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IERI ŞI AZI ŞI ÎN VECI
Ştefan Mânzat

Cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu,
pentru oameni
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ANTIDOT PENTRU MANIPULARE

2022

Păstor Viorel Iuga
Pentru că mulţi încearcă manipularea maselor,
vreau să-ți prezint câteva aspecte ce te vor ajuta
să NU fii manipulat:
1. Nu te izola. Rămâi aproape de familie, de prieteni și de Biserică. Unde
este necesar, respectă distanțarea fizică, dar nu te distanța social,
relațional și spiritual. Mai important decât orice altceva, apropie-te de
Dumnezeu. El este Sursa pentru tot ce ai nevoie în aceste vremuri
tulburi.
2. Informează-te bine. Nu te informa doar de la o sursă și în niciun caz
doar de la sistemul secular. Caută opinia specialiștilor și a prietenilor
sinceri. Mai presus de orice, crede Biblia! Adevărurile și principiile ei
sunt valabile și astăzi.
3. Nu abandona. Cei ce ne vor răul sunt perseverenți. Ei vor repeta
aceleași lucruri până vom obosi. Fii perseverent. Întărește-ți încrederea
în Dumnezeu și continuă să rămâi statornic în cele sigure. Să nu le
facem jocul. Să nu obosim înaintea lor.
4. Nu aprecia „favorurile”. Într-o societate democratică, respectarea
drepturilor de către autorități nu este un favor. Când unii vin cu soluții
la problemele create de ei, nu trebuie priviți ca salvatori. Când ți se
redau libertățile restricționate sau furate, nu te considera privilegiat.
5. Nu ceda mintal. Nu accepta gândul că nu are rost. Tot ce facem are
rost. Dacă la un moment dat numărul persoanelor care luptă pentru
respectarea drepturilor este mic, nu înseamnă că luptăm pentru o cauză
pierdută. Istoria ne arată că transformările au venit și printr-un număr
mic, format din persoane sincere, îndrăznețe și perseverente.

Dacă ar fi să spun ce dorință am, mi-ar fi greu să
încorporez totul într-o frază.
I-aș spune lui Dumnezeu :
- Tu, mă cunoști în totul, Doamne. Ai sădit în
mine caracterul Tău. Aș vrea să păstrez pentru
anul ce vine: mila, spiritul de dreptate,
compasiunea pentru cei ce trec prin dificultăți,
curajul răspunderii, puterea de a-mi cere iertare
și de a ierta la rândul meu, bucuria de a dărui, de
a-mi păstra copilăria în suflet, respectul și
recunoștința față de cei ce mi-au întins o mână
sinceră, dragostea față de Dumnezeu și de
semenii mei, să spun adevărul în orice
circumstanță, să nu mă mândresc cu nimic, să
mă bucur cu cei ce se bucură și să plâng cu cei ce
plâng, pentru că sunt cum Tu m-ai creat.
Cam lungă frază! Așa-i?
O să simplific:
Doamne ajută-mă, ca în anul ce vine să rămân
eu însămi, fără mască, așa cum Tu dorești,căci
Doamne, Tu Mă cunoști. (Psalm 139)

6. Nu te lăsa distras. Nu uita de problemele majore. Când alții vor să îți
umple viața și mintea cu ceva minor, dar urgent, sentimental, nu uita de
drepturile ce nu se pot negocia. Drepturile pierdute, indiferent pe ce
motiv, nu pot fi recâștigate ușor.
7. Urmărește evoluția. Unele măsuri în detrimentul populației sunt
luate progresiv. Să nu uităm de unde am plecat și să nu acceptăm tot
felul de scuze. Folosește-ți mintea. Judecă! Manipulatorii apelează mult
la nivelul sentimentelor. Fără a deveni insensibili, să nu abandonăm
gândirea matură și discernământul. Cei care au ,,progresat” cu
pretențiile lor, nu se vor opri. Nebunia și dorința de control a unora nu
are limite.
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Elena Marin Alexe

IERI ŞI AZI ŞI IN VECI
Păstor Ștefan Mânzat,
Prima Biserică Baptistă Română, Melbourne
„Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:44)
„Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8)

Ziua de mâine bineînțeles că reprezintă viitorul. Gândindu-mă la ieri,
azi și mâine, cred că pentru cei mai mulți, ziua de mâine, adică
viitorul, este ziua cea mai iubită. Ziua de mâine este ziua viselor, ziua
speranțelor și a dorințelor. Ne punem speranța că toate lucrurile
bune pe care am dorit să le facem și nu am reușit, le vom face mâine,
adică în viitor. Avem speranța că în viitor se vor rezolva problemele
pe care nu le-am putut rezolva ieri și cu care încă ne mai confruntăm
astăzi. Din această cauză ziua de mâine este ziua speranței și este o zi
iubită.
În versetul pe care l-am citat (Evrei
13:8) sunt amintite trei zile raportate
la Domnul Isus. Acestea sunt zile
simbolice: „ieri, azi și în veci”. „Ieri”
reprezintă trecutul, „azi” reprezintă
prezentul și „în veci”, adică mâine,
reprezintă viitorul.
Ziua de ieri, reprezentând trecutul,
pentru mulți dintre oameni, este Ziua
regretelor. Sunt foarte mulți oameni
nemulțumiți de trecutul lor. Eu, în
anii tinereții, am întrebat un bătrân:
„Ai vrea să-ți mai repeți odată
viața?”. Bătrânul a răspuns: „Nu, dar
dacă aș mai fi o dată tânăr nu aș
repeta viața, altfel aș trăi”. Şi aceasta
este mentalitatea celor mai mulți
dintre noi, ceea ce exprimă
nemulțumirea față de propriul trecut.
Ziua de astăzi, reprezentând
prezentul, este ziua hotărârilor.
Pentru că, în mod normal, astăzi ar
trebui să luăm hotărâri pentru ceea
ce vom face în viitor.
Bineînțeles că cea mai importantă
hotărâre este aceea de a trăi pentru
Domnul, de a-L asculta pe El în fiecare
zi, toată viața noastră. Nu putem lua
o hotărâre mai bună ca acesta: „A trăi
pentru Domnul”.

În mod obișnuit fiecare dintre noi sperăm să facem lucruri importante
pe care nu le-am putut face până acum.
Unii oameni, care au pretenții despre ei înșiși, sunt nemulțumiți că
încă nu au fost apreciați la valoarea lor și speră că în viitor vor fi
prețuiți mai bine.
Mai este un alt motiv pentru care ziua de mâine este iubită: ziua de
mâine ascunde tot ce va fi neplăcut. Niciunul dintre noi nu știm ce
probleme neplăcute vor fi în viitor. Niciunul dintre noi nu știm ce
dureri și ce boli pot veni peste noi. Noi sperăm că nu vor mai fi și de
aceea așteptăm ziua de mâine, așteptăm viitorul ca pe ceva ce
sperăm noi că va fi mai bun. Nimeni nu se gândește la ziua de mâine
că va veni cu posibile falimente.
De ce nu mai doresc oamenii să se mai întoarcă în trecut? De ce
doresc oamenii să meargă cât mai departe în viitor? Şi asta pentru că
Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a ascuns viitorul de noi ca să nu-l
știm. Dacă am ști ce se va întâmpla în viitor, mulți dintre noi am fi
disperați deja acum. Şi pentru ca să nu ne gândim la viitor și să nu
disperăm, Domnul Isus ne-a dat un sfat foarte bun, în predica de pe
munte, sfat rămas și pentru noi: „Nu vă îngrijorați, deci,de ziua de
mâine; [...]. Ajunge zilei necazul ei”. Cândva, un predicator a spus:
„Atunci când ne îngrijim de ziua de mâine este ca și cum am lua necaz
împrumut”.
„Isus Cristos este același ieri și azi și în veci!” Domnul Isus nu a fost
atât de schimbător ca noi, adică să gândească diferit în ceea ce
privește trecutul, prezentul sau viitorul, ci gândirea Lui permanentă a
fost să împlinească voia Tatălui Ceresc.
Domnul Isus Cristos este același, și de aceea să-I mulțumim lui
Dumnezeu pentru trecut, adică pentru ceea ce a fost Domnul Isus
pentru noi, să-I slujim lui Dumnezeu în prezent, prin Domnul Isus
Cristos Mântuitorul, adică prezentul să fie o viață de slujire, și să ne
încredem în El în viitor. Acestea să fie dorințele noastre: mulțumire
pentru trecut, slujire în prezent și încredere în Dumnezeu, prin
Domnul Cristos, în viitor. Amin.
3
Revista Speranța, Australia - Februarie 2022

BOTEZUL DOMNULUI ISUS CRISTOS
Păstor Busuioc Belciu,
Prima Biserică Baptistă, Melbourne
împlinesc.” De aceea îi spune lui Ioan: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să
împlinim tot ceea ce trebuie împlinit.” Ce trebuia împlinit? Voia lui
Dumnezeu! Ceea ce învățăm de aici este să facem exact cum a făcut Ioan la
porunca Domnului: „Să împlinim!”.
Nu toți cei ce știu voia lui Dumnezeu sunt mântuiți, ci numai cei care
împlinesc voia lui Dumnezeu.

Botezul Domnului Isus Cristos este
un eveniment foarte important și-l
menționează toți cei patru
evangheliști. Evanghelistul Matei
spune: „Atunci”, Evanghelistul Marcu
spune: „În vremea aceea”. Ce era
„Vremea aceea”?
Acea vreme a fost o puternică vreme
de trezire spirituală. După 400 de
ani, timp în care Dumnezeu nu a mai
vorbit poporului care-I purta
Numele, a început Dumnezeu să
vorbească prin Ioan Botezătorul.
Este foarte interesant că la această
mare trezire Domnul Isus a ținut să
fie prezent și a venit din Galileea la
Iordan, la Ioan.
Evanghelistul Luca spune: „După ce a
fost botezat tot norodul, a fost
botezat și Isus”. Domnul Isus nu avea
nevoie să fie botezat. Însuși Ioan,
când Îl vede, știind cine este Domnul
Isus, de unde vine și ce trimitere are,
Îl întreabă: „Eu [...] am trebuință să
fiu botezat de Tine, și Tu vii la
mine?...”. Domnul Isus
S-a smerit și a răspuns: „Lasă-Mă [...]
să împlinim tot ce trebuie împlinit”.
Aș vrea să învățăm de aici, în primul
rând, că un adevărat credincios al lui
Dumnezeu, când aude de o lucrare a
Duhului Sfânt, el totdeauna vrea să
facă parte din această lucrare.
Domnul Isus se smerește sub mâinile
lui Ioan, să fie botezat. Să învățăm de
la Domnul smerenia Lui, ascultarea
de Tatăl Ceresc. În predica de pe
Munte, Domnul Isus spunea: „Să nu
credeţi că am venit să stric Legea sau
Proorocii; am venit nu să stric, ci să

Uitându-ne la botezul Domnului Isus Cristos, un prim lucru pe care să-l
vedem este dorința Domnului de a împlini voia Tatălui Ceresc. Credeți că a
putut Tata să tacă atunci când a văzut lucrul acesta? Dumnezeu a declarat
din Ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată
plăcerea Mea!”. Şi care a fost voia Tatălui?
Noi, când venim la botez mărturisim că am fost păcătoși, că am privit la
crucea Domnului Isus, am crezut în jertfa Domnului, am fost curățiți, am
fost spălați și vrem să intrăm în legământ cu Domnul. Noi mărturisim că am
fost păcătoși, dar Domnul Isus, neavând niciun păcat, totuși S-a botezat. De
ce S-a botezat? Dacă putem spune că la cruce Domnul Isus murea pentru
toți păcătoșii, putem spune că Domnul Isus Cristos, prin botez, S-a făcut
una cu păcătoșii. Cum am putea să-I mulțumim pentru aceasta? Venirea
Domnului la Iordan a fost ca El să se facă asemenea nouă, pentru ca noi să
fim asemenea Lui. Slăvit să fie Numele Domnului.
S-au întâmplat câteva lucruri frumoase acolo, la Iordan, de la care avem de
învățat. Când a ieșit din apă, Domnul Isus S-a rugat. Evanghelistul Luca
spune: „...pe când Se ruga s-a deschis cerul, și Duhul Sfânt S-a pogorât
peste El în chip trupesc, ca un porumbel”. De aici eu pot face afirmația,
conform Scripturii, că nimeni nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, sau n-a fost
umplut cu Duhul Sfânt fără rugăciune. Nouă ni se cere („Fiți plini de Duh!”)
să căutăm plinătatea Duhului Sfânt. Nu putem fără ea. Desăvârșirea
noastră după chipul Domnului Isus nu se poate face decât numai prin ceea
ce face Dumnezeu, prin ceea ce face Duhul Sfânt.
Cu ocazia botezului Domnului Isus Cristos s-au deschis cerurile. Mai târziu
Domnul îi spune lui Natanael: „Veți vedea cerul deschis”. Toți acei care
caută să facă voia lui Dumnezeu au cer deschis deasupra lor. Într-o lume
întunecată și disperată, noi să-I mulțumim Domnului că avem deasupra
noastră un cer deschis, un cer senin.
Botezul Domnului a fost un act simbolic de consacrare. Domnul Isus a venit
ca să fie Mare Preot pentru noi, care, nu numai să facă slujbe, dar să Se
aducă și ca jertfă. Pentru Marii preoți, când erau puși în slujbă, se făcea un
ceremonial special. Amintesc în treacăt despre acest ceremonial descris în
Levetic 8:5,6,12,23,24. Atunci când Aaron și fiii lui au fost consacrați în
slujba de preoți, Moise i-a spălat cu apă. Domnul Isus și-a început misiunea
prin scufundare în apă, aceasta fiind o parte din ceremonialul de
consacrare al Domnului Isus Cristos. Un alt lucru care s-a întâmplat cu
Aaron a fost ungerea cu undelemn pentru sfințire. Undelemnul acesta
simboliza Duhul lui Dumnezeu. Şi Domnul Isus Cristos, după ce a fost
botezat, a ieșit din apă și, în timp ce se ruga, S-a coborât Duhul Sfânt peste
El.
Apoi vedem în Levitic cum Moise, după ce a înjunghiat berbecul, a luat din
sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte, pe degetul cel mare al
mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul drept al lui Aaron și al
fiilor lui. În Luca 12:50 Domnul Isus spune: „Am un botez cu care trebuie să
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fiu Botezat și cât de mult doresc să
se îndeplinească!”. Mai era ceva
pentru consacrarea Domnului Isus
Cristos: ungerea cu sânge.
Această lucrare s-a îndeplinit la
cruce.

