Strig către Domnul
„Răspunde-mi când te strig, Dumnezeul
neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg,
când sunt la strâmtoare!” (Psalmul 4:1)
u simţiţi şi voi că ne sufocă
„strâmtoarea”? David striga către
Domnul, chiar cum strigăm şi
noi astăzi şi noi ne imaginăm că în trecut
timpul era mai lung şi spaţiul era mai larg
şi ne imaginăm că viaţa era mai liniştită.
Astăzi, lumea aceasta mare nu ne încape... locul în care suntem devine tot mai
strâmt.
Timpul s-a scurtat pentru toţi, copiii
nu au timp, nici cei bătrâni nu mai au timp,
iar cei ce muncesc sunt „în priză” din cauza lipsei de timp. Astăzi, spaţiul ne sufocă, timpul ne strânge, suntem încorsetaţi
în lumea noastră îngustă, limitată, murdară şi bolnavă.
Şi iar ne alăturăm lui David: (Psalmul
22:2) „Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi
răspunzi; strig şi noaptea şi tot n-am odihnă.”, (Psalmul 61:2) „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită, şi
zic: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
Din limitările noastre şi din înghesuiala noastră din mâhnirile şi din durerile
noastre, strigăm către Domnul că ştim că
ne aude: (Psalmul 17:6) „Strig către Tine,
căci mă asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi
urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!”
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

De atâtea ori noi nu mai avem răbdare
să ne întrebăm: cum ne mai rabdă Dumnezeu? Câteodată suntem chiar obosiţi de
toate mizeriile din lumea noastră de minciuni şi de răzvrătiri, de înşelătorii şi depravări, de aroganţe şi falsităţi şi strigăm
către Domnul El aude strigătele noastre!
Dacă mama acţionează imediat când
îşi aude copilul strigând, dacă tata sare în
ajutor când aude strigătul fiului lui, dacă
noi, oamenii, ştim să acordăm ajutor celor
ce strigă, nu va şti Domnul să răspundă
strigătelor copiilor Lui?
Puterea ce-o primim în fiecare zi ca să
rezistăm este răspuns de la Domnul şi bucuria ce-o avem în inimile noastre în ciuda tuturor lucrurilor ce se-ntâmplă în
jurul nostru este tot răspunsul Domnului
pentru noi. Şi raza de soare şi primăvara,
înviorarea şi puterea din trupurile noastre,
încurajarea şi sprijinirea, cântul şi lumina,
drăgălăşenia şi mângâierea, dragostea şi
împlinirea, iată răspunsul de la Domnul!
Şi mai rezistăm încă o zi! Şi-I mai înălţăm steagul Lui şi-I onorăm numele noi,
mieii din mijlocul lupilor. Şi împreună cu
David o luăm şi noi înaintea zorilor şi
strigăm, nădăjduind în făgăduinţele Domnului şi strigătele noastre se aud.
Şi nici nu vom mai striga mult, că e
aproape. Curând, foarte curând, El va veCamelia Sabău
ni să-şi ia la El mireasa.
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De ce tace Dumnezeu?

„Sau acei optsprezece inşi, peste
care a căzut turnul din Siloam şi
i-a omorât, credeţi că au fost mai
păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni
care locuiau în Ierusalim? Eu vă
spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi,
toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13:4-5)

E

ste vineri dimineaţa şi toate canalele de ştiri prezintă imagini
de pe urma cutremurului de
mare intensitate care tocmai s-a produs
în Japonia.
Cutremurul a fost urmat de un tsunami uriaş cu valuri de până la zece metri care a pătruns aproximativ o sută
de kilometri de la ţărm Continuare pag. 2

