Poartă Tu războiul, Doamne, pentru noi,
Şi în luptă fă-ne să nu dăm înapoi!
Chiar şi-n vijelie, liniştiţi să stăm,
Şi cât va ţine lupta - noi să Te lăudăm!

LA MULŢI ANI!
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Spre deşarte lucruri nicicând să nu privim,
Ci-n orice loc, ca pradă viaţa s-o primim!
Vie o mulţime de cai şi călăreţi;
Să stăm mai lângă Tine - iar Tu, să ne înveţi!
Să privim cu ochii la sfântu-Ţi adăpost
Pân-or trece toate de parcă n-ar fi fost
Când răul ne-mpresoară, cu toţii să strigăm:
“Mărit să fie Domnul!” ... şi astfel să scăpăm!
Autor anonim

VICTORIA
ESTE a
“De aceea şi Eu vă spun: cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi
găsi, bateţi şi vi se va deschide” Luca 11:9
Rugăciunea ne uneşte cu Tatăl, ne învaţă să cunoaştem vocea
Păstorului, schimbă vieţi, aduce UNITATE, întăreşte mâinile obosite şi
genunchii slăbănogiţi, şi deschide zăgazurile Cerului pentru ca domnul
să reverse belşug de binecuvântare. Haideţi să continuăm să aducem
înaintea Domnului cu credinţă şi statornicie pe aceia dintre noi care
acum sunt încercaţi prin boală şi suferinţă, în special fam Toderuţ.
Ne stau în faţă evenimente cu greutate spirituală deosebită, şi un
început de an. Haideţi să mijlocim pentru protecţia Duhului, să avem
ochii aţintiţi la ceea ce este cu adevărat de preţ, şi să privim ţintă la
Căpetenia şi desăvârşirea credinţei noastre - la Domnul Isus!
Haideţi să mărturisim biruinţa Domnului în vieţile noastre, în
casele noastre, şi în Biserica Lui!

MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru protecţia spirituală a tinerilor şi a copiilor
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor
Pentru a învăţa a FI înainte de a FACE
Pentru mãrturie şi impact spiritual în 2015
Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Pentru cei bãtrâni şi cei în nevoie
Pentru impact în lucrările de ajutorare în care Biserica este implicată
Pentru viziune în lucrarea cu copiii, tinerii, surorile
Pentru curăţia tuturor celor implicaţi în felurite lucrări în Biserică

DOMNULUI

DECEMBRIE

Am fost creaţi de Dumnezeu şi modelaţi înspre sfinţire.
Purtăm în suflet, tu şi eu, un “of” ce cântăreşte greu:
E dorul după nemurire!
Am fost creaţi cu-n scop precis: să-L lăudăm pe Cel Preasfânt!
Când de sfinţire ne-am dezis, noi am căzut din paradis
Şi-acum trudim pe-acest pământ.
Şi Isus S-a făcut blestem. În locul nostru bău fierea,
Iudeu, născut în Betleem, El S-a jertfit ca să putem
Să dobândim iar înfierea.
Atunci când crezi în Dumnezeu, El îţi va da o nouă stare
De Îl primeşti pe Fiul Său, vei fi schimbat!
În dreptul tău, Isus scrie "răscumpărare".

HRISTOS

De vrei o viaţă împlinită, cu sens, speranţă, nu uita:
S-A NASCUT
Viaţa Domnului, jertfită pentru creaţia Sa iubită,
E toată moştenirea ta!
De-aceea vreau acum să-ţi spun: să te gândeşti, să meditezi:
În ziua sfântă de Crăciun, sărbătoritu-i moş Ajun?
Sau Pruncul Sfânt? Tu în ce crezi?
Sr. Luci Boltaşu, Spania
Cleveland Romanian Baptist Church
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VICTORIA ESTE A DOMNULUI!

ÎMBRĂCAŢI ÎN ARMĂTURĂ - VICTORIA ESTE A LUI!

