AM TOT STRIGAT
Am tot strigat, de când tot strig
îmi e şi greu să tot mai spun
dar, strig, căci ştiu că vine ziua
să ştiţi că n-am fost eu nebun.

să spun că încă mai e har
să spun, căci ştiu că vine ziua
cu plâns şi ţipăt în zadar.
Am tot înştiinţat şi mai
răbdaţi-mi să vă-nştiinţez
căci ştiu ce-aproape este ziua
cu-nfricoşatul morţii crez.

Am tot chemat, de când tot chem
şi ură poate că-mi purtaţi
dar, chem, căci ştiu că vine ziua,
când veţi striga înspăimântaţi.

Veţi face şi-acum tot ce vreţi,
cum aţi făcut şi pân-acum
dar, scumpul mântuirii preţ
amar se va plăti cu scrum.

Am tot mustrat, de când tot mustru
e tot mai gol în jurul meu
dar tot nu tac, căci vine ziua
cu blestemul lui Dumnezeu.
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Am tot strigat

Traian Dorz
Am tot venit şi tot mai vin
„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)
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
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 orele10.00şi17.00Servicii de închinare

„Dumnezeul păcii va zdrobi în curând
pe Satana sub picioarele voastre. Harul
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu
voi! Amin.“
(Romani 16:20)
Chiar dacă generaţia noastră consideră
că îi este dat să trăiască vremuri nemaiîntâlnite şi frământate de tot felul de probleme, adevărul este că fiecare neam de
oameni a avut impresia că necazurile şi

conflictele au atins apogeul în vremea lui.
Pe de altă parte, deşi de-a lungul istoriei,
omenirea s-a confruntat cu greutăţile, realitatea de necontestat este că generaţia
aceasta experimentează o amplificare
continuă a degradării umane şi a accentuării conflictelor, aşa cum n-a mai fost
vreodată.
În acord cu afirmaţiile Cuvântului lui
Dumnezeu, o asemenea stare de fapt
semnalează apropierea sfârşitului.
Pe vremea apostolului Pavel, problemele erau oarecum asemănătoare: persecuţie şi batjocură din afara bisericii,
dezmăţ, imoralitate, idolatrie şi dezinteres faţă de lucrurile spirituale în societate, iar credincioşii se confruntau cu tulburări, dezbinări, erezii şi numeroase învăţături false, răspândite
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cioarele noastre.
Câtă speranţă şi mângâiere să ştim
că în această lume în care parcă stăpâneşte haosul, răul şi nelegiuirea, de
fapt, Cel care controlează toate lucrurile este Dumnezeu.
În suveranitatea Sa, El a ales momentul
de final al istoriei, aşa cum o ştim noi.
Însă, aceasta nu se încheie nicidecum
cu înfrângerea şi îngenuncherea celor ce
sunt ai Lui. Promisiunea fermă a Domnului este că cei credincioşi vor învinge.
Satana va sfârşi prin a fi zdrobit sub picioarele noastre, în timp ce vom mărşălui
către gloria cerească.
Odată cu zdrobirea lui, se va încheia
pentru totdeauna domnia răului, a păcatului, a dezordinii, suferinţei şi morţii.
Va rămâne Dumnezeul păcii, care, împreună cu credincioşii Săi vor domni
pentru eternitate.
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cu furie de apostaţi.
Situaţiile sunt asemănătoare deoarece
persoana care le generează este aceeaşi:
Diavolul.
Încurajarea pe care o aducea atunci apostolul, este la fel de valabilă şi astăzi.
Credincioşii Domnului nu trebuie să dispere, nu trebuie să se teamă, nu trebuie
să renunţe la luptă şi nu au voie să dea
înapoi.
Nu Diavolul este cel care controlează
lucrurile, ci Dumnezeu. Puterea Diavolului este limitată, iar curând va fi nimicită
pe deplin.
Diavolul ştie că nu mai are decât foarte
puţină vreme, de aceea luptă cu atâta înverşunare.
Încurajarea Domnului pentru copiii Săi
este să stea tari în credinţă. Ceea ce vedem în jurul nostru sunt ultimele zvâcniri
ale Celui rău.
Mai este puţin din curgerea prezentă a
istoriei şi Dumnezeu va aduce victoria
definitivă, zdrobindu-l pe Satan sub pi-

pastor Daniel Chereji

~ „Cu cât distanța dintre tine și Biblie va fi mai mică cu atât distanța dintre tine și
păcat se va mări...” Iosua 1:8 "Cartea aceasta a legii să nu se DEPĂRTEZE de
gura ta..."
~ „Când neprihăniții nu mai trăiesc în sfințenie ei vor forma adunări în care
păcătoșii țin capul sus, se simt bine și pleacă la fel cum au venit. Iar numărul
acestor adunări se înmulțește...” Psalmii 1:5 "De aceea, cei răi nu pot ţine capul
sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii, în adunarea celor neprihăniţi. "
~ „Singurul lucru care nu "ți se va lua niciodată" e partașia cu Isus. Restul le vei
pierde toate... Tragic e să investeși o viață în lucruri pe care le pierzi într-o zi.
Frumos e să investești o viață în lucruri care-ți rămân veșnic.” Luca 10:41-42
"Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi
şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună,
care nu i se va lua.”"
Cristi Boariu
Cules de Roxana Tentiș
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PSALMUL 118
„1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
„căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2. Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3. Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac
ţine îndurarea Lui!”
4. Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5. În mijlocul strâmtorării am chemat pe
Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a
scos la larg.
6. Domnul este de partea mea, nu mă tem
de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
7. Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur
când îmi văd împlinită dorinţa faţă de
vrăjmaşii mei.
8. Mai bine este să cauţi un adăpost în
Domnul, decât să te încrezi în om;
9. mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
10. Toate neamurile mă înconjurau: în
Numele Domnului le tai în bucăţi.
11. Mă înconjurau, m-au împresurat: dar
în Numele Domnului le tai în bucăţi.
12. M-au înconjurat ca nişte albine; se
sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
13. Tu mă împingeai, ca să mă faci să
cad, dar Domnul m-a ajutat.
14. Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15. Strigăte de biruinţă şi de mântuire se
înalţă în corturile celor neprihăniţi:
dreapta Domnului câştigă biruinţa!
16. Dreapta Domnului se înalţă; dreapta
Domnului câştigă biruinţa!
17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti
lucrările Domnului.
18. Domnul m-a pedepsit, da,dar nu m-a
dat pradă morţii.
19. Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca
să intru şi să laud pe Domnul.

20. Iată poarta Domnului: pe ea intră cei
neprihăniţi.
21. Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a
ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23. Domnul a făcut lucrul acesta şi este
o minunăţie înaintea ochilor noştri.
24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o
Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!
25. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din
Casa Domnului.
27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă
şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi
lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmul 118
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