PELERINI
Noi am plecat spre-un loc de pace,
Unde Hristos e Împărat,
Şi nimeni nu ne mai desface
De dorul Cerului curat.
Visăm deja Ierusalimul,
Cu străzile lui de cristal,
Acolo noi avem căminul,
La Râul vieţii, lângă mal.
Când vestea bună a Scripturii
Cerul splendíd ni l-a pictat,
Am părăsit bârlogul urii,
Cu destinaţia: Palat !
Urcăm spre culmi tot mai frumoase,
Urcăm spre munţii cei senini;
Din negurile furtunoase
Către Cetatea de lumini.
Şi-atunci când noaptea ne cuprinde
Cu bunda neagră în strâmtori,
Lumina ţării ne aprinde
Luceferii strălucitori.

Cel ce ne-a dezlegat robia,
Şi ţine-n mâini al Său toiag.
Isuse, Tu ne-ai dat un Nume
Şi ai turnat în noi un vis,
Cum alte vise nu-s pe lume,
De-a fi cu Tine-n Paradis.
Ne-ai scos din poftele deşarte,
Ne-ai smuls din aspri mărăcini,
Să nu mai fim robiţi de moarte,
Să fim ai slavei pelerini.
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Vreau să cânt doar despre
Isus

Da, suntem pelerini pe lume,
Pribegi, hoinari, doar călători;
Dar unde mergem noi anume
Sunt deja moştenitori.

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata
Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui. Eu sunt
Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de
pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”
(Apocalipsa 22:12-13)

O, glorie şi preamărire —
Isuse, mare-i slava Ta!
Tu ne-ai chemat la nemurire,
Şi-n veci de veci Te vom urma!
Valentin Popovici

Purtăm în inimă făclia
Iubirii pentru Cel mai drag,
Rugaţi-vă :
- pentru familie, să fie păzită de atacul
celui rău
- pentru tinerii și copii bisericii noastre: Dumnezeu să le vorbească, să îi
păzească, să le fie lumină și călăuză iar
la vremea potrivită să-L primească pe
Dumnezeu în viaţa lor ca Domn și
Biserica Creştină Baptistă
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Mântuitor
- pentru ca tinerii României să-l caute
pe Domnul
- pentru ca părinţii să aibă înţelepciune în privinţa copiilor
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
Anunţuri

Miercuri ora 18.00 Cor TENOR și BASS
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret. Radiografia unei vocații: Viața de IT-ist
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

DOR DE
CER
Dorul de cer - chemare aprinsă,
Oprobriu adus către ternul prezentSătui de Pământ, ce dulce ispită
A păşirii cu El în transcendent.
Dorul de cer e dorinţa de casă
Ce lasă în urmă colibele reci,
Căci starea de-aici nu e acasă;
Raiul e locuinţa noastră pe veci.

Dorul de cer e speranţa-ntâlnirii
Cu cei ce-au plecat şi de noi s-au
pierdut
Despărţiţi doar pe timpu-adormirii
Pregătiţi iarăşi de-un nou început.
Dorul de cer este dor de lumină
Jarul din piept arzând după El,
Strigarea din inimi ca Domnul să
vină,
Cântarea ce sună: „Emanuel!”.
Dorul de cer nu dispare,
Foamea rămâne orice i-ai da;
Într-un suflet ales, iubirea n-apune,
Străluci-va mai tare în gloria Sa.
pastor Daniel Chereji
din volumul de poezii Cu faţa spre
Cer - în curs de apariţie
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GÂNDURI DESPRE TATA
Tata este persoana importantă într-o
familie. Este temelia familiei și în același timp modelul ei. Tatăl trebuie să se
îngrijească de toate nevoile familiei și să
o ocrotească. Așa cum avem nevoie de
un tată aici pe pămînt care sa aibă grijă
de noi, tot așa avem nevoie de un Tată
ceresc care să vegheze asupra noastră.
Mulțumesc Doamne pentru tatăl meu!
Andreea Ianoș
Tata îmi este cel mai bun prieten. Este
harnic și bun! Timpul liber îl petrecem
împreună. Îmi place să-mi ajut tatăl! Este un tată special! La mulți ani, tata!
Sebi Ianoș
Îi sunt recunoscător Domnului pentru
că mi-a dăruit un tată care mă înconjoară
în fiecare zi cu dragostea lui, mă sfătuiește să aleg mereu calea cea dreaptă și
mă ajută să iau decizii potrivite pentru
sufletul meu.
Ionuț Ștef
Doamne nu am cuvinte sa îți mulțumesc fiindcă mi-ai dat un tată atît de
bun, harnic și iubitor. El e mereu alături
de noi, ne ajută, ne învață și ne ocrotește. Cel mai important lucru este că el
DE CE VĂ IUBIM TĂTICILOR???
Elisa Morar: Eu îl iubesc pe tati pentru că mă duce la Rohia! (la bunici) și
pentru că ne jucăm împreună.
Damaris Morar: Eu îl iubesc pe tati
fiindcă îmi cumpără ciocolată!
Marc Sabău: Îl iubesc pe tati pentru
că îmi cumpără kinder, că mă duce cu
mașina si pentru că se joacă cu mine.
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te iubește pe Tine, Doamne! Este un exemplu pentru întreaga familie! La mulți ani,
tati!
Andreea Silaghi
Sunt mulțumitoare Domnului pentru
tatăl meu, pentru grija și dragostea pe
care mi-o poartă, pentru că îmi oferă siguranță în cadrul familiei și se îngrijește
de toate nevoile mele. Dumnezeu ne oferă exemplul perfect de Tată ocrotitor.
Deși nu îl putem vedea El îndeplinește
pe deplin acest rol, prin călăuzirea și
dragostea Sa. Așadar, Dumnezeu a pus
și în tatăl meu această responsabilitate
de a fi capul familiei și mă rog Domnului să îi dea înțelepciune și călăuzire în
îndeplinirea acestui rol.
Amalia Blidar