Isus a vrut să intre în lumea noastră ca să poată să facă ispășire pentru noi.
Iar noi, la rândul nostru, prin botez, am intrat împreună cu Domnul Isus în
moarte și trebuie să înviem la o viață nouă. Toți cei care ați trecut prin
botez, ați rămas în botez? Ați murit voi împreună cu Cristos? Vorbind
despre lucrul acesta în Epistola către Coloseni 3:1-4, apostolul Pavel spune:
„Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus,
unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu
la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu
Cristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi
arăta şi voi împreună cu El în slavă”.
Suntem ascunși în Cristos. Nu mai avem drepturi, suntem batjocoriți de
lumea aceasta, dar noi suntem ascunși în Cristos, ne gândim la lucrurile de
sus. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Amin.

Toate acestea Domnul Isus Cristos
le-a făcut pentru noi, slăvit să fie
Numele Lui. Iar noi să-I fim
recunoscători. Când Domnul a intrat
în apă, a intrat ca un păcătos, s-a
făcut una cu mine și cu tine. Domnul

Căutând printre gânduri

Sunt zile când timpul se-oprește în loc,
Căutând printre gânduri, serios sau în joc,
Aș vrea să mai spun câte-o vorbă, ceva,
Dar nu sunt cuvinte şi starea e rea.
Mă cern ca și ploaia să văd de-s greșit
Sau ceva din mine, cumva, a murit.
Cuvântul Îl caut, citesc, meditez
Şi plouă cu lacrimi, și-n noapte veghez.
Veghez şi în ziuă, mai mult, mai profund,
Să nu fug de Domnul, să nu mă ascund,
Ascult glasul zării, fiorul ascuns,
De Duhul Iubirii mă las mai pătruns.
E-atâta durere în lume, dar știu
Că Domnul veghează din Ceruri, e viu,
Prin valea de plângeri nu este ușor,
Dar Tu, Elohim, îmi dai aripi să zbor.
Și văd cât de simplu rezolvi tot ce-i greu,
Tu ești „Cel ce Ești”, Creator, Dumnezeu.
De-n mine cuvintele mor, dă-mi Cuvânt
Să pot să spun lumii de Domnul Preasfânt.
De Duhul ce mustră, îndrumă, învață,
Credința ce dă speranță în viață,
De harul primit, de Golgota, de tot
Prin care-I slăvit Domnul meu Savaot.
Sunt zile când Duhu-mi vorbește duios
Şi sufletu-mi se face mai armonios...
Atunci, El revarsă iubirea de sus,
Căci este preaplinul din Domnul Isus!

Mai singur şi mai aspru

Mai singur şi mai aspru e drumul tău mereu,
sărmane suflet care mergi fără Dumnezeu.
Mai grea şi mai amară e sarcina ce-o sui
spre clipa de la care în veci iertare nu-i.
Mai rece-ţi vine spaima mereu din cimitir
cu coasa ce-o să-ţi taie şi-al vieţii tale fir;
– dar unde-ţi este gândul cu care să socoţi:
viaţa-i pentru nimeni,
dar moartea-i pentru toţi...
Mai apăsat ţi-e duhul cu orişice păcat,
vuieşte-n casa veche un vânt înspăimântat,
s-apropie furtuna cu-a morţii braţe reci;
– nu râde! Când va-ncepe,
n-ai să mai râzi în veci...
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Păstor Dorel Brîndaș, Biserica Baptistă Harul, Melbourne
„Domnul a dat, și Domnul a luat, binecuvântat să fie Numele Domnului!”. (Iov 1:21)

înseamnă a sta sub autoritatea lui Dumnezeu. Când realizăm măreția lui
Dumnezeu, că tot ce este în lumea aceasta a fost făcut de Dumnezeu, prin El
și pentru El sunt toate lucrurile, când realizezi că El are puterea absolută în
Univers, când realizezi cine este Dumnezeu, atunci cu bucurie ești gata să stai
sub autoritatea Lui și să depinzi de El. Deci, a depinde de Dumnezeu
înseamnă a fi legat de Dumnezeu și a sta sub autoritatea Lui.

Anul în care am intrat este un an nou, un
drum nou pe care nu am pășit încă, un
drum în care cu siguranță că vor fi lucruri
nemaiîntâlnite. Anul 2021 a fost un an
care a rămas scris în istorie, a fost pentru
mulți un an presărat cu lacrimi și
eventual un an cu multe vise
neîmplinite. Am dorit să facem așa de
multe lucruri, dar am realizat că
împlinirea lor n-a depins de noi, ci a
depins de alții. Anul 2022 este un tărâm
necunoscut. Acest an este ca o carte pe
care o primești cadou. Cartea aceasta anul acesta - l-am primit cadou de la
Dumnezeu, dar nu alții scriu, ci fiecare
dintre noi scriem filă cu filă, zi cu zi. La
începutul acestui an, al acestei cărți, ca o
prefață am scris rugăciunea mea către
Dumnezeu și dorința mea ca acest an să
fie un an de îndurare. Un an în care
Dumnezeu să mai lucreze la caracterele
noastre, un an în care Dumnezeu să mai
aibă îndurare de copiii noștri, de
prietenii noștri, de cunoscuții noștri, de
Biserica noastră. Să fie un an în care să
ne încredem în Dumnezeu, indiferent
prin ce vom trece.
Dorința mea este ca anul acesta, dacă
Domnul nu va veni, anul acesta care ne
stă înainte, să depindem în totalitate de
Dumnezeu. Când eram copii nu purtam
grijă de nimic, eram dependenți de
părinții noștri. Acum, ca și copii ai lui
Dumnezeu, depindem de El, de Tatăl
nostru. Ce înseamnă această
dependență? A depinde de Dumnezeu
înseamnă a fi legat de Dumnezeu,

Biblia este plină de oameni care au rămas în istorie prin simplul fapt că L-au
ascultat pe Dumnezeu și au depins de El. Să-l luăm de exemplu pe Daniel,
care a depins de Dumnezeu în toate situațiile vieții, chiar și când a ajuns în
groapa cu lei. Interesant este că Darius, împăratul din vremea aceea, știa în
Cine se încrede Daniel, de aceea, dimineața el a alergat spre groapa cu lei și
din depărtare a strigat: „Daniele, a reușit Dumnezeul tău să te salveze?”. La
care Daniel a răspuns: „Da, a reușit. Dumnezeu a închis gura leilor!”. Daniel a
știut în Cine își pune încrederea. Atunci când te încrezi în Dumnezeu nu te
mai îngrijorezi de viața ta, nici chiar de mersul lumii acesteia, și asta pentru
că la vremea hotărâtă Dumnezeu va duce la îndeplinire promisiunile Sale.
Faptul că știm că Dumnezeu este în controlul Universului, faptul că știm că,
indiferent ce am face, nu putem schimba nimic, ne convinge că este bine să
depindem de Dumnezeu.
Un alt personaj biblic care a depins de Dumnezeu este Iov. Scriptura spune că
el a fost unul dintre cei mai credincioși oameni de pe fața Pământului, care
și-a pus încrederea în Dumnezeu. Şi după ce Dumnezeu l-a binecuvântat cu
bogăție, cu o familie numeroasă, frumoasă, într-o zi Dumnezeu i-a luat tot.
I-a luat copiii, i-a luat bogățiile și, în cele din urmă, Iov a ajuns pe o grămadă
de gunoi, lipsit de tot ceea ce a avut cândva.
Majoritatea oamenilor din lumea noastră, care sunt într-o situație
asemănătoare cu a lui Iov, oameni care-și pierd casele, banii, își pierd pe cei
dragi din familia lor, mulți dintre acești oameni intră în depresie. Ei ajung
disperați, dependenți de alcool, dependenți de droguri. Dar Iov, după ce își
pierde tot ce a avut, spune: „Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să
fie Numele Domnului!”. De aici înțelegem clar că Iov a ajuns să fie dependent
de Dumnezeu. Este ca și cum ar fi spus: „Doamne, sunt la mâna Ta, sunt
dependent de Tine, eu accept tot ceea ce vrei Tu să faci cu mine”. Iov mai
spune: „Doamne, știu că Tu poți totul, că nimic nu poate să stea împotriva
voii Tale”. (Iov 42:2) Iov este conștient că lucrul cel mai bun pe care îl are
omul de făcut este să depindă de Dumnezeu.
Dragi frați, surori și prieteni, urarea mea pentru anul care abia a început este
să fie un an în care să depindem în totalitate de Dumnezeu. Ca să depindem
de Dumnezeu trebuie să se întâmple câteva lucruri, sunt câteva condiții.
Nu pot spune că depind de Dumnezeu, dar în realitate fac numai ceea ce
vreau eu, chiar să Îl neglijez pe Dumnezeu. Primul lucru care trebuie să se
întâmple este ca Dumnezeu să crească și eu să mă micșorez. Un alt lucru
foarte important pe care trebuie să-l fac este să-mi răstignesc firea
pământească în fiecare zi. Avem gânduri care ne vin în minte, vorbe care le
spunem și nu sunt plăcute lui Dumnezeu și nici oamenilor, și când realizez
asta mă întorc la Dumnezeu, îmi cer iertare, îmi răstignesc firea mea, și
numai așa pot fi dependent de Dumnezeu.
Apoi, ca să depind de Dumnezeu trebuie să mă încred în El. Dacă aud clar
vocea lui Dumnezeu și dacă Scriptura îmi vorbește, iar eu stau nepăsător, nu
pot spune că eu mă încred în Dumnezeu.
(Continuare la pag. 14)
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un dar de la Dumnezeu
Ioan Ciobotă, RVE Timișoara

„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii;
nu în curvii şi în fapte de ruşine.” (Romani 13:13)

M

Mi-a atras atenția un titlu de pe un site, în care o
cântăreață spunea: „Nu mi-e rușine”.
O cântăreață care schimbă bărbații destul de des,
care a distrus familii, ea fiind chiar crescută în
Biserică. Spunea: „Nu mi-e rușine de ceea ce fac, nu
am făcut rău în mod intenționat”.
Atunci când îți pierzi darul rușinii - iar rușinea, faptul
de a avea rușine, eu cred că este un dar de la
Dumnezeu - deci atunci când nu mai ai rușine, ești
un cadavru gol în interior, ești ca un obiect de
porțelan, care nu are nimic în interior, ești mort în
interior.
Știu că persoanele care suferă de lepră își pierd
simțul durerii. Nu mai simt nicio durere.
Dacă se înțeapă cu un ac, nu simt durere, sau se taie
cu un cuțit sau se ard la o flacără, nu simt durere.
Durerea - acest sistem, pus de Dumnezeu să ne
atenționeze în fața unui pericol de moarte, dispare
în cazul leprei.
La fel este și atunci când din punct de vedere moral
spui: „Nu mi-e rușine de ceea ce fac”.
Ce spune Biblia despre rușine?
În Geneza capitolul 2:25 scrie:
„Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era
ruşine”.
Erau goi în fața lui Dumnezeu și nu le era rușine
pentru că aveau o relație perfectă cu Dumnezeu.
Psalmul 104 scrie despre Dumnezeu:
„Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta”.
Nu știu, poate și Adam și Eva erau înveliți în lumină,
dar ideea era că aveau o relație excelentă cu
Domnul. Însă după ce ei păcătuiesc, se ascund
printre pomii din grădină de fața lui Dumnezeu. Ei se

întâlneau în fiecare zi cu Dumnezeu, dar păcatul a
făcut să le fie rușine. Când Dumnezeu îl întreabă pe
Adam unde este, el răspunde: „Ţi-am auzit glasul în
grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol şi
m-am ascuns”. (Geneza 3:10)
E ca și cum Adam ar spune: „Am realizat faptul că
sunt gol, sentimentul acesta de rușine mi-a
descoperit că: Doamne, prezența Ta, focul Duhului
Tău Cel Sfânt a plecat din mine, sunt un cadavru
umblător”.
În Proverbe, capitolul 30:20, scrie: „Tot aşa este şi
calea femeii preacurve: ea mănâncă şi se şterge la
gură, şi apoi zice: ,,N-am făcut nimic rău”.
Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 13:13:
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în
beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine”.
Doamne, Îți mulțumesc pentru darul rușinii !
Doamne, dă-ne înțelepciune ca atunci când
păcătuim, când se rupe relația între noi și Tine, să
avem discernământul să venim cu pocăință înaintea
Ta, să ne cerem iertare pentru ceea ce am făcut.
Să nu spun: „Nu mi-e rușine!”, ci să vin înaintea lui
Dumnezeu cu pocăință și cu umilință, să refac relația
cu Dumnezeu și să nu mai repet ceea ce am făcut.
Să știți că rușinea este un dar, și atunci când spui
„Nu mi-e rușine” de niște fapte evidente împotriva
lui Dumnezeu, înseamnă că ai devenit gol pe interior,
așa cum erau Adam și Eva atunci când au păcătuit
împotriva lui Dumnezeu. Devii un cadavru umblător.
Doamne, dă-ne darul rușinii, dar ajută-ne să nu
păcătuim împotriva Ta.

