„Caci eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice DOMNUL,
gânduri de pace şi nu de nenorocire
ca să vă dau un viitor şi o nădejde”

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

(Ieremia 29;11)

S

untem din nou la finele unui alt
an care se trece din viaţa noastră.
Fiecare simţim şi trăim aceste ultime momente de încheiere de an diferit.
Unii în petreceri, alţii in familie, alţii la
Biserică, fiecare cum îl îndeamnă gândul.
Eu însă aş vrea să-l petrec lângă cea mai
preţioasă persoană din viaţa mea, lângă
Domnul, cu sufletul plin de recunoştinţă
pentru tot ce ni s-a întâmplat să meditez
puţin. De exemplu, dacă stau şi mă gândesc în general, în anul acesta care stă să
treacă am avut parte de multe binecuvântări, dar şi încercări prin care Domnul
m-a trecut biruitoare. Dacă analizez anul
nu e deloc cum eu l-aş fi gândit, dar pentru că l-am trăit cu Dumnezeu a fost diferit, total diferit de cum l-aş fi dorit eu să
fie. Dacă merg ma departe şi continui
analiza şi dacă aş lua o foaie de hârtie pe
care să scriu toate binecuvântările şi toate
momentele în care l-am văzut la lucru voi
aveea suprinderea că nu-mi ajunge o foaie
de hârtie. Apoi ar trebui să continui analiza şi pe o altă foaie de hârtie ar trebui să
scriu de câte ori i-am mulţumit pentru
toate aceste lucruri minunate pe care
le-am trăit şi primit din partea Domnului.
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Mai departe ar trebui să mă gândesc dacă
eu am cerut acele lucruri primite de la
Domnul sau pur şi simplu El mi le-a dat
în dar, şi vă spun sincer voi rămâne mai
mult decât surprinsă.
Vă provoc fraţi şi surori prieteni din
biserica Biruinţa să faceţi la fel. De asemenea vreau să vă şi încurajez prin versetul
de mai sus şi să vă spun că Domnul are
gânduri de pace şi ne-a dat un viitor şi o
nădejde şi ne-a dat speranţă pentru atunci
când credeam că totul e pierdut şi fără
soluţie de ieşit din probleme vieţii. La
cumpăna dintre ani să stăm în rugăciune
şi să încredinţăm noul an ce vine şi viitorul în mâna Lui, încredinţează-ţi soarta în
mina Domnului, încrede-te în El şi El va
lucra! (Psalm37;5). Lăsaţi în mâna Lui
totul şi rugaţi-vă, faceţi-vă partea voastră
şi Domnul o va face pe a Lui! Experimentez acest lucru alături de prietenii
noştri aleşi de Domnul din biserica Biruinţa, şi anume familia Sabău, şi nu trecem
în noul an până nu facem aceste lucruri şi
Domnul ne-a arătat binecuvântarea Lui
peste noi toţi. Un an nou binecuvântat şi
începeţi-l cu Domnul.
Zâna Meţac

Anunţuri

Săptămâna Naţională de Rugăciune, de luni
până sâmbătă, între orele 18-19
Duminică - ora 9.30 - Grupe de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
Se fac înscrieri pentru Şcoala Prorocilor 2012
(înscrieri la pastor, număr minim 12 persoane)

A fost
Domnul!
„Doamne, Tu ai fost locul nostru de
adăpost, din neam în neam.“
(Psalmi 90:1)

D

i
ţ
l
u
M
a
L ni!
A

An XII, nr. 527 din 2 ianuarie 2011

a, Doamne, Tu ai fost alături
de mine în fiecare clipă a vieţii mele. Tu ai fost cel care
m-a găsit pe când rătăceam cu inima
frântă şi sufletul confuz.
Tu m-ai luat de mână şi m-ai dus la
Cruce unde mi-ai înnoit viaţa şi m-ai făcut copilul Tău.
Tu mi-ai dat Duhul Sfânt ca să-mi fie
ajutor, mângâiere, călăuză şi învăţător.
Tu ai fost acolo chiar şi când credeam că
sunt singur. Tu mi-ai îndrumat paşii,
m-ai păzit prin locurile întunecate şi mai îndreptat dinspre cărările răzleţe.
Tu m-ai purtat în braţe când apele
erau adânci iar teama îmi cuprinsese
inima.
Continuare pag. 2

uşoare.
Tu ai întors fiecare filă din viaţa
mea cu nespusă grijă şi te-ai îngrijit ca
niciuna să nu fie la fel.
Ai aşezat în calea mea prieteni
adevăraţi şi de nădejde care să mă iubească şi să-mi ţină companie în drumul spre rai.
Tu m-ai păzit de duşmani, m-ai ascuns de furtunile năpraznice şi m-ai ferit
de uraganele nimicitoare.
Tu ai fost tot ceea ce eu nu putea fi,
iar fără Tine nici n-aş fi existat.
De aceea, Doamne, isprăvile cele mari
sunt ale Tale. Meritele sunt ale Tale. Victoriile sunt ale Tale. Meritele sunt ale
Tale. Realizările sunt ale Tale. Minunile
sunt ale Tale.
A Ta Doamne este şi slava şi lauda şi
mărirea de acum şi până în veacul vecilor.
Amin!

