HARUL LIBERTĂŢII

Am văzut în urmă cu câteva zile că
toate canalele media au fost invadate de
ştiri şi diverse comentarii cu privire la
comemorarea a 70 de ani de când evreii
au fost eliberaţi din lagărele naziste de
către armata sovietică.
Un subiect cât se poate de dur şi cu
o încărcătură emoţională puternică. În
acele vremuri oameni nevinovaţi, erau
prinşi, torturaţi şi exterminaţi pentru
simplul fapt că nu făceau parte din rasa

pură spre care tindeau naziştii.
Urmărind subiectul, în mintea mea
au luat naştere multe întrebări cu privire
la acele vremuri, evenimente şi la felul
în care au decurs lucrurile atunci.
Privind în prezent, singurul gând
care îmi vine în minte este că Dumnezeu
mă onorează cu un timp de libertate şi
indiferent de circumstanţele vieţii, tot
ceea ce îmi rămâne de făcut, ca şi fiinţă
dependentă, este să îmi încredinţez viaţa
în mâna Lui.
Încurajată de acest gând vreau să
trăiesc fiecare zi conştientă de faptul că
Dumnezeu îmi face parte de mult har.
“Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi
cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă
vei merge prin foc, nu te va arde, şi
flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:2)
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“Am fost răstignit împreună cu
Hristos, şi trăiesc… dar nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.
Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui

Iulia Brătulescu

Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe
Sine însuşi pentru mine.”

“ Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul
nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului
nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
1 Corinteni 2:9
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret. Invitaţi:
Generaţia tinerilor din anii 90 (părinţii tinerilor de
acum)
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

(Gal.2:20)

DESTINUL TĂU
Tu n-ai destin de chin şi moarte
Nu eşti sortit să-nduri din greu
Din veşniciile trecute, de departe
Să fii salvat, decis-a Dumnezeu.
Tu nu eşti doar un trup cu viaţă
Venit aici din hăul milenar
Eşti mai degrabă suflet cu speranţă
Învăluit în trupu-acesta temporar.

Tu nu eşti o lighioană ne-mblânzită
Condusă de instincte reci
E-adevărat că forma-i din ţărână
Dar viaţa ce o porţi e-n veci.
Tu n-ai destin cu grea simbrie
Trudind la Diavolul mereu
Căci să fii scos de sub robie
S-a dat la moarte însuşi Dumnezeu.
Tu nu trăieşti în neuitare
Umblarea ta nu-i şir de întâmplări
nescris
Orice-amănunt al vieţii noastre
S-a prevăzut ‘nainte-n Paradis.
Continuare pag. 2

Tu nu poţi fi părtaş l-acestea
Fără să ceri, făr’ să fi vrut.
Aşa s-a scris din cer povestea:
Aleşi pe veci sunt cei ce au crezut.
pastor Daniel Chereji

Continuare din pag.1

Tu eşti sortit să nu mori niciodată
Din veşnicii străbune aşa s-a stabilit
Aleşii Săi vor fi stăpâni în slavă
Acei ce mai întâi s-au pocăit.

VISUL ANULUI, EVANGHELIE VIE

Trăim într-o lume agitată, plină de
păcat, care se îndreaptă cu paşi repezi
spre final. O lume care nu mai are
răbdare să citească Biblia şi să fie
aproape de Dumnezeu, dar care are timp
să ne observe pe noi creştinii şi să ne
spună apăsat că am greşit şi nu ar trebui
să ne comportăm aşa.
Copiii de la grupa mare a bisericii
au fost întrebaţi ce îşi doresc pentru anul
2015. Dincolo de pizza, sănătate şi un
an mai bun s-a evidenţiat dorinţa lor de
a fi lumină pentru colegii lor.