Fratele Ioan Ciobotă, de la postul de radio Vocea Evangheliei Timişoara,
a înregistrat audio toată Biblia.
Se poate găsi pe Youtube sau pe Google dacă tastați:
„Biblia audio lectura Ioan Ciobota”.
7
Revista Speranța, Australia - Februarie 2022

Nu număra când holda-ți semeni
Din boabe câte-arunci în vânt,
Nici nu privi câți râd la garduri.
Tu ieși și seamănă oricând.
Şi când zidești un zid la casă,
Nu te opri până nu-i gata.
Zidește chiar dacă-i spre seară.
Stăpânul îți aduce plata.

Examenul
Marin Bedreag
Viața e-o călătorie în care, vrei ori nu vrei,
Ai de dat câte-un examen, poate-l iei, poate nu-l iei.
Şi, ca orice om din lume, am pornit la drum și eu
Făr-a ști că-n viață unii au parte de-amar și greu.
De examene, prin școală, m-am ferit toți anii mei,
Însă viața nu te-ntreabă: „vrei examen, ori nu vrei?”.
Mai târziu, ca orice tânăr, roz era tot ce vedeam,
Ce-mi era pus de o parte nici măcar habar n-aveam.
Vai, câtă nechibzuință să judeci ce nu cunoști...
Am făcut și eu aceasta, e ușor ca să împroști.
Dar, m-aștepta un examen, și ce dureros era.
„Acum judecă pe altul” - o voce îmi tot spunea.
Am căzut, mai rău ca Petru, examenul dureros.
Mulți vedeau un sfânt în mine, eu eram un păcătos.
Dar m-a ridicat Străinul. O, ce bine-i cu Isus!
Când speranță nu-i în viață, tu ai ajutor de sus.
Examene au fost multe pe cărarea vieții mele,
Unele au fost ușoare, altele au fost mai grele.
Unele le-am luat cu brio, dar la altele-am căzut...
Ştiu perfect cum este Isus, am să fiu acolo, sus.
Până-atunci, cum spunea Pavel, alerg, uit ce e în urmă,
Şi privesc tot înainte la Domnul, care mă cheamă.
Înainte-i țara scumpă, cea dincolo de mormânt,
Iar un lucru-i foarte sigur, viața-i scurtă pe pământ.
Dar finalul de examen îl vom da când vom pleca,
Dacă stăm lipiți de Domnul în mod sigur îl vom lua.
Dacă până-atunci, creștine, porți vreo rană, ori vreun cui,
Nu uita, El știe totul, stai smerit sub mâna Lui.

Şi nu uita că cei ce rabdă
Şi seamănă chiar asupriți
Vor fi la secerișul mare,
Cei mai bogați și fericiți.
Şi cum, în zidul de la casă,
N-ajunge doar o cărămidă,
Şi nu-i de-ajuns un bob să semeni
În holda cea cu pălămidă.
Cinci mii de cărămizi și pietre
Clădite cu sudoarea ta
Se-așază una peste alta
Ca zidul, întărit, să stea.
Şi mii de boabe aruncate
În brazdele adânci și sfinte
Fac lanurile legănate
Şi coapte-n arșița fierbinte.
Nici tu nu da-napoi când Domnul
Îți cere jertfa pe altar;
Căci cei bogați vor sta afară,
Dar cei ce plâng avea-vor har.
Şi nu uita că-Împărăția
E chiar în mine și în tine,
Şi zidul ei se construiește
Din cărămidă arsă bine.
........
Şi când te rogi parcă zadarnic,
Când ochii-n lacrimi ți-i închizi,
Nu dispera, căci rugăciunea
Îți cere mii de cărămizi.
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UN MESAJ PENTRU TINE

(Cartea Apocalipsa - explicată simplu!)

continuare

CELE ŞAPTE SCRISORI - Apocalipsa cap. 2,3 - BISERICA DIN SARDES
Păstor Teofil Ciortuz, Prima Biserică Baptistă, Melbourne
Şi de data aceasta, și Bisericii din Sardes Domnul Isus Cristos îi cere pocăință. Pocăința este
soluția lui Dumnezeu de aducere la viață a unei Biserici moarte, sau pe moarte. Aici este
vorba despre credincioși. Dacă un credincios este pe moarte, abia mai pâlpâie viața în el,
sau dacă a murit spiritual, întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință este soluția lui Dumnezeu
pentru revigorarea unui credincios sau a unei Biserici care se află într-o astfel de stare. Ca
să se întoarcă la viață trebuie să aibă suflarea aceea din Dumnezeu care duce la pocăință.
Iată ce zice Domnul Isus Cristos unei astfel de Biserici,
în cartea Apocalipsa, capitolul 3:1-6:

Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti
mort.
Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte,
căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea
Dumnezeului Meu.
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi
pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu
vei şti în care ceas voi veni peste tine.
Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit
hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în
alb, fiindcă sunt vrednici.

Din nou apare cuvântul important: știu. Domnul știe ce facem,
știe faptele Bisericii, știe faptele credincioșilor. Dar ceea ce
urmează este categoric și cutremurător: Renumele tău, ceea ce
se aude despre tine este că trăiești. În lumea creștină se știa
despre Biserica din Sardes că este vie, Domnul Isus știe altceva:
„ești mort!”. Veghează, dar... și pocăiește-te. Din nou Domnul
îndeamnă la pocăință, cuvânt care pentru vecinii noștri, din
copilăria noastră, de acum 50 de ani, din timpul comunist, era o
batjocură. Ni se spunea pocniți sau păcăliți, și alte astfel de
cuvinte de batjocură. Dar Domnul Isus nu face jocuri de
cuvinte, ci ne dă la toți soluția de înviere din moarte spirituală:
pocăința.
Bisericii din Sardes Domnul îi spune: „Ești mort!”, dar „...totuși
am în tine câteva nume care nu și-au mânjit hainele”; este o
Biserică pestriță...

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i
voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea
îngerilor Lui.

Privind la contextul în care suntem, la lumea occidentală,
creștinismul merge la vale cu repeziciune. Dar există locuri în
lumea aceasta, mai ales în zone de persecuție, în care
creștinismul crește, în care apar în fiecare zi Biserici pline de
fervoare, fierbinți. Aceasta se întâmplă mai ales în lumea
hispanică, în America de Sud, în China. Acolo unde este
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.
persecuție, Biserica crește. Dar din punctul nostru de vedere, în
lumea occidentală creștinismul nostru este pe moarte. Observăm oameni mari, pe care lumea i-a admirat ani de zile, cum
unul după altul se leapădă de credință. Pur și simplu au murit din punct de vedere al credinței lor. Chiar se laudă cu lucrul
acesta, declarând că ei au părăsit credință. Ce soluție este pentru ei?
Oricum, lumea noastră occidentală este foarte relaxată în privința creștinismului activ, pentru că, pentru majoritatea
oamenilor, a fi creștin înseamnă să vii o dată pe lună la Biserică. Dar și din acest creștinism așa de plin de... „lehamite” sunt
2,7 milioane de creștini anonimi, care în fiecare an își părăsesc credința. Ei intră într-un con de umbră, de inactivitate, care
duce la moarte.
În fiecare zi apar 1000 de Biserici pe întreg pământul, și în fiecare zi dispar 4000 de Biserici. La începutul anilor 1900 erau 27
de Biserici la 100 000 de locuitori. Acum sunt numai 10 Biserici la 100 000 de locuitori. Creștinismul nostru occidental este
atins de agonia aceasta a unui om care așteaptă să moară. Care este soluția?
Ed Stetzer, profesor la Wheaton College, spunea: „Unele Biserici mor, altele ar trebui să moară”. Foarte interesant, dar,
într-adevăr, anumite grupări de credincioși, de oameni care spun că sunt Biserică, dar sunt doar un club unde se adună, mai
bine ar muri. Pe de o parte un lucru benefic este că la recensământ apare o rubrica: „fără religie”. Ce folos să se declare
cineva că este baptist, penticostal sau catolic, ortodox, copt, sau cine mai știe ce, dacă nu este? Care este soluția?
Soluția lui Dumnezeu este pocăința. Dacă simți în viața ta fiorul acela de moarte, răceala morții, când te cuprinde moleșeala,
somnul dinaintea morții, când limba îți este tot mai grea, nu se mai înțelege ceea ce spui, când ochii îți devin sticloși, să știi că
se apropie moartea. Dacă simți așa ceva din punct de vedere spiritual, (dacă simți, că s-ar putea să nu mai poți simți), soluția
lui Dumnezeu este pocăința. Pocăiește-te! Domnul Isus spune: „Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu
vei şti în care ceas voi veni peste tine”. Marea noastră soluție în problema pandemică a creștinismului occidental este
pocăința. Asta este ceea ce ne trebuie. Dacă vrem să păstrăm viață din Dumnezeu, să fim așa cum dorește El să fim: îmbrăcați
în haine albe, biruitori, cu numele scris în cartea vieții. Dacă vrem ca Domnul Isus să mărturisească numele nostru înaintea lui
Dumnezeu și a îngerilor Lui, există o singură soluție: pocăința!
(va continua)
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MORCOVI ŞI APĂ RECE
(Fragmente din cartea „Taxi”, de Constantin Oprănescu

.....................
Într-o seară am organizat rugăciunea în casa
păstorului. L-am invitat şi pe păstorul Ray Gena. Era
un om neobişnuit, semăna cu Moise din Scriptură.
Ars de soare la faţă, cu o barbă albă până la brâu. Să
fi avut sub 70 de ani, sănătos şi robust, totuşi cu
trăsături delicate. Soţia lui, Sheryl, o fiinţă
încântătoare. Îi cunoscusem la noi în Biserică cu
câtva timp în urmă. Ne-au povestit cum au ajuns ei
să-L cunoască pe Dumnezeu. Este o mărturie foarte
interesantă. Uite cum a fost:
Cu ani în urmă, pe vremea când lor nu le era frică de
Dumnezeu şi trăiau cum voiau ei, lăfăindu-se în
belşug şi în păcate, Sheryl, soţia lui Ray, se
îmbolnăveşte, cade la pat şi rămâne paralizată timp
de doi ani. Se hrănea mai mult cu medicamente.
Acum intervine un grup de creştini. Ea îi acceptă, el îi
urăşte, fiind de altfel implicat în ocultism. Cuvântul
Domnului îi vorbeşte lui Sheryl într-o noapte în vis:
- Du-te la fermă. Să nu iei medicamente timp
de trei zile şi a treia zi te voi vindeca.
Ea crede, şi îl convinge pe Ray să plece împreună
într-un mic concediu la o fermă ce o aveau peste
dealuri. Sheryl pleacă fără medicamente şi... bătălia
începe. Era o luptă a credinţei. Prima zi a fost mai
uşor căci lucrau în corpul ei medicamentele din ziua
precedentă. Dar a doua zi a fost îngrozitoare,
durerile erau aproape insuportabile, şi a treia zi la
fel, dar spre seară, pe când era singură în casă, s-a
ridicat din pat şi sprijinindu-se de perete a ajuns
până la uşă. A deschis uşa. În lumina gălbuie a
soarelui ce apunea, l-a văzut în curte pe Ray,
îngrijind de cai. A văzut-o şi el şi a alergat spre ea.
Minunea era desăvârşită. În câteva zile Sheryl a fost
înapoi la serviciul pe care îl lăsase cu doi ani în urmă.
Ray tot n-a crezut în Domnul, s-a afundat şi mai mult
în practici satanice, chemând duhurile celor morţi.
Până într-o zi când, în curtea casei lor din Subiaco, în
timp ce lucra ceva prin grădină, Ray a ridicat ochii în
sus. A avut o vedenie. Pe cer, înşiruiţi unul lângă
altul, mai mulţi copii negri îl priveau. Atunci a înţeles
chemarea Domnului. A fost botezat împreună cu
soţia lui, a abandonat un servici bun de director în
minister, a terminat Colegiul Biblic devenind păstor,
şi a luat calea... Africii, drum lung, prin praf şi secetă.
Şi-a dedicat viaţa misiunii de evanghelizare şi
ajutorare a oamenilor săraci de pe continentul
negru. Multe ne-au povestit aceşti oameni minunaţi,
cum Dumnezeu a lucrat prin mâinile lor vindecări,

