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Eram copil

Eram copil, şi-atâta bucurie
Mă însoţea pe calea spre Hristos.
Aveam fiorul sfânt de nostalgie,
Când mici poveri mă apăsau în jos.

În primăveri treceam prin lunci, zăvoaie,
Şi cânturi ascultam de ciocârlii.
Vedeam seninul cald, chiar şi pe ploaie,
Cântam pătruns de sfinte melodii.

Dar mai apoi, fiind pribeag prin lume
Am fost atras de amăgiri mereu.
Crezând că au şi slavă, şi renume,
Mi-au stins căutarea după Dumnezeu.

Căutam mâhnit adesea fericirea,
Şi când mi se părea că o găseam,
Eram mai trist, era nefericirea,
Dezamăgit şi frânt, iar rămâneam.

Târziu am întâlnit un sfânt pe cale,
Şi eu i-am spus ce-n suflet am avut.
M-a ascultat şi-apoi mi-a zis cu jale,
Întoarce-te de unde ai căzut.

Azi m-am întors, îmi pare rău de anii,
Ce i-am pierdut şi nu i-am folosit.
Îmi plâng trecutul‚ Doamne-ţi cer iertare,
Primeşte-mă din drumul rătăcit.
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Mai dă-mi, o, Doamne, iar divinul cântec,
Ce mă-nsoţea când eu eram umil.
Mai dă-mi seninul anilor, cei fragezi,
Ca şi atunci când eu… eram copil.
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Biserica


Biserica

Biserica-i formată 
Din oameni credincioşi
Ce Îl slăvesc pe Tatăl,
Pe Fiul, bucuroşi.

Ea numai Lui se-nchină
Prin rugă, cânt, cuvânt.
Prezenţa Sa divină
Le dă un sfânt avânt.

Din mâna Sa cerească
Toţi fiii se hrănesc.
Ca sufletul să crească,
Cu drag îl îngrijesc.

Ades, cu bucurie 
Dau celui necăjit,
Din banii ce, se ştie,
Cel sfânt i-a dăruit.

Apoi, îşi duc sfinţirea
Să poată-ajunge sus.
Vestesc şi mântuirea, 
Salvarea prin Isus.
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Biserica slăvită 

Biserica slăvită un univers cuprinde: 
Complexul ei sistem la centru-i conectat.
E trupul lui Mesia, cu simţuri felurite,
Ce-activează întruna prin ţelul minunat.

Un prim simţ e Viziunea: vestirea veştii bune; 
Auzul, ascultarea de voia Domnului;
Prin hrană sănătoasă, cuvânt şi rugăciune 
E pregătită astăzi de servii cerului.

Biserica dă Gustul în lumea alterată 
Şi luminează noaptea cărarea spre etern.
Biserica-i Mireasma, trăirea ei curată 
Respinge tot mirosul ce vine din infern.

Biserica mai are şi Simţul datoriei 
De-a ajuta sărmanii când trec prin mari nevoi.
Biserica se luptă cu armele tăriei
În încleştarea sfântă, în marele război.

Biserica e-o turmă de mii şi milioane
De mântuiţi formată, ‒ sunt cei din nou născuţi,
Biserica-i Mireasa ce zice: „Vino, Doamne”, 
Sunt toţi ce-i scrişi în carte, de Domnul cunoscuţi.

Crezul biblic

În Dumnezeu noi credem, Creatorul!
Şi Îl slujim cu drag prin Legământ.
Noi credem în Isus, Mântuitorul
Şi Îl urmăm cu drag, e Salvatorul!
Dar credem şi în Duhul Sfânt!
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Iehova, Domnul! Cosmosul conduce
Prin planuri, cât și prin decrete-n timp.
Isus Cristos ne-a mântuit prin cruce
Și ne-a deschis o cale care duce
Spre-al fericirii Paradis în nimb.

Noi am păşit deja pe-această Cale,
E Calea sfântă, fără de apus.
Ea are-nvăţături cerești, vitale
Eterne adevăruri, triumfale:
E Calea crucii Domnului Isus!

Iar sursa ei, divina-nvăţătură
Nu din strămoşi, oral, ni s-a transmis,
Avem ca fundament Sfânta Scriptură!
Vrem să-l cunoască orișice făptură!
Și nu vom trece peste ce e scris!

