CÂNTAȚI LUI DUMNEZEU
Cântaţi lui Dumnezeu cu mulţumiri,
Lăudaţi-I Numele printre popoare,
Aduceţi darul sfintelor iubiri
Şi aşezaţi prinosul pe altare!
An XVII, Nr. 816 din 17 iulie 2016

Căci El e Creatorul tuturor,
Al nostru minunat şi scump Părinte,
El este singurul Mântuitor,
Şi Căpetenia oştirii sfinte.
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Cuvântul Lui, puternicul Cuvânt,
Cel dătător de viaţă şi lumină,
Străbate cu iuţeală pe pământ
Ca să-mplinească voia Lui divină.
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„Păzeşte-ţi piciorul când intri în Casa
lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine
să asculţi decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu
aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura,
şi să nu-ţi rostească inima cuvinte
pripite înaintea lui Dumnezeu; căci
Dumnezeu este în cer, şi tu, pe
pământ, de aceea să nu spui
vorbe multe.”
(Eclesiastul 5:1-2)

El ţine cerurile-n mâna Sa
Şi numără a stelelor oştire,
Şi vine lângă noi ca să ne dea
Iubire, viaţă, pace, fericire.
Da, mare este Dumnezeu cu-adevărat!
Tăria Lui să fie-n veci slăvită,
Şi Numele Lui binecuvântat
Acum şi-n veşnicia nesfârşită.
Valentin Popovici
~ Evanghelia este un cer unde Dumnezeu ne face să vedem minunăția Harului Său, bogățiile milei Sale și mărețele planuri ale înaltei înțelepciuni și
puteri.
Dan Matei
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VREMURILE DE
NEŞTIINŢĂ
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum
tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască;
(Faptele apostolilor 17:30)
Vremurile de neştiinţă sunt vremurile
în care nu am avut acces la revelaţia
specială a lui Dumnezeu prin care să
cunoaştem că El ne oferă mântuire şi
viaţă veşnică prin Isus Cristos Fiul Său.
Vremurile de neştiinţă includ timpul în

care am zăcut în umbra morţii, bolnavi
de ignoranţă, indiferenţă şi lipsă de preocupare faţă de starea spirituală
deplorabilă a unor oameni fără Dumnezeu.
Vremurile de neştiinţă sunt vremurile
de goliciune sufletească, în care inima
plânge bântuită de groaza înstrăinării de
Dumnezeu şi caută în van soluţii de
schimbare..
Vremurile de neştiinţă sunt cele în care
povara cruntă a păcatelor apasă grumazul, ţinându-i pe oameni robi ai
propriilor nelegiuiri.

Deşi în mod cert starea vremurilor de
neştiinţă stă sub condamnarea lui Dumnezeu, El este dispus să nu ţină seamă
de aceste vremuri, fiind gata să ne ofere
o şansă.
Dumnezeu nu ignoră aceste vremuri
de neştiinţă, nu le trece cu vederea ca şi
cum nu ar fi fost şi nu le poate uita, dar
datorită lucrării jertfitoare a lui Isus
Cristos care a plătit în întregime preţul
vinovăţiei noastre, El este dispus să ne
ierte.
Acesta nu este un târg, ci este o ofertă
plină de dragoste, nemeritată, o expresie
a milei Sale şi născută sub pecetea haruCALEA, ADEVĂRUL, VIAȚA
Eram pierdut, pe căi străine
Singur rătăceam,
Fără un rost în astă lume
Fără iubire pribegeam.
M-a prins de mână Salvatorul
Din adâncimi m-a ridicat,
Cu glas duios m-a îndrumat
Pe calea dreaptă ce arată
Viața fără de păcat.
Să uit trecutul,
Să lupt cu mine,
FELURITE INIMI ÎN BIBLIE
Inimă curată: „Ferice de cei cu inima
curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”
(Matei 5:8)
Inimă bună: „Este vreunul printre voi
în suferinţă? Să se roage! Este vreunul
cu inimă bună? Să cânte cântări de
laudă!” (Iacov 5:13)
Inimă credincioasă: „Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut
legământ cu el şi ai făgăduit că vei da
seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor,
amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor şi ghirgasiţilor. Şi Ţi-ai ţinut cuvântul, căci eşti
drept.” (Neemia 9:8)
Inimă predată: „Inima voastră să fie
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lui Său nepreţuit. Odată ce oamenii
au acces nemijlocit la Evanghelie şi
la cunoaşterea Domnului Isus Cristos,
pocăinţa nu este o opţiune, ci o poruncă.
Singura posibilitate de a scăpa de
mânia lui Dumnezeu şi de judecata eternă este să renunţăm la păcatele trecutului şi printr-un act de credinţă să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. trăind o
viaţă nouă, născută din Cruce şi croită
după chipul Fiinţei Sale.
pastor Daniel Chereji

