SPRE ŢINTĂ
Dar vocea-Ţi caldă din neant
Ghidează totuşi a mea cale.
Spre-mpărăţia de lumină
Eu urc încet… din Vale.
Marina Pintea

Lumină din lumina Ta
Aş vrea să-mi dai, Isuse,
Să pot şi eu mereu purta
Spre ţintă a mea cruce.
Din neguri sumbre şi noroi
Chematu-m-ai pe nume;
Mi-ai spus să mergem amândoi
Spre culmile senine.
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Acum… când mă gândesc la Tine
Mă şi cuprinde-o teamă…
Că vai, de multe ori,
Nici nu Te-am luat în seamă…
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Spre ţintă

LA GOLGOTA
Nu-i trâmbiţă să cânte azi iubirea-n simfonie,
Nici pană focul dureros din cruce să-I descrie!
Nu-s clopote să sune-n vânt al Golgotei coşmar,
Nici pietre de-amintire nu-s pentru al crucii har.
Din mii de căi lactee şi vârtejuri de lumină,
Soseşte Mielul jertfei sfânt, curat şi fără vină,
Să bea al morţii-amar venin, otrava de blestem,
Bătut, lovit, scuipat, străpuns, şi răstignit pe lemn!

La Golgota, purtând povara unei lumi deşarte,
Hristos a rupt blestemul milenar închis în moarte,
O, ceruri, stele, galaxii, luminători de seamă,
Şi nouă, osândiţilor din groaznicul abis,
Şi îngeri, voi care-aţi văzut întreaga crucii dramă,
O cale spre lumină şi viaţă ne-a deschis.
Spuneţi-mi marele mister: Stăpânul Creator,
La Golgota-s răscruci de drum, fotonii se despică, Întins pe-o cruce moare-n chin... ca eu să nu mai
Se sfarmă lumi, când crucea Lui din stâncă se mor!
AMIN
ridică.
Se prăbuşesc împărăţii, şi tronuri cad greoi,
Valentin Popovici
Când stropii Lui de sânge sfânt şi-I picură-n noroi.
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Lăcătuş

Anunţuri

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22

SÂNGELE
SCUMP
„Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce
judecă fără părtinire pe fiecare după
faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul
pribegiei voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de
vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la
părinţii voştri, ci cu sângele scump al
lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.“
1 Petru 1:17-19
Niciodată nu o să putem preţui cu

adevărat cine suntem, dacă vom uita
cine am fost şi care era starea noastră
înainte de a fi răscumpăraţi de Domnul.
Gândurile şi faptele noastre erau în
totalitate corupte de păcat, astfel încât
cu o natură pe deplin stricată, eram
sortiţi iremediabil să moştenim pedeapsa şi moartea.
Argintul şi aurul s-au dovedit valori
mult prea mărunte pentru ca prin ele să
ne putem cumpăra iertarea şi să ne găsim izbăvirea.
De fapt, nu există nici un lucru pe
pământul acesta prin care să putem fi
absolviţi de vină în ochii lui Dumnezeu.
Preţul răscumpărării noastre are o
valoare infinită, deoarece este însăşi
sângele scump al lui Cristos. În imensitatea mărinimiei şi dragostei Sale, Dumnezeu a găsit cu cale să îşi jertfească
propriul Fiu, pentru ca astfel mânia Lui
să fie potolită, dreptatea îndeplinită, iar
gura pârâşului să fie închisă pentru totdeauna.
Noi am fost răscum- Continuare pag. 2

atenţie, ca nu cumva să îşi terfelească
noul statut, câştigat cu asemenea preţ
de către Domnul însuşi.
Cunoaşterea preţului nemăsurat
pe care Dumnezeu a vrut să-l plătească prin Isus Cristos pentru răscumpărarea noastră, ne va face să
umblăm prin lumea deşertăciunii ca fii
ai cerului, în aşa fel încât să se vadă că
ştim cine suntem, că ştim cine am fost
şi ştim cine ne este Tată.

