DOMNUL VORBEȘTE
Poporul meu, ascultă astăzi,
Ascultă astăzi glasul Meu,
Ascultă şi-nţelege bine:
Eu sunt Mântuitorul tău!

De ce nu vrei tu să asculţi,
Şi să-Mi slujeşti precum vreau Eu?
De ce-Mi tot întristezi viaţa,
Slujindu-i altui Dumnezeu?

Eu te-am ales şi ţi-am dat viaţa,
Eu te-am crescut şi te-am purtat,
Şi te-am iubit ca nimeni altul,
Încât şi viaţa eu mi-am dat.

Poporul Meu, ai vrut o jertfă,
Şi Eu pe gânduri mult n-am stat,
M-am dat pe Mine Însumi ţie,
Tot ce-am avut ţie ţi-am dat!

Eu te-am spălat cu al Meu sânge,
Și negrul tău păcat l-am şters,
Şi am uitat pe totdeauna,
Tot drumul rău pe care-ai mers.

Poporul Meu, nu vezi tu oare?
Câtă iubire-ţi port în piept?
Ce dragoste ţi-arăt întruuna,
Nu vezi? Şi nu-nţelegi ce-aştept?

Şi după ce Mi-am dat viaţa,
Ca s-o răscumpăr pe a ta,
Şi după ce ţi-am dat iertarea,
Ţi-am pus în faţă legea Mea.

Ascultă glasul ce-ţi vorbeşte,
Predă-Mi azi Mie totul, tot,
Şi-atunci cu mai multă iubire,
Cum te-am purtat, am să te port.

Şi-n calea Mea nu-s sarcini grele,
Şi ca s-o împlineşti nu-i greu!
Eu ţi-am cerut doar ascultare,
În rest fac totul, totul Eu!
continuare din pagina 3

E un zbor falnic ce ne încântă când îl
privim.
Dar este interesant cum vulturul folosește curenții de aer în avantajul zborului astfel încât el este mereu deasupra
furtunilor. Dacă pentru alte păsări acești
curenți de aer sunt atât de periculoși că
pot produce chiar prăbușirea, vulturul îi
folosește în avantajul zborului. Tot seBiserica Creştină Baptistă
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Domnul vorbeşte

„Numele Domnului este un turn
tare; cel neprihănit fuge în el şi
stă la adăpost.”
Proverbe 18:10

Valentin Popovici

cretul constă în înclinarea aripilor astfel
încât el este întotdeauna deasupra vânturilor puternice.
Dacă în timp de restriște și necaz ne
vom înclina spre Dumnezeu, spre cele
cerești, duhovnicești, atunci vom fi deasupra furtunilor și nu ne vom prăbuși.
De ce? Pentru că EL este locul nostru de
refugiu și adăpostul nostru.

Anunţuri

George Cornici

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți ora 17.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Agapă

PEREŢI
VĂRUIŢI
„Perete văruit!” Aceasta a fost interpelarea directă, acidă şi usturătoare adresată de apostolul Pavel marelui preot
Anania. Din păcate, avea dreptate.
Ales să aibă un rol proeminent în viaţa religioasă şi spirituală a naţiunii, îndeplinind o calitate oficială şi chemat să
prezideze şedinţa Soborului, acesta şi-a
permis să acţioneze împotriva Legii în
baza căreia voia să judece.
Greşeala grosolană comisă de marele
preot consta în ignorarea deliberată a
prezumţiei de nevinovăţiei prevăzută de

Lege.
În spiritul Legii, acesta ar fi trebuit
să judece după Lege şi să acţioneze în
conformitate deplină cu principiile acesteia.
Însă, felul duplicitar de a se raporta
la Lege arăta dispreţul pe care-l avea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi dorinţa
meschină de împlinire a propriilor interese, nicidecum urmărirea dreptăţii.
Prin urmare, deoarece reprezenta o
autoritate spirituală la care oricine putea
spera că va primi ajutor şi dreptate, dar
în realitate era corupt, lipsit de caracter
şi duplicitar, titulatura de „perete văruit”
i se potrivea ca o mănuşă.
Este dezamăgitor ca oamenii să privească spre creştinii de astăzi cu speranţa şi încrederea că au în faţă adevăraţi
oameni ai lui Dumnezeu, pentru ca
apoi să afle cu stupoare Continuare pag. 2

fac pace dar continuă să ţină minte,
cunosc Cuvântul dar îl ignoră, clamează dreptatea dar vor lupta cu orice mijloace să triumfe dreptatea lor.
Să ne ferim de perspectiva peretelui văruit, pentru că „peretele văruit” nu este decât o ruină peste care
s-a dat cu spoială.
În schimb, oamenii care au trecut cu
adevărat pe la Cruce sunt zidiri noi, fără
spoieli şi fără duplicitate. Ei nu sunt
„pereţi văruiţi”, ci sunt ceea ce spun şi
ceea ce trăiesc. Ei sunt ceea ce spune
Domnul că sunt.

