CÂND DOMNUL PE CRUCE...
A şters şi zapisul poruncii deşarte
Ce mă blestema fără milă la moarte.
Când Domnul striga de pe cruce "Mi-e sete!"
Iar sângele Lui se scurgea pe-ndelete,
Atunci mi-a ţâşnit din Golgota şi mie
Izvorul vieţii cu apa cea vie.
Când Domnul pe cruce în bezna de-amiază
Privea peste veacuri spre cei ce-L urmează,
Atunci mă căuta cu întreaga-I fiinţă,
Atunci a sădit şi în mine credinţă.
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DIN CUPRINS:

pastor Daniel Chereji

Când Domnul pe cruce lupta cu vâltoarea,
Când Domnul pe cruce S-a frânt pentru mine, Atunci începea pentru noi Sărbătoarea.
Când El Se stingea în blestemul pierzării,
A frânt şi puterile morţii meschine.
Atunci s-a aprins şi lumina iertării.
De-atunci orişicine-a crezut nu mai moare,
Ci merge pe Calea cea vie spre Soare.

“căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi

Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”
1 Petru 1:18-19
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Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți ora 18.00 Studiu cu familiile tinere
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Când Domnul pe cruce...

DE ZIUA TA, ROMÂNIE

fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l
moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui

Gânduri de ziua țării

“Cine cugetă la Cuvântul
Domnului găseşte fericirea, şi
cine se încrede în Domnul
este fericit.”
Proverbe 16:20

Valentin Popovici

Când Domnul sorbea de pe crucea urgiei
În chinuri cumplite paharul mâniei,
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DE ZIUA TA,
ROMÂNIE
„dacă poporul Meu, peste care este
chemat Numele Meu se va smeri, se va
ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din
ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.“
2 Cronici 7:14

De ziua ta, Românie
Pământ strămoşesc, milenar
Tot neamul să afle spre bine:
Cristos oferă iertare în dar.
Plimbată prin bezna adâncă
Umblând după negre năluci
Eşti ţară pierdută şi tristă
Menită să fii aşezată pe cruci.
Nu-i chip de scăpare nicicum şi nici
unde
Acest adevăr este bine a-l şti
Păcatele tale sunt grele şi multe
Numai Cristos le poate clinti.
Continuare pag. 2

Să cauţi să ai mântuire
Să fii curăţată deplin de Cristos.
pastor Daniel Chereji

E ziua ta, Românie
Ce îţi urez, este neîndoios

Continuare din pag. 1

De ziua ta, Românie
O, de-ai privi spre Calvar
Iertarea ar curge ca apa
Iar ţara s-ar umple de har.

În fiecare an, când se aproprie prima
zăpadă, parcă simți liniștea prevestitoare
a naturii. Iar când roiurile de fluturi
celești se coboară sfios spre pământ, îți
trezesc amintirea lucrurilor a căror
farmec stă în împlinirea lor la timpul
potrivit.
În mijlocul unei lumi tot mai grăbite,
alergând neglijent prin etapele vieții - o
lume caracterizată prea mult de spontaneitate, ”aici și acum”- așteptarea se
metamorfozează în nemulțumire și neîncredere și adeseori ne compromitem,
asumându-ne creditul propriilor binecuvântări.
Dumnezeu, în înțelepciunea Sa și în
măiestria Lui de arhitect desăvârșit, a
plănuit armonia tuturor lucrurilor, hotărând o vreme pentru fiecare. Atunci
când în freamătul nerăbdării sau al fricii
uităm că în planul Tatălui nostru ceresc
totul își are timpul potrivit, scăpând din

vedere atotștiința și dragostea Sa transformatoare, alegerile noastre vor fi ca
roiurile de nea în mijlocul unei veri roditoare.
Conduși de propria percepție limitată
a ceea ce înseamnă binele nostru în perspectiva eternității, de cele mai multe ori
respingem așteptarea timpului potrivit,
ca pe ceva inferior la ceea ce lumea
reușește să capete fără îndelungul proces
la care aparent copiii lui Dumnezeu sunt
supuși de către un decret divin neînțeles.
Fie ca El să sădească în noi
înțelepciunea de a trăi cu demnitatea și
încredințarea unui copil de Dumnezeu,
care știe să aștepte binecuvântarea timpului potrivit. ”Toate îşi au vremea lor,
şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” Eclesiastul 3:1