Ne ancorăm în viitor cu zeci de aşteptări,
planuri şi năzuinţe, pe care ne-am dori să ni
le desfăşurăm înainte aşa cum ni le-am
închipuit, însă corăbiile noastre străbat un
drum pe care arareori reuşim să-l desluşim
printre valuri, negură şi umbra tăinuită a
zilei ce urmează, spre un viitor pecetluit
ochilor şi minţilor noastre.
Stăm de multe ori puşi în faţa unor decizii
care trebuie luate, unor ancore care trebuie
aruncate, însă nici îngrijorarea, nici propriile
eforturi nu ne vor da certitudinea clipei ce
urmează. Lumea ne învaţă să răzbim singuri, să ne deprindem în a ne căuta singuri
rostul, identitatea şi drumul, însă căile ei nu
ne îndrumă spre o rută ocolitoare neliniştii
ce ne întâmpină în faţa zilei de mâine.
Răscumpăraţi din felul lumii de vieţuire,
nădejdea noastră stă în mâna Acelui care
cunoaşte fiecare pas pe drumul pe care trebuie să-l parcurgem spre slava şi gloria
Celui ce ne-a pecetluit cu un Duh nou, de

viaţă; un drum al mărilor învolburate, sfârşit
într-un etern şi glorios început. „ Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese
cunoştinţă şi pricepere. El dă izbândă celor
fără prihană, dă un scut celor ce umblă în
nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata,
nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi
cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea
te va păzi, ca să te scape de calea cea rea,
de omul care ţine cuvântări stricate; de cei
ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble
pe drumuri întunecoase; care se bucură să
facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate, care
umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;” (Proverbe 2:6-15).
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păraţi cu sângele preţios al lui Cristos,
sângele de o valoare nepreţuită prin care
ne-a fost dăruită mântuirea, statutul de
copii ai lui Dumnezeu şi viaţa veşnică.
Valoarea acestui sânge, nu doar că a
făcut posibilă iertarea noastră de către
Dumnezeu şi poziţionarea în relaţie de
prietenie cu El, dar în acelaşi timp ne
obligă să trăim ţinând cont de cât de
preţios este.
Cine este într-adevăr copilul lui
Dumnezeu, răscumpărat prin sângele
lui Cristos, va trăi şi va umbla prin
lume, cu frică şi cutremur, cu grijă şi

pastor Daniel Chereji

Amalia Lupu

CÂND RĂUL VREA SĂ TE DOBOARE...
“Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte
răul prin bine.”
Romani 12:21
Nu de puţine ori trecem ca şi credincioşi prin situaţii în care suntem nedreptăţiţi, loviţi sau dezamăgiţi. Reacţia
firească este să ripostezi, să spui sau să
faci lucruri prin care să întorci situaţia
în avantajul tău, devenind agresiv, chiar.
Asta e ceea ce face un om condus de o
fire pământească necontrolată. Aşa se
explică întregul lanţ de conflicte, atentate, războaie. Când cineva îţi produce
durere, când cei din jur îţi fac rău, ai
doar aceste două opţiuni: fie te laşi biruit
de rău, răspunzând cu rău răului; fie
biruieşti răul răspunzând răului cu bine.
La prima vedere, nu pare grav să răspunzi cu rău celui care îţi face rău. Dar,
apostolul Pavel ne spune că cei care
procedează astfel sunt biruiţi de rău.
Scopul diavolului prin toate aceste atacuri, lovituri, răni produse de cei din jur,
este să ne biruiască. Astfel, cel biruit de
rău nu mai are putere să iubească, să
slujească, să mărturisească, să cânte, să
iniţieze lucrări. Se strică părtăşia cu
Domnul, dar au de suferit şi relaţiile cu
“Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”
Isaia 53:5
“Şi, după cum a înălţat Moise şarpele
în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat
şi Fiul omului, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El

oamenii.
Pe de altă parte, răspunzând cu bine,
treci de partea biruitorilor. Puterea pentru astfel de biruinţe stă în prezenţa Duhului Sfânt în noi. Controlul asupra
reacţiilor noastre nu mai aparţine firii
pământeşti, ci Duhului Sfânt. Asta
înseamnă să ştii, că deşi cineva îţi poate
face rău, acel lucru nu este în afara controlului lui Dumnezeu. El face ca toate
lucrurile să lucreze spre binele celor ce
Îl iubesc pe El. Deci, chiar dacă răul ce
ţi s-a făcut doare, printr-un act de voinţă
şi plin de încredere în harul lui Dumnezeu, biruieşte răul prin bine!
Nicu Lăcătuş
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe
Fiul Său în lume ca să judece lumea,
ci ca lumea să fie mântuită prin El.”
Ioan 3:14-17
“căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare,
cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de
vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la
părinţii voştri, ci cu sângele scump al
lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.”
1 Petru 1:18-19
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