eliberări de duhuri rele, precum şi slujbe de educare
şi îngrijire a orfanilor sau consolarea celor căzuţi în
depresie.
Pe aceşti doi oameni ai lui Dumnezeu i-am chemat în
casa păstorului să se roage cu noi, pentru noi, mai
mult, să se roage pentru Vlaicu şi Ileana să scape de
tutun şi de alcool. Rugăciunea a fost specială pentru
că au fost aceşti oameni speciali între noi. Ray a
încheiat:
- Pentru tine, Vlaicu, şi pentru tine, Ileana,
Domnul Îşi va împlini promisiunea şi vă va da ceea ce
aţi cerut: duhul rău al tutunului şi cel al băuturii se va
îndepărta de la voi. A urmat ceea ce pentru mine a
fost ca o bombă:
- Acum... voi ce aveţi de făcut este să beţi
multă apă şi să mâncaţi mulţi morcovi. Toată ziua să
mâncaţi morcovi, şi să beţi apă. O.K ?
- O.K, au răspuns ei învioraţi şi încurajaţi.
Cu greu mi-am ascuns un zâmbet atunci, dar acum,
când scriu aceste rânduri râd cu poftă. Păstorul Ray
era psiholog profesionist. El ştia ceea ce eu am
înţeles după mai mulţi ani de experienţă cu
Dumnezeu, şi anume că unui om slab în credinţă, pe
lângă suportul spiritual trebuie să-i dai ceva material,
vizibil, în cazul de faţă morcovi şi apă rece.
Când au părăsit casa păstorului, curajul s-a dus.
Amândoi şi-au aprins câte o ţigară. Vlaicu a râs:
- Parcă este mai bună acum după toată
rugăciunea asta miraculoasă!
Şi au râs amândoi, dar Dumnezeu nu râdea cu ei. În
dimineaţa următoare, când a pus ţigara în gură,
Vlaicu a simţit o repulsie, o greaţă și a aruncat-o
imediat. Asta a fost ultima. Ileana a râs iar, dar mă
sună peste câteva zile:
- Costică, nu ştiu ce am că mi s-a umflat gâtul
şi abia mai respir, mi-e foarte rău, roagă-te pentru
mine.
- Cum stai cu tutunul, surioară? mă interesez
eu.
- Tu n-auzi că abia mai suflu? N-am pus
ţigara în gură de ieri, sunt bolnavă...
- Slavă Domnului, n-ai nimic surioară,
Dumnezeu te iubeşte, totul lucrează spre bine...
- Ce bine, Costică, ce bine?! De două zile nu
mănânc decât morcovi ca iepurii şi beau apă ca o
raţă, nu e bine de loc...
Dar aici a fost degetul lui Dumnezeu, Ileana nu a mai
fumat până în ziua de astăzi.
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ȚARA DE SUD A DUHULUI SFÂNT
„Cerurile, pământul, apele cu toate făpturile lor
și toți cei prezenți aici să fie martori că eu, căpitanul
Pedro Fernandez de Quiros, în numele lui Isus Cristos,
arborez această emblemă a Sfintei Cruci
pe care Isus Cristos a fost răstignit și pe care El și-a
dat viața pentru răscumpărarea întregii rase
umane...

DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA
Se împlinesc 163 de ani de la unificarea vechilor principate,
Moldova și Țara Românească. Este un moment aniversar, un
moment de sărbătoare pentru ceea ce a reprezentat timp de
secole, idealul tuturor românilor şi anume: UNIREA.
Deşi nedrept spus „Mica Unire”, actul istoric din luna
ianuarie a anului 1859, unul din cele mai valoroase momente
de solidaritate ale naţiunii noastre, a constituit premisa
României Mari, a României moderne.
Atunci, într-un entuziasm greu de descris, naţiunea română a
pornit să construiască o nouă ţară care se dorea mai bună și
mai frumoasă, dar, mai ales, o ţară a tuturor.
Omul chemat să îndeplinească marile speranţe şi să
clădească o ţară nouă a fost Alexandru Ioan Cuza. Principele
a înţeles că o naţiune este reprezentată de întregul popor, de
cei bogaţi şi cei săraci deopotrivă, iar România le aparţine
tuturor.
Un rol important în acest sens l-a avut Biserica din Moldova.
Mitropolitul Sofronie a spus:
„ Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul
Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea!.
(Psalm 117, 24)
Au trecut sute de ani, iubiții mei compatrioți, de când
Moldova pierduse dreptul său de a-și alege pe domnul
stăpânitor. Acum, când mila lui Dumnezeu s-a pogorât peste
țara aceasta ca ploaia pe pământ, am câștigat iarăși
drepturile noastre”.

În această zi de Rusalii, 14 mai 1606, eu iau
stăpânire pe toată această parte a Sudului până la
pol, in numele lui Dumnezeu...
Acest pământ de acum înainte se va numi
ȚARA DE SUD A DUHULUI SFÂNT pentru totdeauna.
Tuturor băștinașilor, din toate ținuturile menționate,
li se va predica Evanghelia Sfântă cu râvnă și
dăruire.”
Aceste cuvinte de mai sus sunt rugăciunea unui
navigator portughez, care a făcut parte din
expedițiile spaniole în Oceanul Pacific. Rugăciunea
aceasta, invocând Duhul Sfânt, a căpitanului Pedro
Fernandez de Quiros, cu atâta timp în urmă, este
acum, mai mult ca niciodată, demnă de reamintit
pentru o națiune în criză, construită pe temelii
iudeo-creștine - Australia, țara pe care noi o iubim și
o numim țara noastră.
Haideți, ca și căpitanul Pedro Fernandez de Quiros,
să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domului
Isus și prin Duhul Sfânt, în acest moment când acest
virus pandemic a adus atât de multă suferință și
moarte în întreaga lume. Fie ca aceste cuvinte:
„Vino, Duh Sfânt, și înnoiește fața pământului”, să
devină rugăciunea noastră.

După numărarea voturilor și aflarea rezultatului, bucuria
celor din sală, pentru alegerea în unanimitate a lui Cuza, s-a
răspândit curând în tot orașul, în sunetul clopotelor tuturor
Bisericilor din Iași. Ea s-a generalizat la 24 ianuarie 1859,
când s-a împlinit ceea ce așteptau românii de veacuri:
UNIREA MOLDOVEI ȘI A ȚĂRII ROMÂNEȘTI.
https://doxologia.ro/ - (extras)
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Păstor Cornel Ghiță - Maranata, Melbourne
„Creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Cristos. A Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin”.
(2 Petru 3:18)
Citind capitolul 2 din a doua Epistolă a apostolului Petru, observăm faptul că Biserica primară aștepta evenimentul
cel mai important, pe care și noi toți îl așteptăm: revenirea Mântuitorului nostru drag. Apostolul le Petru spune
tuturor credincioșilor împrăștiați în vremea acea în toată Asia Mică ceea ce trebuie să facă: Noi știm că temeliile
lumii se vor clătina, deci ce fel de oameni trebuie să fim noi? În versetul 18, apostolul prezintă lucrul cel mai
important, care trebuie să ne preocupe pe noi ca și copii ai lui Dumnezeu: „creșteți în harul și în cunoștința
Domnului și Mântuitorul nostru, Isus Cristos”. Aceasta este ceea ce trebuie să urmărim noi în fiecare zi.
1. Ce înseamnă să crești în harul și cunoștința
Domnului?
A crește în harul și cunoștința Domnului și
Mântuitorului nostru, în esență este a crește în omul
dinăuntru, a crește în asemănare cu Domnul nostru
Isus Cristos, a ne maturiza din punct de vedere
spiritual.
Prima observație pe care aș vrea să o fac este aceasta:
a. Nu poate fi vorba de creștere dacă mai întâi nu a
avut loc o naștere.
Mă refer la nașterea din nou pe care Duhul lui
Dumnezeu o face atunci când un om se întoarce la El cu
pocăință și credință. Nu poate fi vorba de a crește în
asemănare cu Isus Cristos dacă tu nu ai fost născut din
Dumnezeu. De aceea trebuie să ne cercetăm pe noi
înșine, ca nu cumva să ne autoînșelăm. Mă refer mai
ales la cei care ne-am născut în familii de credincioși,
care am crescut în Biserică, am primit botezul, ne-am
căsătorit în Biserică, avem un limbaj al nostru. Așa de
ușor putem să trăim toată viața în Biserică, să fim
implicați foarte mult în Biserică, dar să nu fim născuți
din Dumnezeu. Doar atunci când stau sincer zdrobit
înaintea lui Dumnezeu și-L rog pe El să mă lumineze,
doar atunci pot să-mi dau seama dacă sunt parte dintre
cei răscumpărați, dacă am pecetea Duhului Sfânt sau
nu. De aceea este important, când stau în părtășie cu
Domnul, să mă cercetez: nu cumva eu sunt doar
religios? Nu cumva eu cunosc multe lucruri din
Scriptură și chiar le cred la nivelul minții, chiar fac
multe lucruri care știu că trebuie făcute, sunt om bun,
sunt om moral, dar un singur lucru îmi lipsește: nu am
numele scris în Cartea Vieții pentru că nu m-am pocăit
cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu caut
în fiecare zi să cresc în harul și cunoștința Domnului
Isus. Nu poate fi vorba de creștere dacă nu a avut loc
mai întâi o naștere. Şi nașterea are loc atunci când aud
Evanghelia, când înțeleg că Isus Cristos a venit în lumea
aceasta nu pentru oameni, pentru lume în general, ci a
venit pentru mine. Şi înțelegi că ești păcătos,
nevrednic, indiferent de vârsta pe care o ai, iar Isus
Cristos a murit pentru tine. Şi ai înțeles că doar datorită
jertfei Lui poți fi iertat și mântuit.

A avut loc în viața ta un moment ca acesta? Biblia
spune că atunci când un om vine la Dumnezeu în felul
acesta, Duhul lui Dumnezeu îl naște din nou, el devine
copil de Dumnezeu, numele lui este scris în cartea
vieții.
A doua observație pe care vreau să o fac este:
b. Viața, în mod normal duce la creștere.
Așa cum din punct de vedere fizic un copilaș, după ce
s-a născut, dacă este bine, sănătos, el crește. Tot așa
este și din punct de vedere spiritual. Aici ne putem
verifica. Dacă a avut loc o naștere, dacă într-adevăr eu
m-am pocăit cu adevărat și sunt născut din nou, atunci
mă uit în urmă și văd dacă am crescut. Dar dacă nu am
crescut nici în cunoștință, nici în răbdare, iertare,
blândețe, dragoste, dacă mă uit la aceste calități pe
care Mântuitorul nostru iubit le are, și ele nu sunt mai
accentuate, mai pronunțate decât au fost în urmă cu
câțiva ani, trebuie să-mi pun semne serioase de
întrebare. Înseamnă că ceva nu-i sănătos în mine. După
naștere trebuie să fie o creștere.
Creșterea întotdeauna este progresivă, continuă și
durează toată viața noastră. Cât timp trăim pe
pământul acesta, întotdeauna este loc să creștem mai
mult.
2. Cum putem crește în harul și cunoștința Domnului
Isus?
Aș vrea să cred că aceasta este o dorință sinceră pentru
fiecare dintre noi - să știm cât mai clar, cât mai practic
cum pot să cresc, cum să fiu mai curat, cum să fiu mai
sfânt. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu nu putem să
creștem în omul dinăuntru prin forțele noastre.
Creșterea aceasta spirituală, transformarea interioară
nu o facem noi, ci o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Şi
acum cineva ar putea să spună: „dacă Dumnezeu face
creșterea în noi, atunci este problema lui Dumnezeu!”.
Nu, nu, nu, pentru că sunt responsabilități pe care eu le
am ca și credincios, și în măsura în care eu îmi
îndeplinesc responsabilitățile, Dumnezeu mă crește.
Acest adevăr este extrem de important. Dacă eu nu îmi
îndeplinesc aceste responsabilități, atunci Îl împiedic pe
Duhul Sfânt să mă transforme.
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Din punct de vedere fizic nu poți să trăiești dacă nu te
hrănești. În funcție de cum se hrănește o persoană
poate să fie mai sănătoasă sau poate să-și târască viața
mai bolnăvicioasă. Tot așa este și din punct de vedere
spiritual. Dacă vrei să crești în asemănarea cu Domnul
Isus Cristos, atunci trebuie să te hrănești. Care este
hrana sufletului nostru? Cuvântul lui Dumnezeu! Toți Îl
avem, Biblia. Dar este responsabilitatea ta să-ți
hrănești omul dinăuntru, sufletul. În măsura în care eu
strâng Cuvântul în inimă, ca să nu păcătuiesc împotriva
Lui, caut să înțeleg ceea ce citesc în Cuvânt, citesc în
duh de rugăciune, meditez la Cuvânt, mă gândesc la
lucrurile de Sus, nu la cele de pe pământ. În măsura în
care îmi îmbibez mintea în Cuvântul lui Dumnezeu, în
măsura aceea Duhul lui Dumnezeu ia Cuvântul acela, Îl
face să lucreze în mine și mă transformă, mă face tot
mai asemănător Domnului Isus Cristos.
Eu trebuie să evit tot ceea ce este otrăvitor, aceasta
este responsabilitatea noastră. Evită otrava. Poate
pentru unii otrava este bârfa, sau pentru unii este
minciuna, exagerarea lucrurilor, unii se uită la tot felul
de programe la televizor și multe altele. Dacă vrei să fii

