VREMEA CERCETĂRII (De Florii)
Sosit-a ziua hărăzită
Aşa gândea mulţimea strân- pins
pentru Isus – cerescul Fiu
să
İ-au dat dispreţ – şi Isus plânSă se îndrepte spre cetate
pe străzile împodobite
ge
să-L vadă toţi; să-L vadă viu Aşa se amăgea poporul
c-a Lui mesaj nu i-a atins.
Să-I vadă faţa luminată
cu năzuinţele trudite
de un surâs blajin, uşor
Dar El, Isus, citea în inimi
Şi plânge Isus că cetatea
E poate ultima lor şansă
citea în gândurile lor
e plină de nelegiuire
să îl accepte ca Păstor.
Că nu voiau să schimbe da- Că nu au acceptat cadoul
tini
şi-au aruncat a Lui iubire
Mulţimea adunată-n stradă că nu voiau Mântuitor.
Trăi-vor oare tot aşa
cununi de flori a aşternut
fără acea nădejde vie
Ierusalimul fremăta
Erau legaţi de legi străbune Prin care parte poţi avea
la vestea că un cunoscut
erau legaţi de ritual
de veşnica Împărăţie?
Acel ce Isus se numea
Aveau religie de slovă
Profet şi Fiu şi Împărat
fără divinul ideal
Trăi-vor tot în nepăsare
Doreşte să îi viziteze
Şi se făleau în văzul lumii
fără de grijă în Sion
să le vorbească răspicat.
că dau la oropsiţi un ban
Încorsetaţi în obiceiuri
Dar ce lipsea din viaţa lor
încorsetaţi în orice zvon?
Iar cântece de osanale
era un duh de sfânt elan.
O, de ar cunoaşte azi
se auzeau din depărtare
ceasul scump de cercetare
Credeau că vine să-i salveze Lipsea din viaţa lor Lumina O clipă n-ar mai zăbovi
de crunta stare-nrobitoare
comuniunea cu Cel sfânt
ci i-ar aduce adorare.
Să rupă jugul lui Pilat
Şi Tatăl L-a trimis pe Fiul
ce-i apăsa şi-i chinuia
din Cer cu noul legământ
*****
S-alunge oştile romane
S-aducă pacea sufletescă
experte în a despuia...
ce lumea nu o poate da
Şi azi Hristos ne cercetează
Să aibă suflete-mpăcate
prin Duhul Sfânt şi prin CuS-aducă pacea mult râvnită când înaintea Lui vor sta.
vânt
de orice suflet de evreu
El vrea să fim numai ai Lui
Să ştie, să cunoască lumea
Dar nu İ-au înţeles chema- cu El să mergem cu avânt
că-n Cosmos e un Dumne- rea
Să nu-L lăsăm să plângă iar
zeu
şi nici n-au vrut s-o înţeleagă să-L însoţim spre veşnicie
Care-a-ntocmit tot ce se vede Că El veni să izbăvească
Unde ai lui fii vor intra
şi l-a creat pe om din lut
din ignoranţă-o ţară-ntreagă într-o supremă bucurie.
Aşa cum Moise le spusese
Şi timpul drag al cercetării
George Cornici
în Facerea, la început.
l-au neglijat...sau l-au resCules de Dan Matei
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Joia Mare ora 18.00 Serviciu de închinare, Cina
Domnului
VinereaMareora18.00Serviciu de închinare
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Cursuri de cateheză
Duminică ora 10.00 Serviciu special de închinare.
Învierea Domnului.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare. Ecourile Învierii. Luări de cuvânt din partea membrilor bisericii.
Luni ora 10.00 Serviciu de închinare
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Vremea cercetării

