INTERVENŢIE DIVINĂ
Am primit, recent, ca dar o carte de
Billy Graham: TRĂIND ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU. Din nou mi-am
dat seama ce minunat s-a folosit și se
folosește Dumnezeu de acest om care
s-a dedicat total lucrării evanghelistice.
Dar în cartea respectivă Billy Graham a descris un episod real și apoi a
făcut o aplicație spirituală minunată.
Iată mai jos despre ce e vorba: Sunt
mulți azi care au avioane personale. Un
om de afaceri era în avionul lui, peste
ocean. Avionul era pilotat chiar de el.
Dar s-a întâmplat că ceva la motor s-a
defectat și avionul s-a prăbușit în ocean.
Individul respectiv era bine antrenat
pentru situații dificile. Era bun înotător.
Ar fi putut, probabil, să ajungă la țărm.
Dar o mică rană produsă în timpul prăbușirii avionului a produs sânge care a
atras rechinii. A luptat cu rechinii câteva
ore.
Incredibil! A luptat cu ei din răsputeri,
dar știa că puterea lui fizică până la

urmă se va epuiza. Apoi, a fost localizat
și salvat de un elicopter.
Aplicația pe care a facut-o Billy Graham este foarte profundă. Puterea lui de
om robust nu l-a mai ajutat, experiența
lui de pilot nu l-a mai ajutat si nici înțelepciunea lui. A fost nevoie de o intervenție pentru a fi salvat.
În viaţa de credință avem situaţii în
care suntem la marginea prăpastiei. Un
pas mai trebuie şi vine prăbuşirea. În acele situații extreme nimic nu ne mai
poate ajuta: nici puterea noastră, nici experienţa vieţii şi nici deşteptăciunea
noastră. Ci numai intervenţia divină. Ce
minunat e că El intervine în asemenea
situaţii! El e Ocrotitorul nostru, Cetate
tare-n vreme grea. Putem conta pe El;
nicicînd nu ne va părăsi!
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Încredinţează-ţi soarta în mâna
Domnului, şi El te va sprijini.
El nu va lăsa niciodată să se
clatine cel neprihănit.
PSALMUL 55:22

George Cornici
Cules de Ema Pop
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnirea tinerilor.Agapă
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit,
Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum
l-ai înconjura cu un scut. ” (Psalmi 5:12)

„El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi
n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.“
(Psalmi 66:9)
Câtă binecuvântare: ieşiţi falnic din
furtună
Şi-neatinşi de aspre valuri,
Toţi copiii ce se-adună
Au sosit cu drag la maluri.

Căci purtaţi pe marea vieţii
Mulţi se pierd prin adâncimi;
Dar în schimb, păstraţi sunt sfinţii
Ce nutresc spre înălţimi.
Dacă împlinindu-ţi ruga
Domnul slavei te-a păzit,
Să-ţi deschizi în grabă gura
Lăudându-L mulţumit.
E darul nespus al măririi:
De veghe-a stat Domnul cu voi
Scutiţi de ceasu-încercării,
Ajutaţi cu har prin nevoi.
Continuare pag. 2

Să-L recunoaşte-ţi în căile voastre,
Vă-ncredeţi cu totul numai în El;
Putinţa de-a duce spre zările-albastre
E-a Celui ce şede Stăpân peste cer.
FII MULŢUMITOR...
Întotdeauna am avut relaţii bune cu superiorii mei, am simţit aprecierea lor şi
credeam că sunt împlinită profesional.
Însă de ceva timp, poate 5 – 6 luni, relaţiile s-au schimbat. La început – priviri bănuitoare, pline de neîncredere, apoi afirmaţii ironice aruncate asupra
mea. Nu ştiam unde greşesc, nu înţelegeam ce se întâmplă. Aveam îndoieli,
frământări, îmi era teamă să iau decizii.
Puţin câte puţin mi-am pierdut încrederea în mine şi am ajuns să mă întreb dacă locul meu e aici, la această slujbă.
În fiecare dimineață înainte de a pleca
la serviciu Îl rugam pe Dumnezeu: “Te
rog Tată, fii cu mine acolo, ajută-mi să
nu greşesc, fii Tu mâna mea, ochii mei,
gura mea.”
Încercam să fiu plăcută celorlalţi în tot
ce făceam. L-am rugat să schimbe ceva
în această stare sufletească pentru că îmi
producea multă întristare. Recent am
avut ocazia să particip la o întâlnire a fe-

Cinstiţi-L în toate, dând mulţumire:
Corăbiile toate ajuns-au la ţărmuri;
Cu bucurie în Domnul, ca noi în zidire,
Trecutul e-n urmă, uitat printre sfărmuri.

