ÎNȚELEGEREA ÎN LUME
,,… El va hotărî între un mare număr
de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi
vor făuri fiare de plug, şi din suliţele
lor cosoare; niciun popor nu va mai
scoate sabia împotriva altuia şi nu vor
mai învăţa războiul.." (Isaia 2:4)
Oh! să poată aceste zile fericite să
strălucească mai curând. Acum popoarele sunt bine înarmate și descoperă arme
noi din ce în ce mai distrugătoare, ca și
când cea mai mare slavă a omului ar fi
să nimicească mii de semeni de ai săi.
Dar pacea va birui într-o zi în așa măsură, încât armele de război vor fi din nou
trecute prin foc și schimbate pentru a
putea fi întrebuințate în scopuri pașnice.
Cum pare că se va face această minune? Prin comerț, prin civilizație, prin instruire sau prin forță? Nu, noi nu credem
aceasta. Experiențele din trecut ne fac să
nu avem nici o încredere în astfel de mijloace slabe. Nu, pacea nu va fi așezată
Rugaţi-vă :

- pentru o închinare în
duh şi în adevăr
- pentru a fi lumină în
locul unde suntem fiecare
- pentru lucrarea cu tinerii și copiii bisericii
- pentru cercetarea, pocăinţa şi reabilitarea celor căzuţi
- pentru ca Domnul să vorbească potrivit stării fiecăruia
- pentru musafirii Casei Domnului: cei
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pe pământ decât prin domnia Prințului
păcii. El trebuie să cârmuiască poporul
prin Duhul Său, să înnoiască inimile
prin harul Său și să domnescă în ele prin
puterea Sa dumnezeiască. Numai atunci
ființele omenești vor înceta de a se război și omorî. Omul este ca o fiară sălbatică atunci când i se tulbură sângele și
numai Domnul Isus poate să facă din
acestă fiară sălbatică un porumbel. Aceasta o face înnoind inima omului, căreia îi domolește patimile sângeroase.
Facă Domnul ca cititorii acestei scrieri
să se unească pentru ca să ceară ca stăpânirea păcii să se așeze fără să mai întârzie, punând capăt urii și oricărui rău
al omenirii, iar înțelegerea și iubirea să
se răspândească asupra întregii lumi.
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„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.”
(Apocalipsa 3:11)

Tezaurul promisiunilor lui
Dumnezeu - C.H. Spurgeon
Cules de Claudia Podină

care vin astăzi aici să plece schimbaţi
- pentru cântarea corului şi pentru corişti
- pentru cei bolnavi din biserica noastră
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
- pentru ca biserica să fie înviorată
- pentru a crește tot mai mult în asemănarea cu Domnul Isus Cristos
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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 Întâlnirea tinerilor
Sâmbătă orele10.00-12.00 Program pentru copii:
Cea mai minunată călătorie
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

SEMINŢIA
CARE NU
VA BOCI
„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi
Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi
toate seminţiile pământului se vor boci
din pricina Lui! Da, Amin.“
(Apocalipsa 1:7)
Indiferent de părerea oamenilor cu privire la felul în care se va sfârşi lumea
prezentă, ceea ce contează cu adevărat
sunt afirmaţiile Domnului.

Scriptura ne descoperă că desfăşurarea
istoriei prezente urmează să se încheie
brusc şi dramatic. Datorită unei lumi care s-a îndepărtat constant de Dumnezeu
şi care se afundă pe zi ce trece în mocirla păcatului, culegând în acest fel roadele amare ale răzvrătirii, Dumnezeu va
interveni în conformitate cu planul Său
veşnic pentru a pune capăt vieţii aşa
cum o ştim noi.
Toate evenimentele catastrofale care
urmează să marcheze sosirea sfârşitului
vor culmina cu venirea glorioasă a Domnului Isus Cristos pe norii cerului.
Momentele acelea pline de măreţie dar
amestecate cu spaimă şi groază, se vor
produce în văzul lumii întregi, fără posibilitatea de a fi puse la îndoială. Absolut
toţi oamenii de pe Pământ vor fi martorii
acelui eveniment unic.
Din nefericire, venirea lui Cristos
nu va aduce decât judeca- Continuare pag. 2

BIRUITORI PE GENUNCHI
~ Eu trăiesc în duhul rugăciunii. Mă
rog în timp ce merg, când mă culc şi
când mă scol. Răspunsurile vin tot timpul. De mii, de zeci de mii de ori rugăciunile mele au fost ascultate. Când sunt
convins că un lucru este bun nu mă opresc din rugăciune pentru lucrul acela
până când nu primesc răspuns.
George Mueller
~ Rugăciunile creştinilor integri sunt
rugăciuni neîncetate; deşi nu se roagă
întotdeauna cu gura, inimile lor se roa-
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Continuare din pag.1

tă, sentinţe dramatice, durere, chin şi
despărţirea eternă de prezenţa şi părtăşia
Sa pentru majoritatea.
Conştiente în oarecare măsură de ceea
ce poate urma, seminţiile pământului
vor fi cuprinse de plâns, tânguiri şi bocete cum nu s-au auzit niciodată.
Oamenii care au trăit fără Dumnezeu,
cei care i-au negat existenţa sau autoritatea, detractorii lui Cristos, toţi cei care
şi-au bătut joc de persoana Sa şi au râs
zeflemitor când au fost chemaţi să se
împace cu El, vor pricepe că toate lucrurile care s-au spus despre Isus Cristos
şi pe care ei le-au respins, sunt
adevărate. Tocmai de aceea, bocetul va
fi unul al disperării totale. Va fi un bocet
de pocăinţă târzie, marcat de înţelegerea
că nu se mai poate face nimic în privinţa
destinului veşnic, deoarece nu le mai
rămâne decât teroarea pedepsei eterne.
În acel haos marcat de gustul prezent
şi persistent al morţii, o singură seminţie
nu va boci. Aceasta va fi seminţia copiilor lui Dumnezeu, cei care alcătuiesc
Mireasa lui Cristos, Biserica Lui răscumpărată, oameni de pe întreg cuprinsul Pământului care au avut o zi în care
sub convingerea Duhului Sfânt s-au po-

