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Mica 6:8
Ți s-a arătat în viață, omule, ce este bine…
Și ce alta cere Domnul, Ziditorul, de la tine? —
Decât să-mplinești dreptatea, decât mila s-o iubești,
Și cu Dumnezeu într-una umil să călătorești!

O, învață-ne, Părinte, să ne știm identitatea:
Peste noi Ți-ai pus Pecetea, ca să împlinim Dreptatea.
Ne-ai răscumpărat cu sânge, și-n lumină ne-ai scăldat,
Ca prin noi să-mparți lumina harului Tău minunat.

Fă-ne inima miloasă, dă-ne duh de mângăiere,
Să fim milostivi cu alții când ajung la grea durere;
Cum Ți-ai arătat Tu mila când ne-ai șters osânda grea,
Dă-ne stropi de sărbătoare, să știm și noi a ierta.

Și mai deschide-ne mintea cu un duh de chibzuință,
Să umblăm smeriți cu Tine, blânzi, miloși, cu pocăință!
Să fim gata de slujire, să avem ulei de har,
Să luăm și noi, ca Tine: un lighean și un ștergar.

Cine e ca Tine, Doamne, peste zările albastre,
Sau aici în trudnicie, jos pe-ntinsul lumii noastre? —
Nicăieri în toată lumea, nimeni nu-i slăvit și sfânt
Cum ești Tu, Isuse Rege, sus în Cer și pe pământ!  (vp)



Printre musafirii cu care ne-a 
îngăduit Domnul să avem părtășie 
în duminica trecuă au fost:

- Corul Deo Gloria, din Oradea, 
condus de fr. Ovidiu Niculaș. Corul 
acesta și-a încheiat prin programele 
susținute la noi, călătoria de 5 
săptămâni în America. A fost o 
binecuvântare pentru noi toți să-i 
avem în mijlocul nostru;

- Daniel Mariș, păstor al bisericii 
Golgota din București și rectorul 
Institutului Teologic Baptist, care a 
predicat la serviciul divin de 
dmineață.

- George și Maria Tripa, de la 
biserica penticostală Betania, Niles;

- George și Erna Boici, din 
Kitchener;

- Nelu și Gigi Capotă, din 
Phoenix, Arizona, care s-au întors 

săptămâna aceasta înapoi acasă
- Rev. Ioan Chivoiu, păstor la 

Slănic-Moldova.
- Fratele Alin Faur, păstorul 

bisericii baptiste din St. Martin, 
lângă Oradea. Dânsul a însoțit 
corul Deo Gloria, și a predicat la noi 
duminica trecută seara.

Lunea trecută, 12 septembrie, 
fratele Pitt Popovici a împlinit 
vârsta de 98 de ani, și după cum 
obișnuiește acum să ne spună, a 



intrat pe șoseaua 99. Marți la 
prânz corul Deo Gloria i-a făcut  o 
vizită surpriză și a cântat afară, în 
aer liber, în fața casei câteva din 
cântările repertoriului, bine-înțeles 
î n c e p â n d c u t r a d i ț i o n a l u l 
românesc Mulți Ani Trăiască! Apoi 
fratele Pitt le-a spus câteva cuvinte 
și a rostit o rugăciune. Un timp 
deosebit de prețios.

Duminica trecută f rate le 
Marius și sora Ofelia Bonca au 
împlinit 10 ani de căsnicie. Le 
dorim și pe mai departe multe, 
multe binecuvântări!

Cugetări
tPrietenul lui Dumnezeu este 

un străin față de lume
tCa să dea livada fructe bune, 

scoate întâi buruienile
tCei care se tem cu adevărat 

de Dumnezeu, nu se mai tem de 
moarte.

tCând îți pui poverile în mâna 
lui Dumnezeu, El îți pune pacea 
Lui în inima ta.

tDacă vopsești pompa, nu faci 
apa mai curată.

tHristos intră mai ușor la noi 
printr-o inimă zdrobită.

tCreștinismul este locul unde 
poți să începi viața din nou.

