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5. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus
în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
6. Căci Domnul cunoaşte calea celor
neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce
la pieire.” (Psalmi 1:1-6)

Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare
„Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi
Domnului, toţi locuitorii pământului!”
(Psalmi 96:1)
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Privește la cruce

„Dragostea să fie fără prefăcătorie.
Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare
de bine.”
(Romani 12:9)

Dezlegare din numărul
trecut
PSALMUL 1
1. „Ferice de omul care nu se duce la
sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea
celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul
celor batjocoritori!
2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea
Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3. El este ca un pom sădit lângă un
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea
lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot
ce începe, duce la bun sfârşit.
4. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt
ca pleava pe care o spulberă vântul.

DIN CUPRINS:

CREDINCIOŞI
ÎN ALERTĂ
„…ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi
cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua
se apropie.” (Evrei 10:25)
Credincioşii adevăraţi ai Domnului
trăiesc cu privirea aţintită spre finalul istoriei prezente în timp ce una dintre caracteristicile predominante ale generaţiei actuale este incapacitatea de a desluşi semnele care preced sfârşitul.
Orbiţi de duhul înstrăinării şi preo-

cupaţi cu lucrurile mărunte ale pământului, oamenii nu mai au ochi să vadă ce
se întâmplă în jurul lor, astfel că la fel
ca în vremea potopului, venirea lui
Cristos îi va lua pe nepregătite.
Presupunerea Scripturii este că acei
ce sunt creştini veghetori, au capacitatea
să vadă cu claritate că se apropie seara
istoriei şi prin urmare vor şti să acţioneze în consecinţă.
Ziua glorioasă în care Cristos Domnul
vine să îşi ducă Mireasa cu Sine pentru
a fi împreună în veşnicie este aproape.
Dar acelaşi eveniment va însemna şi clipa judecăţii în care oamenii vor fi obligaţi să dea socoteală de gândurile, vorbele şi faptele lor.
Aşadar, indiferent de starea spirituală
în care te afli, te îndrepţi cu paşi repezi
spre răsplătire sau peContinuare pag. 2

fel încât nu ne permitem clipe de zăbavă.
Este vremea cercetării personale, a
pregătitului de ulei în candele, a vindecării relaţiilor stricate şi a ridicării mâinilor către cer, implorându-L
pe Cristos să vină degrabă.
Este egoism dacă vedem că se apropie
ziua măreaţă a revenirii lui Cristos şi nu
strigăm cu putere spre avertizarea celor
care încă se complac în neglijenţă.
Este timpul potrivit să strângem rândurile, să ne pregătim hainele de sărbătoare, să avem chiar şi cele mai mici amănunte ale vieţii puse în ordine, gata
să ieşim în întâmpinarea Domnului atunci când trompeta va anunţa că ziua
aşteptată a sosit iar pentru cei pregătiţi
poate începe sărbătoarea eternă.
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deapsă, spre fericire sau spre nenorocire, spre binecuvântare sau spre blestem.
Cine are ochii deschişi va putea vedea
cu înfrigurare cum se perindă cu repeziciune ultimele evenimente dinaintea
sfârşitului.
Starea aceasta a lucrurilor nu are voie
să ne lase să stăm cu braţele încrucişate
şi nici nu ne dă dreptul să ne lăfăim în
amăgire seduşi de muzica perfidă şi
disonantă a Duşmanului.
Dacă nu îţi dai seama că ziua Domnului este atât e aproape, se pare că privirea nu îţi este orientată acolo unde ar
vrea Cristos să te uiţi.
Orice credincios treaz cunoaşte circumstanţele în care se află şi se grăbeşte
să acţioneze cu febrilitate în a întreprinde acele lucruri care îl pregătesc şi mai
mult pentru a fi găsit fără vină la venirea
Domnului.
Timpul s-a scurtat considerabil, în aşa
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IUBEȘTE!
„Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe
Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este
dragoste.” (1 Ioan 4:8)
Iubește! Umple-ți inima de pace
Și-n viața ta să răspândești iubire.
Gonește răul, nu te mai întoarce
Spre ură și spre veninoasa fire.
Iubește Adevărul și Lumina
Și viața nouă, dreaptă și curată.
Să nu te prindă-n vrejul ei minciuna
Și haina ta să fie fără pată.

