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Poţi să te botezi în apă,
fără naşterea divină
Mărturia ta-i minciună.
Vopseşti doar peste rugină.

E măreaţă, e sublimă,
viaţa sfântă în Hristos.
A căutat-o'ntotdeauna,
omul sincer, credincios

Nu ucideţi conştiinţa,
fiindcă nu vi se închină.
Nu acoperiţi păcatul.
Nu vopsiţi peste rugină!

Oamenilor! Este cerul
E o cinste deosebită,
ţinta căutării voastre ?
ca să te numeşti creștină.
Nu cumva nădejdea sfântă,
Dar când moda-ţi este idol, vi se-ndreaptă către astre?
mâzgălești peste rugină!
Mai sunteţi în alergare?
Chiar de unul se avântă
Semenii îi mai iubiţi?
în lucrarea Lui divină,
Doriţi sincer fericirea,
De urăşte, bietu-încearcă, celor mulţi, nemântuiți?
a vopsi peste rugină.
Nu încredinţaţi pe oameni
Poţi ca să clădeşti palate, că-s curaţi, dacă nu sunt
poţi vorbi limba divină.
Căci recolta e furtună,
Dacă fala ţi-e imboldul,
dacă semănatu-i vânt!
vopseşti doar peste rugină.

Nu admiteţi compromisuri,
dacă vreţi să fiţi lumină.
Compromis, să ştiţi, înseamnă:
a vopsi peste rugină!
Va veni odată vremea,
când trăind clipa reală,
Şi-or vedea mulţi osteneala,
doar o tristă mâzgăleală.
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Anunțuri

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 Tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

Nume din Biblie

„Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de
El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!”
(Psalmi 30:4)

Descoperiți în careul alăturat
numele unor persoane din Biblie:

Dan Matei
Răspuns în numărul următor
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Oameni! În vâltoarea luptei
vreţi victorie deplină?
Vreţi ca să intraţi în ceruri?
Nu vopsiţi peste rugină!
Valentin Popovici
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DIN CUPRINS:

MIRAREA
NEDORITĂ
„N-a putut să facă nicio minune
acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste
câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira de necredinţa lor.” (Marcu 6:5-6a)
Atât de evidentă, reală şi puternică era
manifestarea Împărăţiei lui Dumnezeu,
prin prezenţa a însăşi Împăratul ei în mijlocul lor şi cu toate acestea, în ciuda
evidenţelor, inima acelor oameni a rămas împietrită.

Dovezile autentice, prezenţa minunilor din abundenţă şi ceea ce vedeau cu
proprii ochi nu au reuşit să le mişte inima, născând credinţa care să-i poată
mântui. Până şi Cristos a ajuns să se mire
de necredinţa acelor oameni. S-a mirat
deoarece era normal ca în urma lucrurilor extraordinare petrecute în mijlocul lor, răspunsul fiecăruia să fie pozitiv, îmbrăţişând adevărul şi pe Cel ce
l-a adus între ei şi care era însuşi Adevărul.
Cristos S-a mirat pentru că deşi Împăratul coborâse între ei, împietrirea le
ţinea ochii închişi, urechile astupate, iar
inima rece şi tare precum piatra.
Cristos S-a mirat când a văzut că nimic
din cele auzite şi văzute de acei oameni
nu le atinge fiinţa astfel încât să se
producă pocăinţă.
Continuare pag. 2

şi coclită.
Cristos se miră când oamenii care
se presupune că au fost transformaţi
prin naştere din nou şi în a căror inimă locuieşte Duhul lui Dumnezeu,
se manifestă într-un mod firesc, sunt
preocupaţi cu nimicuri, bârfesc, sunt
răzbunători, iubesc intriga, sunt duplicitari, nemulţumiţi, cu spirit acru, fără
vlagă şi lipsiţi de recunoştinţă.
Când Împăratul îşi aduce Împărăţia în
mijlocul nostru şi manifestarea puterii
Lui între noi este atât de vizibilă, păcătoşii trebuie să se frângă degrabă în pocăinţă şi credinţă, iar cei care au devenit
credincioşi, nicidecum n-ar trebui să-i
stârnească Domnului mirarea printr-o
purtare nedemnă de statutul primit, dimpotrivă, sunt chemaţi să umple de bucurie inima lui Cristos prin trăirea lor
sfântă, evlavioasă, roditoare, asemănătoare caracterului Celui care i-a câştigat
pentru Sine.
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Cristos S-a mirat de necredinţa lor tocmai pentru că ei nu puteau invoca lipsa
cunoaşterii, sau a informaţiei, ori a puterii nemărginite a lui Dumnezeu care
lucra cu asemenea amploare printre ei.
Cristos S-a mirat pentru că toate elementele necesare încolţirii credinţei erau prezente şi în ciuda acestora ei continuau să rămână la fel, necredincioşi şi
încremeniţi în starea de oameni pierduţi.
Cristos se miră şi astăzi când întâlneşte oameni care dovedesc o atitudine asemănătoare.
Oameni care sunt confruntaţi mereu cu
adevărul Cuvântului, oameni care văd cu
câtă putere se manifestă prezenţa Domnului în vieţile altora, oameni care sunt
martori la schimbările pe care le face
Duhul Sfânt în viaţa celor care îşi deschid inima pentru Domnul, oameni care
au acumulat cunoştinţe ample despre
credinţă şi cu toate acestea rămân aşa
cum au fost dintotdeauna: necredincioşi.
Cu siguranţă că mirarea Domnului se
manifestă şi faţă de credincioşii a căror
„credinţă” devine formală, neproductivă

