CÂT DE MĂREŢ E DUMNEZEU
Cât de măreţ e Dumnezeu!
Văd marea cu talazuri grele,
Mă-nalţ pe munţii de bazalt
Şi-mi zboară gândul printre stele,
Tot mai înalt!
Ce împărat îşi duce oştirea
Spre un gigantic apogeu
Acel ce-a pus în goluri firea
Acel ce-a scris oricui menirea
Mai mult decât nemărginirea
E Tatăl meu!
Cât de temut e Dumnezeu!
Vuiau de pe Sinai ecouri
Când glasul Domnului vorbea
Iar Moise-nainte prin nouri
Şi tremura

Şi heruvimii vin cucernic
Slăvind eternul Vistiernic
Şi-acest Stăpân atotputernic
E Tatăl meu!
Şi cât de bun e Dumnezeu!
Chiar dacă stelele bătrâne
Tot au o vreme când se-aştern
Dar cine în Isus rămâne
e-un fiu etern”
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DIN CUPRINS:

pastor Daniel Chereji

Costache Ioanid

„Cât pentru mine, fericirea mea este să
mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost,
ca să povestesc toate lucrările Tale.“
Psalmi 73:28
“BIRUINŢA”

EDITORIAL

Şi-n faţa slavei sclipitoare
În ceasul lumii cel mai greu
Acei ce-au dat pe sfinţi la fiare
Vedea-vor Forţa Creatoare,
Eu voi şopti cu adorare:
„E Tatăl meu!”

La tronul alb se strâng sfielnic
Voivozi de foc din Empireu

Biserica Creştină Baptistă

An XIII, nr. 661 din 28 iulie 2013

Anunţuri
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

FUGA DE
JUDECATĂ
„Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm
înaintea scaunului de judecată al lui
Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul
pe care-l va fi făcut când trăia în trup.“
2 Corinteni 5:10
Una dintre dovezile care atestă democraţia autentică a unei ţări, este domnia legii. Într-un astfel de stat, cei care
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Chemarea la odihnă
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Cât de măreţ e Dumnezeu

încalcă legea, indiferent de poziţia lor
socială, politică sau financiară, trebuie
să răspundă în faţa legii, atunci când
aceasta îi consideră pasibili de încălcarea ei, evident, în baza unor dovezi
reale şi în urma unui proces echitabil.
Desigur, se întâmplă uneori ca cei
condamnaţi, să se sustragă de la răspunderea în faţa legii prin diferite tertipuri
avocăţeşti, ba chiar să fugă de executarea pedepsei, atunci când împotriva lor
s-a dat o sentinţă definitivă.
Responsabilitatea autorităţilor competente ale statului este să se asigure că
astfel de oameni ajung să îşi ispăşească
pedeapsa pentru care au fost condamnaţi.
Zilele trecute, ţara noastră a făcut
dovada că este un stat puternic, capabil
să găsească şi să aducă în faţa legii, pe
orice fugar, oricât de redutabil ar fi acesta, chiar dacă ar trebui adus dintr-o
altă ţară, oriunde s-ar afla ea.
Astfel că, Omar HayContinuare pag. 2
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lucruri rele.
Odată judecaţi, nu ne va ajuta
plânsul, nu ne vor fi de folos scuzele,
regretele vor fi tardive, iar părerea de
rău inutilă. Chiar dacă am dori, cererile de iertare vor fi înălţate în van,
iar repararea daunelor va fi imposibilă.
Astfel că în urma sentinţei date în
faţa scaunului de judecată a lui Cristos,
nu ne va mai rămâne decât să primim
răsplata pe deplin meritată în urma
vieţii pe care am trăit-o aici pe pământ.
Pentru ca să scăpăm de mânia lui
Dumnezeu şi de urgia pedepselor Sale,
Domnul însuşi a pregătit o mântuire
desăvârşită pentru noi, astfel încât, chiar
dacă vom ajunge la judecată, prezenţa
noastră acolo să nu însemne nicidecum
rostirea unei sentinţe de condamnare, ci,
dimpotrivă, fericitul moment al răsplătirii eterne.
„De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care
le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de
ele. Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice
abatere şi orice neascultare şi-a primit
o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa
noi, dacă stăm nepăsători faţă de o
mântuire aşa de mare, care, după ce a
fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost
adeverită de cei ce au auzit-o…“
(Evrei 2:1-3)
Tu ce faci: aştepţi nepăsător judecata, sau apuci cu nerăbdare, încredere
şi speranţă, mântuirea Domnului?
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ssam, cetăţean sirian şi român în acelaşi
timp, condamnat pentru răpire şi terorism, a fost găsit şi adus în ţară ca să
execute pedeapsa pentru care a fost condamnat. Semnalul pe care-l dă o ţară
într-o astfel de situaţie este că oricine
încalcă legea, va ajunge să dea socoteală şi că în orice loc ai încerca să te
ascunzi, vei fi găsit şi până la urmă va
trebui să plăteşti pentru faptele tale.
Dacă autorităţile unei ţări sunt în
stare să caute şi aducă oamenii în faţa
justiţiei omeneşti, oare cum ar putea
cineva să fie atât de naiv să creadă că va
scăpa de judecata lui Dumnezeu? Indiferent de cine suntem, niciunul dintre
noi nu se poate sustrage judecăţii lui
Dumnezeu.
În faţa scaunului de judecată a lui
Cristos vor trebui să stea împăraţii,
domnitorii, preşedinţii de state, miniştrii, miliardarii, liderii oricărei religii
sau confesiuni, înţelepţii, bogaţii, săracii, învăţaţii, oamenii de rând, fără absolut nicio excepţie, orice om care s-a
născut vreodată pe pământul acesta.
În clipa în care vom sta în faţa lui
Dumnezeu, nu ne vom putea folosi de
funcţiile noastre, de banii noştri, de cunoştinţele noastre, de poziţia noastră, de
relaţiile noastre, atunci nu vor fi valabile scuzele de nici un fel şi nimeni nu
va putea să prezinte vreun motiv care
să-l scutească de realitatea că trebuie să
răspundă înaintea lui Dumnezeu.
În momentele acelea va trebui să
dăm socoteală pentru tot ceea ce am
gândit, pentru tot ceea ce am vorbit,
pentru tot ce am înfăptuit, indiferent
dacă este vorba despre lucruri bune sau