Noi ne bazăm pe ea; știm, nemurirea
O dă Isus Cristos, Cel răstignit!
Nu omul poate aduce izbăvirea!
În nimeni altul nu e mântuirea,
Doar prin Isus Cristos eşti mântuit!

Știm că biserica nu mântuieşte, 
Nu ea salvarea vieţii ne-a adus!
Şi nu prin fapte harul se primeşte,
Nu din părinţi sau neam se moşteneşte…
Mântuitorul unic e Isus!

Crezând în El, primeşti deplin iertare!
În cer, nu intri cu al tău păcat…
Păcatul ne aduce condamnare,
Isus Cristos ne-a dat răscumpărare!
El ne-a substituit și ne-a salvat. 
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Doar cei cu viaţa veche transformată
Atât prin Duhul Sfânt, cât şi prin Cuvânt
Formează peste veacuri marea gloată –
Și ea-i Biserica adevărată,
Înveșmântată-n dalbul Legământ.

Botezu-n apă este prin dorinţă,
Cu gura personal mărturisim!
Botezu-i precedat, clar, de credinţă,
De transformare și de pocăinţă.
De crezi cu-ntreaga ta fiinţă,
Se poate! De la Filip asta știm.

Prin scufundare-n haina strălucită,
Cu Mesia ne identificăm!
În moartea și-nvierea Sa slăvită 
Prin viaţa noastră nouă, dovedită,
Ca-n primul veac, cu zel mărturisită
Jurăm credinţă sfântă să-L urmăm.

Urmeaz-apoi urcușul spre sfinţire,
Urmează-apoi rodirea Duhului.
Isus împarte slujbe în slujire,
Iar Duhu-mparte daruri spre zidire,
Dar toate spre slăvirea Domnului!

Prin rugi, prin post, prin cânt și priveghere,
Prin simplitate caldă şi smeriţi
Ne închinăm în duh, cu adorare,
Celui ce ne-a înfiat în îndurare.
Trăiască Dumnezeul nostru mare!
De braţul Său noi suntem ocrotiţi.

Murim crezând în marea revenire
A lui Cristos când noi vom învia!
Da! Vom primi cerească răsplătire
În Paradisul sfânt, din nemurire,
Cel pregătit acum de Mesia…
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Strigaţi cu toţii: Osana! Maranata!
Se-ntoarce iarăși Domnul, în splendori!
Să ne rugăm mereu cu-nflăcărare,
Ca să rămânem astăzi în picioare,
Să nu cădem în marea lepădare!
Că se aude Mirele pe nori!

Să ridicăm și steagul și făclia!
Străjeri, din trâmbiţă să răsunaţi! 
Se-ntoarce Mirele Cristos, Mesia!
Mărire, glorie, slavă, aleluia!
În alb veșmânt, toţi să-l întâmpinaţi!

Înaintaşi şi urmaşi

Au mânuit Cuvântul cu-atâta dăruire
Nu-n spirit academic ai noştri ’naintaşi.
Dar simplele mesaje au inspirat sfinţire,
Dorinţă de slujire, modele în urmaşi.

N-au fost prea mulţi cu vază, cu pregătiri alese;
Erau săraci în carte, da-n Duh erau şcoliţi;
Că au lăsat belşugul bucatelor alese: 
În rugă, părtăşie - genunchi bătătoriţi.

Au suferit zăduful răbdând mereu prigoane,
Au biruit batjocuri, bătăi şi martiraj,
Iar când torţionarii le ascuţeau piroane
Venea ades scăparea-nsoţită de miraj.

Adesea pionierii înfiinţau biserici 
Plătind un preţ de jertfă, în flăcări se căleau.
Când înfruntau urgia cu sanbalaţi puternici,
Betaniile sfinte mai tare se umpleau.
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Au înfruntat restricţii și temniţe, regimuri 
Vopsite-n verde, roşu, sau pseudocreştini;
Au fost privaţi de slujbe, târâţi în jug, pogromuri
Sau toleraţi, dar ţinta vrăjmașului hain.

Vuiau spre copleşire cântările slăvirii 
Şi rugile în freamăt, prin vâjâit de vânt. 
Despovărau mulţimea dând aripi preamăririi
Prin poezii, cântare, prin rugă şi cuvânt.

Au fost lumini pe munte în sate, prin oraşe
În multe părţi din ţară, pustia a înverzit.
Au renăscut la viaţă atâtea vieţi golaşe,
Cristos le transformase, prin Duhul Sfânt primit.

