Vorbea-ntr-o zi un spic de grâu cu Creatorul său:
"De ce mă legi, Părinte-atât de strâns în snopul Tău?
Mă doare... Mai slăbește funia cu care mă-nfășori,
Că nu-i niciun pericol între spicele-surori..."
Dar Lucrătorul cel Divin mai aprig le unea.
Și fir cu fir și snop cu snop, întruna aduna.
Cuprins de Gândul Său ceresc, o clipă se opri...
Privind la spicul îndrăzneț, cu dragoste-i șopti:
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"De-acolo, din îndepărtări, de unde te-am cules,
Din lanu-amestecat cu mărăcini, Eu te-am ales...
Când te-am cuprins cu Mâna Mea, toți spinii M-au
străpuns...
Tu erai mic și slab... Și-n snop, cu grijă te-am ascuns.

O noapte preasfințită

Orice faceţi să faceţi din toată inima,
ca pentru Domnul, nu ca pentru
oameni,
(Coloseni 3:23)

De-ai fi căzut prin văi adânci, prin miriștea străină,
Te-ar fi răpit în zori de zi vreo pasăre haină.
Și n-ai mai fi găsit odihnă-n snopul legănat
Cu-atâta dor, cu-atâta drag, la Piept de Împărat.
De-aceea strâng în jurul tău o funie de Har:
Să nu te pierzi de frații tăi pe drumul spre Grânar.
Mai e puțin... Doar câțiva snopi mai am de adunat.
Și-apoi, vei fi de legături si tu eliberat."
Iar spicul, ascultând uimit pe Blândul Creator,
Zări în Palma Lui Preasfântă rana spinilor...
Și suspinând, strigă: "Părinte...! Cuprinde-mă mai
tare!
Să nu mă lași... Să nu Te las, nici când unirea doare...!
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 CONCERT DE COLINDE
Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi
Numele Lui, căci este binevoitor.
(Psalmi 135:3)

SĂ ALEGI
BINE
Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni
de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o
mie, căpetenii peste o sută, căpetenii
peste cincizeci şi căpetenii peste zece.
(Exodul 18:21)
Să alegi bine înseamnă să alegi în
conformitate cu voia lui Dumnezeu, iar
acest lucru este valabil indiferent de

natura alegerii.
Dar cum am putea şti noi care este voia
lui Dumnezeu în privinţa alegerii unor
oameni care se presupune că vor deservi sfera profanului?
Mai întâi este nevoie să ştim că împărţirea între sacru şi profan este artificială. Dumnezeu ne cheamă să facem
orice lucru spre slava Sa şi indiferent de
sfera căruia îi aparţine lucrul acela, să-i
aducă glorie Domnului.
În ce priveşte aflarea voii lui Dumnezeu, aceasta poate fi descoperită din Cuvântul Lui.
Voia lui Dumnezeu este întotdeauna în
acord cu Cuvântul Său. El nu se contrazice niciodată, de aceea putem cunoaşte care este voia Lui Continuare pag. 2

RUGĂCIUNE
Bunule Doamne Isuse!
Fii binecuvântat pentru toată dragostea
cu care ne întărești și pentru bunătatea
și grija cu care ne aperi.
Te rugăm să păzești în curăție viața
noastră pentru ca nici un păcat sau vină
omenească să nu apese asupra cugetului
nostru și a numelui nostru ca să putem
sta liniștiți numai pentru dragostea Numelui Tău și a credinței Tale. Iar dacă
trebuie să suferim pentru asta, Te rugăm,
fă ca în suferința noastră să fie și curățirea de vreun rău pe care l-am putea avea în noi și cinstea pentru ceea ce avem
în Tine.
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aproape de acest deziderat.
În timp ce politicienii îşi urmează
interesele proprii sau ale cercurilor de
putere şi influenţă din care fac parte,
datoria credincioşilor este să susţină şi să promoveze interesele Împărăţiei lui Dumnezeu.
Evident, diferenţa majoră dintre poporul evreu şi popoarele lumii de astăzi stă
în sistemul de conducere. În timp ce ei
aveau un sistem de guvernare teocratic,
noi avem unul democratic.
Dar această realitate nu schimbă cu nimic felul în care ar trebui să privim noi
lucrurile, având în vedere că deasupra
oricărui sistem omenesc de conducere,
Cel care guvernează peste întregul Univers este Dumnezeu însuşi.
Conştiinţa răscumpărată şi înnoită a
copiilor lui Dumnezeu va şti să facă în
exclusivitate alegerile care îi aduc cinste
şi onoare Numelui Său binecuvântat.