Maia Sabău: Pe tati îl iubesc fiindcă
mă face să râd, pentru că mă iubește și
pentru că îmi face de mâncare.

VREAU SĂ CÂNT DOAR DESPRE ISUS (1874)
fuzat invitaţia lui Moody de a-l însoţi
„Hristos ne-a răscumpărat din blesîntr-una din cruciadele lui de evanghetemul Legii, făcându-Se blestem pentru
lizare şi de aceea Ira Sankey i-a luat
noi.” (Galateni 3:13a)
locul. Oricum, acest lucru nu a împiedicat colaborarea ulterioară a lui Bliss cu
La vârsta de zece ani, Philip Bliss treSankey în compilarea unor culegeri de
buia să contribuie la bugetul familiei
imnuri bisericeşti.
umblând din uşă în uşă cu un coş plin de
Câţiva ani mai târziu, Philip Bliss a
legume de vânzare. Într-o sâmbătă, a auintenţionat să plece în Chicago pentru a
zit într-una dintre case cea mai frumoasă
i se alătura din nou lui Moody. Pe data
melodie pe care o auzise vreodată. O
de 29 decembrie 1876, trenul Pacific
tânără doamnă cânta la pian şi, fără să
Express care-1 purta pe Bliss spre Chibage de seamă, îl avea ca spectator pe
cago a deraiat şi a căzut de pe un pod de
cel mai mare admirator al ei. Când fepeste treizeci de metri în apele îngheţate
meia a terminat de cântat piesa, copilul
ale Pacificului. Bliss a reuşit să se saldin spatele ei o rugă: „Doamnă, vă rog
veze, ieşind printr-un geam spart, dar
frumos nu vă opriţi, mai cântaţi ceva!"
soţia sa a fost strivită de fiarele trenului.
A fost prima dată când auzea nişte acorDe fapt, din 160 de pasageri, doar 14 au
duri la pian şi, din acel moment, Philip
reuşit să supravieţuiască. Multe zile dua început să iubească muzica, neavând
pă aceea, Philip a fost inconştient, zbăînsă nici cea mai vagă idee că va ajunge
tându-se între viaţă şi moarte. După
cel de-al doilea în galeria celor mai
moartea sa, la doar 38 de ani, printre lufaimoşi compozitori de imnuri din toate
crurile care au fost găsite în geanta pe
timpurile. Printre cele mai cunoscute
care o avusese cu el, s-a găsit şi o hârtie
imnuri compuse de el sunt: Liber de
pe care erau scrise versurile imnului
Lege şi Azi Isus îţi vorbeşte iar.
Vreau să cânt doar despre Isus. Se pare
S-a botezat la vârsta de doisprezece
că îl scrisese chiar înainte să plece de
ani, în 1850, în Biserica Baptistă din
acasă, fiind ultimul imn pe care a mai
Cherry Flats, Pennsylvania. Câţiva ani
apucat să-l scrie.
mai târziu, a început să dirijeze coruri
La funeraliile lui Philip Bliss, pe data
bisericeşti, devenind în cele din urmă
de 5 ianuarie 1877, a predicat marele eprofesor de muzică, compozitor de imvanghelist D. L. Moody, în faţa a peste
nuri şi solist.
12.000 de participanţi.
Într-o seară din vara anului 1869, în
timpul unei evanghelizări la care predica
Voi cânta doar
D. L. Moody, Philip Bliss a mers să asdespre Isus: istorisiri
culte, dar a observat că muzica de pe
despre compunerea imnurilor sacre
parcursul serviciului de evanghelizare
de Bebe şi Bianca Ciauşu
nu se ridică la nivelul evenimentului. În
Copyright © 2011 Casa Cărții
urma unei discuţii cu Moody referitor la
www.ecasacartii.
acest lucru, s-a încheiat un parteneriat în
Folosit cu permisiune
urma căruia Philip Bliss avea să-l ajute
pe Moody în campaniile acestuia de evanghelizare. În anul 1873, Bliss a re-
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