Încurajare

Angela Bel

Dureri şi lacrimi nu vor fi în ceruri,
cu Domnul cel Glorificat, nici întristare,
doar bucurie, vom fi în glorie şi în mărire
în ziua fără de sfârşit, cu Salvatorul, Mântuitorul, Cel ce pe cruce s-a jertfit ca noi
să trăim veşnic în mărire cu El. Ce minunat şi ce binecuvantare măreaţă să ştii că
vei trăi veşnic alături de Domnul. Ce minunată promisiune! Ce dar nemeritat!
Iar această minunată promisiune face să
Am o rază de lumină în inima mea
Ea îmi luminează calea şi-alungă noaptea grea
O raza de lumină sfinţeşte viaţa mea,
E Isus Salvatorul ce îmi poartă grija mea.
De când El m-a salvat
Din starea de pacat
Sunt fericit mereu ...
Că sunt pe veci al Său,
Nu sunt îngrijorat
Sufletul mi-e Salvat
Inima mea Îl Slăveşte zi de zi
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meritul nostru ci este numai harul lui
Dumnezeu care ne-a cruţat până în
prezent dar în acelaşi timp ne obligă să
avem viaţa pusă în rânduială.
Astfel de avertismente ar trebui
luate în cel mai serios mod cu putinţă
de fiecare dintre noi. Din moment ce
nu eşti stăpân pe ziua de mâine, de ce
să-ţi amâni împăcarea cu Dumnezeu?
Dacă nu ţi-ai rezolvat problema veşniciei,
cum crezi că vei scăpa când Dumnezeu
îşi va dezlănţui mânia?
Noi cei care încă ne putem bucura de
darul vieţii, avem obligaţia să privim cu
atenţie evenimentele din jurul nostru,
fiindu-i profund recunoscători lui Dumnezeu că avertismentele de astăzi ne pot
scăpa de focul judecăţii Lui din ziua de
mâine.
Cine este înţelept va trata avertismentele ca atare.

Continuare din pag. 1

pe teritoriul terestru producând pagube
care deocamdată n-au putut fi evaluate.
Încă nu se cunoaşte numărul victimelor umane dar cu siguranţă că mai mulţi
oameni şi-au pierdut viaţa în urma acestui dezastru de proporţii.
Când Isus Cristos a fost rugat să interpreteze evenimente asemănătoare petrecute în vremea Lui, dincolo de posibilele
explicaţii naturale sau dincolo de factorii
umani, Cristos a spus simplu şi direct că
orice catastrofă este un avertisment care
ar trebui să îndemne la cercetare şi pocăinţă.
Lumea în care trăim noi este imprevizibilă şi nesigură iar catastrofe se pot produce oricând şi oriunde.
Acolo unde mor oameni prinşi în asemenea calamităţi nu înseamnă deloc că
ei au fost mai păcătoşi decât noi. Dacă
noi suntem teferi astăzi, acesta nu este

De când El m-a salvat
Din starea de păcat
M-a binecuvântat
De toate El mi-a dat...
mi-a dat lumina Lui
Şi slava cerului...
Mi-a dat în dar viaţa veşnică ...
O rază de lumină am în inima mea,
E harul pocăinţei,,
El e Lumina lumii în cer şi pe pământ,
El mi-a dat pace sfântă şi Harul prin cuvânt.
Primeşte-L azi in inima ta şi veşnic vei fi fericit !

Ce minunat este să fii copilul Domnului, ce linişte, pace, siguranţă, bucurie
ai în inimă, chiar dacă treci prin încercări.
„Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morţii nu mă tem de nici un rău, căci
Tu eşti cu mine”, iar faptul că sunt săpat
în palmele Lui şi nimic nu mă poate
smulge din mâna lui Dumnezeu îmi umple inima şi sufletul de o imensă bucurie
şi mulţumire. Doresc să Îi mulţumesc din
toată inima că m-a răscumpărat şi m-a făcut copilul Lui.

CONDOLEANŢE
Suntem alături de familia Radu şi Mia
Oanţă, care s-au despărţit pentru o vreme
de mama lor, Oanţa Floare, chemată în
veşnicie.

