DE CE-MI PIERD UNEORI?
„De ce-mi pierd uneori iubirea
şi-mi plânge inima uscată,
— ori am nevoie iar de sete,
să nu uit apa niciodată?
De ce-mi pierd uneori credinţa
şi zac învins în întristare,
— ori am nevoie de înfrângeri,
să pot să mă ridic mai tare?
De ce-mi pierd uneori seninul
şi plâng cu zarea sfâşiată,
— ori am nevoie de-ntuneric,
să caut lumina mai curată?
De ce-mi laşi uneori prea goală
divina inimii-ncăpere,
— ori am nevoie iar de-o moarte,
să gust mai dulce-o înviere?
De ce cad uneori sub lespezi
de apăsare şi tristeţe,
— ori am nevoie-aşa să-Ţi caut,
mai dulci ale luminii Feţe?

De ce-mi pleci uneori, Isuse,
şi parcă-mi piere viaţa-n mine,
— ori am nevoie să-mi văd astfel,
ce gol şi mort sunt fără Tine?

1. De n-ar fi fost Domnul de partea
noastră – să spună Israel acum! –
2. de n-ar fi fost Domnul de partea
noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
3. ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a
aprins mânia împotriva noastră;
4. ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut
râurile peste sufletul nostru;
5. ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.

6. Binecuvântat să fie Domnul, care nu
ne-a dat pradă dinţilor lor!
7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din
laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi
am scăpat.
8. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.”
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„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în
orice lucru, aduceţi cererile voastre la
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.”
(Filipeni 4:6)

DM
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DIN CUPRINS:

Psalmul 124

PRIVILEGIUL
RELAŢIEI
PERSONALE
Ce lucru minunat este să ştim că ne putem bucura de mijlocirea perfectă a lui
Cristos şi în acest fel avem acces liber şi
direct la tronul de har al Dumnezeului
Atotputernic.
Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în

Locul Preasfânt, (Evrei 10:19)… să ne
apropiem cu o inimă curată, cu credinţă
deplină, cu inimile stropite şi curăţate de
un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă
curată. (Evrei 10:22)
Cine înţelege importanţa acestui măreţ
privilegiu va şti să-l folosească în vederea menţinerii unei legături constante şi
cât mai apropiate cu Domnul.
Accesul direct la Dumnezeu Tatăl prin
Domnul Isus Cristos ne dă posibilitatea
să ne mărturisim păcatele, să ne pocăim,
să ne cerem iertare când greşim, să-i spunem problemele şi să-i cerem ajutorul atunci când avem nevoie.
Se întâmplă de prea multe ori ca
acest privilegiu să fie ne-