OPORTUNITĂŢI
IROSITE
„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)
Din perspectiva poporului evreu, ziua intrării Domnului în Ierusalim a fost
o zi a oportunităţilor irosite.
Pentru naţiunea lui Israel a fost o o-

cazie extraordinară ca să-L recunoască
şi să-L accepte pe Isus Cristos ca Mesia.
Din nefericire pentru ei, au dat cu piciorul în această oportunitate.
Mesia S-a dus la ei ca să le ofere mântuirea, iar ei au desconsiderat şansa care
le-ar fi adus izbăvirea. Tocmai din acest
motiv, comemorarea unei zile ca cea de
astăzi, ar trebui în mod obligatoriu să fie
un avertisment cu privire la felul în care
ne raportăm la oportunităţile ivite în cale.
Este dureros să constatăm, fără posibilitate de tăgadă, că Dumnezeu ne
scoate în cale o seamă de oportunităţi
prin care să ne apropiem de El, să-L slujim cu mai multă dăruire, să-i aducem
laudă şi cinste, sau să investim în lucrurile netrecătoare şi cu toate acestea, noi
le lăsăm să treacă pe lângă noi fără să fi
beneficiat de ele.
De asemenea, oamenii care încă nu
s-au împăcat cu Dumnezeu, au nenumărate oportunităţi să se pocăiască. Dumnezeu le oferă ocazia auzirii Cuvântului
şi posibilitatea ca s-şi predea viaţa în
mâinile Sale, dar cu ignoranţă şi
nepăsare, toate aceste o- Continuare pag. 2

Astăzi este o zi specială. O zi în care
ne amintim ce a facut Dumnezeu pentru
noi, cum Domnul Isus a intrat în Ierusalim în strigătele de bucurie ale mulțimii. Se auzea ”Osana! Binecuvântat fie
Cel ce vine în Numele Domnului”.
Dar, nu peste mult timp, Domnul Isus
“Domnul este păstorul meu: nu voi
duce lipsă de nimic.” Psalmul 23:1
În atâtea situaţii din viaţa mea am încercat să dau eu soluţia potrivită, am vrut
să îmi rezolv problemele prin puterile
mele şi în frământări şi lupte să ies
singură biruitoare. De fiecare dată mă
alegeam cu două lucruri: dezamăgire şi
o situţie şi mai complicată.
Când am înţeles cu adevărat ce
înseamnă ca Dumnezeu să fie Păstorul
meu, am avut încredinţarea în suflet că
într-adevăr nu voi duce lipsă de nimic
din toate punctele de vedere, mai ales
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Cu oportunităţile irosite nu ne mai întâlnim niciodată.
Tocmai de aceea, este bine să ne
folosim de oportunitatea cea mai la
îndemână, indiferent că este vorba
despre auzirea Cuvântului, despre
mărturia unui credincios, despre felul
în care Dumnezeu ne binecuvântează
viaţa, despre suferinţă sau o încercare,
pentru a ne apropia de Domnul şi a umbla într-o relaţie cât mai intimă cu El.

Continuare din pag.1

portunităţi ajung să fie irosite.
Cu toţii ne dorim o viaţă spirituală
mai intensă, înaintare în procesul de
maturizare a credinţei, o relaţie mai profundă cu Domnul, un interes mai mare
faţă de lucrurile spirituale, dar oare câte
oportunităţi care ne-au fost puse la îndemână nu au fost ignorate cu bună ştiinţă şi lăsate să se risipească fără ca să
fi profitat de impactul pe care l-ar fi
putut avea în vieţile noastre?
Este nevoie să înţelegem că Dumnezeu nu va scoate în calea noastră un
şir nesfârşit de asemenea oportunităţi.

pastor Daniel Chereji
a fost hulit şi a fost condamnat la moarte, deși era nevinovat. Aceeași oameni
care, în ziua de Florii L-au aclamat, în
zilele următoare au strigat ”Răstignește-l!”
Jertfa Domnului a fost o lucrare neprețuită pentru noi, cei păcătoși. A fost făcută dintr-o dragoste supremă pentru ca
nici unul dintre păcătoși să nu moară, ci
să aibă viață veșnică.
Nu putem face altceva decât să ne închinăm cu reverență în fața unui Dumnezeu atât de măreț și să fim mulțumitori pentru tot ceea ce face pentru noi.
Amalia Matei
spiritual.Ştiu că doar dacă Îi acord locul
cel mai de cinste, viaţa mea va fi
binecuvântată cu adevărat.
Am simţit de atâtea ori mâna Sa la lucru,
purtarea Lui de grijă atât de minunată,
iubirea-I iertătoare, încât cu fiecare zi
care trece harul Lui continuă să mă
uimească. Nu L-aş schimba cu nimic,
pentru că Domnul e cel mai bun si minunat lucru care putea să mi se întâmple
vreodată şi e tot ce am eu nevoie.
“La El am găsit ce nimeni, nicicând numi poate da.”
Roxana Tentiş

