O ŞTIE El

De ce ades mi-e dat pe cale
Să-ndur dureri şi fel de fel,
De ce-s lovit adesea oare ?
Eu nu-nţeleg... dar ştie El.

Mă văd cu barca sfărâmată.
De ce aşa ? ... O ştie El.

Din pâinea mea am dat altuia
Făr' să mă tem că mă înşel;
Răsplată ? M-am ales cu pietre.
De ce aşa ? ...O ştie El.
Când moartea luptă pe-ndelete
Să rupă-al dragostei inel,
Rămân copii sărmani pe drumuri.
De ce aşa ?...O ştie El.
Când cunoscut-am adevărul
Şi vrut-am să spun despre El,
Am fost silit să tac adesea...
De ce aşa ?...O ştie El.

Descurajat privesc adesea
Calvarul, crucea şi pe Miel De ce sunt lacrimi fără vină ?
Eu nu-nţeleg... dar ştie El.
Eu nu-nţeleg, dar ţin întruna
Crezând cu patimă şi zel
Că multe din ce mi se-ntâmplă
Eu nu pricep, dar ştie El.
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Lăcătuş

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Şi... când trezi-mă-voi în ceruri,
Cu Domnul în al Său castel ,
Mă mir, mă-ntreb cum de-s acolo !
Eu nu-nţeleg ... dar ştie El !

~ Dacă “astăzi” al lui Dumnezeu e
prea devreme pentru pocăinţa ta,
“mâine” s-ar putea să fie prea târziu pentru ca El să te accepte.
William Seker
~ Fii încet la alegerea prietenului, mai
încet la schimbarea lui !
Benjamin Franklin

Anunţuri

Culese de Dan Matei

Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22
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Gânduri de peste ocean
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Cu Domnul printre străini
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O ştie El

“ Domnul este lumina şi
mântuirea mea: de cine să mă
tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine sămi fie frică?”
Psalmi 27:1

Valentin Popovici

Când m-am luptat cu valul vieţii
Şi când era s-ajung la ţel
MEDITAŢII
~ Dacă n-ar fi Biblia să ne spună că
există Dumnezeu, conştiinţa ar putea
s-o facă.
Thomas Watson
~ Este posibil să dai fără să iubeşti, dar
este imposibil să iubeşti fără să dai.
Richard Brounstein
~ Noi suntem modelaţi şi şlefuiţi de
ceea ce iubim.
Johanes Von Goethe
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ÎNCURAJARE
Căutători fervenţi de fericire
Sătui de zdrenţe şi noroi
Trăind prea triste falimente
Doar Domnul S-a-ndurat de noi.
Un Fiu, o cruce şi o jertfă
Cadou preasfânt, venit de sus
Medicament în contra rătăcirii
Aceasta ne-a adus Isus.

Iertaţi deplin prin sfântu-I sânge
Trăim de-acum la apogeu
S-au dus demult hainele înfrângeri
Suntem învingători: cu noi e Dumnezeu.
Probleme sunt, asemenea şi grijuri
Dureri şi poate lacrimi curg din greu
Dar cum să fii răpus de mari necazuri
Când ştii că eşti ascuns în Dumnezeu?
Tu nu eşti singur când sunt lupte
Mai mulţi cu tine sunt, decât cu ei
Iar de te temi, aşa socoate:
Cine te-atins pe tine, frate
E în război cu Dumnezeu.
Continuare pag. 2

Să fii dar pân-atunci lumină
În noaptea neagră nu te îndoi
GÂNDURI DE PESTE OCEAN
Dragă biserică, dargi fraţi şi surori,
Au trecut patru luni de când, cu ajutorul Domnului mă aflu în acest loc
depărtat al lumii – Hickory USA.
Doresc să vă salut din nou, alături de
biserica penticostală română pe care
o frecventez împreună cu copiii mei.
Salutul bisericii de aici este Eclesiastul 9:8 - “Hainele să-ţi fie albe
în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi
lipsească de pe cap.”
Mi-e dor de biserica Biruinţa, de
părtăşia frăţească şi vă port în rugăciunile mele împreună cu biserica de
aici aşa cum ne învaţă Cuvântul şi
prin apostolul Pavel în Romani
15:30a: “Vă îndemn, dar, fraţilor,
pentru Domnul nostru Isus Hristos
şi pentru dragostea Duhului, să vă
luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumneze pentru mine.”
Venind aici, la început totul mi se
părea frumos şi perfect, mai apoi am
văzut şi multă trudă, probleme,
necazuri dar şi bucurii, împliniri…ca
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Căci har va fi când Domnul o să
vină
Doar pentru-aceia care ştiu a străluci.

