornici
~ A te ruga fără căldură, este la fel ca şi când ai vâna cu un câine mort;
a te ruga fără pregătire lăuntrică este la fel, ca şi când te-ai duce la vânătoare cu un şoim orb. C.H. Spurgeon
~ Bucură-te că ai un Dumnezeu, care-ţi este Tată! Bucură-te că ai un
Mântuitor, care-ţi dă har - Isus Hristos! Bucură-te, gândindu-te că
necazurile sunt şcoala desăvârşirii. Richard Wurmbrand

ANUNŢ!!!
Biserica Biruinţa dispune de o farmacie aprovizionată cu medicamente care sunt disponibile în mod gratuit atât pentru membrii bisericii, cât şi pentru alţi doritori. Cei interesati pot să ia legatura cu
Cirţiu Carmen sau Andreicuţ Carmen.
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SEAMĂNĂ-ŢI SĂMÂNŢA
Dimineaţa, seamănă-ţi sămânţa şi
până seara nu lăsa mâna să ţi se
odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti,
aceasta sau aceea sau dacă amândouă
sunt deopotrivă de bune. (Ecleziastul
11:6)
Ilustraţia aceasta a agricultorului care
îşi aruncă sămânţa în ogor este fără
îndoială una dintre cele mai interesante
şi mai sugestive imagini ale lucrătorului
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce poate
să facă semănătorul este să fie harnic, să
fie perseverent şi plin de încredere că,
odată aruncată sămânţa în ogor, Dumnezeu Însuşi Se va îngriji, într-un mod
tainic, ca pământul însămânţat să rodească.
Pentru cine a citit măcar o dată Evangheliile este imposibil să nu-i zboare
gândul imediat la Pilda semănătorului,
rostită de Domnul Isus (vezi Matei
13:3; Marcu 4:3; Luca 8:5).
De fapt, adevărata tâlcuire a celor
două texte - cel vetero, precum şi cel
noutestamentar – este legată de răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu (Evanghelia Împărăţiei).
Îndemnul Ecleziastului de a semăna
sămânţa în mod perseverent, fără întrerupere, sugerează că celui chemat să
facă această slujbă nu-i este îngăduit să
categorisească, din proprie iniţiativă,
unele momente ca fiind mai puţin prielnice pentru semănat decât altele. Apostolul Pavel, scriindu-i mai apoi tânărului său colaborator, Timotei, ceea ce
am putea numi „testamentul” său spiritual, îl îndemna să-şi împlinească cu
credincioşie slujba de evanghelist vestind (semănând) Cuvântul „la timp şi ne
la timp” (2 Timotei 4:2), convins fiind
că vor veni vremuri când oamenii nu vor

mai fi deschişi să audă şi dispuşi să creadă Adevărul.
Pe de altă parte, după cum sugerează
şi Ecleziastul, nu noi suntem cei care
avem puterea de a face sămânţa să încolţească şi să rodească. Şi nici nu ştim
care dintre seminţele aruncate, cele de
dimineaţa, de la amiază sau cele de
seara vor prinde rădăcină şi vor rodi.
Este lucrarea lui Dumnezeu, Cel care, în
suveranitatea Sa, dispune după buna Lui
plăcere, în conformitate cu planurile
Sale să înmoaie inimile oamenilor, să le
transforme în teren fertil, capabil să cuprindă înăuntru şi să dea viaţă seminţei
- Cuvântului.
De aceea, cea mai importantă învăţătură pentru noi este că, în calitate de
semănători ai Cuvântului (şi fiecare credincios creştin are această chemare),
avem datoria sfântă înaintea lui Dumnezeu de a nu ne lăsa înfrânţi nici de
indiferenţă, nici de deznădejde şi nici de
oboseală, fiindcă nu stă în seama noastră
să cunoaştem timpul potrivit sau nepotrivit pentru a confrunta lumea din jurul
nostru cu mesajul Evangheliei. Da,
fiindcă omul nemântuit are nevoie de
Evanghelie astăzi!
Claudiu Lupu
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