sincer cu tine însuți, dacă chiar vrei să crești în
asemănare cu Isus Cristos, Duhul lui Cristos îți va
descoperi ce este otravă pentru tine. Dar să știi că
Duhul lui Dumnezeu nu-ți va stinge televizorul, nu, nu,
aceasta este responsabilitatea ta - să dai la o parte
otrava din viața ta.
Şi nu uita să pui în practică ceea ce înveți din Cuvântul
lui Dumnezeu. Creștinism înseamnă mod de viață. Viața
începe la cruce, apoi trebuie să umblăm toată viața pe
calea strâmtă pe care ne-a croit-o Isus Cristos. Pe
această cale de multe ori sunt încercări, greutăți și
lupte, dar trebuie să trăim potrivit cu ceea ce Domnul
ne spune. O altă responsabilitate este odihna. Mulți
și-au distrus sănătatea pentru că au lucrat prea mult și
nu s-au odihnit suficient. Este la fel și din punct de
vedere spiritual. Odihna înseamnă încredere în
Domnul, trăind în ascultare. Chiar dacă din tot ceea ce
văd cu ochii în jur, parcă totul se clatină, eu stau liniștit,
ca rândunica în crăpătura stâncii.
(Va continua)
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DEPENDENT DE DUMNEZEU

(continuare de la pag. 6)

Păstor Dorel Brîndaș, Biserica Harul, Melbourne
Dacă ne uităm în jurul nostru, vom vedea că oamenii oricum sunt dependenți de ceva. Sunt dependenți de alcool,
dependenți de droguri, de bani și alte lucruri materiale, și există multe alte dependențe în lume. Dacă oamenii din
lume sunt dependenți de atâtea lucruri, aș dori ca noi, cei care L-am cunoscut pe Domnul, să fim dependenți de
Dumnezeu. Așa cum un om tremură dacă nu își satisface dependența lui de țigări sau de pahar, așa ar trebui să fim
și noi, să nu treacă o zi din viața noastră fără să ne gândim la Dumnezeu, să nu-I aducem închinare și laudă.
Vremurile în care trăim sunt vremuri grele, vremuri triste, neînțelese de noi. Eu doresc tuturor un an în care să
depindem de Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre, un an în care Dumnezeu să se îndure de noi toți. Dumnezeu
să se îndure de Biserica Lui. Amin!
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Lidia Crișan
Trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi suntem
în căutarea fericirii, a unei vieți mai bune, a împlinirii
profesionale, a sensului vieții și altele. Niciuna din
aceste căutări nu este greșită în ea însăși, dar este
important să știm de unde plecăm în căutările
noastre. Poate am luat decizii la începutul acestui an,
am făcut promisiuni și juruințe și, de asemenea, nu
este nimic rău cu aceasta. În Biblie, în mai multe
locuri, citim ca să facem juruințe și să le împlinim.
De ce există această căutare de „ceva” în viața
noastră? Pentru că simțim că ceva ne lipsește, este
un gol care trebuie umplut. Vameșul Zacheu, deși
avea tot ce îi trebuia și chiar mai mult pentru viața
aceasta, și-a sfârșit căutarea când s-a întâlnit cu
Domnul Isus. În Evanghelia după Luca este scris:
„... Pentru că Fiul omului a venit să caute și să
mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). De ce s-a
oprit Domnul Isus numai în dreptul lui Zacheu?
Pentru că în v. 2-3 este scris: „Zacheu, mai marele
vameșilor, căuta să vadă pe Isus”.
În inima lui Zacheu era o căutare, o neîmplinire. Avea
tot ce își dorea pentru lumea aceasta, dar avea un gol
sufletesc. Nu vreau să vorbesc mai mult despre
minunea pe care Domnul Isus a făcut-o în inima lui
Zacheu și pe care o poate face și în sufletul tău, ci
doar să spun că orice căutare a omului începe cu
căutarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu îi caută pe pierduții care-L caută pe El.
În Psalmul 27:8 este scris: „Inima îmi zice din partea
Ta: <Caută Fața Mea!>. Și Fața Ta, Doamne, o caut!”.
Dumnezeu ne cheamă pe nume pe fiecare și ne
caută. El ne pune în inimă și în gând dorința de a-L
căuta pe Dumnezeu, și cine răspunde acestei chemări
nu va rămâne dezamăgit. Dar fac aici o remarcă: nu
numai păcătosul pierdut trebuie să-L caute pe
Dumnezeu, ci și cei care sunt credincioși de un an sau
mai mulți. Uneori se așterne praful peste viața
noastră de credință și devenim reci și insensibili.
Alții sunt ca David. În Psalmul 63:1 avem o rugăciune
remarcabilă, pe care David o rostește în pustia lui
Iuda: „Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine
Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește
trupul după Tine, într-un pământ sec și fără apă”.
William MacDonald scrie despre David:
„Devotamentul psalmistului față de Dumnezeu e de
natură să ne facă

să ne smerim, mai ales când ne gândim cât de reci și
departe suntem de El. El L-a căutat pe Dumnezeu
devreme (din adolescență) - devreme în viața sa și
devreme în fiecare zi, și l-a căutat cu o fervoare ce nu
admitea refuz. Sufletul său îi era însetat după
Dumnezeu - ceea ce înseamnă că întreaga lui ființă
dorea părtășia cu Cel Etern. Dorul lui de Dumnezeu
era așa de puternic, ca setea unui drumeț ce străbate
un ținut arid (asemănat aici cu lumea)”. Eu merg mai
departe și îl văd pe David ca un îndrăgostit de
Dumnezeu, care îl caută în fiecare dimineață.
Dar unde și cum Îl putem căuta pe Dumnezeu și
prezența Sa și să-L găsim? Unii Îl caută la Mecca, alții
fac pelerinaje în Țara Sfântă, alții Îl caută în ascetism,
etc, etc. Dumnezeu însă este Duh, și El este
pretutindeni. Îl poți găsi într-o Biserică, sau pe câmp,
în patul tău sau în biroul tău. Locul nu este important.
Dumnezeu, încă de la crearea primei familii a căutat
părtășia cu omul. De aceea, El venea în răcoarea zilei
să se întâlnească cu Adam în grădină, până în clipa
când relația lui Adam cu Dumnezeu s-a rupt prin
neascultare lui Adam. Căutarea omului după
Dumnezeu este de natură spirituală, începe prin
credința în El, și de aceea, cine I se închină lui
Dumnezeu trebuie să se închine în duh și adevăr.
CUM ÎL CĂUTĂM PE DUMNEZEU
1. Cuvântul pe care ni L-a lăsat, prin scrierile
apostolilor și profeților Lui, ne poate conduce la
Dumnezeu. Pentru cei care n-ați citit niciodată Biblia,
vă spun că Dumnezeu ni Se revelează în toată
splendoarea Lui Dumnezeiască, ne dezvăluie planurile
și voia Lui cu privire la viața omului. Apoi ne ajută
Duhul Sfânt și ne învață Scripturile, și o frumoasă
relație de dragoste se naște între noi și Dumnezeu.
2. Rugăciunea este starea noastră de vorbă
cu Dumnezeu, după ce Dumnezeu ne-a vorbit prin
Cuvântul Său. Atunci ne închinăm Lui, Îi mulțumim, Îl
lăudăm și ne aducem cererile noastre la cunoștința
Lui. Nu pentru că Dumnezeu nu știe de ce avem
nevoie, dar El vrea să știe că vrem să le avem cu toată
inima și cu tot sufletul.
3.
3. Postul, abstinența totală de la mâncare și
băutură pentru o zi sau mai multe zile în șir, este de
asemenea un mod de a-I căuta pe Dumnezeu, atunci
când vrem să-l cunoaștem mai mult pe El sau când
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așteptăm răspuns la unele probleme majore ale vieții.
Din nefericire, postul a devenit o practică tot mai
neglijată. Domnul Isus ne spune că un anumit soi de
draci nu ies afară din om decât prin post și rugăciune.
Lanțurile unei adicții de alcool, droguri sau
pornografie, a unor probleme familiale sau a unui
copil care nu este la credință, nu pot fi rupte fără post
și rugăciune. Această căutare trebuie să fie, din toată
inima, cu tot dinadinsul și necurmat, fără încetare,
constant.
CÂND SĂ-L CĂUTĂM PE DUMNEZEU?
1. Când auzim chemarea Lui: În Isaia 55:6
este scris: „Căutați pe Domnul câtă vreme se poate
găsi; chemați-L câtă vreme este aproape”. Această
poruncă ne avertizează că s-ar putea să pierdem clipa
cercetării și să nu-L mai găsim niciodată.
2. În necaz: Moise spunea poporului în
pustie: „Și dacă de acolo (unde vor fi împrăștiați) Îl vei
căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L
vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău”
(Deuteronom 4:29).
Căutarea Feței lui Dumnezeu, a prezenței Lui trebuie
să fie o îndeletnicire constantă și neîntreruptă. Nu
trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu numai când
suntem în necaz, în lipsă sau când avem nevoie de
ajutorul Lui. Așa cum eram atunci când ne-am
îndrăgostit pentru prima dată de cei ce ne-au devenit
parteneri de o viață, și căutam să avem cât mai mult
timp împreună și nu ne săturam, așa ar trebui să fie
căutarea noastră.
3. În tot timpul: Dumnezeu ne-a promis că se
lasă găsit de sufletul căutător. „Făliți-vă cu Numele

Lui cel sfânt, Să se bucure inima celor ce caută pe
Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați
necurmat Fața Lui”. (1 Cronici 16:10)
CARE SUNT BINECUVÂNTĂRILE CĂUTĂRII NOASTRE?
1. Profetul Amos scrie din partea lui Dumnezeu:
„Căutați-Mă și veți trăi”. (Amos 5:4) Cine-L caută pe
Dumnezeu din inimă va avea viața.
2. Cel ce-L caută pe Dumnezeu nu duce lipsă de
niciun bine. (Psalm 34:10)
3. Îl poate lăuda pe Dumnezeu chiar și în necaz.
(Psalm 22:26)
4. Va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după
voia Lui. (Psalm 24:5)
5. Dumnezeu nu-l părăsește. (Psalm 9:10)
6. Este fericit. (Psalm 119:2)
7. Dumnezeu răspunde la rugăciunile lui. (Psalm 34:4)
8. Dumnezeu ne promite tuturor sprijinul și scăparea
Lui la vreme de nevoie. ( Psalm 16:11)
9. Este iubit de Dumnezeu. (Proverbe 8:17)
Noi suntem cei câștigați din această căutare. Dacă
până acum nu L-ai căutat pe Dumnezeu niciodată în
viața ta, pune-L la încercare și vei vedea că îți va
răspunde. Fă-o cât mai degrabă, pentru că nu mai
avem mult timp rămas. Să-L caute pe Domnul și cei
ce-l cunosc și îl vor cunoaște și mai mult. O poezie de
Traian Dorz sumarizează foarte frumos tema acestei
meditații. Fie dorința fiecăruia din noi să-L căutăm
mai mult pe Dumnezeu prin Cuvântul Său, prin post și
rugăciune în anul în care am intrat. Și atunci vom
duce o viață biruitoare și binecuvântată, cu multe
binecuvântări duhovnicești.

E mult prea scumpă...
E mult prea scumpă viaţa asta
ca s-o petreci nepăsător;
e mult prea scumpă orice clipă
s-o laşi să treacă fără spor.

E mult prea scumpă răsplătirea
statorniciei la sfârșit,
să-ţi par-acum prea grea-ncercarea
pe care-o ai de suferit.

E mult prea scump Cuvântul Vieţii
să-l poţi uita şi-un ceas măcar;
e mult prea scumpă rugăciunea
să-i poţi nesocoti vreun har.

E mult prea scumpă mântuirea
să nu-i dai totul pe pământ,
şi pacea inimii şi slava
statornicului legământ.

