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Imnul Iubire, Tu în veci mă ţine! a fost
scris în seara de dinaintea nunţii surorii
sale. El însuşi mărturisea despre imn:
”Imnul meu a fost compus într-o mansardă din Inneland în seara de 6 iunie
1882, pe când aveam 40 de ani. Toată
familia a plecat la nunta surorii mele
din Glasgow, iar eu am rămas singur acasă. Un eveniment cunoscut doar de
mine s-a întâmplat în seara aceea şi mi-a
provocat cea mai mare suferinţă de care
avusesem parte vreodată, aşa că imnul
este rodul suferinţei mele psihice. A fost
lucrarea pe care am scris-o cel mai repede dintre toate celelalte, astfel că am
avut impresia că o voce interioară îmi
dicta ce să scriu. Aş putea spune că a
fost mai mult opera acelei voci interioare decât rodul muncii mele. Cred că
toate versurile au fost gata în mai puţin
de cinci minute şi niciodată nu a fost nevoie, ca în cazul altor imnuri, să fac
vreo corectare sau vreo adăugire ulterioară.”
Deşi nu a vrut să facă publică întâmplarea care i-a provocat acea mare suferinţă din seara compunerii imnului, există o poveste care spune că, în urmă cu
câţiva ani de zile, logodnica sa, care auzise că niciun doctor pe care George l-a
vizitat nu i-a dat vreo speranţă că îşi va
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recăpăta vreodată măcar parţial vederea,
l-a anunţat că vrea să se despartă de el.
Însă auzea mereu în minte cuvintele fostei sale logodnice: „Nu vreau să fiu pentru tot restul vieţii soţia unui predicator
orb." Descurajat şi de faptul că sora lui,
care avusese grijă de el înainte să plece
la Glasgow, s-a căsătorit şi nu va mai
putea sta cu el, dar şi de faptul că în acea
seară nici măcar părinţii nu erau lângă
el, George a simţit că nimănui nu-i pasă
de el şi că este singur pe lume. În disperarea lui, s-a întors către Dumnezeu şi
a realizat că, dacă toţi cei la care a ţinut
îl vor părăsi vreodată, Dumnezeu nu va
face niciodată acest lucru. Astfel, din
cumplita lui depresie s-au născut unele
dintre cele mai frumoase şi profunde imnuri care s-au scris vreodată.
Imnul lui Matheson a fost preferatul
preşedintelui american Calvin Coolidge,
fiind cântat la funeraliile acestuia din 7
ianuarie 1933.
Voi cânta doar despre Isus: istorisiri
despre compunerea imnurilor sacre
de Bebe şi Bianca Ciauşu
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Ziua de odihnă

„Şi dragostea stă nu în faptul că
noi am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul că El ne-a iubit pe noi şi a
trimis pe Fiul Său ca jertfă de
ispăşire pentru păcatele noastre. ”
1 Ioan 4:10
Într-o singură Persoană
Să ne facă pe toţi fraţi.

JERTFA LUI

Jertfă-a harului, din milă
N-a fost obligat defel
Mântuirea nu-i răsplată
Este numai că vrea El.

Jertfă sfântă, preacurată
Preţ de sânge-n locul meu
N-aş fi priceput vreodată
Cât iubeşte Dumnezeu.

Jertfă sfântă, provocare
Să răspund la rândul meu
Ştiu că Domnul mă iubeşte
Dar eu îL iubesc pe El?

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

Jertfă scumpă, nepătrunsă
N-ai fost tu şi n-am fost eu
Căci pe cruce sub osândă
Fost-a însuşi Fiul Său.

Jertfă dulce, minunată
Eu de-a pururi Te-oi cânta
Că la Golgota schimbat-ai
Viaţa mea cu viaţa Ta.

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Jertfă unică, măreaţă
Domn şi Rob sunt adunaţi

