DOMNUL VORBEȘTE
Poporul meu, ascultă astăzi,
Ascultă astăzi glasul Meu,
Ascultă şi-nţelege bine:
Eu sunt Mântuitorul tău!

De ce nu vrei tu să asculţi,
Şi să-Mi slujeşti precum vreau Eu?
De ce-Mi tot întristezi viaţa,
Slujindu-i altui Dumnezeu?

Eu te-am ales şi ţi-am dat viaţa,
Eu te-am crescut şi te-am purtat,
Şi te-am iubit ca nimeni altul,
Încât şi viaţa eu mi-am dat.

Poporul Meu, ai vrut o jertfă,
Şi Eu pe gânduri mult n-am stat,
M-am dat pe Mine Însumi ţie,
Tot ce-am avut ţie ţi-am dat!

Eu te-am spălat cu al Meu sânge,
Și negrul tău păcat l-am şters,
Şi am uitat pe totdeauna,
Tot drumul rău pe care-ai mers.

Poporul Meu, nu vezi tu oare?
Câtă iubire-ţi port în piept?
Ce dragoste ţi-arăt întruuna,
Nu vezi? Şi nu-nţelegi ce-aştept?

Şi după ce Mi-am dat viaţa,
Ca s-o răscumpăr pe a ta,
Şi după ce ţi-am dat iertarea,
Ţi-am pus în faţă legea Mea.

Ascultă glasul ce-ţi vorbeşte,
Predă-Mi azi Mie totul, tot,
Şi-atunci cu mai multă iubire,
Cum te-am purtat, am să te port.

Şi-n calea Mea nu-s sarcini grele,
Şi ca s-o împlineşti nu-i greu!
Eu ţi-am cerut doar ascultare,
În rest fac totul, totul Eu!
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Domnul vorbește

O să afli odată-n ceruri
Când te va-ntâlni Cristos.
Vara este vremea-n care
Timpul încă nu-i pierdut
Stai şi socoteşte bine
Să-mplineşti ce-i de făcut.
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Anunţuri

Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Psalmi 16:8

Tot ce-n vara vieţii noastre
Am lucrat s-au ne-am zbătut
Dacă l-am slujit pe Domnul
Nicidecum nu s-a pierdut.

Încă-o vară stă să plece
Prea puţini gândesc aşa:
Că odată ce se duce
O-nsoţim şi noi pe ea.

Vine vara cea eternă
Nicio toamnă după ea.
Să trăim cu-ncredinţarea
Că cei sfinţi s-or bucura.

Nici nu ştii cum timpul curge
Şi te-apropii de sfârşit
Iar când vara ţi se duce
Oare eşti tu mântuit?

Căci ajunşi în Ţara Sfântă
Niciodată n-or fi ierni
Perindase-vor de-a pururi
Numai veri şi primăveri.

Câte veri s-au scurs din viaţă
Cu folos sau nefolos

pastor Daniel Chereji

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne poartă totdeauna cu carul Lui
de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma
cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem,
înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a
lui Hristos printre cei ce sunt pe calea
mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea
pierzării.” 2 Corinteni 2:14-15
Acesta este unul din textele mele preferate din Biblie. Ce mare onoare avem,
că Dumnezeu ne-a ales să fim mireasma
Lui pentru cei din jurul nostru, să-L
reprezentăm pe El în această lume, să
fim ambasadorii Lui! Şi aceasta, fără să
avem noi vreun merit, doar datorită
harului, bunătăţii şi dreptăţii Sale.
Îmi plac foarte mult florile cu miros
puternic. Cât de mica şi firavă poate să
fie o lăcrimioară, dar ce miros puternic
emană. Uneori stă aşa bine ascunsă între
multitudinea de frunze încât nici nu o
vezi, dar cum treci pe lângă ea, îi simţi
mirosul minunast şi puternic. Aşa tre-

“Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi” Matei 21:22.
Ce simplă şi ce clară este această învăţătură a Domnului nostru Isus Cristos.
El ne spune deschis, că puterea rugă-
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buie să fim şi noi, să trăim în aşa fel
încât să răspândim peste tot mireasma
cunoştinţei Lui şi toţi cei care ne cunosc,
să-L cunoască pe Mântuitorul prin noi.
Aceasta e menirea noastră pe pământ.
Un vers dintr-o poezie spune: “Să-nmiresmăm către lume mai puternic decât
crinii”; ce măreţ şi minunat scop. Amin!
Familiei mele, Biruinţa, care înmiresmează către lume mireasma lui
Cristos.
Cu drag,
Anca Borzasi

ciunii noastre este direct proportională
cu credinţa pe care o avem în inimă. O
credinţă mare va genera o mare putere a
rugăciunii, capabilă să răstoarne munţii,
iar o credinţă mică va genera o rugăciune superficială, spusă de pe vârful buzelor. Sau, şi mai rău, o credinţă slabă va
genera “rugăciunea făţarnicului”, spusă
în picioare prin sinagogi şi pe la colţurile uliţelor şi adresată în primul rând
oamenilor. Tu să nu faci aşa! Aminteşteţi mereu că rugăciunea pe care o înalţi
către Dumnezeu este măsura credinţei
pe care o ai în inima ta.

“Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu
te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”
Psalmi 50:15
Cineva spunea odată: “Cea mai scurtă distanţă de la o problemă până la o
soluţie este de la genunchi până la
pământ.” Oricare ar fi frământarea din
RUGĂCIUNEA
„Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni 5:17)
O privire ridicată spre cer. O Biblie...
Două mâini împreunate. O bunică a
cărei inimi e inundată de tristeţe. Se
roagă. Nepotul ei este în mare pericol. A
căzut de pe o stâncă împins de prietenul
lui. Rugăciunea se înalţă spre cer. Copilul căzut de pe stâncă deschide ochii.
O minune... puterea rugăciunii.
Două mâini împreunate. Bunica deschide Cartea... clipe de înălţare; se roagă
din nou acum pentru prietenul nepotului
ei respins de familie şi de societate pentru gestul lui. Se roagă ca cei din jurul
lui să îl ierte. O bunică cu ochii înlăcrimaţi, un suflet curat, o poveste tristă,
dar a acărei erou răsună prin puterea rugăciunii.
Aripi frânte... inimi zdrobite... ne ridicăm privirile spre cer în rugăciune,
starea de părtăşie cu Dumnezeu. Dar,
înainte de a ridica privirea spre cer să
înălţăm sufletul curat, să-l inunde pacea
şi bucuria Lui.

inima ta, oricât de gros întunericul din
jurul tău, sau oricât de mare e ameninţarea; aşează-te liniştit pe genunchi
înaintea Domnului, cheamă-L în ajutor
şi El va veni!
Nicu Lăcătuş

Revarsă-ţi sufletul înaintea Lui, lasă-l
să fredoneze cel mai glorios imn - rugăciunea. Numai aşa vei avea parte de împlinire, de mulţumire, numai aşa vei
simţi cum sufletul tău tresaltă de bucurie, chiar dacă ochii tăi sunt străpunşi
de lacrimi.
Nu uita, în viaţă urci şi cobori; uneori
eşti pe stâncă, alteori în prăpastie. Când
ajungi jos, îţi ridici ochii înecaţi în lacrimi spre cer. Strigi după ajutor. Rugăciunea ta are rezonanţă în eternitate, îţi
dă aripi şi poţi să zbori. Ai ajuns sus, eşti
pe stâncă, ochii tăi zâmbesc vesel, nu
mai sunt aţintiţi spre cer. Dar ai grijă, nu
te uita în jos... s-ar putea să ameţeşti şi
să cazi din nou. Priveşte mereu în sus,
priveşte mereu spre Domnul, mereu să
fii într-o stare de părtăşie cu El.
Rugăciunea să-ţi fie „cheia dimineţii
şi zăvorul serii”. Prin rugăciune creşti,
te-ntăreşti, birui pentru că: „...mare putere are rugăciunea fierbinte a celui
neprihănit.” Iacov 5:16b
Anca Purcar

Gheorghe Pop
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