Continuare din pag. 1

Da, Doamne, Tu
mi-ai pus picioarele pe
stâncă şi mi-ai întărit paşii.
Mi-ai deprins mâinile la luptă
şi mi-ai insuflat gustul victoriei.
În necaz mi-ai fost alinare,
în suspin mi-ai fost mângâiere,
în greutăţi m-ai încurajat, în
lupte mi-ai fost scut, iar când drumul era
prea greu şi prăpastia prea mare ca să o
pot trece, Te-ai aşezat de-a curmezişul
spunându-mi: „treci înainte”.
Tu m-ai ascultat în necaz, mi-ai dat
apă în pustie şi mi-ai întărit duhul în leşin.
Tu ai scris fiecare filă a vieţii mele de
pribeag, dar n-ai scris-o în grabă şi nici
n-ai scris mâzgălind. Dimpotrivă, ai colorat fiecare zi a vieţii cu multă bucurie, cu
mult soare, cu câmpii pline de flori şi măguri înverzite, cu fericire şi curcubeie nemaipomenite strălucind după ploi

Călăuzirea lui Dumnezeu în trecut
ne dă curaj în viitor
„Întotdeauna m-am gândit că poţi
vedea mâna lui Dumnezeu cel mai
bine în oglinda retrovizoare. Privind
înapoi, este mai uşor să înţelegem de ce
Dumnezeu ne-a pus în casa în care
suntem; de ce a adus anumiţi oameni
şi circumstanţe în viaţa noastră; de ce
a permis greutăţi şi dureri; de ce ne-a
luat din diferite locuri şi ne-a pus în
alte servicii.”
(Joe Stowell)

T

recerea dintre ani este o oportunitate de a privi înapoi, de
a-ţi analiza viaţa şi de a-ţi făuri
noi planuri pe care să le aduci înaintea
Domnului. Niciunul dintre noi nu avem
garanţia că vom trăi până în anul ce
urmează, însă cei care am trăit până în
aceste momente putem vedea împlinită
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promisiunea lui Dumnezeu care ne spune: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un
chip n-am să te părăsesc”. Atunci când
prezentul nu putea să ne ofere o imagine
clară a viitorului ce ne stătea în faţă am
avut mereu siguranţa că Tatăl nostru
ceresc ne poartă de grijă şi este în controlul tuturor lucrurilor.
Ştim astfel că oricât de înceţoşat e
drumul pe care mergem înainte, privind
în oglinda retrovizoare a vieţii noastre, văzând cum purtarea Lui de grijă ne-a condus în siguranţă, vom putea păşi cu
încredere în noul an. Având promisiunea prezenţei şi ajutorului lui
Dumnezeu putem spune cu convingere: „Domnul este ajutorul meu,
nu mă voi teme.” (Evrei 13: 5-6)
Lupu Amalia

Meditaţie de an nou

I

nsoţit de fulgi de zăpadă,
vine vine grăbit, într-o
lume grăbită, un an nou.
Deşi de acum avem experienţă
întâmpinării anilor, şi pe acesta îl
aşteptăm tot cu emoţie.
N-avem prea multe indicii despre ce
ne-aduce el. Ni s-a întâmplat să aşteptăm
să prindă contur lucruri ce le considerăm
sigure şi în final, am constatat uimiţi că
lucrurile ce „sigur“ trebuiau să se întâmple, nu s-au întâmplat şi altele, nesigure,
neaşteptate, ne-au târât în vârtejuri de
evenimente, de întâmplări.
Deşi ar trebui în fiecare zi să gândim
astfel, totuşi noi, ne-am obişnuit ca la sfârşitul anului să ne facem bilanţul, să grupăm evenimentele în: fericite sau nefericite, în binecuvântări şi încercări, biruinţe sau înfrângeri, ştim de fapt că fiecare
zi ascunde-n ea noi începuturi sau finaluri
neaşteptate. Chiar ştim multe multe despre viaţa noastră, ne gândim, judecăm,
analizăm. Şi totuşi, câte surprize!
„Ni se duc anii ca un sunet” constatăm
aceasta mereu, chiar şi cei mai tineri au
adunat deja amintiri şi amintirile se înmulţesc odată cu trecerea anilor.
Şi din depărtarea trecută, mai auzim
sunetele estompate ale anilor ce s-au dus.

Bucuriile, în sunete calde, romantice,
bine armonizate ne umplu amintirile... şi
dure, acute, distonante mai vibrează în
noi amintirile durerilor, a neîmplinirilor,
a nenorocirilor şi disperărilor noastre.
Sunete... Sunetele anilor.
Ştiind atâtea despre noi, despre cum
trec anii vieţii noastre, cum vom intra în
noul an?
Ştiim atâtea despre Dumnezeu. Despre cum stăpâneşte El timpul... ştim că
înaintea Lui „o mie de ani sunt ca ziua de
ieri care a trecut” (Ps. 90:4). Ştim că noi
avem limitele noastre: „şaptezeci de ani,
iar, pentru cei mai tari optzeci de ani”...
ştim, ştim, ştim.
Lumea în care trăim azi ştie atâtea lucruri, suntem atat de „civilizaţi” atât de
deştepţi de evoluaţi.
Cum vom trăi oare în anul nou?
Cel ce e credincios şi ne ţine în mână
Sa minunată ne călăuzeşte paşii în noul an
şi ne binecuvintează cu promisiunea Lui:
„Când Mă va chema, îi voi raspunde; voi
fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi îl voi
proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i
voi arăta mântuirea Mea”. (Ps. 91:15-16)
Aşa că pornim cu curaj în noul an.
Domnul va fi cu noi.
Camelia Sabău

Când un nou an
Îţi bate in ferestre...
Tu înalţă gândul spre Domnul;
Nu ştii câţi ar mai putea urma
Pentru că tu nu cunoşti regula Sa

Când un nou an
Îţi bate în ferestre...
E mana Domnului ce te
binecuvântează din nou
E bunătate şi-ndurare şi
credincioşie...
E timp... ce are-n veşnicii
ecou.

Când un nou an
Îţi bate în ferestre...
Mulţumeşte pentru toţi anii ce-au trecut;
Pentru că ai avut parte de ocrotire şi iubire,
Pentru că Ţi-a fost alături atunci când
te-a durut.

Camelia Sabău
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