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rece oferind timp, talent, dragoste, devotament, bani, aduni comori pentru
veșnicie, unde? În Cer!
Și pentru cei care cred că perspectiva
cerului este eronată le spun: cel mai
bine, mai frumos, curat, în pace, trăiesc
viața pe pământ, cei care stau cu ochii
ațintiți la cer, peregrinii, cetățeni ai cerului: "De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dină-

untru se înnoiește zi de zi." 2 Corinteni
4:16-18
"Căci întristările noastre ușoare de o
clipă lucrează pentru noi, tot mai mult
o greutate veșnică de slavă."
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile
care se văd, ci la cele ce nu se văd; Căci
lucrurile care se văd sunt trecatoare, Pe
când cele ce nu se văd sunt veșnice ."
Zâna Mețac
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Aşa a spus, şi-aşa va fi!

AȘA A SPUS, ȘI-AȘA VA FI!
Când Dumnezeu a zis Cuvântul,
Întocmai se va împlini!
Să treacă cerul şi pământul,
Să piară soarele şi vântul,
Dar graiul Lui va dăinui:
Aşa a spus, şi-aşa va fi!
Cuvântul Lui nu-i o părere,
Un gând la întâmplare spus.
El are viaţă şi putere,
În el e focul ce nu piere;
Cuvântul Domnului Isus
E-un răsărit fără apus.

Oricât de grandioase sunt,
S-or împlini pân' la silabă
Până la iota cea mai slabă,
Până la micul amănunt,
Până la virgulă şi punct.

„Alergaţi la Domnul şi la sprijinul
Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!”
(Psalmi 105:4)

Hristos, Cuvântul din vecie,
E viu şi-n veci va dăinui!
Chiar dacă iadul cu mânie
Loveşte sfânta-mpărăţie,
Isus Hristos va birui:
Aşa a spus, şi-aşa va fi!
Valentin Popovici

Făgăduinţele de slavă

....căci viața fără credință în Dumnezeu nu-i decât un chin.
F.M.Dostoievski
Anunţuri
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Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Cor. SOPRAN și ALT
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic.
Înălţarea Domnului
Sâmbătă ora 13-16 Consultaţii oftalmologice
15-16 Program pentru copii
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregatire pentru botez
Duminică ora 10.00 Serviciu de inchinare
Duminică ora 15.00 Părtăşie la iarbă verde cu
toată biserica

AVERTISMENTE
„„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că
aceşti galileeni au fost mai păcătoşi
decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au
păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă
nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.“
(Luca 13:2-3)
Lumea clocoteşte asemenea unui cazan
încins, cuprinsă parcă de o nelinişte nemaiîntâlnită, care nu prevesteşte tocmai
lucruri îmbucurătoare.

Războaie, tensiuni interetnice, ură religioasă, fanatism atroce, tulburări sociale, cutremure devastatoare, boli incurabile care pândesc, lovind ameninţător, toate acestea, adunate la un loc,
formează tabloul lumii de astăzi în care
ne-a fost dat să trăim.
Când toate cele înşirate se întâmplă
chiar sub ochii noştri năuciţi, oare poate
exista vreun om căruia să nu-i pese de
ceea ce se petrece în jur?
Este posibil să treci cu indiferenţă mai
departe, fără să îţi dezlipeşti ochii dinspre rutină, fără să îţi frămânţi mintea,
căutând răspunsuri la întrebări neştiute?
Poate fi cineva chiar atât de indolent
şi nepriceput, încât să nu îşi dea seama
că este numai harul lui Dumnezeu în
faptul că nu i se întâmplă Continuare pag. 2

"Tu numeri pașii vieții mele de
pribeag; Pune-mi lacrimile în burduful
Tău,nu sunt ele scrise în cartea Ta?"
Psalmul 56:8
Noi limitări, într-un nou început... fără
hotărâre... fără limite...
"Dar după cum este scris, lucruri pe
care ochiul nu le-a văzut urechea nu le-a
auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa
sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc." 1Corinteni
2:9
Peregrinajul spre cer nu este un drum
spre un sfârșit, ci o călătorie spre un nou
început.
Corpul omenesc este o minune și cei
care nu cred că și noi, nu știu ca în Fapte 17:28 "Căci în El avem viața, miș-
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acestea, nu înseamnă deloc că nu ai
pu-tea fi chiar tu următorul. Pământul
nu oferă nimănui siguranţa că nu i se
va întâmpla nimic.
Până şi copiilor lui Dumnezeu li
se spune că în viaţa trăită de partea
a-ceasta a veşniciei, nu vor fi nicidecum scutiţi de greutăţile şi necazurile
inerente Pământului.
Important este să fim pregătiţi dacă
astfel de lucruri ne vor da târcoale. Cine
este pe deplin asigurat în braţele Domnului nu are de ce să se teamă.
În schimb, acela care cutează să păşească semeţ, fără să înveţe nimic din
împrejurările şi circumstanţele vieţii pe
care ar trebui să le interpreteze în lumina Cuvântului, nu îl aşteaptă decât
groaza şi neputinţa unei conştiinţe care
se va trezi prea târziu, conştientă că nu
se mai poate face nimic.

