VREMEA CERCETĂRII
Aşa gândea mulţimea strân- İ-au dat dispreţ – şi Isus
Sosit-a ziua hărăzită
plânge
pentru Isus – cerescul Fiu să
c-a Lui mesaj nu i-a atins.
Să se îndrepte spre cetate pe străzile împodobite
să-L vadă toţi; să-L vadă Aşa se amăgea poporul
Şi plânge Isus că cetacu năzuinţele trudite
viu
Să-I vadă faţa luminată Dar El, Isus, citea în i- tea
e plină de nelegiuire
nimi
de un surâs blajin, uşor
Că nu au acceptat cadoul
E poate ultima lor şansă citea în gândurile lor
Că nu voiau să schimbe da- şi-au aruncat a Lui iubire
să îl accepte ca Păstor.
Trăi-vor oare tot aşa
tini
fără acea nădejde vie
Mulţimea adunată-n stra- că nu voiau Mântuitor.
Prin care parte poţi avea
dă
cununi de flori a aşternut Erau legaţi de legi străbu- de veşnica Împărăţie?
ne
Ierusalimul fremăta
Trăi-vor tot în nepăsare
erau legaţi de ritual
la vestea că un cunoscut
fără de grijă în Sion
Aveau religie de slovă
Acel ce Isus se numea
Încorsetaţi în obiceiuri
fără divinul ideal
Profet şi Fiu şi Împărat
Şi se făleau în văzul lumii încorsetaţi în orice zvon?
Doreşte să îi viziteze
să le vorbească răspicat. că dau la oropsiţi un ban O, de ar cunoaşte azi
Dar ce lipsea din viaţa lor ceasul scump de cercetaera un duh de sfânt elan. re
Iar cântece de osanale
O clipă n-ar mai zăbovi
se auzeau din depărtare
Credeau că vine să-i sal- Lipsea din viaţa lor Lu- ci i-ar aduce adorare.
mina
veze
*****
de crunta stare-nrobitoa- comuniunea cu Cel sfânt
Şi Tatăl L-a trimis pe Fiul
re
din Cer cu noul legământ Şi azi Hristos ne cerceSă rupă jugul lui Pilat
S-aducă pacea sufletescă tează
ce-i apăsa şi-i chinuia
prin Duhul Sfânt şi prin
ce lumea nu o poate da
S-alunge oştile romane
Cuvânt
Să aibă suflete-mpăcate
experte în a despuia...
când înaintea Lui vor sta. El vrea să fim numai ai
Lui
S-aducă pacea mult râvDar nu İ-au înţeles chema- cu El să mergem cu avânt
nită
Să nu-L lăsăm să plângă
de orice suflet de evreu rea
Să ştie, să cunoască lumea şi nici n-au vrut s-o înţe- iar
să-L însoţim spre veşnică-n Cosmos e un Dumne- leagă
Că El veni să izbăvească cie
zeu
Care-a-ntocmit tot ce se din ignoranţă-o ţară-n- Unde ai lui fii vor intra
într-o supremă bucurie.
treagă
vede
Şi timpul drag al cercetăşi l-a creat pe om din lut
Aşa cum Moise le spuse- rii
George Cornici
l-au neglijat...sau l-au rese
spins
în Facerea, la început.
Anunţuri
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Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi, JOIA MARE ora 18.00 Serviciu divin.
Cina Domnului
Vineri,VINEREAMAREora18.00Serviciu divin
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire tineret. Cântări
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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E primavară şi-n inima mea!
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Vremea cercetării

„Osana! Binecuvântat este
Cel ce vine în Numele
Domnului, Împăratul lui
Israel!”
Ioan 12:13

UNDE A
INTRAT ISUS ?
„Când S-a apropiat de cetate şi a
văzut-o, Isus a plâns pentru ea şi a zis:
„Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în
această zi, lucrurile care puteau să-ţi
dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse
de ochii tăi.“
Luca 19:41-42
Sărbătoarea Floriilor a fost la origine
o imensă oportunitate ratată. Venit din
cer să ofere mântuire poporului ales,

Mesia a fost respins de aceştia, spre propria lor nenorocire.
Deşi intrarea în Ierusalim a fost cu adevărat triumfală, în sensul că lui Isus
i-a fost acordată onoarea unui rege, marea majoritate a protagoniştilor acelei
zile a rămas văduvită de binecuvântările
potenţiale ale întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu.
Impactul minim asupra locuitorilor
Ierusalimului este explicat de realitatea
că Isus a intrat în cetate fără să fi fost acceptat în vieţile acelor oameni. Convingerile personale autentice au fost confundate cu entuziasmul superficial şi
trecător al cetăţii.
Aceasta este o greşeală repetată sistematic de fiecare generaţie care confundă cu prea multă uşurinţă experienţele personale cu cele publice.
Continuare pag. 2