Continuare din pag.1

din Scriptură, în orice privinţă şi în orice
domeniu al vieţii.
Pentru copiii lui Dumnezeu a alege
bine, adică a alege potrivit cu voia lui
Dumnezeu nu este o opţiune, ci o obligaţie. Datoria de a alege bine vine din
autoritatea pe care o are Dumnezeu peste noi şi pe care o recunoaştem în vieţile
noastre, din statutul nostru şi din necesitatea de a promova principiile Domnului în fiecare aspect al lumii în care
trăim.
Dumnezeu nu face rabat de la criteriile
Sale, aşa că în calitate de copii ai Săi
nici noi nu ar trebui să procedăm altfel.
Indiferent pentru ce loc, slujbă sau
funcţie este ales omul acela, din perspectiva lui Dumnezeu ar trebui să primeze caracterul, teama de El, credinţa,
cinstea, corectitudinea şi profesionalismul.
În situaţia în care profilul moral şi
spiritual descris de Cuvânt pare îndepărtat sau chiar utopic, avem obligaţia să
ne îndreptăm spre cei care sunt mai
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O, Doamne Isuse, ai milă de noi, de
toți, cei care mărturisim cu gura credința
și sfânt Numele Tău. Amin.
Simion Mercea

O NOAPTE PREASFINȚITĂ
„De aceea, Domnul însuşi vă va da
un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune
numele Emanuel.” (Isaia 7:14)
Există mai multe versiuni ale apariţiei
acestui imn, dar toate recunosc că a fost
scris în ajunul Crăciunului din 1818 de
către Joseph Mohr. Pentru că se apropia
sărbătoarea Naşterii Domnului, iar orga
bisericii „Sfântul Nicolae" din Obendorf
se defectase, preotul Mohr s-a hotărât să
nu lase ca acest incident să strice bucuria enoriaşilor săi şi să compună un colind care să poată fi cântat fără orgă.
Gândindu-se la suferinţele Măriei şi ale
lui Iosif, care nu au fost primiţi de nici
unul dintre locuitorii Betleemului, şi la
condiţiile umile în care S-a născut Fiul
lui Dumnezeu, Joseph Mohr a scris versurile imnului O noapte preasfinţită, iar
organistul Franz Gruber a compus melodia. Imnul a fost cântat pentru prima
dată în duet de cei doi, în seara de 24 decembrie 1818, fiind acompaniaţi de chitară. Până aici toate mărturiile sunt de
acord, însă, în ceea ce priveşte răspândirea lui în toată lumea, există mai
multe versiuni.
Se spune că muzicianul Karl Mauracher a venit în Obendorf să repare orga şi a auzit povestea imnului. Impresionat de frumuseţea versurilor şi a melodiei, a cerut o copie pe care a dus-o tuturor bisericilor din regiune. Mai târziu,
familia Strasser, care se ocupa cu confecţionarea şi cu vânzarea mănuşilor de
piele, a ajuns în posesia unei copii a imnului şi, cum călătoreau în toată Austria
pentru a vinde mănuşi, îi puneau pe cei
patru copii să cânte imnul pentru a
atrage atenţia clienţilor. În curând, familia Strasser a ajuns să fie cunoscută
mai mult pentru interpretarea imnului

decât pentru afacerea cu mănuşi, aşa că
nimeni nu s-a mirat când a fost chemată
să cânte O noapte preasfinţită chiar în
faţa regelui şi a reginei.
În anul 1883, imnul cunoscut sub numele de Tiroler Volkslied a fost publicat
într-o colecţie de imnuri catolice, adunate din Germania şi din Austria. Un an
mai târziu, familia Rainers din Austria a
plecat în New York, în America, şi au
cântat imnul în Biserica Sfânta Treime
din New York. A durat foarte puţin timp
până când imnul a ajuns în toată America şi de aici în toată lumea.
Biblia spune că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L
iubesc pe Dumnezeu" (Romani 8:28).
Probabil că dacă nu s-ar fi defectat orga
acelei micuţe biserici din Obendorf
chiar în preajma sărbătorii Naşterii
Domnului, acest imn minunat, care a devenit cel mai cunoscut colind din lume,
nu ar fi fost compus niciodată. Într-adevăr, problemele noastre sunt oportunităţile lui Dumnezeu de a-Şi arăta puterea.
Voi cânta doar despre Isus: istorisiri
despre compunerea imnurilor sacre
de Bebe şi Bianca Ciauşu
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