Rugaţi-vă :
- pentru ca poporul
român să-și întoarcă
faţa spre Dumnezeu
- pentru o închinare
în duh şi în adevăr a
naţiunii române
- pentru conducerea
ţării, Dumnezeu să le

biserica noastră
- pentru ca biserica noastră să fie o lumină pentru ceilalţi
- pentru ca Domnul să vorbească potrivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui

dea înţelepciune
- pentru judeţul Maramureș
- pentru serviciile de evanghelizare din
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Amalia Lupu

GÂNDURI DE ZIUA ȚĂRII
O mulțime de beculețe și ornamente
noi de sărbătoare au umplut orașul… și
pentru ca decorul să fie mai feeric și mai
sărbătoresc, fulgi de zăpadă mici, argintii, grăbiți se așează de parcă ar vrea să
acopere ce-am murdărit noi… să-mbrace într-o mantie de sărbătoare locurile,
casele, blocurile din oraș, pentru că vom
sărbătorii ziua țării – 1 Decembrie.
Pe una din străzile orașului, luminoase, ne zâmbesc globuri cu forma pământului, alternate cu globuri de forma
unor fuioare… Vazându-le, m-am gândit
la pământul pe care trăim, încarcerat în
limitele-i materiale, fizice… și fuioarele
de lumină ce seamănă cu o reprezentare
a timpului… Adică, probabil că pământul nostru, mai are un pic de timp…
Probabil că țara noastră cea frumoasă,
învecinată cu marea și sprijinită de
munți, cea mângâiată de raza soarelui și
iarna, înveselită de fulgi de zăpadă zglobii, mai are un pic de timp… Poporul
român, binecuvântat cu acest loc minunat de pe pământ mai are ziua de azi
pentru a se pocăi… pentru a-și întoarce
fața spre Domnul…
“Patria este pământul plămădit cu
sângele și întărit cu oasele înaintașilor.
Pentru ca să fie o patrie, trebuie mai
întâi să fie credința strămoșilor, sfânta
împărtășanie a sufletelor calde, adorație a acestora…” B. Șt. Delavrancea.
Adică, țara noastră e așa cum o știm astăzi, pentru că înaintașii au plătit prețul:
pentru credință, pentru libertate, pentru
civilizație, pentru progres, pentru pace
și liniște… și pentru câte n-au mai plă-

tit…
Dar, promisiune Domnului “Voi avea
ochii îndreptați asupra credincioșilor
din țară” (Ps 101:6) este mereu împlinită… și deși nu merităm, binecuvântările
revărsate din partea Domnului nostru
minunat nu sunt puține… și sunt constante. El, cu credincioșie ne ține mereu
în “căușul palmelor” Sale…
De atâtea nenorociri am fost scutiți…
atâtea calamități ne-au ocolit și nu s-au
abătut asupra noastră… Cât de credincios e Domnul față de noi… de poporul
nostru…
Vreau să vă spun… vreau să știți că
există în țara noastră oameni care se
roagă pentru țară și popor… Vreau să vă
bucurați și să vă alăturați în rugăciuni…
vreau să strigați ca și Ieremia odinioară:
“Țară, țară, ascultă glasul Domnului”
(Ieremia 22:29).
Vreau să fiți mulțumiți și plini de speranță… că Dumnezeu e credincios…
Și apoi, nu mai este mult… și ne vom
muta într-o altă țară… în prezența lui
Dumnezeu… Acolo, nu va mai fi lacrimă și nici durere… acolo, ne va fi așa
cum nici nu ne putem închipui… Ce minunat va fi!...
Până în ziua aceea ne iubim poporul
și țara de pe pământ… facem tot ce știm
și putem pentru ea… și de ziua țării
noastre, înălțăm o rugăciune pentru ca
Domnul s-o binecuvânteze în continuare.
Camelia Sabău

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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