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Rugă pentru
națiune

Se-ntoarce Dumnezeu
în România

Există oare în Galaad
Vreun leac de vindecare?
Căci neamul meu este bolnav,
Și rana lui e mare.

Se-ntoarce Dumnezeu în România,
Trecând prin vamă, fără pașaport!
S-alunge pe tirani și tirania,
Să ne aducă-n țară omenia,
O marfă ce-am vândut-o la export.

Se cere leac vindecător,
Se cere o minune
Să vindece al meu popor,
Româna națiune.
Există-un doctor priceput
Să-i oblojească rana?
Că-l doare-așa cum n-a durut,
Și-l chinuie Satana.
Prin ciuma roșie trecuți
În noua libertate,
Ucidem pruncii nenăscuți,
Mânați de voluptate.
Incesturi, crime, sodomiți,
Abundă prin ziare.
Suntem o casă de smintiți,
În plină destrămare.
În țara cu guvern corupt,
Parlamentari, miniștri,
Ca din pământ au apărut
Miliardari siniștri.
Ne vrem o țară de creștini
Și-o afirmăm din gură,
Dar de Hristos suntem străini,
La fel și de Scriptură.
În blocuri triste, cenușii,
Bătrânii mor de foame,
Uitați de stat și de copii.
O, fie-Ți milă, Doamne!

Se-ntoarce Dumnezeu în România În țara Lui de care I-a fost dor...
Căci L-am chemat cu toții în agonia
Acelor ore când veni urgia,
Îngenunchiați, smeriți, sub tricolor.
Se-ntoarce-n țară Domnul, să ne spele
Și să ne-nvețe sa trăim frumos.
Noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele
Și-apoi să plece dincolo de stele
Că știm noi ce să facem aici jos.
Se-ntoarce-n țară Domnul cu Scriptura Ca să ne-nvețe viața de creștini;
Dar ateismul și nomenclatura
Și-au transformat subtil coloratura
Și-I împletesc din nou cununi de spini.
Cu darul de iubire și dreptate
Se-ntoarce Dumnezeu Preaînalt;
Să nu mai fie-n țară strâmbătate,
Nici comunism și nici securitate,
Să nu mai moară tineri pe asfalt.
Stă Dumnezeu la poartă, Românie Dar cine Îi va spune: "Bun venit!"?
La Parlament și la Președinție
Se-aprobă legi, se vrea democrație,
Dar Numele Lui nu e pomenit.
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Te cheamă Creatorul azi, nu mâine,
În ceasul de destin hotărâtor Să-ți frângă-n dar a învierii pâine;
Acum ori niciodată poți, române,
Să ai un Dumnezeu și-un viitor!

Te rog pentru poporul meu,
Pentru al Tău sfânt Nume,
Căci rana lui miroase greu
În țară și în lume.
Ascultă-ne din cerul Tău,
Tămăduiește țara!
Ne mântuiește de cel rău,
La fel ca la Gadara!
Ridică, Doamne,-acest blestem!
Redă-ne bucuria!
Ne-ascultă ruga, fă un semn,
TREZEȘTE ROMÂNIA!
Poezii de PETRE DUGULESCU

A XV-a Convenție a
Bisericilor Penticostale
Române din Australia
și Noua Zeelandă

C

ea de-a XV-a Convenție a Bisericilor Penticostale
Române din Australia și Noua Zeelandă – cu tema
„Dragostea e cea mai mare” – a fost găzduită de Biserica Penticostală „Elim” din Brisbane în perioada 5-8 ianuarie
2017. Invitatul special al Convenției a fost pastorul Leonard
Semenea din Seattle, WA, SUA, alături de care au fost prezenți
și pastorii Mitru Moldovan, din Phoenix, AZ și Beni Zăgrean,
Portland, OR.

În ultima zi a Convenției, pastorii și prezbiterii prezenți au
adoptat o declarație de susținere a Instituției Familiei, prin care
s-a evidențiat poziția fermă a comunității cu privire la conceptul
de familie:
„Noi, pastorii și prezbiterii care reprezentăm bisericile
române creștine din Australia și Noua Zeelandă, adunați în
Brisbane la cea de-a XV-a convenție anuală a comunităților
noastre, folosim această ocazie pentru a ne exprima opoziția
fără compromisuri față de orice încercare de a schimba definiția actuală a căsătoriei în Australia, fie printr-un plebiscit,
(referendum) fie printr-un act al Parlamentului. În conformitate cu credința noastră neclintită, care este împărtășită
Seria II ANUL XXVI

Doamne,
ai milă de
români!
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de toate religiile majore din întreaga lume, singura definiție a căsătoriei este și va fi întotdeauna unirea pentru
viață între un bărbat și o femeie. Ca atare, ne opunem
cu fermitate oricărei noțiuni absurde, cum ar fi căsătoria
între persoane de același sex, precum și oricărui fel de
adopție a copiilor sau utilizării de mame surogat de către
cuplurile de același sex.
Cu toate că avem o empatie puternică și autentică față
de oamenii de orice vârstă care sunt dezorientați din punct de
vedere sexual, ne opunem cu vehemență oricărei încercări a
comunităților homosexuale de a se infiltra în sistemul de
educație australian cu scopul de a îndoctrina mințile inocente
ale copiilor noștri cu ideologii sexuale perverse. În mod special, solicităm desființarea imediată și completă a așa-numitului „self-school”, în care este deghizat un program de intimidare, în școlile publice din Australia, a copiilor care
suferă de confuzie sexuală.
Proclamăm biruința Domnului Isus Hristos peste împărăția întunericului. Hristos este Domnul și Domnul să-și
umple Biserica de Duhul Sfânt. Dacă în unele locuri nu se
poate împiedica, nu se poate amâna, chiar dacă se va ajunge
până la capăt în rău, totuși Biserica trebuie să se ridice în
picioare și să strige, așa cum a spus Domnul profetului
Isaia: Vei predica, vei striga și vei proroci. Nu te vor asculta,
dar tu să-ți faci datoria.
Doamne, dă izbândă și biruință!”
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