NU NE LĂSA
Nu ne lăsa să ne-ndoim
în crâncena furtună,
nu ne lăsa să ne-ngrozim
când fulgeră și tună,

Nu ne lăsa să părăsim
credința noastră bună,
nu ne lăsa să despărțim
umblarea împreună.

Nu ne lăsa să înghețăm
în crunta viscolire,
nu ne lăsa să nu-nsetăm
de cea dintâi iubire.

Nu ne lăsa dormind nicicând
în lene și-n păcate,
nu ne lăsa neînsetând
de cinste și dreptate.

Nu ne lăsa îndepărtați
de-a noastre legăminte,
nu ne lăsa ne-nfiorați
de lacrima fierbinte.

Nu ne lăsa să ne-ndoim
Isuse, de izbândă căci fără țel ne prăbușim
în moarte și-n osândă.

Nu ne lăsa să fim împinși
pe căi înșelătoare
nu ne lăsa să fim învinși
și sfâșiați de fiare.
continuare din pagina 2
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Nu ne lăsa

„El este jertfa de ispăşire pentru
păcatele noastre; şi nu numai pentru
ale noastre, ci pentru ale întregii
lumi. ”
(1 Ioan 2:2)

De moarte eu n-am să mă sperii,
Căci cred în divinul percept.
Şi până în ziua-nvierii –
Eu lupt..., mă-odihnesc... şi-L aştept…

Stăpânul m-a pus o lumină,
Pe cei adormiţi să-i deştept.
Şi până când El o să vină –
Eu ard, luminez, şi aştept…

Dar tu, netrăind o stare profundă,
Cum nu pricepi, că-i bine-a jertfi?
Sursa necunoscută

~ Unele biserici recrutează oameni pe care îi apretează și îi calcă, fără a fi fost
SPĂLAȚI..... Problema nu e că bisericile au multe scaune goale, ci că scaunele
au mulți oameni goi..... Isus a promis 3 lucruri ucenicilor Lui: curaj absolut,
fericire absurdă și necazuri din abundență. Te califici?
John Wesley; Charlie Shedd
Anunţuri
Biserica Creştină Baptistă
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DM

MIRARE
Eşti nou, renăscut la Calvar
Când Cristos a murit pentru tine;
Iar acum, în risipă de har
ÎL faci pe Isus de ruşine?

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 REPETIȚIE COR
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

Eşti chemat la altă viaţă,
Nu robul umblării de jos;
Cum e posibil ca-n suflet şi faţă
Să nu strălucească al slavei prinos?

„Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă,
şi mărimea Lui este nepătrunsă. ”
(Psalmi 145:3)

Eşti scăldat pentru veci în dragostea sfântă
Că Domnul aşa, doar ştie iubi;

Eşti cu paşii pe drum şi mândru pe cale,
Că mersul îţi este de-acum înspre cer;
Dar oare nu-ţi pasă, de triştii ce-n jale
Se zbat în uitare, departe de El?
Eşti rodul cel viu al milei divine
Adus ca ofrandă din inima Sa;
Dar oare aşa, nu cumva se cuvine
Când alţii greşesc şi tu ai ierta?
Eşti fiu din Cristos, nu năpârcă,
Destinat să ajungi lângă tron;
Deci stai în cercetare adâncă
Şi poartă-te demn, cu Isus ca Domn.
pastor Daniel Chereji

