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Soli Deo Gloria

Căci în veac ține îndurarea Lui…
„Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!
(Psalmul 136:1)
În Psalmul 136, numit și Marele Halel, majestica frază „Căci în veac ține
îndurarea Lui!” se repetă de 26 de ori. Refrenul acesta melodic din cântarea lui
Israel descrie simțământul sfinților când trăiesc în bunătatea lui Dumnezeu. Dar
fraza aceasta exprimă un adevăr adânc despre Cine este Dumnezeul nostru,
Singurul și adevăratul Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, și Mântuitorul
nostru prin Isus Hristos, Fiul Său, și Duhul Sfânt, Păstrătorul nostru în har.
Proorocul Ieremia spunea în Plângeri 3:23, „Îndurările Lui nu sunt la
capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.” — Și până aici proorocul vorbește cu
noi. Dar deodată își ridică ochii spre Dumnezeu, și urmează exclamația sa de
extaz: „Și credincioșia Ta este atât de mare!”
Da, îndurarea Lui ține în veac... Ne putem bizui pe El întotdeauna,
fiindcă nimic nu poate opri îndurarea Lui să ajungă până la noi. Psalmistul
David exclamă: „Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții
mele...” Apostolul Pavel ne dă salutul creștinilor din primului veac, „Har și
Pace!” Salutul lor a ajuns să fie și al nostru. Fiindcă îndurarea Lui ține în veac,
avem și noi pace prin Domnul nostru Isus Hristos, avem harul care acoperă
păcatele prin sângele Lui răscumpărător, și avem astfel sfințirea prin Duhul Său
care ne aduce fericirea. Ai gustat acest adevăr, că în veac ține îndurarea Lui ?
Să trăim în îndurarea Lui, să vestim îndurarea Lui, să preamărim
îndurarea Lui, căci ea ține în veac.

Spunem un călduros Bun Venit la sărbătoara de laudă Domnului a fanfarei Soli
Deo Gloria, predicatorilor care ne vizitează, cântăreților și tuturor celorlalți.
Psalmistul David cânta în psaltirea lui Israel astfel: „Sfinții care sunt în
țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea!” (Psalmul 16:3). Și astfel
tuturor musafirilor care ne vizitează le spunem că sunt pentru noi, pentru
biserica Betel, „toată plăcerea noastră”. În harul Domnului, fiți binecuvântați!
Să fie adunarea aceasta o Adunare de sărbătoare în cinstea Domnului! Ați
venit la noi, ați ales să fim împreună la închinăciune, și lucrul acesta ne
înfrățește, ne unește în jurul Domnului Isus. Celor dragi care participă în
ansamblul instrumental „Soli Deo Gloria” cât și celor preaiubiți care ați venit
cu dorința să-i ascultați lăudând pe Domnul, vă spunem, Domnul să vă dea
răsplătiri veșnice și să vă umple sufletul cu darurile și binecuvântările Sale
cerești! Aceasta este pentru noi toți Duminica ALILUIA! Slăvit să fie Domnul!
r Vestitul pictor Gustav Dore
finisa cu multă migală și făcea detalii
la fața Domnului Isus. O doamnă a
intrat în atelierul lui de pictură și stătea
tăcută privindu-l pe marele artist. Când
Gustav Dore a observat-o, i-a spus:
— Iertați-mă, dar n-am băgat de
seamă că erați aici.
Doamna i-a răspuns:
— Monsieur Dore, vă admiram
răbdarea cu care pictați fața lui Hristos.
Desigur, Îl iubiți foarte mult…
Pictorul i-a răspuns puțin timid:
— Doamnă, aveți dreptate, dar nici
pe departe nu-l pot iubi pe cât merită
să fie iubit. Cine poate cu imaginația
să-și închipuie frumusețea Lui, în așa
fel ca privindu-L în tablou să cadă la
pământ și să-și acopere fața?

să iasă din cercul de foc, dar când a
observat că nu poate a ridicat capul în
sus de parcă ar fi vrut să spună:
Ajutorul nu mai vine decât de sus.
Atunci bătrânul a întins mâna și a
scos omida din mijlocul cercului de
foc. Apoi a spus celor din jurul lui:
— Iată ce a făcut Isus Hristos
pentru mine. Eram în mijlocul
păcatelor pentru care meritam moartea.
Nu aveam nici o scăpare. Eram
disperat fiindcă știam că urmează
pedeapsa cu moartea. Atunci Hristos sa aplecat spre mine și m-a scos din
mijlocul păcatului și rușinii. Cum să
nu-L iubesc pe Domnul? Cum să nu
vorbesc despre El? Cum să nu spun
despre dragostea Lui care m-a scos de
la moarte?