E mult prea scumpă adunarea
să nu faci totul pentru ea;
e mult prea scumpă-mbrăţişarea
să-ţi pară vreo iertare grea.

E mult prea scumpă veşnicia
s-o dai pe-o umbră şi pe-un fum;
E mult prea scump Cristos şi Raiul
să nu dai tot să-L ai acum.
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(Reprodus cu permisiunea fratelui Mihai Wurmbrand)

Richard Wurmbrand
În zilele următoare, doi dintre cei cu care fusesem în
căruţă au murit. L-am auzit pe altul discutând aprins
cu doctorul Banu: „Jur că mă simt mai bine, domnule
doctor. Febra e pe trecute, ştiu eu. Ascultaţi-mă,
vă rog! Astăzi am scuipat numai o dată sânge. Nu-i
lăsaţi să mă ducă în camera 4”. L-am întrebat pe omul
care mi-a adus terciul apos ce se întâmplă în camera
numărul 4. El a pus cu grijă farfuria jos şi a răspuns:
„Acolo te duc când se ştie că nu mai e nicio speranţă”.
Am încercat să mănânc terciul, dar n-am putut. M-a
hrănit cineva cu lingura. Mâncarea nu voia să intre pe
gât. Doctorul Banu a zis: „Regret, dar ei insistă: trebuie
să mergi în camera numărul 4”.

oarecare distanţă şi, datorită nesupravegherii şi
indiferenţei, a devenit una dintre închisorile cele mai
puţin severe. Purtam hainele în care fuseserăm
arestaţi, peticite cu ce se putuse găsi. Hrana era adusă
de deţinuţi de drept comun până la uşa secţiei
deţinuţilor politici şi de acolo distribuită celulelor. Cei
care puteau umbla veneau să-şi ia porţia; ceilalţi o
primeau în pat. Hrana nu era bună, dar era în orice caz
superioară celei din alte închisori. Bolnavii zăceau pe
paturile lor de suferinţă şi flecăreau ceasuri întregi.
Numai în camera numărul 4 era o altă atmosferă. Din
cauză că nimeni nu ieşise viu din ea, era cunoscută sub
numele de „camera morţii”.

Aici mi-am regăsit tovarăşii din căruţă. Eram pe
moarte. Deţinuţii îşi făceau cruce când treceau pe la
picioarele patului meu. Am zăcut în cea mai mare
parte a timpului în comă. Dacă gemeam, ceilalţi mă
întorceau pe partea cealaltă sau îmi dădeau apă.
Doctorul Banu nu putea face mare lucru. Nu avea
medicamente. Se zvonea că streptomicina, o nouă
descoperire a Occidentului, făcea minuni în
tuberculoză; dar linia partidului hotărâse că aceasta
nu era decât propagandă capitalistă. În cursul
următoarelor săptămâni, încă patru din cei ce fuseseră
aduşi în cameră odată cu mine au murit. Uneori nu
mai eram sigur nici de mine însumi dacă sunt viu sau
mort. Noaptea dormeam pe apucate, trezit de durerile
sfâşietoare ale tuberculozei osoase şi ale şirei spinării.
Ceilalţi deţinuţi mă întorceau de zeci de ori când pe o
parte, când pe cealaltă, ca să-mi uşureze durerea.
........
Am supravieţuit primei crize. Mila din privirea
doctorului Banu se preschimba treptat în nedumerire,
pe măsură ce rezistam agăţat de viaţă. Nu mai
primeam nicio doctorie, dar, pentru o oră, în cursul
dimineţii, febra îmi scădea uşor şi mintea îmi era mai
clară. Am început să privesc şi să iau notă de cele din
jurul meu. În cameră se înghesuiau douăsprezece
paturi şi câteva mese mici. Ferestrele erau deschise şi
prin ele puteam vedea nişte oameni lucrând la o
grădină cu flori, iar dincolo de ei, ziduri înalte şi sârmă
ghimpată. Era un loc foarte liniştit. Aici nu auzeai nici
clopote de alarmă, nici răcnete de gardieni.
Într-adevăr, nici urmă de gardieni. Se temeau de
contaminare şi, pe cât posibil, se ţineau departe de
pacienţi. Aşa că Târgu Ocna era administrat de la

În timpul celor treizeci de luni în care am zăcut în
această cameră, zeci de oameni au murit, iar locurile
lor au fost luate de alţii. Dar aici trebuie spus că s-a
petrecut un fapt remarcabil: niciunul nu a murit ateu.
Fascişti, comunişti, ucigaşi, hoţi, preoţi, moşieri bogaţi
şi ţărani foarte săraci fuseseră închişi împreună în
celula noastră; totuşi, niciunul dintre ei nu a murit fără
să se fi împăcat cu Dumnezeu şi cu semenii. Mulţi
veniseră în camera 4 ca necredincioşi convinşi. Am
văzut totdeauna necredinţa lor prăbuşindu-se în faţa
morţii. Faptul că o pisică a trecut un pod nu este o
dovadă că podul este solid; că e aşa ştii numai dacă a
trecut cu bine un tren peste el. E uşor să fii ateu în
împrejurări plăcute. O convingere fermă rezistă unor
presiuni enorme; nu am văzut ca ateismul să reziste în
faţa morţii.
Ca să treacă timpul, bătrânul Filipescu recita adesea
pasaje din Shakespeare, care-i plăcea foarte mult, sau
ne povestea întâmplări din viaţa lui. Era revoluţionar
de cincizeci de ani. Prima dintre numeroasele sale
arestări pentru agitaţie politică avusese loc în 1907.
Dar în 1948 a fost căutat de Securitate. Filipescu era
condamnat la douăzeci de ani. Ne-a povestit că
pornise în viaţă ca cizmar, dar se instruise şi învăţase
să aprecieze frumosul în viaţă. Era convins de ceea ce-l
învăţa marxismul asupra religiei, anume că Biserica era
de partea opresorilor, că cei bogaţi cereau clerului să-i
convingă pe săraci că răsplata lor avea să fie în ceruri.
Dar nimeni nu-şi cunoaşte adâncurile propriei inimi.
Exact aşa cum mulţi se socotesc credincioşi şi nu sunt,
tot astfel unii se cred atei fără a fi. Spunând că îl nega
pe Dumnezeu, Filipescu nega de fapt numai concepţia
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primitivă despre El, nu şi realitatea iubirii, dreptăţii şi
eternităţii Lui.
I-am sugerat acest mod de a înţelege. A replicat: „Eu
cred în Isus Cristos şi-L iubesc ca pe cea mai
importantă fiinţă omenească, dar nu mă pot gândi la
El ca la un Dumnezeu”. Starea lui s-a înrăutăţit din ce
în ce mai mult. În două săptămâni, după o serie de
hemoragii, i-a venit sfârşitul. Ultimele cuvinte mi le-a
spus mie. „Îl iubesc pe Isus”, a murmurat. În
săptămâna aceea fuseseră mai multe decese. A fost şi
el azvârlit gol într-o groapă comună săpată de deţinuţi.
Când a auzit acest lucru, generalul Tobescu, un fost şef
al jandarmeriei, şi-a ridicat glasul din colţul lui: „Asta-i
soarta pe care şi-o pregătesc socialiştii în Occident
aliindu-se comuniştilor”. Abatele Iscu, de la Tismana,
vecinul meu, şi-a făcut semnul crucii: „Să-I mulţumim
Domnului că, în cele din urmă, s-a întors la El”. Din
partea cealaltă a camerei, sergentul-major de
jandarmi Bucur l-a contrazis: „Nici vorbă! Nouă ne-a
spus că nu-l putea socoti pe Cristos ca pe Dumnezeu”.
Eu am intervenit: „Probabil că acum, pe lumea
cealaltă, Filipescu a descoperit adevărul, fiindcă Îl
iubea pe Isus, care nu va alunga pe nimeni de la El.
Tâlharul convertit pe Golgota, căruia Isus i-a făgăduit
raiul, L-a socotit şi el drept un simplu om. Eu cred în
firea dumnezeiască a lui Isus, dar şi-n iubirea Lui faţă
de cei care n-o pot vedea”. Bucur nu iubea pe nimeni,
dar ţinea în mare stimă propria concepţie despre stat,
fiind el însuşi atotputernic într-un sat în care împărţise
dreptatea după bunul plac. Îi făcea mare plăcere să
povestească despre sine cum, ca sergent de jandarmi,
îi bătuse pe hoţi şi pe cerşetori, îşi bătuse subalternii
când aceştia îndrăzniseră să-i întoarcă vorba şi bătuse
– în special – evrei. „Nu rămânea nici un semn pe
niciunul din ei”, se mândrea el. „Mai întâi le puneai
saci cu puţin nisip pe spinare. Durea tot atât de rău,
dar n-aveau cum să se plângă, pentru că nu puteau
arăta nici o vânătaie!”.
Pentru el era de neînţeles de ce fusese destituit sub
noul regim. Fusese gata să-i zvânte în bătaie cu tot
atâta plăcere pe duşmanii comuniştilor, cum făcuse cu
comuniştii sub vechiul regim. Deşi foarte bolnav, nu
voia să-şi recunoască starea. Într-o seară, pe când
doctorul Banu îl examina, a izbucnit: „De ce mă ţineţi
în camera muribunzilor? Eu nu-s bolnav grav, ca
ăştailalţi!”. Banu s-a uitat la termometru şi a dat din
cap negativ. „Nu, a zis, eşti mai bolnav decât ei. Ar
trebui să nu te mai cerţi şi să te gândeşti la sufletul
dumitale”. Bucur s-a înfuriat. „Cine te crezi?” a ţipat el.
După ce doctorul a ieşit, a adăugat: „îl suspectez pe
Banu că are sânge de evreu”. Acesta era cel mai rău
lucru pe care îl putea el gândi despre cineva.
Lui Bucur îi plăcea să se certe cu Moses, un evreu mic,
de vârstă mijlocie, al cărui pat se afla alături de al lui. Îi

spunea: „Vă găsesc ei legionarii ac de cojoc!”. „Ştii
oare”, a zis Moses blând, „că am fost arestat ca
legionar?”. Un hohot de râs străbătu încăperea. „Este
adevărat”, protestă el. „După ce Legiunea a fost
desfiinţată, era o crimă teribilă să porţi o cămaşă
verde, fiindcă fusese uniforma lor. Noi, evreii, am
pierdut atât de mult în timpul guvernării lor, încât miam spus: <Iată o ocazie să-ţi redobândeşti ceva din ceai pierdut>. Mi-am zis să cumpăr toate cămăşile verzi
rămase nevândute, să le vopsesc în albastru şi să le
vând. Casa îmi era înţesată cu toate cămăşile verzi din
Bucureşti, când poliţia a descins pentru o percheziţie.
Explicaţiile mele n-au fost ascultate, aşa că am fost
etichetat ca membru al Legiunii. Aşa se face că un
evreu a fost băgat la închisoare ca simpatizant nazist”.
Deşi afirma în gura mare că este un creştin fervent,
Bucur fusese întreaga lui viaţă în conflict cu
Dumnezeu. N-a arătat nicio remuşcare pentru
cruzimea şi răul pricinuite în trecut, aceasta până în
ziua în care a înţeles că doctorul Banu avusese
dreptate. Viaţa i se stingea văzând cu ochii. A spus cu
o voce înfricoşată: „Mor pentru ţara mea”. Zăcea fără
cunoştinţă ore întregi. Odată, când s-a trezit, a spus:
„Vreau să mă spovedesc – în faţa voastră, a tuturor.
Am foarte multe păcate. Nu pot să mor apăsat de ele”.
În vocea lui am descifrat o linişte stranie. A povestit în
auzul întregii camere cum omorâse o mulţime de evrei
nu executând ordine, ci pentru că știa că nu va fi
niciodată pedepsit. Ucisese o femeie şi un băiat de
doisprezece ani. Fusese însetat de sânge ca un tigru.
La sfârşitul istorisirii, a mormăit: „Acum, domnul
Wurmbrand mă va urî”. Am răspuns: „Nu, dumneata
însuţi urăşti acum această fiinţă ucigaşă care ai fost.
Ai dezaprobat-o şi ai izgonit-o din fiinţa dumitale. Nu
mai eşti acel ucigaş. Omul poate să se nască din nou”.
În dimineaţa următoare, viaţa încă mai pâlpâia
într-însul. A spus: „Ieri n-am mărturisit totul. Eram
înfricoşat.” Acum a povestit lucruri şi mai rele pe care
le făptuise. Groaznica lui relatare părea să nu mai aibă
sfârşit, dar când în cele din urmă s-a încheiat, a căzut
într-un somn adânc. Avea o respiraţie hârâită,
neregulată. Pieptul i se ridica şi cobora ca şi cum nu
i-ar fi ajuns aerul. Tăceau cu toţii. Mâinile lui se
încleştau şi se descleştau de pe cuvertura murdară, ca
apoi să se strângă în jurul cruciuliţei pe care o purta la
gât. A mai scos un horcăit căznit din gâtlej şi respiraţia
i s-a oprit.
Cineva a strigat la un deţinut de pe coridor. Doi
oameni au venit să ia trupul lui Bucur. Pătrunzând prin
ferestrele deschise, soarele dimineţii îi scălda faţa, dar
acum, în moarte, fiindcă ochii îi erau închişi şi linia
aspră a gurii destinsă, chipul lui lăsa să se vadă o mare
pace, aşa cum nu cunoscuse în viaţă.
(va continua)
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Mia Calaman și Ligia Semăn
În urma cu 40 de ani, mama Miei, sora Calaman, se
îngrijea ca o adolescentă de 14 ani, care tocmai Îl
primise pe Cristos în inima ei, să aibă o cămășuță
frumoasă și elegantă. Acea tânăra am fost eu… Nu voi
uita niciodată acea cămașă albă, cu buline maro,
croită și cusută de mâinile sorei Calaman, o soră care
făcea mereu fapte bune slujindu-L cu pasiune pe
Cristos, deși soțul ei o prigonea mereu, iar copiii ei, în
acel timp, nu au ales calea Domnului. (Ea a plecat in
Gloria cerească, dar acum majoritatea dintre copiii ei
și-au predat viața Mântuitorului.)
Sora Calaman, o credincioasă autentică, m-a iubit
mult și m-a încurajat prin gesturile frumoase de
dărnicie pe vremea când, fiind o adolescentă,
sufeream prigoane din partea tatălui meu, care nu
L- a cunoscut pe Dumnezeu și nu a înțeles hotărârea
mea de a-L urma pe Cristos cu orice preț.
În acei ani, fiica preaiubită a sorei Calaman, Mia, s-a
îndepărtat de Domnul. Am iubit-o mult pe Mia și
doream cu ardoare să îi aduc și eu mamei ei bucurie
în suflet, așa cum făcea ea pentru mine. Cel mai
minunat cadou ce i l-aș fi putut dărui era întoarcerea
fiicei ei la Domnul. Deși au trecut 40 de ani de atunci,
sunt încă proaspete în memoria mea și a Miei vizitele
ce i le făceam acasă cu dorința de a o ajuta să se
întoarcă la Mântuitorul.