Cu prezentul,
Să mă arunc în viitor
Și să trăiesc o viață sfântă
Aproape de Mântuitor.
El este Calea ce te duce
Spre infinitul Adevăr
La Viața veșnică trăită
De-a pururi lângă al tău PĂSTOR.
Margareta Troancheș

în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile
Lui şi să păziţi poruncile Lui.”” (1 Împăraţi 8:61)
Inimă luminată: „Căci Dumnezeu,
care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca
să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui
Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6)
Inimă nouă: „Vă voi da o inimă nouă
şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate
din trupul vostru inima de piatră şi vă voi
da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26)

RUGĂCIUNEA UNUI ÎMPĂRAT
Am un obicei foarte ciudat pentru
mulți. Îmi place să stau într-un loc aglomerat și să observ oamenii. Îmi place să
îmi imaginez ce fel de persoane sunt, de
unde vin și încotro merg, caut fericirea
pe fețele lor dar în zadar parcă. E tragic
când vezi atâta tristețe pe fețele multora
și acea grabă de a îmbrățișa viitorul le acaparează întreagă ființă.
Nimeni nu știe ce e în inimă ta. Nimeni
nu știe ce gândești, ce simți, ce dorești.
Poți să stai cu capul sus între oameni,
dar înăuntrul tău poate ești aruncat pe
genunchi. Ești ferecat de dorințe, gânduri, idei… închis pentru îndrăzneala de
a iubi, curajul de a sta în picioare, pasiunea după adevăr și după o viață trăită
cu rost.
Nimeni nu știe ce ești tu de fapt. Un
amestec ciudat de pasiune, ură, dragoste
și năzuințe ascunse. Ești unic. Ești mai
mult decât un înger și mai prejos decât
Dumnezeu. Poate năzuințe și vise care
țin de situația materială, puterea ta fizică… Dar te-ai întrebat vreodată de ce
primim răspunsuri doar la anumite dorințe? Te-ai întrebat dacă aceste dorințe
sunt în conformitate cu planul lui Dumnezeu?
Rugăciunea poate schimba vieți. A fost
nevoie de o singură rugăciune ca Dumnezeu să schimbe radical viața lui Solomon, iar acest fapt s-a întâmplat datorită
unei dorințe potrivite statutului său:
“Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu
ceri pentru tine nici viață lungă, nici
bogătii, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci
ceri pricepere, ca să faci dreptate, voi
face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă inteleaptă și pricepută, așa cum n-a
fost nimeni înaintea ta și nu se va scula
nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți
voi da și ce n-ai cerut: bogătii și slavă,
așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi

niciun impărat ca tine. Și, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl tău,
îți voi lungi zilele.”” 1 Împărați 3:1014
De multe ori privim prea jos în standardele și dorințele noastre. Privim la
chipul veacului acesta, astfel rugăciunile
noastre scad ca și standard, și devin superficiale, bazate pe interese greșite.
Privim prea mult la lipsuri și prea puțin
la binecuvântări, și nu realizăm puterea
rugăciunii ce se află pe buzele noastre.
Solomon nu a cerut putere fizică și nici
bogății deși avea sub stăpânirea lui un
întreg imperiu… Astfel a fost binecuvântat, iar din acel moment nu s-a mai găsit un înțelept mai mare sub soare…
Matei 6:31-33 „Nu vă îngrijorați dar,
zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce
vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri
Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuintă de ele. Căutati mai întâi Impărătia lui Dumnezeu
și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” De cele
mai multe ori, uităm statutul nostru privilegiat, și anume cel de fii și fiice de
împărat…Uităm faptul că putem cere de
la Tatăl nostru ceresc binecuvântări
adevărate. Acum, în mintea mea se formează întrebarea: Este rugăciunea mea
o rugăciune nobilă? Este aceasta după
Voia Împăratului suprem? Astfel, am să
închei cu versetul 1 Ioan 5:14-15 „Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am
cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile
pe care I le-am cerut.”
Doamne ajută-ne să cerem ceea ce este
după placul tău ca să putem fi stăpâni pe
lucrurile acestea…
Anda Mețac
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