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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

„Dacă trăim prin Duhul, să şi
umblăm prin Duhul.”
(Galateni 5:25)
Lasă cadă dalta sfântă
Cât mai mult în firea veche;
Ce nu-i bun să se desprindă,
Chipul nou în har să-ndrepte.
Când te uiţi din cer la mine
Şi nu prea se vede planul,
Spre a semăna cu Tine
Poţi lovi şi cu ciocanul.
Ştiu că orice lucru vine
Prin a minţii Tale vrere
Nu distruge ce-i spre bine,
Ci va pierde numai rele.
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Anunțuri
Luni ora 18 .00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie 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
Cina Domnului
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

Sunt om nou născut spre slavă
Dar trăiesc în lumea asta:
Ca să am credinţa bravă
Foloseşte Doamne, dalta.
Să ciopleşti în strâmbe colţuri
Fără teamă că mă doare;
Tu poţi scoate mândre rosturi
Chiar şi când loveşti mai tare.

Cum să las împotrivirea
Lui Cristos să mă opun,
Când Preasfântul cu cioplirea
Are gând să ies mai bun?
Doamne, de sub dalta Ta
Gata sunt de şlefuire
Şi în timp ce vei lucra
Fă aşa cum vrei cu mine.
Pregătit de ziua nunţii,
Fie daltă sau ciocan,
Mă aseamănă cu drepţii
Tot mai mult din an în an.
pastor Daniel Chereji

ODIHNĂ
„Veniți la mine, toți cei trudiți și
apăsați și Eu vă voi da odihnă” (Matei
11:28)
Stăteam, mai de mult, într-un tipar.
Mă străduiam de mică să fiu de nota
zece. Mă străduiam să plac oamenilor,
să mă iubească.
Mă străduiam să merit dragostea
părinților, acceptarea colegilor, înțelegerea celor mari.... Și n-am ajuns nicăieri.
Tiparul acesta, străduința, mă apăsa. Nu
eram destul de bună niciodată!
Auzisem de Domnul de când m-am
născut, dar mi-a fost greu să pricep că
mă acceptă, așa cum sunt. Nu trebuia să
fac nimic ca să-i plac! Știam de mult
versete din Scriptură pe de rost dar nu
le-am înțeles niciodată în adâncul inimii... însă tânjeam și mi se topea sufletul
de dor!
Ca o străfulgerare am înțeles! Și am
început să mă odihnesc în mâna Lui,
știindu-mă acceptată.
De atunci, de când mi S-a descoperit,
O CÂNTARE A LUI DAVID
1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine
mă încred.
2. Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul
meu, Tu eşti singura mea fericire!”
3. Sfinţii care sunt în ţară, oamenii
evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
4. Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă
după dumnezei străini, dar eu n-aduc
jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor
pe buzele mele.
5. Domnul este partea mea de moştenire
şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul
meu.
6. O moştenire plăcută mi-a căzut la
sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.
7. Eu binecuvântez pe Domnul care mă
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nu mai trăiesc cu durerea neacceptării,
am o lumină în suflet, am casa pe
Stâncă! Vin zilnic la Stâncă. O cunosc.
Nu se clatină. Zi de zi mă așteaptă.Vin
să-mi plâng păcatul, să-mi recunosc
șchiopătarea. Vin la El pentru că mă
iubește. Mă privește și-mi spune: ești
nevinovat am murit pentru tine!
Dacă nu m-aș opri să mă odihnesc,
lângă acest altar de pe Stâncă, n-aș putea
merge mai departe.
Cules de Tabita Morar

sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă
îndemnuri inima.
8. Am necurmat pe Domnul înaintea
ochilor mei: când este El la dreapta mea,
nu mă clatin.
9. De aceea inima mi se bucură, sufletul
mi se înveseleşte, şi trupul mi se
odihneşte în linişte.
10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în
Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca
preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
11. Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea
feţei Tale sunt bucurii nespuse şi
desfătări veşnice în dreapta Ta.

”El își asvârle ghiața în bucăți; cine
poate sta înaintea frigului său?” Ps
147:17
Fiecare crenguță era pudrată cu minuscule cristale de ghiață….si razele de
soare care se strecurau printre ramuri,
scoateau în evidență sideful albicios,
creînd o admosferă de vis……de poveste….
Printre crengi înghețate de copaci, se
vedea suprafața lacului….un imens patinuar.. ..nu era nici un strop de apă …
.numai ghiață….ghiață….
Când ai ocazia să admiri mirifice decoruri de iarnă, nu se poate să nu-ți
amintești de Creatorul….
Ce frumuseți desfășoară El in fața ochilor muritorilor….. ,,El dă zăpada ca
lâna, El presară bruma albă ca
cenusa;”(Ps 147:16)
Ne-a dăruit si nouă, anul acesta o iarnă
adevarată…..spunându-ne parcă, răspicat: ,,Eu sunt în control !’’
Și, la temperaturi de -20 de grade Celsius, când geruri aduse de aer polar bântuie prin țară,….noi, ne simțim adăpostiți….. ,,înaintea frigului Său” suntem
înviorați…..și stăm liniștiți, pentru că El,
Domnul coordonează totul….
Mai mult incă……adăpostiți în casele
noastre, în biserici, Cuvăntul Său are
puterea de a topii ghiața din inimile
noastre…..și suflarea ,,vântului Lui “
Divin, atinge mințile noastre, transformându-le….
El, Cel Atotputernic, ne dezmiardă dând

” pace ținutului “ în care locuim,….și
ne dă hrană din belșug: ,, cel mai bun
grâu “… ( Ps 147:14)
,, Măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri.” ( Ps 148:13)
,,Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este
fără de margini.” (Ps 147:5)
Așa că, oprește-te!..... Lasă la o parte
preocupările din lume și zbuciumul și
frământările….privește doar spre cerul
Său….și Laudă-l pe Domnul!....
,,O, de ar lăuda oamenii pe Domnul
pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! “ Ps
107:8
Camelia Sabău

Psalmi 16:1-11
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