căit de păcatele lor şi au acceptat să
creadă în jertfa lui Cristos, trăind
pentru tot restul vieţii în ascultare
deplină de Cel care le-a devenit
Mântuitor şi Domn.
„şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul
Său, pe care L-a înviat din morţi, pe
Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare.“ (1 Tesaloniceni 1:10)
„Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit
la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea,
prin Domnul nostru Isus Hristos,“ (1
Tesaloniceni 5:9)
Astăzi încă mai există har pentru ca lucrurile să se poate schimba şi prin renunţare la răzvrătire şi încăpăţânare să
treci din tabăra celor pe care îi aşteaptă
pedeapsa în tabăra celor ce trăiesc în ascultare de Domnul şi aşteaptă cu nerăbdare întoarcerea Sa.
Doar credinţa autentică în Cristos dovedită de trăirea unei vieţi sfinte poate
garanta că eşti parte a seminţiei care nu
va boci în vremea în care celelalte seminţii ale pământului îşi vor sfârşi destinul înecate în plânsul disperării.
Daniel Chereji

gă continuu; fiindcă suspinul unui creştin adevărat este rugăciunea.
Martin Luther
~ Capacitatea noastră de a sta cu Dumnezeu în odăiță este măsura capacității
noastre de a sta cu Dumnezeu în afara
ei...
E.M. Bounds
~ ”Suspinele ce nu pot fi exprimate”
sunt adesea rugăciuni ce nu pot fi refuzate.
C.H. Spurgeon

SĂ-I SPUN LUI ISUS ORICE DURERE (1894)
nei familii, o femeie i-a mărturisit că tre„Încredinţează-ţi soarta în mâna
ce printr-o depresie foarte severă, care îi
Domnului, şi El te va sprijini. El nu va
spulberă orice speranţă. Plângea mereu
lăsa niciodată să se clatine cel neprişi îi mărturisea păstorului că simte că nu
hănit.” (Psalmi 55:22)
mai are pentru ce să trăiască.
Elisha Albright Hoffman s-a născut pe
Cu Biblia deschisă, Elisha i-a spus:
data de 7 mai 1893 în Orwigsburg, Penn„Nu poţi să faci nimic mai bun cu viaţa
sylvania, fiind fiul unor buni credincioşi
ta decât să i-o dai Domnului Isus. El te
germani pe nume Francis şi Rebecca A.
poate ajuta să ieşi din această stare şi
Hoffman. Având ca tată un slujitor al
să ai din nou bucuria de a trăi." Femeia
bisericii şi având o mamă evlavioasă,
a rămas tăcută pentru câteva momente,
Elisha a avut parte de o educaţie creştină
după care, cu un zâmbet larg pe faţă, i-a
sănătoasă. Liceul l-a terminat printre
spus păstorului: „Da, aşa o să fac. O să-I
primii din clasă, iar apoi a intrat la Semispun lui Isus în rugăciune toate problenarul Biblic Union din New Berlin, Pennmele mele."
sylvania, ale cărui cursuri le-a încheiat
După ce a plecat de la casa aceea, vorîn anul 1868, când a fost ordinat ca slubele femeii răsunau ca un ecou în mintea
jitor.
păstorului: „O să-I spun lui Isus. Doar
Pe lângă slujba de păstor, a lucrat la o
El mă poate ajuta." Ajuns acasă, s-a aşemicuţă publicaţie creştină ce aparţinea
zat la masă şi a scris următoarele verde Asociaţia Bisericilor Evanghelice din
suri:
Cleveland, Ohio. După moartea soţiei
Să-I spun lui Isus orice durere
sale, s-a întors în Pennsylvania şi a slujit
Ce câteodată m-apasă greu,
vreme de treizeci şi trei de ani în BiseriEl mă ajută şi-mi dă scăpare,
ca Prezbiteriană din Benton Harbor, pâEl mă păzeşte de orice rău?
nă în 1900.
Puţine imnuri au oferit de-a lungul timÎi plăcea să îmbine slujirea de la ampului mai multă mângâiere spirituală cevon cu cea de scriere, aşa că a început
lor care au trecut prin încercări, decât
să-şi pună la lucru talentul de poet şi de
acesta. Oamenii au nevoie să ştie că Isus
compozitor. În timpul vieţii sale de nopoate purta orice povară sufletească. El
uăzeci de ani a scris peste două mii de
oferă eliberare şi bucurie tuturor celor
imnuri, multora scriindu-le nu doar verce se încred în El.
surile, ci şi melodia. A editat peste cincizeci de cărţi de imnuri. Trei dintre cele
mai cunoscute imnuri compuse de EliVoi cânta doar despre Isus: istorisiri
sha Hoffman sunt: Vrei tu să scapi de
despre compunerea imnurilor sacre
poveri şi păcat?, O, ce bine e, ce voios
de Bebe şi Bianca Ciauşu
trăiesc şi Să-I spun lui Isus orice durere.
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