r John R. Rice amintește
întâmplarea aceasta într-o predică a sa:
Un bătrân credincios din India
spunea mereu despre Domnul Isus și
despre jertfa Lui ispășitoare. Unii l-au
întrebat:
— De ce tot vorbește despre Isus?
Bătrânul credincios n-a răspuns
imediat, dar încet a strâns niște
vreascuri uscate și le-a pus într-un
cerc, iar în mijloc a așezat o omidă. Sau adunat mulți să vadă ce face. El a Fratele Pitt Popovici la împlinirea
dat foc vreascurilor și toți stăteau să vârstei de 101 ani. (aici împreună cu
vadă ce se întâmplă. Omida a încercat Daniel și Lorena Stoica din Buteni)

Bucuria copiilor, sărbătoarea Bisericii
Când Mântuitorul a spus ucenicilor Săi, „Lăsați copilașii să vină la
Mine,” El Și-a arătat bucuria să fie înconjurat de copii, dar a mai spus ceva
foarte important: copiii au nevoie de mici să-L cunoscă pe Domnul, să iubească
Învățăturile Cuvântului sfânt, să le placă să stea împreună în jurul Lui. AWANA,
la noi, în fiecare miercuri seara, împlinește aceste dorințe ale Domnului. Rugațivă pentru lucrarea cu copiii din biserica Betel.

La o repetiție de fanfară… Jertfă mare pentru o răsplată veșnică!

r Amintim fraților și
surorilor că în duminica viitoare
va fi la noi grupul muzical
ACORD din Arad, la serviciul
divin de dimineață, care va fi
modificat în așa fel încât să
permită musafirilor din Arad săși desfășoare cântările de laudă
Domnului, după care vom avea
și Cina Domnului. Sâmbătă
noaptea musafirii vor fi găzduiți
în familii la noi, și mulțumim
celor care și-au deschis casele
pentru a-i primi.

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și Desăvârșirea
credinței noastre, adică la
Isus, care pentru bucuria
care-I era pusă înainte a
suferit crucea, a disprețuit
rușinea, și șade la dreapta scaunului de
domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Să te asculte Domnul, Preasfântul nostru Rege,
Și de sub grea povară, de cnut să te dezlege,
Iehova-Rofe, ‘Iire, de dincolo de jale,
Să-ți vină cu-ajutorul puterii Mâinii Sale.

Să fie lângă tine, din zorii dimineții,
r Una din cântările noastre Și până la-nserare, Hristos, Izvorul vieții.
cele mai iubite a fost scrisă de În mila Sa cea mare, El să-Și aducă-aminte
C h a r l e s We s l e y , „ I s u s e De scumpele-ți ofrande, de darurile sfinte.
Cârmuitor, adăpostul meu Tu Din locul cel mai tainic, din sfânta Lui Cetate,
ești! Când furtuna vâjâie, și când Chiar El să te ferească de-amar și răutate,
valurile vin…” Despre cântarea Și-n ziua cea de caznă, El să te ocrotească,
aceasta, marele predicator Henry Cum vântul duce norii, necazul să-l gonească.
Ward Beecher spunea: „Aș vrea
să fi avut cinstea să fi scris Iubirea, ca pe-o floare, cu albele-i petale,
cuvintele acestei cântări, mai Să ți-o primească Domnul din scrumul jertfei tale,
mult decât să am bogățiile Și din Sion, locașul - cel sfânt și fără pată regilor cu aurul și palatele lor… Să-ți vină izbăvirea din Mâna Lui de Tată.
Cântarea aceasta are mai multă
putere în ea decât au împărații Puternicul Său Nume, de slavă și mărire,
lumii. Cântarea va fi cântată Să-ți fie stâncă tare, și sfântă izbăvire,
până ce va răsuna ultima Din infinitul slavei, El, Domnul, să pornească
trâmbiță, și apoi o vom cânta în Oștirile de îngeri, ca să te ocrotească.
fața marelui Rege în slavă!”
Să-ți împlinească Domnul și planurile tale,
r O altă cântare iubită de noi Prin care vezi și noaptea, lumina Feței Sale.
este „O, ce dulce Nume Isus Și când vine ispita, vrăjmașul când te-mpunge
ranele cum vindecă…” care are Păstorul bun cu harul, pe cel rău să-l alunge.
cuvintele scrise în originalul
englezesc de Lydia Baxter. Ea a Atunci noi vom răspunde cu hohote-n cântare
fost invalidă și în neputință, În cinstea Celui care e-a noastră Sărbătoare,
ținută la pat, dar cu o bucurie și o Vom flutura și steagul spre-a lui Isus Mărire,
dragoste de Domnul de neegalat. Și vom suna șofarul, spre-a Domnului venire! (vp)
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