Asemeni copiilor de la grupă şi eu
îmi doresc pentru acest an să fiu o
Evanghelie vie prin comportamentul
meu pentru colegii mei. Ştiu că e o responsabilitate mare, dar ştiu că am un
Dumnezeu măreţ care mă poartă pe
braţul Lui şi crezând în El voi avea
izbândă.
Astăzi suntem la masa Domnului,
moment de cercetare, recunoaştere
umilinţă şi aşezare în voia Lui. E un moment special în viaţa fiecărui creştin.
Domnul să ne ajute pe toţi să luăm
hotărârea de a fi Evanghelii vii în acest
an, aşteptând cu nădejde glorioasa Lui
revenire.
Isus a fost o Evanghelie vie, noi de
ce nu am fi în 2015 la fel ca El?
Aurelia Modoc

MAXIME
“Rugăciunea să ne fie cheia pentru întreaga zi şi lacătul pentru toată
noaptea.Rugăciunea de dimineaţă şi de seară să ne fie Luceafărul dimineţii şi
Luceafărul serii.”
C.H Spurgeon
“Rugăciunea este o iarbă de vindecare şi de folos, dar, dacă nu ştim unde se cade
s-o punem, nu vindecă boala noastră.”
Sf. Ioan Gura de Aur
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DUMNEZEU A VRUT
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată
plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este
pe pământ cât şi ce este în ceruri,
făcând pace, prin sângele crucii
Lui.”(Coloseni 1:19-20)
Dumnezeu a vrut… Nu e interesant
că peste tot în Scriptură unde se vorbeşte
despre mântuire ni se sugerează că
Dumnezeu a vrut să ne mântuiască?
Nu că ar fi fost constrâns în vreun
fel, nu că S-ar fi lăsat înduplecat de
cineva, nici că ar fi făcut-o împotriva
voii Sale şi în ciuda hotărârilor dreptăţii
şi
judecăţii
desăvârşite
ce-L
caracterizează.
Cu alte cuvinte, mântuirea noastră a
fost de la început şi întotdeauna voia Sa,
dorinţa inimii Sale; şi tot El a avut şi
iniţiativa!
Şi nu-i de mirare că acest adevăr este
cu atât mai important (pe cât de dureros
pentru El!), cu cât aflăm că El a vrut, dar
oamenii n-au vrut: „Ierusalime,
Ierusalime, care omori pe proroci şi
ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De
câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi
cum îşi strânge găina puii sub aripi şi
n-aţi vrut!” (Matei 23:37)
Dar de ce oare Dumnezeu a vrut şi,
mai ales, de ce a continuat să vrea, în
ciuda îndărătniciei şi a lipsei de
recunoştinţă a omului?Răspunsul la
această întrebare, deşi nu-i complicat,
este posibil de aflat doar în măsura în
care ştim cu ce fel de Dumnezeu aveam
de-a face. Cine este şi, mai ales, cum
este acest Dumnezeu? Cine L-a văzut şi
L-a cunoscut îndeaproape şi pe deplin
ca să ni-L poată arăta?
„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în

sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:18)
Vrea cineva să ştie cum este Dumnezeu cu adevărat? Să se uite la Fiul! Şi
când te uiţi la Fiul, ce vezi?
Vezi dragostea întrupată; cea care
îmbrăţişează pe cel păcătos şi iartă pe
cel ce a greşit. Vezi mila faţă de cel
căzut şi nenorocit. Vezi harul arătat celui
care nu merita nimic. Vezi gloria,
măreţia şi necuprinsul capabile de cea
mai adâncă umilinţă şi de renunţare de
bunăvoie. Vezi sfinţenia şi lumina
desăvârşite coborâte în adâncimile
groazei şi a întunericului. Şi deasupra
tuturor acestora vezi… Crucea! Iar la
Cruce poţi să vezi desluşit împăcarea:
„Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
(Luca 23:34).
De ce toate astea? Fiindcă Dumnezeu a vrut! Şi, cu siguranţă, omenirea
are parte de cea mai binecuvântată şi
mai încurajatoare veste dintre toate
veştile pe care le-ar fi putut primi
vreodată: Dumnezeu a vrut şi încă mai
vrea să se împace cu omul. Mai rămâne
ca omul să-şi răspundă la o singură întrebare: el vrea să se împace cu Dumnezeu?
Claudiu Lupu
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