“Domnul este lângă cei ce-L cheamă” Psalm 145:18. Iată o definiţie a
credinţei: convingerea că Dumnezeu poate, şi speranţa că El va face. Ajutorul lui Dumnezeu este mereu pregătit pentru cei care Îl caută , dar trebuie
să avem o credinţă consistentă şi constantă. “Nicidecum n-am să te las, cu
nici un chip nu te voi părăsi” Evrei 13:5. Acest verset de preţ ne asigură că
Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată, că vom avea întotdeauna prezenţa,
ajutorul şi îngrijirea Lui.
În această lună sărbătorim naşterea Domnului Isus. E Crăciun! “I-au
adus daruri: aur, tămâie şi smirnă” Matei 2:11. Magii erau persani, cititori în
stele, sufficient de înţelepţi pentru a se ghida mii de mile după o stea. Au
avut influenţa de a obţine audienţă la regele Irod şi au fost destul de bogaţi
pentru a aduce daruri scumpe Pruncului, aur smirnă şi tămâie. Pe lângă
aceste daruri scumpe, i-au mai oferit Pruncului şi alte daruri nepreţuite:
= Timpul lor: Au investit ani buni în cercetări astronomice şi apoi cei doi ani
care le-au fost necesari pentru a călători până la locul naşterii Pruncului.
= Închinarea lor: “Când L-au găsit, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au
închinat” Matei 2:11
= Speranţele lor: Au recunoscut “Lumina care luminează în întuneric” Ioan
1:5. De multe ori Dumnezeu se va folosi de oameni pe care nu-i cunoaştem
pentru a ne binecuvânta. Iosif şi Maria au fost nevoiţi să plece de acasă şi să
meargă în Egipt. Din ce aveau să trăiască? Aur, tămâie şi smirnă, daruri pe
care numai cei bogaţi le puteau oferi. Dumnezeu ne va da ajutorul de care
avem nevoie. Psalmistul spune “am fost tânăr şi am îmbătrânit dar n-am
văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” Psalm