Anunţuri

Psalmi 16:8

pastor Daniel Chereji

“EU ŞTIU, PRIN HAR MĂREŢ TRĂIESC!"
schimbat gândirea şi trăirea. Înainte, nu
realizam cât de greu e fără Dumnezeu şi
cât rău îmi fac trăind în păcat. Nu înţelegeam cum poate exista o aşa dragoste
încât să-mi fie iertate toate păcatele.
Acum, ca şi copil de Dumnezeu, ştiu că
nu am meritat nimic şi înţeleg că doar
prin harul Lui măreţ trăiesc! Dacă nu ar
fi fost El să mă lumineze şi să mă salveze, eram tot în această lume murdară.
Azi, Îi dau slavă pentru că nu m-a lăsat în voia minţii mele blestemate. Ştiu
că harul şi dragostea Lui pentru mine
Acest vers este atât de adevărat pentru
sunt mult mai mari decât eu pot să înmine. Viaţa mea veche, fără Hristos în
ţeleg sau să îmi imaginez, dar vreau să-I
ea, era doar o amăgire… o viaţă trăită în
mulţumesc
mereu pentru că mi-a făcut
întuneric şi păcat.
şi
mie
parte
de ele.
De multe ori mă gândesc cum Domnul
a lucrat în viaţa mea şi nu am suficiente
Roxana Tentiş
cuvinte ca să pot exprima modul minunat în care s-a atins de mine, cum mi-a
De multe ori suntem nerăbdatori şi
vrem ca toate lucrurile să se deruleze repede fără să aşteptăm prea mult şi finalul vrem întotdeauna să fie unul fericit.
Din Cuvântul Domnului înţelegem că
răbdarea este o virtute care face parte
din roada Duhului Sfânt.
În Romani 12:12, Dumnezeu ne spune: „...fiţi răbdători...” .
Însuşi Domnul Isus a fost modelul
suprem de răbdare pentru noi, prin jertfa
depusă la Calvar.
Mă rog Domnului ca eu personal să
învăţ ce înseamnă răbdarea. Să fiu răbdătoare în orice situaţie, să fiu rabdătoare cu cei din jurul meu şi să aştept cu

M-am rugat, dar prea puţin.
Fără să rostesc prea multe.
Vedeam viaţa ca un chin,
Iar problema, cât un munte!
N-am lăsat din timpul meu
Să stau ferm în rugăciune.
Am luat din timpul Său
Ce-a trecut, trecut rămâne!
Prima zi, trecu asa.
Cea de-a doua, după ea...
Tot aşa şi celelalte
Pline de-acţiuni şi fapte.
Şi de multe ori mi-e frică,
Să nu cad de oboseală.
Să ajung un deprimat
Fără vlagă şi-apăsat.

Prima zi din săptămână
Nu-mi ajunge să refac!
Ziua-ntâi a săptămânii
E-nchinată Domnului
Dar şi celelalte zile
Toate le-nchinăm, dar cui?
Lasă Doamne-o zi din toate
Să mă pot iar pocăi !
Şi ajuta-mă prin fapte
Pocainţa a trăi !
Ce e omul, ca să te gândesti la el?
L-ai facut stăpan pe toate,
L-ai încununat cu slavă, cinste.
Oare ştie asta el?
De-am să plec din astă lume,
N-am să duc din ea nimic!
Mă încred în al Său Nume
Nu mă-ndoiesc nici un pic !
Sorin Zah

Dacă-n cele şase zile
N-am zidit, ci am stricat,

răbdare răspuns la rugăciunile mele pentru ca în felul acesta să semăn cu El tot
mai mult.
Amalia Matei

„Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să
fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. ”
Iacov 1:4
2

ZIUA DE ODIHNĂ
După şase zile grele,
Cu zbateri, lupte şi suspin,
În niciuna dintre ele
N-am ajuns să mă închin.

IUBIRE, TU ÎN VECI MĂ ȚINE! (1882)
Biserica Scoţiei. A păstorit cu dedicare
„Domnul mi Se arată de departe: „Te
comunitatea de credincioşi din orăşelul
iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi
Inneland vreme de 18 ani. Cita cu atâta
păstrez bunătatea Mea!”
exactitate pasaje lungi din Scriptură şi
(Ieremia 31:3)
predica atât de frumos, încât atunci când
George Matheson s-a născut în ziua de
stătea în faţa enoriaşilor săi, aceştia erau
27 martie 1842 în Glasgow, Scoţia, afascinaţi şi uitau de cele mai multe ori
vând o vedere foarte slabă. Cu timpul,
că George este orb. În anul 1886, a fost
boala lui de ochi s-a agravat până acolo
chemat să păstorească Biserica St. Bercă, încă de tânăr, a devenit complet orb.
nard din Edinburgh, unde a rămas urmăÎnsă, în ciuda handicapului său, a fost
torii 13 ani. În timpul liber compunea
foarte ambiţios, învăţând latina, greaca
versuri, astfel că în anul 1880 a apărut
şi ebraica pentru a putea studia Biblia.
lucrarea sa Sacred Songs.
A absolvit cursurile Universităţii din Econtinuare pagina 4
dinburgh (1862) şi a devenit slujitor în
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