pastor Daniel Chereji

„Cel neprihănit arată prietenului său
calea cea bună, dar calea celor răi îi
duce la rătăcire”
Proverbe 12:26
Fie că mergi grăbit pe coridoarele şcolii, în drum spre serviciu, că te-ai aşezat
comod pe aceeaşi bancă în biserică, doi
ochi micuţi te vor urmări cu nesaţ, absorbindu-ţi cuvintele, atribuindu-şi atitudinea şi gestica ta, cu gesturi teatrale
de adult, cuprinse toate în omuleţul mic,
care te pândeşte cu fiecare ocazie ce i se
oferă. Sunt ochişorii care te urmăresc
coborând în fiecare zi scările blocului,
ieşind din curtea de vizavi, sora, fetiţa
timidă de la grupă, băieţelul dintr-o
clasă mai mică, pe care uneori nici nu-i

observi în neobosita-ţi rutină.
În decorul societăţii contemporane, ca
într-un teatru de păpuşi, minţile acestea
micuţe sunt dirijate de mâinile care le
pot acapara cel mai repede şi mai mult
fiinţa, deprinzându-se singuri să joace
mai apoi pe scena care le stă înainte,
după paşii care le-au fost implementaţi.
Parcursul şi sfârşitul actului lor este însă
în strânsă legătură cu valorile care le-au
fost insuflate, cu vocile care i-au dirijat
şi care le vor rămâne mereu întipărite în
amintirea lor.

Amalia Lupu

CHEMAREA LA ODIHNĂ
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.”
Matei 11:28
Cristos este Singurul care poate să
ofere oamenilor odihnă adevărată. Odihna adevărată pe care ne-o poate oferi
Cristos, nu se referă la odihna fizică, ci
la odihna spirituală. Când ne cheamă la
El, Cristos ne oferă odihna iertării păcatelor.
Când ne dăruim Lui, nu mai trebuie să
ne temem că vom suferi pedeapsa pentru păcatele noastre. Când venim la El,
Cristos ne dăruieşte odihna unui trecut,
prezent şi viitor imaculat.
Alături de Domnul Isus, nu trebuie să
ne temem nici pentru ce am ost şi nici
pentru ceea ce urmează. Cine vine la
Cristos, poate să stea în deplină
siguranţă, ştiind că a găsit odihna.
Odată ce am căpătat această odihnă,
nu ne rămâne decât să ne bucurăm şi să

îi mulţumim Domnului pentru ea. Dar
de asemenea ar trebui să-i chemăm şi pe
alţii să vină la Cristos, ca să poată
cunoaşte şi ei odihna.
Paul Chereji
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