Neînțeles de necuprinsă este credincioșia Domnului
față de părinții care se roagă și față de acei care și-au
păstrat puțina credință împotriva multor dificultăți
ale vieții. În pofida multor greutăți cu care s-a luptat
în viață, Mia și-a păstrat în adâncul sufletului
încrederea că va veni și pentru ea o zi specială a
restaurării, a răscumpărării și a eliberării depline, ziua
întâlnirii cu Tatăl ceresc, care o aștepta cu brațele larg
deschise, cu inelul pregătit pentru a i-l pune pe deget
și cu mantia regească pentru a o desemna ca fiind o
fiică specială a Regelui.
Duhul Sfânt m-a călăuzit clar și am sunat-o în această
săptămâna să o invit la Casa Domnului, la un timp de
evanghelizare. Mia a acceptat cu toată inima ei. Ea se
rugase Domnului să trimită un mesager al Lui pentru
a o invita la Biserică. Astfel de inimi, setoase și
flămânde după El, sunt atât de mult dorite de Tatăl
ceresc! Şi cred că multe, multe suflete așteaptă din
partea credincioșilor un mic gest de iubire la care să
răspundă: „Da, Tata Ceresc! Vin! Te-am așteptat, dar
nu am avut curajul! Am avut nevoie de Tine, și Te-am
aflat în dragostea celor în a căror inima Tu trăiești “.
Sâmbătă seara, Mia Calaman și-a predat cu totul viața
Domnului. Acum, ea a primit de la Domnul vindecare
în locul inimii zdrobite, cununa împărătească în locul
cenușii, untdelemnul bucuriei în locul plânsului,
îndoită onoare în locul respingerii. Ea este acum, așa
precum Isaia 61 o descrie pe ea și pe toți acei ce
primesc vestea bună a Evangheliei transformatoare,
precum o mireasă împodobită pentru mirele ei.
Aceasta este specialitatea lui Cristos pentru sufletele
ce păstrează micul gram de credință - să le redea
demnitatea împărătească și cea mai aleasă frumusețe
a Universului - cea a miresei lui Cristos. Ce har
grandios! Dincolo de orice imaginație!
Bun venit, Mia dragă, în Casa Tatălui. Ai o față
strălucitoare pentru că sufletul tău a primit diadema
mântuirii. Ești superbă pentru că, prin credință în El ai
fost mântuită, devenind astfel o prințesă a Cerului, o
ființă nouă în Cristos. Dumnezeu are pentru tine,
dragă Mia, gânduri de pace, ca să îți dăruiască un
viitor și o nădejde.
Ne rugăm pentru tine și te prețuim!
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AVRAAM - TATĂL TUTUROR CREDINCIOȘILOR
Traian Rabor, Biserica Baptistă Harul, Melbourne
ALEGERE, CHEMARE, CREDINȚĂ
„Domnul zisese lui Avram: Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema, şi toate familiile pământului vor fi
binecuvântate în tine.” (Geneza 12:1-3)

De ce l-a ales Dumnezeu pe Avram? El avea 75 de ani când
Dumnezeu l-a chemat și nu pare să fie nimic deosebit la
el. Nu știm ce știa Avram despre Dumnezeu în acest
moment, dar fiind în linia de descendenți aleasă de
Dumnezeu, este probabil că a primit unele instrucțiuni de
la tatăl său, sau bunicii lui, pentru că, de obicei, fiecare
generație a transmis istoria lor la următoarea generație.
Prin urmare, probabil el ar fi avut unele cunoștințe despre
Dumnezeul strămoșului său, Noe.
.......
Este evident de ce Dumnezeu l-a ales pe Avram, din
modul în care el a reacționat la chemarea Sa. Fără
îndoială, și-a împachetat lucrurile și el, și familia sa au
plecat spre Canaan. Ni se dă un indiciu în Geneza 12:7:

„Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: <Toată ţara
aceasta o voi da seminţei tale>. Şi Avram a zidit
acolo un altar Domnului, care i Se arătase”. Aflăm
din acest text că, la sosirea lui Avram în Canaan,
Dumnezeu i S-a arătat și i-a vorbit pentru a doua
oară, și i-a promis lui și urmașilor lui întreaga țară a
Canaanului; apoi Avram a zidit un altar Domnului
Dumnezeu, care i se arătase. Aceasta este o indicație
de credință pusă în acțiune. Avram nu a fost instruit
să zidească altarul, l-a zidit din proprie voință, pentru
că a vrut să se închine adevăratului Dumnezeu. Dacă
ne amintim, acesta a fost exact modul în care Noe
și-a demonstrat credința când, după potop, a ieșit
din corabie. Deci, prin credință, Avram a părăsit locul
său de reședință și a urmat instrucțiunile Domnului.
A fost o ascultare instantanee din partea lui Avram
și, de atunci, tot ce a făcut el s-a învârtit în jurul
chemării lui Dumnezeu.
Nu ni se spune de ce l-a chemat Dumnezeu pe
Avram din idolatrie și păgânism pentru a-l
binecuvânta pe el și întreaga lume prin el. Poate că a
avut idealuri mai înalte decât prietenii și vecinii săi,
nu ni se spune. Prin urmare, este evident că nu
acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a ales.
Când Dumnezeu a vorbit, Avram a ascultat. Când
Dumnezeu a promis, Avram a avut încredere. Când
Dumnezeu a poruncit, Avram s-a supus. Credința lui
Avram a fost ceea ce l-a separat de păgânism și
idolatrie și l-a îndreptat spre o nouă țară și un nou
mod de viață.

La fel, credința în Domnul Isus Cristos, separă sinele
vechi de sinele nou și dă naștere unui nou tip de
viață care tinde spre a fi cu El în Cer. „Căci dacă este
cineva în Cristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
(2 Corinteni 5:17)
Mântuirea înseamnă separare de lume, iar aceasta
este o cerință esențială. Nu putem schimba faptul că
trăim în această lume și, prin înțelegerea mea, nu ni
se spune să ne ascundem și să trăim ca pustnici, ci
suntem instruiți să nu ne conformăm valorilor și
scopurilor acestei lumi. Să facem o separare morală
și spirituală. Următorul verset clarifică acest lucru:
„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi
deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită”. (Romani 12:2)
Renunțarea la vechea viață, pentru unii, poate fi
unul dintre cele mai mari obstacole în calea venirii la
Cristos. Însă, prin credință, totul este posibil. Mai
întâi trebuie să credem, iar apoi să ne punem
credința și încredințarea în Dumnezeu pentru a ne
conduce. Asta a făcut Avram. Chemarea lui
Dumnezeu către Avram a fost specifică. Dumnezeu
i-a spus că trebuie să lase în urmă casa tatălui său,
rudeniile sale și țara sa. Dar ceea ce i-a spus despre
ceea ce îl aștepta a fost lipsit de detalii, doar: „...vino
în țara pe care ți-o voi arăta”. Să citim:
„Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece
într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a
ascultat și a plecat fără să știe unde se duce”.
(Evrei 11:8)
Credința! Acesta este cuvântul cheie. Credința este
prima cerință pe care Dumnezeu o așteaptă de la
noi. Însă a crede în Dumnezeu, sau în existența lui
Dumnezeu, nu este de ajuns; și diavolul crede în
Dumnezeu. Trebuie să facem deosebire între a crede
în Dumnezeu și a avea credință și încredere în
Dumnezeu.
(va continua)
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Fii un bun exemplu în casa ta
Anne Graham Lotz
Este dificil să evidențiez unul sau două lucruri, pentru că tot ceea ce
au făcut și tot ceea ce au fost, m-a afectat. Privind înapoi, îmi
amintesc că mama aduna aproape pe toți cei care se aflau în casă
pentru rugăciunea de dimineață. Ea citea o parte din Scriptură, se
ruga, apoi fiecare pleca la treburile lui. Ea m-a învățat, prin exemplul
ei, importanța citirii zilnice a Bibliei și a rugăciunii, de preferință
dimineața.

C

Când mă gândesc la lunile și anii
următori, mă întreb... se vor
îmbunătăți lucrurile? Vom reveni la
ceea ce este normal? Ce le va rezerva
viitorul nepoatelor mele, dintre care
una visează să fie arhitectă, una care
visează să fie avocat internațional și
una care își dorește să fie un superb
hairstylist, make-up artist și mamă?
Pentru că tu și cu mine habar nu
avem ce ne rezervă viitorul, cel mai
bun lucru pe care îl putem face
pentru copiii noștri și nepoții noștri
este să-i învățăm despre Cel care
deține viitorul!
Adesea sunt întrebată cum m-au
învățat părinții mei și cum mi-au
influențat credința.

Pe de altă parte, tatăl meu nu a fost aproape niciodată cu noi la micul
dejun devreme sau când ne-am grăbit să ieșim pe ușă, dimineața. El
se ruga noaptea. Când ne rugam împreună, el citea o parte din
Scriptură, apoi se oprea și punea întrebări. Apoi discutam. El m-a
învățat, prin exemplul său, nu numai să citesc Biblia, ci și să mă
gândesc la ceea ce citeam.
Exemplul ambilor părinți mi-a rămas cu mine toată viața. Până astăzi,
citesc din Biblie și mă rog în fiecare dimineață, făcându-mi timp să
meditez și să mă gândesc la ceea ce citesc.
Sunt mereu recunoscătoare părinților și bunicilor care m-au învățat
cum să-mi ancorez credința în Cuvântul lui Dumnezeu prin cuvintele
lor și, de asemenea, prin exemplul lor. Drept urmare, când eram o
fată tânără, am crezut Cuvântul lui Dumnezeu care îmi spunea că
sunt o păcătoasă, că Fiul lui Dumnezeu a venit să fie Mântuitorul
meu, că prin credința în El pot fi iertată, că pot să primesc viața
veșnică, să fiu născută din nou în familia Sa.
Credința mea rămâne ferm ancorată chiar și astăzi când lumea
decade cu o viteză vertiginoasă. Știu că sunt veșnic în siguranță orice
se întâmplă, fie că se întâmplă cancer, moarte, COVID, război, inflație
vertiginoasă, cultură anulată (dărâmarea statuilor, rescrierea istoriei
etc. n.red.), tensiune rasială... și lista poate continua. Aceasta este o
asigurare binecuvântată, pe care vreau să o aibă și nepoatele mele
pentru ele însele.
Dacă noi nu transmitem generației următoare adevărul care duce la
credință, cine o va face? Se va stinge credința sinceră, autentică și
vibrantă în generația noastră? Răspunsul depinde de tine și de mine.
Așa că puneți ferm credința în Cuvântul lui Dumnezeu, apoi
transmite-o mai departe.