Spicuiri din „Memorii” (1844), ale lui 
Robert Murray McCheyne, predicatorul 
scoțian care într-o viață scurtă (numai 
30 de ani), și frământat de multe boli, a 
influențat mult viața spirituală a Angliei. 

aOra de rugăciune care îmi 
place cel mai mult este aceea în 
care e numai lauda Domnului, cu 
atenție la Cuvântul lui Dumnezeu. 
Atunci nu mai e loc pentru firea 
omenească să îndrepte întâlnirea 
spre alte scopuri. 

aIov 23:10, „…Dacă m'ar 
încerca, aș ieși curat ca aurul.” 
Dumnezeu ne încearcă, fiindcă 
are un scop minunat. Ce scumpă 
mângăiere găsim aici! Va fi un 
capăt al suferințelor, va fi o 
margine a durerilor. Credincioșii 
Domnului trec prin „multe 
necazuri”, dar numai trec prin ele, 
și ajung la un capăt. Încercarea e 
grea, dar la urmă se vede aurul.

aAș vrea să studiez mai mult 
viața de mijlocire în rugăciune a 
Domnului Isus. S-a rugat pentru 
Petru care avea să fie greu ispitit. 
Eu însumi sunt așezat în pietrele 
scumpe de pe pieptarul Lui de 
Mare Preot. Dacă L-aș auzi pe 
Hristos cum se roagă pentru mine 
în camera alăturată, nu m-aș teme 
nici de un milion de dușmani care 
s-ar ridica împotriva mea. Dar 
distanța n-are importanță. Eu știu 
că El Se roagă pentru mine…”

aOriunde mergi , poartă 
parfumul lui Hristos. Să se știe că 
vii de dincolo de catapeteasmă, că 
ai fost cu Domnul. Până și haina 
s ă - ț i fi e p a r f u m a t ă d e 
binecuvântarea lui Hristos!



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	te	îngrozi,	

căci	Domnul,	Dumnezeul	
tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	

face.”	(Iosua	1:9)
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Un student la 
medicină 
găsise un 
serviciu de 

colportor, și vindea enciclopedii, ca 
să-și poată plăti școala. 

Într-o zi de vară s-a oprit la o 
fermă și a întrebat pe fetița care-i 
ieșise înainte dacă e cineva acolo 
care să cumpere cărți de citit?

— Nu cred. Tata a murit. Mama 
e singură cu mine, și avem puțini 
bani în casă.

Tânărul a cerut un pahar de 
apă înainte ca să plece. Ea i-a 
spus:

— Poate vrei mai bine un pahar 
cu lapte. Avem lapte proaspăt.

La urmă studentul a vrut să-i 
plătească pentru lapte, dar fetița a 
spus:

— Nu te costă nimic. Mama m-
a învățat să mă port frumos cu 
străinii…

Au trecut mulți ani. O tânără a 
fost adusă la spital, și era prea 
bolnavă ca să observe pe cei din 
jurul ei. Dar doctorul chirurg al 
spitalului a recunoscut-o pe fetița 
aceea care i-a dat un pahar cu 

Plătit în 
întregime, 

cu un pahar 
de lapte.

lapte într-o zi fierbinte de vară. S-a 
îngrijit în mod special de ea, a dus-
o într-un pavilion privat și i-a 
încredințat o infirmieră personală. 

După operație, după vindecare, 
infirmiera i-a spus: E timpul să 
mergi acasă. Ești deja vindecată și 
poți merge acasă.

— O, abia aștept, a răspuns 
tânăra. Dar mă îngrijorează suma 
de bani pe care trebuie s-o plătesc 
pentru operație și tratament. 

Și infirmiera i-a întins hârtia cu 
socotelile. Era o sumă enormă. 
Când a citit-o tinerei i-au dat 
lacrimile. Dar a citit mai departe și 
la capătul socotelilor era trasă o 
linie și scris:
„Plătit în întregime cu un pahar 

de lapte!”
Dr. Howard A. Kelly și-a adus 

aminte de bunăvoința arătată când 
era sărac. Oare Domnul Isus nu-și 
va aduce aminte de faptele 
noastre, după cum spune El Însuși, 
„Adevărat vă spun că, ori de câte 
ori ați făcut aceste lucruri unuia din 
acești foarte neînsemnați frați ai 
Mei, Mie mi le-ați făcut” ? 