Mângâierea copiilor lui Dumnezeu
este că va exista o zi a reîntâlnirii atunci
când Isus Cristos va veni să-şi ducă
Mireasa în prezenţa Lui.
Înmormântarea a avut loc sâmbătă la
ora 14 la cimitirul Dealul Florilor.

De ce tace Dumnezeu?
“Anne Graham Lotz, fiica marelui
evanghelist nonagenar Billy Graham a fost
întrebată cu privire la atacurile din 11 septembrie 2001: Cum a putut Bunul Dumnezeu să lase să se întâmple aşa ceva şi să
privească atât de nepăsător această catastrofă de pe pământul Americii? După ce
a meditat câteva clipe Anne Graham a dat
un raspuns magistral, logic şi profund. Inspiraţie divină.
Şi eu mi-am pus deseori acestă întrebare şi mi-am găsit următoarele răspunsuri; Sunt profund convinsă că Dumnezeu
a fost şi rămâne profund întristat de aceasta la fel ca şi noi. Numai că noi de ani de
zile Îi spunem, chiar Îi poruncim să iasă din
şcolile noastre, să iasă din guvernele noastre şi vieţile noastre căci ne descurcăm şi
fără ajutorul Său. Iar El, fiind un adevărat
gentlemen, cred că pur si simplu S-a dat
la o parte. Cum de mai îndrăznim să-I cerem binecuvântarea, mila şi protecţia Sa,
dacă Îi spunem să ne lase în pace?
Cred că totul a început când Madeleine Murray O’Hara, doamna care a cerut ca America să devină atee ca ţară (şi care
a fost ucisă) a afirmat că nu dorea nici un
fel de rugăciuni în şcolile noastre, iar noi
am spus OK. Cererea ei a fost aprobată şi
a devenit lege în SUA.
Apoi cineva a spus că mai bine nu am
citi Biblia în şcoli (Biblia care spune să nu
ucizi, să nu furi) să-ţi iubeşti aproapele ca
pe tine însuţi, iar noi am spus OK!
Apoi dr. Benjamin Spock a spus că nu
ar trebui să ne lovim copiii atunci când se
poartă urât, pentru că le-am afecta mica lor
personalitate şi respectul de sine (fiul dr.

Spock s-a sinucis). Iar noi am spus că un
expert trebuie să ştie ce vorbeşte, aşa că am
spus OK.
Apoi altcineva a spus că profesorii şi
diriginţii nu ar trebui să-i disciplineze pe
copii atunci când greşesc. Iar directorii de
şcoli au transmis că nici un membru al personalului să nu atingă vreun elev atunci
când aceştia se poartă necuviincios, pentru că şcolile nu au nevoie de publicitate
proastă şi nici de procese. Totuşi există o mare
diferenţă între a disciplina şi a atinge, a
bate, a lovi, a umili etc, iar noi am spus OK.
Apoi unii din aleşii noştri de vârf au
spus că nu contează ce fac oamenii în viaţa lor
privată atâta timp cât işi fac treaba la slujbă. De acord a spus fiecare, mie nu îmi pasă de ce face altcineva, inclusiv preşedintele
ţării, în viaţa sa privată, atât timp cât am
o slujbă şi economia ţării merge bine.
Apoi industria show-bussiness-ului a
spus: hai să facem show-uri TV şi filme care
să promoveze îndepărtarea de Dumnezeu,
violenţa şi sexul ilicit. Să înregistrăm melodii care să simuleze violurile, drogurile,
crimele, sinuciderea şi temele satanice.
Iar noi am spus că totul nu este decât
amuzament, nu are efecte adverse şi oricum nu ia nimeni în serios, aşa că totul a
mers înainte. Iar acum ne întrebăm speriaţi de ce copiii noştri nu au conştiinţă, de
ce nu disting binele de rău, de ce nu îi deranjează să ucidă străinii, colegii de clasă sau
chiar pe ei inşişi. Probabil că, dacă ne-am
gândi mai mult, ne-am da seama de ce.
Cred că totul se reduce la faptul că
ceea vei semăna, aceea vei şi culege.”
Cules de Sanda Popovici
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Strig către Domnul
„Răspunde-mi când te strig, Dumnezeul
neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg,
când sunt la strâmtoare!” (Psalmul 4:1)
u simţiţi şi voi că ne sufocă
„strâmtoarea”? David striga către
Domnul, chiar cum strigăm şi
noi astăzi şi noi ne imaginăm că în trecut
timpul era mai lung şi spaţiul era mai larg
şi ne imaginăm că viaţa era mai liniştită.
Astăzi, lumea aceasta mare nu ne încape... locul în care suntem devine tot mai
strâmt.
Timpul s-a scurtat pentru toţi, copiii
nu au timp, nici cei bătrâni nu mai au timp,
iar cei ce muncesc sunt „în priză” din cauza lipsei de timp. Astăzi, spaţiul ne sufocă, timpul ne strânge, suntem încorsetaţi
în lumea noastră îngustă, limitată, murdară şi bolnavă.
Şi iar ne alăturăm lui David: (Psalmul
22:2) „Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi
răspunzi; strig şi noaptea şi tot n-am odihnă.”, (Psalmul 61:2) „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită, şi
zic: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
Din limitările noastre şi din înghesuiala noastră din mâhnirile şi din durerile
noastre, strigăm către Domnul că ştim că
ne aude: (Psalmul 17:6) „Strig către Tine,
căci mă asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi
urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!”
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