În data de 29 Decembrie 2021, Fratele Ion Pau și-a sfârșit alergarea pe acest
pământ. „La bună vedere, frate Ion, în Locul pe care ni l-a pregătit Domnul Isus
fiecăruia dintre noi.
Iubită familie Pau - Florica, Florin şi ceilalți copii, în perioada aceasta foarte
grea, la pierderea celui pe care l-ați iubit, tatăl vostru Ion Pau , un lucru vă
dorim: ca Domnul să vă mângâie inimile. Acesta este drumul pe care toți vom
merge, dar noi avem nădejde că în curând ne vom revedea cu cei plecați
înaintea noastră.
Domnul să vă mângâie inimile şi să vă întărească.
Bethany Apostolic Pentecost Mission
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Un cuvânt al fratelui Traian Dorz,
de la sfârşitul adunării de la Simeria – 23 august 1969
Rugăciunea a fost harul şi ajutorul lui Dumnezeu prin care am trăit.
Mi-aduc aminte de cele dintâi zile ale mele de credinţă. Eu n-am avut fraţi,
n-a avut cine să mă călăuzească, să mă îndrume. Dar am avut puterea lui
Dumnezeu şi rugăciunea, rugăciunea mai mult ca orice.
N-am avut nici Biblie, n-am avut nici cărţi care să mă sfătuiască, n-am
avut… Şi mulţi dintre noi am fost la fel. Dar am avut rugăciune.
Am iubit rugăciunea şi am căutat rugăciunea. Şi când nu puteam sta pe
genunchi, cu lacrimi în ochi mergeam pe drum, lucram… şi gândul îmi era
mereu la rugăciune. Rugăciunea mi-a dat putere. Rugăciunea a fost harul şi
ajutorul lui Dumnezeu, prin care am trăit. Să iubiţi rugăciunea. Că mai mult decât orice, aveţi nevoie de rugăciune.
Prin rugăciune, Dumnezeu vă va fi totdeauna aproape şi voi veţi fi totdeauna aproape de Dumnezeu. Prin
rugăciune vă veţi întări, vă veţi mângâia, veţi avea putere, veţi căpăta lumină şi înţelepciune în viaţă. Prin
rugăciune veţi birui totdeauna toate ispitele şi toate puterile vrăjmaşului. De aceea, nu uitaţi rugăciunea
niciodată. Să vă deprindeţi cu rugăciunea. Şi, când nu vă puteţi ruga, rugaţi-vă să vă puteţi ruga. Şi vă rugaţi din
toată inima şi cu toată puterea, căci Dumnezeu vă va fi aproape şi vă va da biruinţă. Numai cu El veţi birui. Doar cu
El, să ştiţi, veţi birui! Fiind cu El, Dumnezeu vă va binecuvânta şi, din copii credincioşi, veţi ajunge mai departe
lucrători şi luptători, şi apoi părinţi şi fraţi şi soţi credincioşi.
Dumnezeu vă va binecuvânta, dar în toate privinţele aduceţi toate cererile la cunoştinţa lui Dumnezeu. Nu vă
ascundeţi de fraţii bătrâni. Nu vă ascundeţi de părinţii credincioşi. Ci cereţi-le sfatul şi ascultaţi-le îndrumarea. Şi
Dumnezeu vă va binecuvânta. Pentru că aceasta înseamnă să asculţi de Dumnezeu: să asculţi de fraţi, să asculţi de
părinţi, să asculţi de Cuvântul Sfânt.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă păzească de orice rău. El să vă călăuzească în lumina Sa şi Cuvântul Său cel
Sfânt să vă fie îndrumător la fiecare pas. Fraţii şi adunarea să vă fie scumpă şi rugăciunea să vă fie nedespărţită.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul!

devărul și

inciuna

Un proverb evreiesc spune că într-o zi adevărul și minciuna s-au întâlnit.
Minciuna i-a spus adevărului:
„Bună dimineaţa!”.
Şi adevărul a verificat dacă într-adevăr e o zi bună. S-a uitat în
sus, nu a văzut nori de ploaie, mai multe păsări au cântat şi
văzând că într-adevăr era o zi bună, i-a răspuns minciunii:
„Bună dimineaţa!”.
„E prea cald azi”.
Şi adevărul văzu că minciuna a spus adevărul.
Minciuna apoi l-a invitat pe adevăr să se scalde în râu. Şi-a scos
hainele, a sărit în apă şi i-a spus:
„Să știi că apa e minunată!”.
Şi de îndată ce adevărul a sărit în râu, cum era de așteptat, minciuna a ieşit din apă, s-a îmbrăcat în hainele
adevărului şi a plecat. Adevărul, în schimb a refuzat să se îmbrace în hainele minciunii şi, pentru că n-avea de ce
să-i fie ruşine, a plecat dezbrăcat pe stradă. Așa se face că, în ochii altor oameni, e mai uşor de acceptat
minciuna îmbrăcată în adevăr, decât adevărul gol-goluţ.
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...
. Stăteam în mijloc, în picioare. Înconjurat de acuze. Înconjurat de dreptate. Țintuit în fața
faptelor împlinite. Stăteam mut … avea dreptate pârâșul. Hainele mele erau prea murdare pentru a
încerca să mai ascund ceva, prea murdare pentru a încerca să mai recuperez ceva, să mai pretind
altceva… altceva decât vină, păcat, murdărie. Eram murdar. Din cap până-n picioare. Inima îmi era
mânjită de trădare. Purtam greutatea infidelității față de frații mei. Pe cap stătea îmbibată urgia mâniei
nebune, adunată de atâta timp… mâinile pătate cu sânge nevinovat de glas de copil…
Din cap până-n picioare – prăfuit de scrum; scrumul morții pe care am ales-o. Buzele îmi erau vopsite cu
minciuni. Mânecile hainei pătate de mai multe minciuni și nedreptate. Palmele înnegrite de negoț
mârșav, pline de suflete vândute pe-o pereche de papuci… de degete-mi atârna asuprirea. Pumnii plini
de vorbe de ceartă, plini de răutate. Plini...
Cămașa-mi arăta lucrurile pe care le-am ținut pentru mine, lucrurile pe care le-am oprit de la gura celui
flămând și însetat, a celui gol și singur… a celui neajutorat. Picioarele altădată grăbite la flecării,
îndeletnicite cu gusturile mele, dedate la umbre și întuneric, acum stau
îngropate în plăceri murdare, neclintite.
Bubuiau drastic acuzele asupra mea…, precum odinioară purtarea-mi
în sufletele celor din jurul meu. Nu puteam să spun nimic. Nimic.
Dar puteam vedea. Vedeam o piatră perfectă ce sângera sub dalta
Stăpânului. Vedeam sângele croind drept spre mine. Îl vedeam curat,
pur, purpuriu de bunătate și iertare, înnegrit de suferință și durere, de
suspine!
N-aș fi vrut să ajungă la mine. Să-l pătez. Dar a fost atât de mult, și
curgea și curgea pentru că piatra de unde izvora era scrijelită cu multă
putere… și a curs mult, mult… până m-a acoperit pe deplin. Era acum
învinovățit pe nedrept...
Apoi am fost îmbrăcat cu îndreptățirea, cu sărbătoarea. Cântau hainele
a eliberare, a iertare, a puritate. Erau curate de multă pace, înțesate pe
piept cu un nou început, cu speranță și biruință. Mi s-a pus pe cap
mitra consacrării mele unei noi vieți. Mitra mandatului meu.
Mi s-a cerut ascultare, sfințenie…
Am văzut apoi multe ziduri, ziduri prăbușite, dărâmate, aproape și
departe… care mă strigau cu durere. Am dat să plec, să mă îndrept
spre ele… mi-am suflecat mânecile noii haine, am apucat uneltele în
mâini și eram gata… gata să plec… dar nu am putut… dintr-o dată,
rămășițele de zidire aflate în fața mea, nevăzute până atunci, m-au
împiedicat. Am căzut. M-au îngenunchiat… și mi-au spus: „de aici
trebuie să începi pentru a putea ajunge acolo”. Mi-au șoptit: „nu poți
înainta și nu poți schimba nimic în jurul tău dacă nu începi cu tine!”

Diana Ioana Cosma
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Meditează la viaţa ta
astăzi, tu, omule!
Scoală-te din păcat,
cercetează-ţi viaţa ta!
Cine eşti, ce doreşti,
cum trăieşti fără de Dumnezeu
Nu te pierde aşa de uşor,
încrede-te in El!
Pocăieşte-te, omule,
ca să nu-ţi pierzi sufletul!
Ridică-ţi privirea-n sus,
stai de vorbă cu Isus!
Pocăieşte-te, omule,
până încă nu-i târziu,
Până încă mai e har
şi totul primeşti în dar!
După moarte va fi prea târziu
şi vei regreta!
Vino la Isus acum
să-Ţi dea El mântuirea Lui!
Meditează la viaţa ta,
astăzi, tu, omule!
Eul tău, omule, frânge-ţi-l.
Pocăieşte-te!
Nu-amâna că nu-i timp de pierdut,
tu nu ştii cât trăieşti
Vino la Isus acum
ca să fii mântuit pe veci!

The song Mary, Did you know?
The song Mary, Did you know?
is modern but the story is not. It
is both ancient and eternal. Mary
pondered about her Son, Jesus.
.......
A lot has been said about the
faith of Mary — how she accepted
the role to be a mother of the
Son of the Highest, despite being
just an inexperienced, unwed
teenager who will likely be
divorced by Joseph and shunned
by her community for getting
pregnant before marriage.
But the song ‘Mary Did Your
Know’ with its lyrics juxtaposed
with a slightly sad melody creates
this tension that makes Mary’s
journey our own. After all, life is
not perfect on this side of
eternity. Our world is broken.
As a Jew, Mary would have heard
about the Messiah that was
coming. She may have been
wondering about this King and
prophet greater than anyone has
seen. When the shepherds came

running to see the baby the
angels have announced, Scripture
says Mary “treasured up all these
things and pondered in her heart.”
(Luke 2:19)
Mary would have remembered
the prophecies spoken to her
people and directly to her from
Gabriel. But she would not have
known how the prophecies
would turn out.
Even as she cradled and looked
relieved and joyous at her
firstborn, Mary would not have
known the searing pain of
separation Jesus would
experience or know His suffering
she would witness.
But God knew.
God knew that His Son was
going to be framed, rejected,
scourged, and for the first time
separated from Him because of
our sins. He knew this would be
infinitely more painful than what
Mary would have felt.

Yet God rejoiced.
God rejoiced because He knew
that Jesus would defeat death.
There will be a time of no more
separation, no more suffering, no
more tears. Out of all the pain
and suffering, there will be
victory. There will be beauty.
And it was all set in motion when
Christ was born.
Like Mary, we may not know
how things will pan out in our
specific personal circumstances.
But, unlike Mary, we know the
fellowship of the Holy Spirit who
continuously fills us with living
water. We can look beyond the
Jesus in the manger, and on the
cross to the Jesus who is coming
back. We know the beautiful
ending to the story of our world.
We know God’s love without a
shadow of a doubt.
And that’s a joyous thing not just
to treasure in our hearts but to
share with others.

Mary, Did You Know?
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you’ve delivered will soon deliver you.
Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with His hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby, you’ve kissed the face of God
Mary, did you know?
The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again,
the lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb?
Mary, did you know that your baby boy is Lord of all Creation?
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven’s perfect Lamb?
This sleeping child you’re holding is the Great I Am,
Oh, Mary, did you know?
(Mark Lowry and Buddy Greene)

https://vision.org.au
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!!!
Crezi că există un Dumnezeu care a făcut
toate lucrurile, inclusiv pe tine? Da? Atunci
ești binecuvântat. Pe de altă parte, dacă nu
crezi în Dumnezeu, încearcă să-ți faci singur
un ochi, o ureche sau un creier. Fă doar
unul... din nimic! Sau creează o floare care
poate produce nectar care poate fi colectat
de albinele (pe care le-ai făcut) și fă-le să o
transforme în miere numai bună de
mâncat. Inhalează oxigen, eliberat de
copaci, care dă viață, apoi expiră dioxid de
carbon, oferind copacilor ceea ce au nevoie
pentru supraviețuirea lor. Genial, nu? Și din
moment ce ateii cred că toate acestea au
luat ființă fără o putere inteligentă – nu a
existat nicio „minte” în spatele creației –
imaginează-ți că ți se va îndepărta creierul
și apoi ți se cere să îl creezi.
Poate de aceea majoritatea oamenilor
dintr-un sondaj Newsweek au spus că ei
cred în Dumnezeu. Așadar, cum rămâne cu
cei 3 până la 5 la sută care pretind a fi atei?
Sunt ei mai deștepți decât noi ceilalți sau le
lipsesc niște dovezi aparente? Un ateu este
definit ca cineva care nu crede în
Dumnezeu. Dar din moment ce este
imposibil să se dovedească științific că ceva
nu există, ateii nu pot ști cu siguranță că nu
există Dumnezeu. Opinia lor se bazează
exclusiv pe lipsa probelor. Cu toate acestea,
a crede că nu există Dumnezeu nu
înseamnă că El nu există.
Biblia spune: „...măcar că, drept vorbind,
nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut
bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri
roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a
umplut inimile de bucurie”. (Fapte 14:17)
„Dovezile” sunt peste tot în jurul nostru.
Existența lui Dumnezeu poate fi dovedită.
Și tu poți avea o relație personală cu El!
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(The Word for Today)