ZIDUL DESPĂRŢIRII DE DUMNEZEU ȘI RUGĂCIUNEA
Ne luptăm zilnic cu slăbiciunile noasrisi lui Dumnezeu vina ta, când intri în
tre indiferent de numărul de ani pe care
disperare crezând că destinul tău este să
i-am petrecut pe calea credinței. În unele
rămâi cu porcii, râvnind după roșcovele.
lupte am biruit iar în alte lupte încă ne
Toți avem multe cărămizi, multe părugăm pentru izbăvire. De aceea nimeni
cate dar nu trebuie să înălțăm un zid înnu poate spune că este desăvârșit pe catre noi și Dumnezeu. Să ne mărturisim
lea lui Dumnezeu.
cu lacrimi durerea înfrângerii, să ne ceDar chiar dacă greșim în multe feluri,
rem iertare de la Dumnezeu ca să nu
chiar dacă uneori suntem biruiți, cea mai
construim cu mâna noastră zidul despărmare înfrângere este aceea de a uita
țirii.
Cine ne iubește…!
Dumnezeu se miră de acest zid pe care
Deseori suntem înșelați de cel rău și
noi îl ridicâm atunci când uităm că Fiul
credem că suntem lepădați de DumneLui, Hristos, a murit la cruce pentru noi.
zeu și condamnați pentru vecie. Dar iată
El zice: “Nu, mâna Domnului nu este
ce spune Domnul: Isaia 59:1 “Nu, mâprea scurtă ca să mântuiască” …de
na Domnului nu este prea scurtă ca să
aceea spune: Isaia 1:18 “Veniţi totuşi să
mântuiască, nici urechea Lui prea tare
ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păca să audă,” Isaia 59:2 “ci nelegiuirile
catele voastre cum e cârmâzul, se vor
voastre pun un zid de despărţire între
face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca
voi şi Dumnezeul vostru”.
purpura, se vor face ca lâna.”
Fiecare păcat este o cărămida, fiecare
Haideți să vorbim cu Dumnezeu ca
nelegiuire este o cărămidă dar nu un zid.
orice zid vinovat să se surpe…
În fapt, zidul se ridică atunci când uiți
că Dumnezeu a murit la Golgota pentru
Florin Ianovici
tine, când nu mai ai curajul de a mărtuCules de Ema Pop
~ Isus nu oferă rețete care ne arată care este calea către Dumnezeu,
după cum fac alți învățători. El Însuși este calea.
Karl Barth (1886-1968)
AȘTEPT...
În vremi de necaz şi-ncercare,
Spre Tine nădejdea-mi îndrept
Cerând părintească-ndurare –
Te laud, Te slăvesc şi aştept…
În urmă sunt luni de suspine
Şi alţii de-or fi, îi aştept,
Cerând să te-nduri şi de mine –
Mă rog, mă încred, şi aştept…
Arat-am pe câmp cu plugarii
Şi roade s-adun este drept,
Dar până vor creşte lăstarii –
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Mai ar, mai seamăn, şi-aştept…
Căutat-am s-ajut pe oricare –
Şi rău să primesc e nedrept,
Dar până în ziua cea mare –
Mai dau, mai ajut, şi aştept…
În luptă-am spus NU laşităţii
Şi n-am decoraţii pe piept,
Dar până în ziua răsplăţii
Mă lupt, mă supun, şi aştept…
Am pus în negoţ toţi talanţii
Spre-a fi acel rob înţelept.
continuare în pagina 4

“Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce
spatele celui ce vrea să se împrumute
de la tine.” Matei 5:42
Ori că este vorba de lucruri materiale,
ori că este vorba de bunuri spirituale,
copilul lui Dumnezeu trebuie să fie darnic şi păstrător al prieteniei.
Dărnicia aduce după ea darnicie. Binecuvântare, ca urmare a dărniciei primim
întâi înlăuntrul nostru.
“Celui ce-ţi cere, dă-i…”
Zgârcitul nu poate face parte din familia Celui care a dăruit totul pentru noi
oamenii păcătoşi (2 Petru 1:3). Tot ce
avem nu este al nostru, ci este harul lui
Dumnezeu revărsat asupra noastră şi la
acest har au drept toate făpturile Lui.
Noi avem porunca să dăm, nu să-l cercetăm şi să-l judecăm pe cel care vine şi

cere. Dumnezeu nu ne va cere niciodată
socoteală pentru ce am dat, ci pentru ce
nu am dat.
A-ţi împărti pâinea cu cel flămând este
o stare naturală pe care tu copil de Dumnezeu trebuie să o ai, dar nu numai
pâinea materială ci şi pâinea duhovnicească trebuie să o împărţim cu largă
dărnicie, fără să întoarcem spatele nimănui.
“Celui ce-ţi cere, dă-i…”. Dacă ai
ceva, dă-i.
Şi nimeni nu este atât de sărac să nu
poată da nici măcar o vorbă bună, o privire prietenoasă, dacă nu are bani sau
pâine. Credinciosul trebuie să aibă întotdeauna pâine duhovnicească pentru toţi
flămânzii din jur.
Ema Pop

CÂND TE ROGI ...
... să nu-i spui niciodată lui Dumnezeu :
TATĂ... dacă nu te comporţi ca un fiu ascultător în fiecare zi!
NOSTRU... dacă trăieşti închis în egoismul tău!
CARE EŞTI ÎN CERURI, dacă crezi că
nu te poate vedea vreodată
SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU...
dacă prin viaţa ta nu-L reprezinţi în sfințenie!
VIE ÎMPĂRĂŢIA TA... dacă o confunzi cu realizările și succesul tău material!
FACĂ-SE VOIA TA... dacă nu o cauți și
o accepţi când nu-ţi convine și eşti preocupat numai de planurile tale!
PRECUM ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT...
dacă nu cunoști, nu iubești și nu trăieşti

zilnic principiile Cerului aici pe pământ!
PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE... dacă nu cauți să dăruiești
sau nici măcar nu te gândeşti la cei înfometaţi!
NE IARTA NOUĂ GREȘELILE NOASTRE... dacă păstrezi ranchiună și nu ierți
pe fratele tău pe care l-ai pârât/bârfit deja
la cunoscuții tăi.
NU NE DUCE PE NOI ÎN ISPITĂ...
dacă ai de gând să păcătuieşti în continuare!
CĂCI A TA ESTE ÎMPĂRĂŢIA, PUTEREA ŞI SLAVA... dacă nu recunoşti toate acestea printr-o supunere și ascultare
totală de El!
AMIN... dacă nu iei in serios toate cuvintele din rugăciunea "Tatăl nostru" !
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