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sunt niște oameni, care se numesc
copii ai lui Dumnezeu, care spun
prin viața lor: "rezist"... numai că
într-un alt mod: "rezist" pentru că El
e tăria mea; "rezist" pentru că Dumnezeu îmi poartă de grijă; "rezist"
pentru că Dumnezeu are un plan
desăvârșit cu mine..."rezist" pentru
că „Pot totul în Hristos, care mă
întăreș-te" (Filipeni 4:13)
Cum ar fi să fim mai relevanți dea-cum? Haideți să ne „planificăm”
asta... Haideți să realizăm acest
Mi-e dor de-o ziuă mai senină în care stele nu pier
În care plânsul dimineții se va preface-n
curcurbeu
Și în înnobilatul suflet atunci iubirea va
trona
Iar norii fi-vor doar imagini a vremilor
ce-au fost cândva
Dar, pân-atunci trăind aicea pe-nstrăinatul vechi pământ
Păstrăm ce-avem, avem credința că într-o
zi vom fi în cer
Vom fi cu El și doar acolo inima noastră
va cânta
Așa cum n-a putut aicea nicicând o notă
a suna
Ah, da-i destul! Aud adesea în șoaptă
gândul ca ecou
Și mă trezesc plângând aievea: Acesta nu
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grandios "proiect"... De-acum vom fi
mai aproa-pe de semeni; de-acum le
vom spune mai mult despre Dumnezeu; de-acum, vom trăi mai mult credința...și îi vom contamina cu bunătate și iubire și înțelepciunea ce vine
de la Domnul prin Cuvant.
Și...vom trăi „plenar” în continuare,
cu speranța, că nu mai este mult și
toate aceste lucruri și valori lumești
vor rămâne în urmă, iar noi, fericiți,
desăvârșiți, ne vom trăi viața veșnică, alături de Domnul nostru.
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Camelia Sabău

O dimineață glorioasă, un cânt cum n-am
mai auzit
Mă vor trezi atunci acasă, spunându-mi:
Bine ai venit
Și voi fi veselă atuncea că tot ce-aicea am
trăit
Mă va urma și-oi înțelege c-a meritat cui
am slujit!

Anunțuri

Miercuri
Joi
Vineri
Duminică
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Repetiţie de cor
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
ora 17.00 Întâlnire tineret. Agapă.
ora 09.30 Grupurile de rugăciune
ora 10.00 Grupele de copii
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare
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„Pe cine altul am eu în cer afară de
Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc
plăcerea în nimeni decât în Tine.”
(Psalmul 73:25)

e gândul meu
Mai luptă, speră, crede, uită și în curând
tu vei vedea
Că tot ce-aici a fost să fie, a fost spre
mântuirea ta

Mi-e dor de-o nouă dimineață
Mi-e dor de dragul meu Isus
Mi-e dor să uit ce-nseamnă plânsul
Mi-e dor, mi-e dor de-al meu Isus!
Anamaria Coc
Cules de Sanda Ianoș

DIN CUPRINS:

SCRIS
PRINTRE VII
„Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în
Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine
va fi scris printre cei vii...” (Isaia 4:3)
Când Dumnezeu i-a descoperit profetului Isaia imaginea viitoare a unui Israel restaurat, acesta este zugrăvit într-un
chip fabulos, sub conducerea lui Mesia,
alcătuit dintr-un popor numit sfânt, rămas în viaţă prin voia şi puterea Domnului.
Dintre toţi aceştia, niciunul nu va fi
lăsat pe dinafară, ci mântuirea îi va cu-