INTRAREA ÎN IERUSALIM
Templul din Capernaum nu mai era ameninţat de omul cu duh necurat. De
când El îl eliberase .
Soacra lui Petru se bucura de soare, în
timp ce de pe banca din apropierea mãrii
îşi privea nepoţii jucându-se. Nu demult
zãcea pe pat bolnavã, când El a prins-o
de mânã şi fãrã nici o explicaţie s-a vindecat. Acum trãieşte bãtrânetea care n-a
visat-o.
Paznicul de la casa bogatului a fost leprosul de care El s-a atins când l-a întâmpinat pe strãzile Galileii. Acum crede în minuni.
Casa cu gaurã în acoperiş a rãmas ca
un monument, strãpunsã zilnic de razele
soarelui, sus pe deal. Toţi cunosc minunea petrecutã în ea când El i-a spus slãbãnogului sã se ridice, sã-şi ia patul şi sã
umble. De-atunci slãbãnogul vindecat se
plimbã dimineţile pe strãzile cetãţii, bucurându-se de fiecare ciripit de pasãre,
de fiecare copil alergând şi de fiecare piatrã ce-i loveşte uşor piciorul. Simte.
Croitorul de la colţul strãzii are de câteva zile un ucenic cunoscut în ţinut. Nu
demult era omul cu mâna uscatã, însã de
când a fost vindecat pasiunile şi principiile lui s-au schimbat. Trãieşte altfel.
Dacã ajungi în ţinutul Gadar, lângã
mare, poţi gãsi o piatrã în stãncã, pe care
scrie un nume. Este numele pitarului din
Decapole. Un fost îndrãcit, eliberat de
El. Acum ştie ce-nseamnã Pâinea Vieţii.
Iair, unul din fruntaşii sinagogii nu-și
poate opri lacrimile atunci când vorbeşte
despre fetiţa lui. Când o priveşte jucându-se în prag, inima îi este plinã de
bucurie. În urmã cu câteva zile era cuprins de frica morţii cã a pierdut-o. Acum ştie cine poate aduce morţii înapoi.
Singurul.
Femeia care merge în fiecare diminea-

țã la fântânã, are şi ea o minune ce-o urmãreşte. Au fost 12 ani de chin, rușine,
izolare şi cheltuieli. Încã plânge de fericire când îşi amintește cum o simplã atingere a fost suficientã pentru a primi
vindecare de la El. Acum are credinţã.
Oriunde ai cãuta ai întâlni minuni.
Înmulțirea pâinilor şi peştii care-au hrãnit mii de oameni. Potolirea furtunii şi
umblarea pe ape. Pescuirea care aproape
scufundã bãrcile. Eliberarea îndrãciţilor
şi vindecarea bolnavilor... în fiecare oraş
pe unde El a trecut.
Și dacã-l întâlniţi pe oratorul din cetate, sã știţi cã a fost surdul mut vindecat
în urmã cu câteva zile. Acum ştie ce înseamnã Puterea Cuvântului.
Binecunoscutul orb din Betsaida, stã
la poarta cetãţii şi salutã trecãtorii. Încã
Îi mai simte degetele pline cu noroi puse
peste ochi, rugându-se. Acum ştie ce înseamnã sã vezi desluşit.
Bartimeu din Ierihon, cerşetorul orb,
colindã strãzile cetãţii, cântând. Își viziteazã des prietenul din Betsaida, şi vorbesc despre frumuseţea lucrurilor şi a
oamenilor, așa cum doar doi orbi vindecaţi pot vorbi. El trãieste împlinit cu
binecuvântarea Fiului lui David în inimã.
Azi, gloata din cetate s-a strâns la poarta principalã. Toți poartã-n mânã frunze
de finic. Se-aud strigãte de bucurie. Pe
Cel ce le-a înviat copiii, le-a vindecat
pãrinţii și i-a eliberat de propriile pãcate,
îl proclamã rege.
Însã Isus intrã în Ierusalim cu lacrimile-n ochi...
Ligia Trînca
Cules de Ema Pop
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