O ȘTIE 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.
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.

Mă văd cu barca sfărâmată.
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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O știe El

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 !

„Celui cu inima tare, Tu-i
chezăşuieşti pacea; da, pacea,
căci se încrede în Tine.
Încredeţi-vă în Domnul pe
vecie, căci Domnul Dumnezeu
este Stânca veacurilor.”
Isaia 26:3-4

Valentin Popovici

Când m-am luptat cu valul vieţii
Şi când era s-ajung la ţel
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Anunţuri

Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o
mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în
pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc
în corturile răutăţii!”
Psalmi 84:10

Sunt doar un abur care piere
Un firicel de iarbă spulberat de vânt
O stea plutind prin emisfere
Abia ivită că s-a stins curând.
Sunt bulgăr de pământ, doar humă
O frământare aspră de noroi

Hotar între nimic şi ceruri
Bătut temeinic de soare şi de ploi.
Sunt trup născut pentru durere
Alcătuit să poată îndura
Căci suferinţa din Cădere
Doar spini şi pălămidă poate da.
Sunt… dar câte nu mai sunt, o,
Doamne
Când de aproape mi-ai şoptit aşa:
Da, dragul Meu, eşti toate-acestea,
însă
Prin har divin mai eşti încă ceva:
Continuare pag. 2

Te-am făurit spre-a fi vremelnic
Doar pentru-o vreme, aici-a jos
Iar pentru suflet, pe jertfelnic
L-am dat să moară pe Cristos.
Eşti valoros cum niciodată
Pe nimeni nu l-am preţuit aşa
“De n-ar fi fost Domnul de partea
noastră, să spună Israel acum! De n-ar
fi fost Domnul de partea noastră…
ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile
peste sufletul nostru, ar fi trecut peste
sufletul nostru valurile năprasnice.”
Psalmul 124 :1,4,5.
De multe ori meditez la viaţa mea şi
mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu mine
dacă Domnul nu ar fi fost de partea mea.
Ce s-ar fi întâmplat cu viaţa mea, cu sufletul meu? Unde aş fi fost acum? Ce
trecut aş fi avut, care ar fi fost prezentul,
ce viitor m-ar aştepta?
De ce ţi-a păsat Doamne aşa de mult
de mine?....
“Binecuvântat să fie Domnul …care
ne-a scăpat sufletul ca pasărea din
laţul păsărarului laţul s-a rupt şi noi
am scăpat.” Psalmul 124:7
Da, Domnul a fost de partea mea şi m-a
Rugaţi-vă :

- pentru a avea o
închinare după voia
Domnului
- pentru zădărnicirea
planurilor Diavolului
- pentru ca Domnul
să vorbească potrivit
stării fiecăruia
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Căci cine-n Univers vreodată
Te-ar fi schimbat cu Fiul Lui, pe
Golgota?
Sunt om chemat la mântuire
Scăpat pe veci de chinul greu
Şi-aceasta nu e simplă născocire
Ci adevărul spus de însuşi Dumnezeu.

Continuare din pag.1

Ca sfânt destin să moştenească
Din veşnicii Eu am decis aşa:
Nimic nu poate să te-oprească
Căci dau popoare pentru viaţa ta.

pastor Daniel Chereji
izbăvit de sub puterea vrăjmaşului, mi-a
eliberat sufletul din lanţurile lui si m-a
făcut copil de Dumnezeu pentru că m-a
iubit şi i-a păsat de mine.
“Fiindă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ,că a dat pe singurul lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan
3:16
Despre trecut ştiu că este iertat, 1 Ioan
2:12 “Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele
Lui.”, viitorul asigurat: o viață veşnică
împreună cu El iar, iar prezentul binecuvântat cu o viaţă din belşug trăită cu El
şi cu ajutorul Lui.
“Ajutorul nostru este în Numele
Domnului care a făcut cerurile şi pământul.” Psalmul 124:8
Slavă Lui!
Tabita Morar

- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

IUBIRE ȘI IERTARE
“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu
pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică. “ Ioan 3:16
Dumnezeu e iubire. El ne înconjoară
în fiecare zi cu dragostea Lui. Dumnezeu ne porunceşte să ne iubim: “Aceasta
este porunca Mea : să vă iubiţi unii pe
alţii ,cum v-am iubit Eu.” Ioan 15:12
O viaţă curată… o inimă pură… iubire(….) O misiune grea…
În forfota vieţii, în aceste vremuri tulburi, în împrejurări în care nimeni nu
mai are timp, răbdare, bunăvoinţă faţă
de aproapele său, e tot mai greu “să
iubeşti”.
Neînţelegerile dintre oamnei vin din
nevoia de a controla, de a domina, de a
judeca. Cine suntem noi să aruncăm piatra, cine ne dă dreptul să hotărâm cum
ar trebui să fie celălalt? Căutăm doar
satisfacerile materiale, căutăm plată,
căutam laudă şi răsplată. Aceste dorinţe
din sufletul nostru ne aduc doar suferinţă. Păstrăm în suflet rana supărărilor
neiertate. Oricât de bun este prietenul

tău, oricum te va răni din când în când,
iar tu trebuie să-l ierţi fiindcă iertarea e
cea mai înalta formă a iubirii.
Cel mai suprem exemplu de iertare ni-l
arată Domnul Isus în suferinţa lui mare: ”Iartă-I Tată că nu ştiu ce fac.”
Luca 23:34
Iartă pentru a te înălţa, iubeşte(…) iubirea apropie de Dumnezeu.
O misiune grea… o luptă în vederea
asemănării cu Dumnezeu care ne-a creat
“după chipul şi asemănarea Sa”.
Lasă iubirea să înflorească în sufletul
tău, umple-i pe cei din jurul tău cu parfumul ei… şi Dumnezeu te iubeşte “atât
de mult”.
Iartă… Iertarea este mlădiţa ce trebuie
să odrăslească din floarea iubirii.
Iartă… aduţi aminte: Dumnezeu te-a
iertat.
Iubire şi iertare două flori incandescente care creează o armonie perfectă în
sufletul tău, care te ajută să urci în fiecare zi o treaptă a credinţei, iar la sfârşit
vei primi răsplata: VIAŢA VEŞNICĂ !
Anca Purcar

“Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce
este în lume: pofta firii pământeşti,
pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu
este de la Tatăl, ci din lume.” 1 Ioan
2:15-16
Atunci când ne lăsăm angrenaţi în valul lumii acesteia, el are tendinţa de a ne
atrage în mijlocul lui; e mai uşor să ne
lăsăm purtaţi de val decât să ne împotrivim lui, dar tocmai în aceasta constă
frumuseţea, să spui NU deşi asta te face
să fii diferit de ceilalţi, de lume.
Lumea aceasta este condusă de Satan,
care se străduieşte să aţâţe poftele firii

pământeşti pentru a ne distrage atenţia
de la cer, de la părtăşia cu Dumnezeu.
Când ne preocupă mai mult “ce vom
mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom
îmbrăca” atunci viaţa noastră seamănă
cu viaţa celor din lume, pentru care
aceste lucruri sunt pe primul loc.
A iubi lumea înseamnă a fi în relaţie
intimă cu ea, alipit de valorile, interesele, căile şi plăcerile ei. Iubirea lumii pângăreşte părtăşia noastră cu Dumnezeu şi
ne conduce în mod sigur la moarte spirituală.
Trăim în lume, dar să veghem să nu
trăim cu lumea în noi.
Mihaela Ghiman

3