„Acum dar rămân acestea trei:
credința, nădejdea şi dragostea, dar cea
mai mare dintre ele este dragostea.” 1
Corinteni 13:13
A iubi înseamnă mai mult decât ceea
ce spui sau faci pentru cineva pe care
consideri tu că iubești. Iubirea înseamnă
să te jertfeşti, să ierți, să ai răbdare, să
înțelegi, să sprijineşti, să fii mai mult
pentru cel pe care îl iubeşti decât pentru

ceilalţi.
Dumnezeu este dragoste! El a demonstrat că iubeşte oamenii mai presus de
orice şi a trimis o sfinţenie din cer pentru
a fi jertfă, ca într-o zi, cei care aleg să-L
urmeze, să fie împreună cu El acolo unde
e pace, bucurie, armonie dar cel mai important: iubirea care le cuprinde pe toate.

Mi-aş dori ca oamenii să pună mai mult
preț pe suflet şi nu pe lucruri trecătoare.
Mi-aş dori ca această lume să fie
construită în continuare pe iubire, nu pe
lăcomie şi ură. Mi-aș dori ca lumea să
înțeleagă că există dragoste adevărată.
Care nu sunt banii sau lucrurile materiale. E ceva personal. E ceva pentru suflet,
şi cred că ceea ce te face fericit în interior
te va bucura şi pe din-afară.
E păcat că lumea se distruge pentru
ceva trecător când ar trebui să se zidească

pentru veşnicie.
„Nu vă strângeți comori pe pământ
unde le mănâncă moliile şi rugina şi
unde le sapă şi le fură hoţii: ci strângeţivă comori în cer unde nu le mănâncă
moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă
nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră acolo va fi şi inima
voastră.” Matei 6:19-21

Anonim

Anonim

NU VOPSIȚI PESTE RUGINĂ
Ce măreţ, ce sfânt e gândul, Cu profund respect, cu stimă,
cinstea lor o admirăm,
să îngropi al tău trecut,
Şi în faţa curăţiei,
Oamenilor să fii sincer,
iar lui Dumnezeu plăcut. noi, urmaşii, ne plecăm.

Dar mai mult la ce-i în lume,
cu smerenie se-nchină,
Credincioși? NU!... Vor să pară.
Ei vopsesc peste rugină.

A însufleţit de veacuri,
pacea sfântă, mântuirea,
Milioane-n lungul vremii,
și-au reînnoit trăirea.

Ne-au făcut strămoșii fală,
dar cum e trăirea ta?
Când vei trece din viaţă,
oamenilor ce-i lăsa?

Vorbe mari, fapte măreţe,
doaracolo-unde-i lumină.
Credincioși? Da!.. De paradă.
Ei vopsesc peste rugină.

În atenţia copiilor participanţi la Olimpiada biblică
2017

Şi deşi trecuţi din lume, au
rămas, căci ei nu pier,
Viața lor străluce încă,
precum soarele pe cer.

Poate de dorinţi, de gânduri
mai măreţe eşti pătruns.
Gândurile mari sunt bune
însă ... nu sunt de ajuns.

E-o povară pentru-aceştia,
ruga către Dumnezeu.
"Pocăiţi" îşi zic fiindcă,
vin adesea-n Cortul Său.

Începând de azi 12.02.2017, de la ora 17.00, în sala grupei mijlocii vom face
împreună pregătirea pentru Olimpiada biblică.
Vă aşteptăm cu drag să cunoaştem multe lucruri interesante din cărţile Bibliei
propuse spre studiu anul acesta.
Învățătoarele de copii

Poate neînsemnați odată,
astăzi pilda lor domină,
Căci nici unul din aceştia,
n-au vopsit peste rugină.

Câți nu se hrănesc cu gândul
că-s iertaţi, că-s mântuiți,
Că viaţa lor e bună,
că-s curaţi, că-s pocăiţi.

E o autoînșelare.
E-o viaţă neloială.
E-o ruşine pentru Domnul.
E o simplă mâzgăleală.
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