ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR
Afară miroase a toamnă
Iar soarele mai rece luminează.
Vara, parcă a trecut în goană
Şi zilele, vizibil se scurtează.

Te rog acum la fel să faci
Cu-aceştia mici, cu fiecare.
Apucă Tu cu mâna sfântă
Mânuţa lor în mâna Ta
Iar rugăciunile le-ascultă
Când înspre Tine se vor îndrepta.

Îmbrăcămintea cea de vară
De-acum aţi pus-o-ntr-un dulap.
Mai repede se face seară
Şi ne trezim cu noaptea-n cap.

Le dă inţelepciune să înveţe
Şi ascultare de părinţii lor
Din Cartea sfântă, dă-le Tu poveţe
Şi fă-i copiii Tăi pe viitor!
AMIN!

De-aş fi avut putere-n rugăciune
Ca şi Iosua odinioară
Te-aş fi rugat Prea Bunule Stăpâne,
Lungeşte această minunată vară!
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Un nou început de an școlar ne stă în față
și dorim ca prezența Domnului să îi
însoțească
pe copiii, tinerii, studenții și profesorii din
biserica Biruința.
Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea biruință
și în acest an!

CE ÎŢI
LIPSEŞTE?
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Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare
„Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
călăuzească pe calea cea dreaptă!”
(Psalmi 143:10)

pag. 3 Nicidecum nu renunța

„Către mai marele cântăreţilor. Se
cântă ca şi „Mori pentru fiul”. Un
psalm al lui David. Voi lăuda pe
Domnul din toată inima mea, voi
istorisi toate minunile Lui.”
(Psalmi 9:1)

Viorel C.
Cules de Cristina Goron

Dar totuşi ştiu că Tu conduci
De ani şi ani a soarelui cărare,

DIN CUPRINS:

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă
şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
”(Iacov 1:5)
Ca să poţi răspunde la această întrebare, mai întâi este nevoie de cercetare
personală, altfel răspunsul va fi superficial şi neadecvat. Afirmaţia Cuvântului
este surprinzător de simplă, dar în

acelaşi timp, profundă şi provocatoare.
Ca să poţi primi ceea ce îţi lipseşte trebuie să ceri cu credinţă când i te adresezi lui Dumnezeu.
Dar să nu comitem greşeala de a considera că afirmaţia este una cu caracter
general, pentru că într-o asemenea
situaţie, mintea se va îndrepta imediat
spre lucrurile trecătoare şi lipsite de
importanţă din perspectiva eternităţii.
Ba chiar mai mult, după ce vom cere cu
insistenţă, ne va cuprinde sentimentul
deznădejdii, deoarece Dumnezeu nu va
onora dorinţele noastre.
Când suntem încurajaţi de Scriptură
să cerem de la Dumnezeu ceea ce ne
lipseşte, îndemnul apare în contextul
desăvârşirii spirituale a credincioşilor.
Ţinta fiecărui om născut din nou
prin lucrarea lui Cristos Continuare pag. 2

când în viaţa noastră există această
preocupare permenentă de a primi de
la El lucrurile care ar clădi în noi
formele dorite de Dumnezeu în ceea
ce constituie statura unei credincios
desăvârşit.
Când analiza este făcută cu responsabilitate, iar rugăciunile înălţate către
Dumnezeu sunt pline de credinţă, fără
urme de îndoială, dezbrăcate de egoism,
lui Dumnezeu îi va face plăcere să reverse spre noi şi în noi, absolut tot ce
poate contribui la dezvoltarea unui caracter asemănător cu al Lui.