prinde pe toţi cei scrişi printre vii.
Această realitate mântuitoare îi are în
vedere pe absolut toţi cei care sunt cuprinşi în planul Domnului şi au confirmat alegerea şi chemarea prin faptul că
au răspuns pozitiv la auzirea mesajului
Evangheliei.
Din cauza păcatului, toţi oamenii au
devenit obiecte ale mâniei lui Dumnezeu, iar despărţirea de El ne-a adus tuturor statutul de oameni morţi în ceea ce
priveşte natura spirituală.
În urma lucrării desăvârşite a lui
Cristos, există şansa extraordinară de a
ne căpăta viaţa spirituală la care nu puteam avea acces şi astfel, statutul nostru
infam să fie schimbat pentru veşnicie.
Indiferent de felul în care îi împărţim
noi pe oameni, în ochii lui Dumnezeu
există doar două categorii: cei morţi şi
cei vii. Dar despărţirea aceasta nu are în
vedere starea fizică, ci pe cea spirituală.
Adică, deşi ar putea beneficia de har
şi izbăvire, mulţi continuă să trăiască despărţiţi de Dum- Continuare pag. 2

ar trebui să fie capabil să ofere un răspuns clar la întrebarea: printre care te
numeri, printre morţi sau printre vii?
Dacă ai avut o zi a cercetării, a pocăinţei, a mărturisirii păcatelor şi a înnoirii vieţii spirituale, ca urmare a
lucrării Duhului Sfânt, Cuvântul Adevărului îţi confirmă că eşti scris printre
cei vii, care se pot bucura de părtăşia
dulce şi negrăită cu Dumnezeul Veşnic.
În schimb, dacă îţi dai seama că te numeri printre morţi, nu mai pierde nicio
clipă în starea aceea de osândă, ci strigă
cu încredere spre Cristos Domnul, Singurul care te poate ierta, sfinţi, binecuvânta cu viaţa veşnică, scriindu-te printre cei vii.
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nezeu, lipsiţi de viaţă spirituală, de iertare, siguranţă, bucurie, împlinire şi fericire autentică, lucruri care pot fi obţinute numai din mâna lui Dumnezeu.
Pentru că nu au avut parte de experienţa naşterii din nou şi în ei nu locuieşte
Duhul lui Dumnezeu, din perspectiva
Domnului ei sunt consideraţi oameni
„morţi”.
Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce
îi priveşte pe cei care au ajuns ca la un
moment dat al existenţei lor să trăiască
experienţa supranaturală a transformării
spirituale, devenind făpturi noi în care
se odihneşte Duhul Sfânt.
Aceştia sunt, fără excepţie, scrişi printre vii, numiţi sfinţi şi acceptaţi în preajma Dumnezeului Preasfânt, în calitate
de copii răscumpăraţi ai Săi.
Ajunşi în acest punct, fiecare din noi

pastor Daniel Chereji

DRAGOSTEA MÂNTUITORULUI
Mântuitorul m-a iubit și s-a dat pe Sine
pentru mine. Și-a dat viața din dragoste,
El Fiul lui Dumnezeu, din dragoste pentru cei ce i-a câștigat ca moștenirea Sa,
pe veci. Nădejdea aceas-ta nu înșeală și
dragostea lui Dunezeu a fost turnată în
inimile noastre prin Duhul Sfânt.
Prin credință, îl văd pe Cristos, Lumina
vieții mele, ca fiind Cel ce m-a salvat de
la moarte și mi-a dat o promisiu- ne:
acolo unde va fi El, voi fi și eu.
Ferice de omul ce-și pune încrederea
în Domnul și va trăi tot timpul fără îngrijorarea zilei de mâine. „Da, fericirea
si indurarea ma vor însotii in toate zilele vietii mele, si voi locui in Casa
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Domnului.”
Pentru mine, Isus Cristos este totul.
Și pot totul în Cristos. Pot să spun cu
toată convingerea că omul are viața
scurtă și plinp de necazuri. Doamne numai Tu poți veni în ajutorul celui slab.Vino
Doamne în ajutorul meu și dă-mi înțelepciune să Te cunosc ca Domn și Dumnezeu al meu.Tu ești Cel ce m-a răscumpărat cu un preț atât de mare. Păcatele
mele le-ai purtat în trupul Tău pe cruce
și ai murit pentru mine. Dar, ai înviat și
ești viu în veci de veci. Și eu sunt viu,
m-a înviat Domnul meu.
Leș Nicolae
Filială Făurești