Continuare din pag.1

că n-au făcut decât să privească nişte
„pereţi văruiţi”.
Este datoria de căpătâi a fiecărui
creştin să trăiască o viaţă croită în totalitate după principiile Cuvântului lui
Dumnezeu.
Viaţa duplicitară, discrepanţa dintre
vorbe şi fapte, pretenţia unui statut spiritual onorabil care nu are acoperire în
realitate, o viaţă de credinţă afişată ostentativ dar lipsită de profunzime autentică sau purtarea unei blăni de oaie
peste părul de lup nu vor reuşi să ofere
mai mult decât statutul de „pereţi văruiţi”.
„Pereţii văruiţi” vorbesc despre dragoste dar nu sunt capabili să o manifeste, pretind iertarea fără ca ei să ierte,

pastor Daniel Chereji

DUMNEZEU, TĂRIA MEA!

Dumnezeu e tăria mea
Adăpost, pentru sufletul meu,
Ajutor, când povara e grea
Dumnezeu e tăria mea!
Nu s-a întâmplat nimic deosebit de special care să mă determine să spun această afirmație, dar e o cântare care de
fiecare dată când o aud, sau o cânt realizez cât de adevâăat poate fi!
De ce să mă mint uneori, crezând că
dacă am făcut ceva, sau am ajuns aici, e
că m-am bazat pe mine, pe eul meu, sau
crezând că am fost atât de bun încât am
meritat așa ceva? Nu ar avea nici un
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rost!
Adevarul e că sunt astăzi aici pentru
că am o credință și o speranță a căror temelie e: Dumnezeu, e tăria mea, un adăpost și un turn de scăpare, tare în vreme
de nevoi, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi, plin cu gânduri de pace
și nicidecum de nenorocire, dând un viitor binecuvântat, cu promisiuni că El va
fi cu mine în orice zi, nicidecum nu mă
va lasa, cu nici un chip nu mă va părăsi,
și chiar dacă munții s-ar muta și dealurile s-ar clătina, DRAGOSTEA LUI
nu se va schimba, iar apoi nădejdea vie
că iată, El va reveni în curând, și voi fi
cu El acolo unde mi-a pregătit un loc. Și
chiar dacă mai e puțin de așteptat, mă
voi pocăi și voi veghea mereu, răbdând
până la sfârșit, privind cu drag chiar dacă nu știu totul cum va fi, știu doar atât:
DUMNEZEU E TĂRIA MEA !
Rodica Tincu

"RUGAȚI-VĂ NEÎNCETAT"
"Rugați-vă neîncetat" Slavă veșnică
Ție, Marele nostru Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, pentru tot ajutorul pe
care ni L-ai dăruit spre a ne putea apleca cu smerenie, în fiecare dimineață și
seară din zilele acestui an asupra Cuvântului Tău Sfânt, ca să ne luminăm sufletul din el!
Îți mulțumim pentru toată înțelepciunea pe care ne-ai dăruit-o și pentru puterea și bucuria dăruită nouă în toate zilele
acestui an prin cuvantul Tău. Îți mulțumesc, personal, din toată inima pentru
Domnul Isus Hristos, pe care L-ai trimis
TRECUT-AU ANII
Trecut-au anii rând pe rând
Și nu știm câți o să mai treacă,
Se duc și clipele în zbor
Și ce-a trecut a fost odată....
Ce e viața-n lumea aceasta?
E un abur, este un fum
A trecut, și nu-ți dai seama
Ești la capăt de drum.
Vei începe o nouă viață
Care nu se va sfârși,
De-o alegi cu înțelepciune ,
ZBORUL VULTURULUI
Unul din cele mai neînțelese subiecte
din viața credinciosului este cel al încercărilor și necazurilor. Vine durerea, întristarea, tulburarea, dezolarea etc. Dacă
nu înțelegem scopul suferințelor vom fi
doborîți de primul val ce dă asalt asupra
noastră. Când ni se pare că totul se năruie, că suntem puternic purtați pe aripile furtunilor, e bine să ne reamintim aceste cuvinte de încurajare: "Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă."(2 Cor. 4: 17)
Întrebarea este cum să confruntăm fur-

în lume să caute pe cei pierduți printre
care am fost și eu.
Slavă veșnică Ție Dragă Isuse pentru
dragostea Ta nemărginită față de cei care
Te slujesc cu credință!
Te rugăm, Domnul și Dumnezeul nostru să ne dăruiești și mai departe tot harul și ajutorul Tău de care avem nevoie
pentru a trăi tot mai frumos și mai aproape de Tine! M-am rugat în Numele
Mântuitorului Isus Hristos! Slăvit să fie
Domnul! Amin
Simion Mercea
Lângă Domnul vei trăi
Dar de stai cu nepăsare
De păcat nu te căiești
În osândă și regrete
Despărțit vei fi pe veci
De Isus Mântuitorul
Și Lumina lumii-ntregi.
Margareta Troancheș

tunile, cum să reacționăm așa încât să
lucreze spre slava lui Dumnezeu și
binecuvântarea noastră. Iată ce citim în
cartea Proverbelor 30: 18-19, "Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele
şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:
urma vulturului pe cer, urma şarpelui
pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul
mării şi urma omului la o fată."
Vedem cum autorul se minuna de urma
vulturului pe Cer. Există o specie de vulturi care au un zbor deosebit de zborul
celorlalte păsări.
continuare pagina 4
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