Continuare din pag.1

Piciorul v-a fost ferit de cădere,
Mintea păstrată în cuget curat,
Prin suflet nu-i urmă de fiere
Ci, inimă bună, cu dor de cântat.

pastor Daniel Chereji

meilor creştine, unde am început studiul
despre ”Femeia împlinită”.
A fost minunat să văd cum Domnul a
răspuns frământărilor mele. El m-a învăţat încă o dată că sunt unică, preţioasă
şi specială în ochii Lui. El nu a făcut nici
o greşeală atunci când m-a creat. Acest
adevăr m-a întărit şi m-a încurajat foarte
mult. Am văzut că este greşit a mă compara cu altcineva pentru că atunci arăt
nemulţumire faţă de Dumnezeu care ma creat aşa.
Sunt mulţumitoare Lui pentru modul
cum lucrează în viaţa mea.
Aş vrea să trăiesc frumos, iar frumuseţea să strălucească din interior spre exterior. Iar acest lucru se poate împlini
“...nici prin putere, nici prin tărie, ci
prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor”. (Zaharia 4:6)
Carmen Cirţiu

MAXIME
~ Dacă trăim în Duhul, vom traversa lumea neatinşi şi neclintiţi de presiunile şi
tensiunile ei.
~ Când împrejurările nu ne aduc decât suferinţă putem totuşi să ne păstrăm bucuria şi să nu ne îngrijorăm de nimic, pentru că bucuria noastră nu se înteimeiază
pe împrejurări schimbătoare, ci îşi are sursa în Acel care este ţinta dragostei noastre.
Watchman Nee
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SĂ FII CREDINCIOS, E ONOARE
Să fii credincios, e o onoare.
E-a cerului întreg sărbătoare.
Să porţi un nume ce l-ar vrea
Orice stea,
Orice soare
Şi chiar de îngerii de sus veşnic spus cu
mirare:
Să fii credincios în Isus, nu uita, e o
onoare!
Să fii credincios, e minune.
Povestea ta în veci se va spune.
Să fii pierdut într-un şuvoi,
Un gunoi,
Un cărbune,
Şi să ajungi o stea de foc, ce de loc nu
apune,
Să fii credincios în Isus, nu uita, e minune!

Ce toarnă-n pieptul tău siguranţă.
De frica morţii tu nu stai
Ca un pai,
Ca o zdreanţă,
Tu ai acum un scut de fier, care-n cer te
înalţă.
Să fii credincios în Isus, nu uita, e
speranţă!
Deci fii credincios ca o floare
Ce creşte din pământ către soare.
Şi flori şi spini pe-acest pământ,
Toate sunt trecătoare,
Dar tu-n grădina lui Isus vei fi sus o mirare,
Să fii credincios în Isus, nu uita e
onoare!
Costache Ioanid
Cules de Roxana Tentiş

Să fii credincios, e speranţă,
"Căci El va izbăvi pe săracul care
strigă, şi pe nenorocitul care n-are ajutor. Psalmul 72:12
Săracul striga; de altfel, ce ar putea
face? Strigătul lui este auzit de Dumnezeu; ce-i trebuie mai mult? Acela dintre cititori care este sărac, să strige la El;
prin aceasta va arata înţelepciune.
Nu strigaţi la urechile prietenilor
voștri, căci chiar dacă ar putea să vă ajute, ei vor face asta numai dacă Domnul le va pune pe inimă.
Cel mai sigur este să mergeţi direct
la Dumnezeu, strigând. Acela care aleargă drept spre ţintă e cel mai bun alergător. Alergaţi la El şi nu la alte mijloace.
"Vai!" zici tu, "eu nu am nici prieteni,
nici ajutor". Cu atât mai bine; te poţi baza pe Domnul de doua ori - ca unul fără

miljoace şi fără ajutor. Pentru nevoia ta
dublată, să faci o îndoită rugăciune.
Chiar pentru nevoile trecătoare poţi să
astepţi toate de la Dumnezeu, căci El îngrijeşte de copiii Săi în toate privinţele.
Cât pentru nevoile spirituale, care
sunt cele mai însemnate dintre toate,
Domnul va auzi strigătul tău, te va izbăvi şi te va ajuta.
Prietene sărac, încearcă-L pe Dumnezeul tău bogat. Tu care eşti fără ajutor,
sprijneşte-te pe ajutorul Lui. Ştiu că El
nu m-a uitat niciodată pe mine şi sint
sigur că nu te va uita nici pe tine. Vino
ca un cerşetor şi Dumnezeu nu va refuza
să te ajute. Isus este împarat şi El nu te
va lăsa să pieri.
C.H. Spurgeon
Cules de Ema Pop
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