ÎN PREGĂTIRI
„La Tine îmi ridic ochii, la Tine care
locuiești în ceruri. Cum se uită ochii
robilor la mâna stăpânilor lor și ochii
roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită
ochii noștri la Domnul, Dumnezeul
nostru, până va avea milă de noi. Ai
milă de noi Doamne, ai milă de noi,
căci suntem sătui de dispreț; ne este
sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfați, de disprețul celor trufași.”
(Psalmul 123)
Mai mult ca-n restul anului, parcă începe din nou zbaterea lumească a nemulțumirilor... proteste și lupte de idei
și opinii... Corupții națiunii, se arată să
ne demonstreze câtă dreptate au și cât de
bine sți eficient știu ei să rezolve toate
problemele politice, sociale, economice
ale țării... numai să fie lăsați... Și se prăvălesc asupra noastră: „revoluția fiscală” și noi legi drepte... în justiția cea
dreaptă... salarii și pensii mai mari, uitând însă să ne spună și de prețurile tot
mai mari... și „creștere economică” neîntâlnită până acum... și țării, îi merge
bine... atât de bine, foarte bine...
Pe ecrane, vedem zilnic lideri și oameni cu greutate cărora li se fac tot felul
de „înscenări politice” care sunt acuzați
întotdeauna pe nedrept că fac parte sau
au inițiat „grupuri infracționale” cu intenția de-a fura sau de-a deturna fonduri
a căror cifră, noi, oamenii obișnuiți ce
trăim din „salarii mărite”, stăm să ne
gândim bine cum se scrie. Și ei, bieții
nevinovați, se jură și ne mărturisesc cu
suspine și lacrimi în ochi, cât sunt ei de
iubitori de țară... și români de români...
Oftăm adânc...și nu-nțelegem mai nimic... Ne ridicăm ochii spre cer și suspinăm: Doamne, ai milă de noi că ne-am
săturat de disprețul și batjocurile celor
îngâmfați și trufași...

Se apropie ziua țării și așa suntem de
dezbinați... Unii fac „lanț uman” în jurul
Parlamentului.. alții, mitinguri de protest
scandând tot felul de cuvinte urâte sau
înjositoare... alții, venerează formațiuni
politice și „programe de guvernare”... și,
unii, care au ei mai multe pârghii la
îndemână, depun „moțiuni de cenzură”... că nu se mai poate continua așa...
Noi, noi copiii Domnului, le-am striga:
opriți-vă! Noi, am îndemna poporul la
unitate și la smerenie și ascultare față de
Dumnezeu... Le-am spune: lăsați aroganța și orgoliile meschine; fuga după
putere și bogății, mai bine umiliți-vă
înaintea Creatorului... adunați în inimi
Cuvântul Lui,... dezlegați lanțurile răutății și proșterneți-vă înaintea Lui în rugă, ca El calea să ne-o netezească... să
vindece țara bolnavă, să ne dea liniște și
bunăstare... El poate! În mâna Lui atotputernică stă fericirea oricărui popor.
Se-apropie sărbătoarea nașterii Domnului Isus, Mântuitorul omenirii... Cum
ar fii oare ca fiecare dintre noi să ne
pregătim inimile pentru această minunată sărbătoare?
În oraș, podoabele și beculețele sunt
montate... cei mai mulți avem case calde
și curate... și mâncare, avem din belșug... Cum ar fi ca să ne apropiem mai
mult de prieteni... de oameni dragi, cu
care n-am mai avut timp să vorbim de
mult... să ne organizăm, să facem în Numele Domnului, ceva împreună... să îi
ajutăm pe cei nenorociți sau săraci din
jurul nostru... să le spunem că există
speranță... să le spunem că în Isus avem
viața veșnică. Sau, cum ar fi să audă cei
cărora le spunem mereu de Domnul... de
bunătatea Lui... Sau, cum ar fi să vadă
cei în mijlocul cărora ne trăim fiecare zi, că
continuare în pagina 4
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