În orice loc de muncă, dupa angajare urmează orientarea (iniţierea).
Înainte de a ne asuma noile responsabilităţi, trebuie să cunoaştem ce este
esenţial referitor la responsabilităţile pe care va trebui să le îndeplinim. Viaţa
credinciosului se bazează pe aceleaţi principii. Dumnezeu nu ne trimite în
luptă fără ca mai întîi să ne echipeze cu tot ceea ce avem nevoie, fără ca să
ne dea planul de luptă şi planul de apărare.
Anul acesta, în fiecare lună am învăţat despre armătura lui
Dumnezeu. Am luat fiecare unealtă, i-am învăţat caracteristicile, am încercat
să-i înţelegem modul de întrebuinţare din punct de vedere spiritual şi am
încercat să-i înţelegem rolul în bătălie. Problema care ne stă în faţă este că
nimeni nu este pregătit să lupte doar în virtutea faptului că a învăţat nişte
lucruri. Întrebarea rămâne: ce fel de credincioşi am devenit în acest an?
Avem cunoştinţa! Avem învăţătura! Dar cum vom aplica această cunoştinţă în
fiecare zi în focul luptei şi atacurilor diavolului? Cum poate cineva a cărui
învăţătură este bună, dar ale cărui porniri şi gânduri nu sunt controlate prin
armătura lui Dumnezeu să fie folosit în mod eficient în lucrare? Trebuie să fim
transformaţi într-un vas care să poată fi folosit de Stăpân. Trebuie să fim expuşi luptei pentru ca să putem folosi armele despre care am învăţat de atâtea
ori.
Acest lucru se poate face numai prin zdrobirea omului din afară.
Dumnezeu lucrează neîncetat în viaţa noastră. Suferinţele, încercările, obstacolele - sunt mâna lui Dumneze care caută în fiecare zi să continue lucrarea Lui de modelare a omului din afară. De multe ori nu intelegem si nu
vedem ce face Dumnezeu prin acest şir de probleme. Atunci, trebuie să-I
cerem: "Doamne, deschide-mi ochii ca să pot vedea mâna Ta". De câte ori
se întâmplă ca ochii unei măgăriţe să fie mai ageri decât ochii unui om care
era considerat prooroc în timpul lui?! Numeri 22:18-35. Deşi măgariţa văzuse
deja pe Îngerul Domnului, Balaam nu L-a văzut. Ea a recunoscut mâna lui
Dumneze care-i oprea, dar Balaam nu a văzut-o.
De multe ori e foarte greu să înţelegem că zdrobirea este metoda cea
mai eficientă pentru vieţile noastre. Trist este că unii încă ne mai închipuim că
dacă am putea acumula mai multă învăţătură, aduna mai multe materiale şi
asimila mai multă interpretare a Bibliei, am fi mai folositori lui Dumnezeu.
Mâna lui Dumnezeu este asupra noastra ca să ne modeleze: nu conform voii noastre, ci conform voii Lui; nu conform minţii noastre, ci conform
minţii Lui; nu conform deciziei noastre, ci conform deciziei Lui. Problema noastră este că, atunci când Dumnezeu ni se împotriveşte, avem tendinţa să
dăm vina pe alţii. Reacţionăm ca Balaam care, orb la mâna Domnului, a dat
vina pe măgariţă. Tot ce ni se întâmplă este poruncit de Dumnezeu. Pentru
un creştin nimic nu este la întâmplare. Dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii
am vedea că El ne loveşte în mod specific în domeniile vieţii noastre în care
avem nevoie cel mai mult de îndreptare.
Într-o zi, prin harul Lui, vom putea să acceptăm ceea ce El a rânduit
pentru noi în mediul în care trăim. Până atunci, “Tu îmi deprinzi mâinile la
luptă şi degetele la bătălie!” Psalm 144:1
Sr. Adina Chirla

37:25

E ultima lună din an. Sărbătorim Anul Nou! “Până la bătrâneţea
voastră Eu voi fi acelaşi” Isaia 46:4. Noi îmbătrânim dar Dumnezeu care se
numeşte “Eu Sunt” rămâne acelaşi. El ne-a creat şi S-a obligat să ne
poarte. Să nu ne temem de o vârstă înaintată, ci să ne bucurăm când
îmbătrânim pentru că însuşi El este cu noi până la sfârşit. Din zi în zi şi din
an în an credinţa noastră se sprijineşte pe înţelepciunea şi dragostea lui
Dumnezeu, Ştim că n-am crezut în zadar, de aceea plini de laudă şi
mulţumire să ridicăm ochii noştri spre Dumnezeu care este nădejdea noastră.
“Binecuvântat să fie Dumnezeu” 2 Cor 1:3 Veniţi să trecem plini de
laudă şi mulţumire în noul an, pentru că prin El suntem copiii prea iubiţi ai lui
Dumnezeu. Nu numai moştenitori ai slavei veşnice în casa cerească a
Tatălui, ci aici pe pământ suntem fiinţe preţioase ale mângâierii şi milosteniei
lui Dumnezeu. El este părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri.
Dacă ne mai trimite câte o durere, o face din dragoste pentru binele
nostru. Cine are ochi să vadă, poate vedea purtarea de grijă a Tatălui nostru
care ne-a purtat pe braţe. În câte necazuri nu a fost milostenia lui Dumnezeu
aproape? Nu uita: “binecuvintează suflete pe Domnul şi nu uita nici una din
binefacerile Lui” Noi toţi trebuie să spunem că mila şi Harul Lui e zi de zi, an
de an cu noi, El se poartă cu noi “cum se poartă un tată cu fiul său” Deut 1:31
şi “cum mângâie pe cineva mama sa” Isaia 66:13
Sr. Eva Barac