Continuare din pag.1

lui asemenea lucruri?
Într-adevăr, necazurile, calamităţile,
frământările de tot felul şi alte lucruri
nefaste care se produc în preajma
noastră, nu au voie să fie tratate cu indiferenţă, fără înţelegerea că oricând ar fi
fost posibil să avem şi noi parte de ele.
Câţi oameni se gândesc că tot acest
amalgam de evenimente tulburătoare şi
devastatoare ar trebui privit ca un îndemn urgent la analiza cât mai grabnică
a vieţii şi aşezarea într-o stare după voia
lui Dumnezeu?
Boala, cataclismele, războiul sau orice
altă tragedie pot fi numai la un pas
distanţă de oricare. Dacă acestea ar veni, ar putea îndrăzni cineva să spună că
a fost luat prin surprindere? Oare nu are
lumea parte de asemenea situaţii în fiecare zi îngăduită de Dumnezeu sub cer?
Cum am putea pretinde că am fost
luaţi prin surprindere, când în jur se
consumă milioane de drame?
Dacă până acum nu ai fost atins de

pastor Daniel Chereji
carea și ființa, după cum au zis și unii
din poeții vostri; "Suntem din neamul
Lui."
Oamenii se uită de exemplu la un cireș
frumos plin de rod și dau din umăr și
spun: a căzut o sămânță, a venit ploaia,
au ieșit rădăcini, vlăstari, s-a făcut pomișor, apoi mare pom și în curând cineva
îl va arunca în foc.
Noi peregrinii spunem: Coloseni1:17
"El este mai înainte de toate lucrurile și
toate se țin prin El."
Și spunem asta și credem asta pentru
că privim spre cer și știm cine este El.
Noi peregrinii umblăm între pământ și
cer, și cu veșnicia bătându-ne în inimi.
Și suntem responsabili și trebuie să
investim cu înțelepciune în relații deoacontinuare în pagina 4

GÂNDURI…
„Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale Dumnezeule, şi cât de mare
este numărul lor! Dacă le număr sunt
mai multe decât boabele de nisip…
Când mă trezesc, sunt tot cu Tine!O,
Dumnezeule…” Psalmul 139:17-19a
Aş fi vrut ca raza de soare ce-mi intra
prin fereastră, să-mi şoptească prin
sclipirea-i caldă, că va fi o zi minunată,
liniştită, o zi în care să pot face ce aş
vrea eu…o zi în care să nu mă izbesc
atât de răutatea şi murdăria lumii în care
trăim.
Şi-am pornit optimistă, hotarâtă să fiu
„grabnică la ascultare” şi „zăbavnică la
mânie” aşa cum mă învaţa versetul Iacov 1:19, ce-l citisem la momentul meu
de întâlnire cu Domnul.
Din primele ore ale dimineţii, optimismul mi-a cam trecut… mi-a rămas însă
încăpăţânarea de a rezista… de a nu uita
cumva că sunt a Domnului… şi că neapărat trebuie sa fac lucrurile şi azi ca
pentru El.
Din timp în timp constatam că mi-e
greu şi că o stare de enervare pe tot ce
este lumea aceasta şi ce poate oferi ea,
pune stăpânire pe mintea mea… şi tot
mai des, foloseam cuvintele: „ nu se mai
poate aşa…” .
Şi ziua s-a scurs… eu sunt obosită şi
sătulă de zbateri… doar frânturile din
Cuvânt care îmi apar în minte au sens şi

mai dau gust.
„Când îmi este mâhnit duhul în mine,
Tu îmi cunoşti cărarea” Psalmul 142:3
„Doamne, eu Te chem: vino degrabă
la mine!” Psalmul 141:1
„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape
şi mă cunoşti…” Psalmul 139:1
„Când umblu în mijlocul strâmtorării,
Tu mă înviorezi…si dreapta Ta mă
mântuieşte!” Psalmul 138:7
Şi… încordarea parcă cedează, a fost
o zi grea, dar am trăit-o tot cu Domnul… sau mai bine zis „de n-ar fi fost
Domnul de partea noastră” si de n-ar fi
fost El tăria noastră, cum am putea încheia ziua? Dar „cum este înconjurat
Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară
Domnul pe poporul Său, de acum si până în veac.” Psalmul 125:2
Şi vor trece aşa, toate zilele, cu toate
greutăţile lor, cu toate poverile ce le-nvolburează lumea de azi… şi cumva,
cum numai Domnul bun ştie, copiii Lui
vor fi păziţi şi ocrotiţi si întăriţi…
Şi dimineaţa următoare, „când mă
trezesc sunt tot cu Tine.” Psalmul
139:18
Aşa vor fi toate dimineţile, până va
veni „dimineaţa glorioasă„ când Îl vom
vedea în faţă… Maranata!
Camelia Sabău
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