Căci numai prin iubire și credință,
Trăind ca-n timpul zilei, mai frumos,
Ca sfinți, cântând cântări de biruință,
Ne va primi în cerul Său, Cristos!
Culeasă de Nicoleta Zah

~ Tocmai neputința de a-L înțelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face
să înțelegem pe Dumnezeu în toată măreția Sa.
Tertulian - Apologeticum
~ Înainte de-a înălța mâinile către cer, trebuie să-ți înalți sufletul; înainte de-a
ridica ochii, trebuie să ridici gândul la Dumnezeu.
Origen
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PRIVEŞTE LA CRUCE
Priveşte la Isus sărman păcătos
Ridică-ţi privirea spre sfânta lumină
Singura cale să fii sănătos
Stă numai şi numai în crucea divină.

Priveşte acestea şi crede
Acceptă iertarea şi nu te-ndoi
Pocăinţa din suflet Domnul o vede
Înnoirea deplină atunci va veni.

Priveşte la Jertfa de-ofrandă adusă
Să stingă mânia pedepselor reci
În viaţa ce-apune pe crucea proscrisă
Se află iertare şi-odihnă pe veci.

Priveşte la Domnul şi cântă
Chemarea din veci s-a împlinit
Eşti fiu pregătit pentru slavă
Trăieşte de-acum ca om înnoit.

Priveşte spre rana ce curge şi-L doare
Te uită la palme, străpunse-s la fel
Izvorul ce curge din ele e mare
Păcatul se spală numai în el.

Daniel Chereji

TU EȘTI DESTINAT SĂ FII BIRUITOR!
pe Dumnezeul lui Israel. David avea o
„Suntem mai mult decât biruitori
relaţie intimă cu Dumnezeu, de aceea s-a
prin Acela care ne-a iubit.” (Romani
încrezut în El şi a păşit cu siguranţa vic8:37 )
toriei. Apoi David a spus şi a declarat
Întemeiaţi pe promisiunile Domnumai dinainte ce se va întâmpla cu Goliat
lui, trebuie să ştim că suntem destinaţi
(1Samuel 17:45-46)„ ...eu vin îmsă câştigăm orice bătălie. Având sigupotriva ta în Numele Domnului oştiranţa victoriei ne va fi uşor să acţionăm
rilor… azi Domnul te va da în mâinile
pe baza cuvântului când lupta se declanmele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul,
șează. Dumnezeul nostru a pus în noi
îţi voi da starvurile taberei filistenilor
calităţile unui biruitor. Ştiind că aceasta
păsărilor cerului şi fiarelor pământueste chemarea şi moştenirea noastră,
lui.”
când vin luptele vieţii noi:
Cât de mare a fost credinţa lui David.
- nu cedăm
El a ştiut, a crezut, a declarat şi a acţio- nu dăm înapoi
nat cu încredere în Dumnezeu, fiind si- nu ne înspăimântăm
gur de biruinţă. El a ştiut că a fost desti- nu cădem de oboseală
nat să câştige pentru că-L cunoştea pe
- nu ne îngrijorăm
Dumnezeu şi se încredea în El.
- nu renunţăm la luptă ci cu credinţă în
Vin situaţii în viaţa noastră când sunputerea Domnului şi a victoriei de la
tem înfrânţi, dar ne amintim din ScripGolgota, mergem triumfători.
tură că poporul Israel era înfrânt numai
Orice luptă se dă mai întâi la nivelul
când nu asculta de poruncile Domnului.
gândurilor apoi la nivelul vorbirii şi la
Dacă ne pocăim întorcându-ne de la
nivelul emoţiilor. Să învăţăm de la
căile noastre rele şi intrăm din nou în
David, din modul în care a decurs conpromisiunea Domnului şi a destinului
fruntarea cu Goliat. În primul rând Danostru atunci biruim orice încercare.
vid a mers împotriva filisteanului în NuCules de Tabita Morar
mele Domnului. El s-a bazat sută la sută
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