Oricât au curs şuvoaie, furtuni de suferinţă
Au biruit cu Domnul. Dar noi, urmaşii lor, 
Am preluat ştafeta trăirii prin credinţă?
Ştim că, pe totdeauna, e dată sfinţilor?

Preoţia mesianică

Preoţia este veche, mult mai veche de Sinai,
Şi ea nu constă din temple, ritualuri sau din strai.
Primul preot din Scriptură, al divinului Preanalt,
E Melhisedec, cel care pe Avram l-a-ntâmpinat.

Pâinea, vinul ce-i aduse încă-atunci simbolizau
Pe Isus, ca Mare-Preot, după rânduiala Sa.
Dacă el era doar preot şi ’mpărat al păcii, drept,
Mesia e Mare-Preot, Împărat dar şi Profet!

Azi şi noi avem intrare-n Sfânta-sfintelor de sus,
Prin perdeaua cea deschisă, prin jertfirea lui Isus.
Suntem preoţi de slujire-n templul Duhului cel Sfânt
Și jertfim prin închinare: fapte sfinte, rugi şi cânt.
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Să jertfim deci binefaceri la sfârşitu-acest de veac, 
Că lui Dumnezeu din ceruri, jertfe ca acestea-I plac!
Să jertfim răbdare, pace, osteneală în vestiri…
Bucurie şi iubire, cu-ardere şi mulţumiri.

Jertfa noastră fie vie, sfântă şi plăcut-oricând,
Şi de Duhul Sfânt sfinţită cu parfum prin Legământ.
Fiindcă orişicine aduce pe altar un foc străin,
Îşi va bea cu-amar osânda din paharul de pelin.

Dacă preoţii aaronici prin spălări, jertfiri, stropire,
Ispăşeau mereu poporul de păcat, prin mijlocire,
Noi, preoţii mesianici, suntem mijlociţi nespus
De un singur Mare-Preot, Salvatorul sfânt, Isus!

Dacă preoţii aaronici învăţau poporul Legea,
Să jertfească pe altare spre-a ierta fărădelegea,
Noi ne apropiem de Domnul, nu oricum, având sfinţirea,
Prin Cuvânt, prin Duh, prin sângele lui Crist e curăţirea!

Şi ne-apropiem cu inimi curăţite şi stropite.
S-avem cugete curate, sufletele înnoite.
Numai prin credinţă vie ne apropiem nespus,
Fiindc-avem intrare-n Locul cel Preasfânt, doar prin Isus!

De ne-mpărtăşim cu pâine şi cu vin; ospăţ regesc,
Vom servi şi sus la masa nunţii Mirelui ceresc.
Preoţia ’mpărătească are-un viitor sublim:
În slujire şi-n domnie cu-Adonai, pe veci, amin. 

Popasul Elim 

Când ieşi din Egipt, din Gosenul robiei,
Intri-n libertatea Fiului regal.
Scapi de oşti, de mare, dar spre veşnicie
Intri prin deşertul nefamiliar.
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Mai întâi treci drumul fără nori şi apă
Prin pustiul lumii-n soare arzător.
Doar răscumpăraţii trec prin el şi scapă
Că păşesc în umbra marelui Păstor.

Şi urmează Mara, vremea de testare,
Apele amare ce s-au îndulcit.
Ce-i umpluţi de pace au fost aceia care
Au trecut cu bine-n proba de cârtit.

Şi urmează oaza cea răcoritoare:
La Elim, popasul binecuvântat,
Presărat cu palmieri şi cu izvoare
Printr-un colţ de tihnă, rai revigorat.

Trec prin Sin, prin testul foamei care ţine
Valul de cârtiri şi zbucium infernal.
Providenţa vine, le dă carne, pâine,
Mana ce va cădea până la Ghilgal.

Prin alt punct al probei trec prin pribegire:
Refidim - popasul plin de provocări;
Masa şi Meriba – ceartă, ispitire -
Azi curtează: fraţi, familii, adunări.

Refidim e testul luptei tale, frate,
Amalec şi azi e-n stare de război…
Biruieşti cât mâinile-ţi sunt ridicate.
Cei ce se înving pe ei devin eroi.

Vine însă clipa, trece-vom Iordanul,
Numai luptătorii sfinţi, biruitori,
Vor intra în ţara nouă, Canaanul,
La venirea Domnului Isus pe nori!