glijat şi să nu cunoaştem pe deplin binecuvântarea relaţiei personale cu El.
Într-o lume care trăieşte într-un mod nemaiîntâlnit experienţa lipsei de timp,
chiar şi când comunicăm cu Dumnezeu
o facem într-un fel stângaci şi indirect.
Din cauza absenţei exerciţiului spiritual nu suntem capabili să producem
gânduri şi cuvinte despre Dumnezeu.
Până şi rugăciunile sau meditaţiile îndreptate către Domnul sunt deseori ale
altora şi nu ale noastre. Pe reţelele de
socializare abundă rugăciuni şi ziceri
preluate de la alţi oameni care le-au
folosit în legătura lor cu Dumnezeu.
Cei care le preferă pe acestea în locul
rugăciunilor sau gândurilor personale,
trebuie să ştie că Dumnezeu este mult
mai impresionat de sinceritatea vorbelor
mai degrabă decât de frumuseţea şi valoarea lor stilistică şi literară.
Să nu uităm că vameşul din Pilda
Domnului Isus a folosit în rugăciunea
lui numai câteva cuvinte simple: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul”,
dar spuse dintr-o inimă frântă, acestea
i-au adus iertarea. Lui Dumnezeu îi face
plăcere să ne vadă pe fiecare dintre noi
venind înaintea Sa cu propriile gânduri
şi frământări. Dumnezeu vrea să audă
MESAJ PENTRU TINE
Dacă durerea ta ar ține doar o clipa,
n-ai lupta! Nu ai cunoaște biruința ce
poți s-o ai prin jertfa Mea! S-ar împlini
visele tale dar dorul Meu s-ar spulbera.
N-aș mai putea să fac din tine o perla în
comoara Mea! Deci, mergi prin furtună
gândind la zilele senine știind că cel mai
mare dar este să mă-ntâlnești pe Mine.
Chiar dacă nu găsești răspuns, viața-ți
pare prea nedreaptă, durerea ta e prea
mare și nu găsești alin, chiar dacă ochii
tăi obosiși adorm plini de lacrimi, să-ți
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vocea ta, gândurile tale, plângerile tale, bucuriile tale, necazurile tale, dorinţele tale, mulţumirile şi laudele tale.
Problemele pot fi asemănătoare cu
ale altora, dar situaţiile prin care trecem şi trăirile personale nu sunt niciodată identice.
Cum să aşteptăm răspuns specific, dacă nu-i vorbim Domnului într-un mod
specific şi personal?
Psalmistul a învăţat să se folosească
de privilegiul relaţiei personale cu Dumnezeu şi a priceput că Domnul vrea să-l
audă pe el personal venind înaintea Lui,
tocmai de aceea a spus: „Strig cu glasul
meu către Dumnezeu, strig cu glasul
meu către Dumnezeu, şi El mă va asculta.” (Psalmi 77:1)
Este bine să cunoaştem şi gândurile
sau rugăciunile altora, dar niciodată acestea nu vor putea înlocui rugăciunile,
gândurile, cuvintele, plângerile sau mulţumirile mele aduse înaintea Domnului.
Să ne folosim cu încredere de privilegiul relaţiei personale cu El.

LA REVEDERE SORĂ PREAIUBITĂ, VIORICA TEGLAȘ
Știu că aceste rânduri vin cu întârziere
Cu o vorbire caldă
având în vedere faptul că după imediata ei
Numai de bine tot ce-a spus
plecare, Biserica „Biruința” a sărbătorit
Și repeta adeseori
două nunți, dar am ținut totuși să împărTrei vorbe înțelepte
tășesc câteva gânduri despre o inimă nes„Să nu murmurăm”.
pus de mulțumitoare.
Tot ce primim, tot ce ne dai
Nu putem cunoaște momentul trecerii
Durere, bucurie,
dar ea era întotdeauna pregătită. Avea în
O mângâiere, un suspin,
vistierie cuvinte ziditoare: laudă, mulțuO încercare sau alin
mire și „să nu murmurăm”.
Să lăudăm, să mulțumim
Chiar dacă ultimele ei luni de viață a
Dar murmur să nu fie.
fost greu încercată de suferință, a păstrat
Isuse, Rege drept și sfânt
aceclași zâmbet, curaj, aceeași privire
S-asculte dorința-i vie
blândă, plină de bunătate și duioșie dar
Să-i chemi și pe copiii ei
mai slăbită și mai palidă.
În sfânta-mpărăție.
O soră după chipul Tău
Așa era, Isuse
De o blândețe de nespus

Rodica Pașca

pastor Daniel Chereji

amintești că sunt cu tine chiar și atunci
când spun „AȘTEAPTĂ”, căci ți-am
promis „nicidecum n-am să te las, cu
nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei
13:5). Nădăjduiește în Mine „Căci eu
știu gândurile pe care le am cu privire
la tine, gănduri de pace și nu de nenorocire, ca să-ti dau un viitor și o nădejde” (Ieremia 29:11)
Alexandra Ștef

„Nu tristeţea, ci bucuria onorează pe Dumnezeu în viaţa celor
credincioşi.” Richard Wurmbrand
„Bucură-te că ai un Dumnezeu, care-ţi este Tată! Bucură-te că ai un Mântuitor, care-ţi dă har - Isus Hristos! Bucură-te, gândindu-te că necazurile
sunt şcoala desăvârşirii.” Richard Wurmbrand
„Fericirea omului constă în a fi un caracter asemănator lui Dumnezeu.”
Richard Wurmbrand
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