Continuare din pag. 1

Să crezi mesajul scris în Carte
Curând ivi-s-or zorii lumii noi
Când glorios, din cerul de departe
Se-ntoarce Domnul după noi.

pastor Daniel Chereji

şi pe pământ.
Timpul trece destul de repede, cu
multe treburi gospodăreşti şi cu cei
trei nepoţei de aici.
De multe ori sunt tristă în sufletul
meu, dar Dumnezeu este de partea
mea şi mă ajută să accept întru totul
voia Lui.
Cel mai bun lucru care ne rămâne
de făcut este să fim veghetori până la
venirea lui Isus. “Vegheaţi, dar, căci
nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va
ve-ni Fiul omului.” (Matei 25:13).
Până la reîntâlnirea noastră, să ne
încredem în Domnul aşa cum ne îndeamnă Cuvântul Domnului: “Eu
însă voi privi spre Domnul, îmi voi
pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va
asculta.” (Mica 7:7)
“Dumnezeul păcii să fie cu voi cu
toţi! Amin.” (Romani 15:33)
Veronica Seraz

CU DOMNUL PRINTRE STRĂINI
Mulţi dintre noi ne dorim cu ardoare
să gustăm din roadele străinătăţii. Dar,
odată ajunşi aici dai de adevăratul gust
al străinătăţii: superficial, sec. Dacă nu
eşti ancorat puternic în Domnul şi nu vii
de acasă cu bagajul dotat cu credinţă,
stăruinţă în rugaciune, citirea Cuvântului, ai mari şanse să fii luat de valul lumii şi să-ţi umpli timpul care era dedicat
Domnului cu îmbuibări lumeşti.
Şi aici poţi trăi adevărata experienţă a
rugăciunii şi a postului alături de familie. Dar noi Îi aducem slavă şi laude Celui viu şi Adevărat care ne-a dat izbândă

şi ne-a maturizat în credinţă, pentru că
prin El avem toate. A revărsat asupra
noastră râuri de binecuvântări şi nu conteneşte să se oprească.
Ultima mare binecuvântare peste casa
noastră este dăruirea unui bebe. Da, suntem aici, e greu, dar avem nădejdea că
facem voia Lui. Scopul familiei noastre
este să putem spune peste ani: ”Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului” (Iosua 24:15b).
Cu dragoste în Domnul,
Mihai şi Mioara Dumitru

“Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” (Psalmi 55:22)
Deşi departe de cei dragi: părinţi, copii, nepoţi, biserică şi cei dragi, Domnul
m-a păzit. Chiar dacă sănătatea mea a
fost în ultimul an destul de şubredă, am
fost sigură că nu sunt singură, pentru că

Dumnezeu m-a însoţit mereu. Odată cu
întoarcerea mea acasă, doresc să salut
toată biserica, iar pentru că versetul meu
preferat este Iosua 24:15 va transmit
acest gând şi dorinţă a inimii mele, ”Cât
despre mine, eu şi casa mea vom sluji
Domnului”.

"Dar Saul și poporul au cruțat pe
Agag și oile cele mai bune, boii cei mai
buni, vitele grase, mieii grași și tot ce
era mai bun și au nimicit numai ce era
prost și nebăgat în seamă." (1Samuel
15:9)
Dumnezeu cere de la noi integritate și
excelență, însă sunt circumstanțe când
parcă știm să ne socotim singuri prețul
și avantajele compromisului, negând
astfel sfințenia, dreptatea și atotputernicia unui Dumnezeu care binecuvântează. Dependența de Dumnezeu ca semn
al maturității se manifestă și prin rugăciunea de călăuzire, o capitulare în fața
lui Dumnezeu, o renunțare la propria
slavă, la merite și o recunoaștere a limitării umane. Este de asemenea o punere

în mâna lui Dumnezeu a ființei noastre
cu toate capacitățile ei.
"Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui
(...) Și David a întrebat pe Domnul." (1
Samuel 30: 7-8)

Gafia (Uţa) Vas

Amalia Lupu
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