Continuare din pag.1

este să ajungă matur, întreg, în sensul de
complet în toate privinţele profilului său
moral şi spiritual.
Atingerea acestui deziderat impune
analiza atentă a stării spirituale, nu superficial şi nici sporadic, ci cu seriozitate, profunzime şi caracter permanent.
În urma acestei radiografii spirituale o
să constatăm că există domenii care nu
ating nivelul de maturitate pe care
doreşte Dumnezeu să-l avem în calitate
de oameni răscumpăraţi de El.
În astfel de situaţii, încurajarea şi
porunca Domnului este să îndrăznim să
cerem din partea Lui tot ceea ce ar fi
necesar în vederea creşterii noastre spre
asemănarea cu Domnul Isus.
Suntem după voia Domnului atunci

pastor Daniel Chereji

NĂDEJDEA MEA
Nădejdea mea nestrămutată
Isuse Tu-mi rămâi pe veci
Cu roadă mai îmbelșugată
Îmi umpli-a mele întinderi seci .

Iubirea mea , iubirea mea
Isuse pururea-mi rămâi
Cu Tine viața mea-i neînvinsă
Și-n urmă cum a fost întâi

Nădejdea mea , nădejdea mea
Isuse Tu-mi rămâi pe veci
Cu roadă mai îmbelșugată
Îmi umpli-a mele întinderi seci

Și bucuria mea cea vie
Isuse Tu-mi rămâi oricând
Căci tot ce-am azi și-n veșnicie
Am doar în Tine rămânând .

Puterea mea cea neînfrântă
Isuse Tu-mi rămâi mereu
Cu Tine marea-i potolită
Și greul nu-i la Tine greu .

Lumina mea , lumina mea
Isuse Tu-mi rămâi oricând
Căci tot ce-am azi și-n veșnicie
Am doar în Tine rămânând.
Nicolae Moldoveanu

Puterea mea , puterea mea
Isuse Tu-mi rămâi mereu
Cu Tine marea-i potolită
Și greul nu-i la Tine greu .
Iubirea mea cea nemaistinsă
Isuse pururea-mi rămâi
Cu Tine viața mea-i neînvinsă
Și-n urmă cum a fost întâi .
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NICIDECUM NU RENUNȚA!
„Încredințează-ți lucrările în mâna
Domnului, și îți vor izbuti planurile”
(Proverbe 16:3)
Când începi să crezi că prosperitatea
ta este suficient de mare ca să te poți
odihni pe lauri necazul bate la ușă. Ai
pus barieră creșterii tale! Solomon a
scris: „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă
împărați” (Proverbe 22:29).
Prosperitatea este întotdeauna o posibilitate, dar niciodată o garanție. Ea
aparține celui ce este gata să ajungă devreme, să stea până târziu să mai meargă
un km.în plus și să se tot întrebe:
„Există o cale mai bună?”
O agenție publicitară a creat odată
o reclamă pentru o companie de automobile. Ea spunea astfel: „La o sută de
kilometri pe oră cel mai puternic zgomot
în acest Rolls-Royce vine de la ceasul
electronic”.
Când reclama a fost prezentată conducerii companiei, directorul a zâmbit și
a spus: „Cred că va trebui să facem ceva
cu ceasul acela!” Un tânăr l-a întrebat

odată pe Henry Ford: „Cum pot să-mi
fac un nume si să am succes?” El a
răspuns: „Hotărăște ce-ți dorești, apoi
ține-te de lucrul acela.Nu devia
niciodată de la traseu indiferent cât timp
îți va lua sau cât de dificil va fi drumul
şi nu te opri până când nu îți vei atinge
scopul”.
Oamenii care prosperă au un lucru
în comun: ei refuză să renunțe! Indiferent cât de des cad ei se ridică iarăși, se
scutură de praf, își învață lecția și o iau
de la capăt.
Paul J.Meyer spune că 99% dintre
cei care eșuează nu sunt învinși,ci pur
și simplu renunță . Biblia spune: „Toți
cei ce se luptă la jocurile de obște, se
supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac
lucrul acesta ca să capete o cunună” (1
Corinteni 9:25).
Singurii care nu au parte niciodată de
eșec sunt cei care nu încearcă. Așadar,
continuă să mergi înainte și nici să nu te
gândești să te dai bătut!
Cules de Cristina Goron
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