SINGURA OCAZIE...
Mulțimi adunate, forfotă mare, rumoare, freamăt, agitație...
”Vine împăratul! El ne va scăpa! Se
apropie!” - probabil sunt cuvinte care
au fost rostite de cei ce L-au întâmpinat
pe Domnul Isus Cristos la Ierusalim.
Din păcate pentru mulți a fost o șansă și
o ocazie ratată de a-L întâlni cu adevărat
pe Isus.
Astăzi Domnul Isus vine și vrea să
intre în Ierusalimul inimii tale. Ce ai să
faci? Vei rata această unică șansă? Te vei
bucura ca apoi să-L trimiți la cruce și să
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experienţă cu Isus Cristos? Unde a intrat Isus? Unde l-ai întâlnit pe
Cristos? Te-ai întâlnit cu El doar în
cadrul religiei, doar ai auzit despre
El, doar ai citit despre El şi consideri experienţa ta intelectuală o întâlnire adevărată cu El, l-ai văzut manifestându-se în viaţa membrilor familiei
tale şi te amăgeşti că aceasta este şi
experienţa ta personală?
Când Isus Cristos intră cu adevărat
în viaţa cuiva, lucrul acesta nu poate să
rămână ascuns. În viaţa aceea se produce o transformare radicală, astfel că
mai întâi există o profundă recunoaştere
a stării de păcătoşenie apoi o dorinţă
nestăpânită după părtăşia cu Domnul şi
convingerea fermă a experimentării
iertării. Odată ce acceptăm prin credinţă
ca Isus Cristos să intre în inima noastră,
viaţa nu ne mai aparţine, ci o închinăm
ca un prinos de laudă Celui care S-a
jertfit pentru ea, astfel încât prin trăirea
noastră să nu-i mai producem niciodată
durere şi lacrimi, ci numai bucurie.

Continuare din pag.1

Animat de spiritul sărbătorilor religioase desfăşurate în spaţiul public, omul modern este suficient de confuz
pentru a se amăgi cu gândul că a trăit în
acest fel o experienţă spirituală.
De fapt, ceea ce s-a întâmplat cu el
n-a fost decât să se apropie tangenţial şi
superficial de marcarea unui eveniment
care nu va lăsa absolut nicio urmă spirituală autentică în viaţa lui în afară de
euforia şi frenezia care i-au aţâţat mai
mult trupul decât sufletul, pe care l-a şi
răsplătit din plin cu mâncare şi băutură.
Aşa se explică de ce entuziasmul celor din Ziua Floriilor s-a stins cu desăvârşire a doua zi după sărbătoare şi tot
aşa se explică de ce protagoniştii sărbătorilor de astăzi rămân pe deplin neatinşi de oportunităţile nemaipomenite
aduse de astfel de evenimente religioase.
Tocmai acesta este motivul pentru
care ar trebui să ştim face diferenţă între
o întâlnire cu Isus în oraşul nostru, pe
strada noastră sau chiar în casa noastră
şi o întâlnire personală care să aibă dea face cu inima noastră.
Suntem oarecum obligaţi să ne interogăm fiecare cu privire la felul de

E PRIMAVARĂ ŞI-N INIMA MEA!
Ce extraordinară şi perfectă este
creaţia lui Dumnezeu ! Armonia perfectă a unei naturi care a renăscut, culoriile vii care încântă privirea, miresmele încântătoare care se simt în
aer, ciripitul păsărelelor, raze de soare
care-ţi încălzesc privirea şi te fac să
zâmbeşti, toate arată că primăvara a
sosit, încântătoare şi plină de farmec.
E declaraţia de dragoste din partea
Creatorului ! Deschide ochii … Vezi ?...
Ne spune că ne iubeşte!
Sărbătoarea Floriilor… aprilie… 2013
A trecut un an de când ticăitul ceasului şi pentru mine,… e altfel… Timpul
are o nouă semnificaţie …
Domnul m-a găsit şi m-a salvat !
Spun ca şi Ezechia: ,,Domnul m-a
mântuit” Isaia 38:20
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nu-ți pese de adevărata pace ce o poți
primi? Ai doar această ocazie în care să
spui:
Cel ce vine este Domnul,
Îmbrăcat în măreţie;
El ne-aduce har şi pace.
Binecuvântat să fie!
și să-L lași cu adevărat să intre în Ierusalimul inimii tale, să-L accepți ca Domn
și Mântuitor al tău, iar bucuria, pacea și
binecuvântarea Domnului să umple viața ta.
Dan Matei

Știm cu toții că intrarea Domnului Isus
în Ierusalim marchează începutul suferințelor Lui, dar și locul unde avea să se
împlinească planul de mântuire pentru
întreaga omenire. Deși era o zi de bucurie pentru popor, Isus știa că acolo
sunt oameni care trăiesc în păcate. Știa
că dincolo de bucuria cu care a fost întâmpinat exista problema păcatului care
trebuia rezolvată. În exterior arătau bu-

O Doamne! Ce cuvinte să folosesc,
prin ce mod aş putea să-ţi mulţumesc
că într-o zi ai îmbrăcat haina milei
şi-a îndurării şi pentru mine. Sentimentul care-mi stăpâneşte inima nu poate
fi redat în cuvinte. Doar lacrimile care-mi umezesc ochii pot spune cuvinte care nu se pot rosti.
Sărbătoarea Floriilor… aprilie…
2014
Isuse, în această zi de sărbătoare,
aş vrea să Te întâmpin cu inima plină
de florile credinţei şi ale dragostei.
Doamne, îţi mulţumesc că ai înviat şi în inima mea.
Slăvit să fie numele Tău. Amin
Claudia Podina

curie dar în interior mulți erau departe
de Dumnezeu.
“De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub
aripi, şi n-aţi vrut!” Matei 23:37b, spunea Isus poporului, la fel suntem și noi
astăzi. Dumnezeu ne cheamă în fiecare
zi să stăm în părtășie cu El, să ne adăpostim în brațul Lui, dar noi de atâtea
ori refuzăm și Îi întoarcem spatele.
Nu uita, că S-a jertfit pentru tine ca
tu să-I înțelegi dragostea care ți-o poartă. El a făcut tot ce a promis și prin această jertfă ești liber de păcatele tale.
Această sărbătoare, este un prilej bun să
ne oprim din alergarea noastră, să ne
analizăm viața și ne întoarcem la Adăpostul cel mai sigur care îl vom avea
vreodată: Isus Hristos!
Roxana Tentiș
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