De atâtea ori noi nu mai avem răbdare
să ne întrebăm: cum ne mai rabdă Dumnezeu? Câteodată suntem chiar obosiţi de
toate mizeriile din lumea noastră de minciuni şi de răzvrătiri, de înşelătorii şi depravări, de aroganţe şi falsităţi şi strigăm
către Domnul El aude strigătele noastre!
Dacă mama acţionează imediat când
îşi aude copilul strigând, dacă tata sare în
ajutor când aude strigătul fiului lui, dacă
noi, oamenii, ştim să acordăm ajutor celor
ce strigă, nu va şti Domnul să răspundă
strigătelor copiilor Lui?
Puterea ce-o primim în fiecare zi ca să
rezistăm este răspuns de la Domnul şi bucuria ce-o avem în inimile noastre în ciuda tuturor lucrurilor ce se-ntâmplă în
jurul nostru este tot răspunsul Domnului
pentru noi. Şi raza de soare şi primăvara,
înviorarea şi puterea din trupurile noastre,
încurajarea şi sprijinirea, cântul şi lumina,
drăgălăşenia şi mângâierea, dragostea şi
împlinirea, iată răspunsul de la Domnul!
Şi mai rezistăm încă o zi! Şi-I mai înălţăm steagul Lui şi-I onorăm numele noi,
mieii din mijlocul lupilor. Şi împreună cu
David o luăm şi noi înaintea zorilor şi
strigăm, nădăjduind în făgăduinţele Domnului şi strigătele noastre se aud.
Şi nici nu vom mai striga mult, că e
aproape. Curând, foarte curând, El va veCamelia Sabău
ni să-şi ia la El mireasa.

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Serviciu de închinare.
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De ce tace Dumnezeu?

„Sau acei optsprezece inşi, peste
care a căzut turnul din Siloam şi
i-a omorât, credeţi că au fost mai
păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni
care locuiau în Ierusalim? Eu vă
spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi,
toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13:4-5)

E

ste vineri dimineaţa şi toate canalele de ştiri prezintă imagini
de pe urma cutremurului de
mare intensitate care tocmai s-a produs
în Japonia.
Cutremurul a fost urmat de un tsunami uriaş cu valuri de până la zece metri care a pătruns aproximativ o sută
de kilometri de la ţărm Continuare pag. 2

