Adevăratele bogăţii
“...bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos”

N

u cu mult timp în urmă l-am
văzut pe Azorel purtând în
gură un os cu atâta mândrie
de parcă ar fi avut o mare comoară. Era
foarte fericit de osul lui, şi, într-adevăr,
pentru el aceasta este o mare bogăţie:
mârâie atunci când alţii încearcă să i-l ia,
îl îngroapă pentru a-l feri de duşmani.
Trăieşte mereu cu grija osului. Pentru un
om acest comportament este foarte comic.
El cunoaşte adevărata valoare a unui os
deoarece universul lui este mult mai larg.
M-am gândit că exact în acelaşi fel ne
raportăm noi faţă de lumea spirituală.
Universul nostru este îngust. Cunoaştem
doar ”în parte”. Ne bucurăm şi ne simţim
mândri pentru orice „os”, dar în jurul nostru sunt bogaţii nebănuite pe care nu le
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putem înţelege.
Cred că dacă i-aş pune lui Azorel
înainte un os obişnuit şi unul exact la fel,
din aur, în mod sigur ar fi mult mai satisfăcut să-l ronţăie pe primul, fără să-i pese
câtuşi de puţin de cel de-al doilea. Oare
un om de câte ori nu alege ceea ce poate
ronţăi pe moment, fără să înţeleagă
bogăţia ce-i stă înainte şi fără să-şi dea
seama că cealaltă alternativă este de mii de
ori mai preţioasă? Domnul să ne dea ochi
deschişi pentru comorile veşnice!
Aşteptăm cu nerăbdare vremea când
vom cunoaşte deplin, când vălul va fi dat
la o parte, când ne vom bucura împreuna
cu Dumnezeul nostru cunoscând adevăratele Sale bogăţii.
Vlad Nechita

Ce îţi mai
lipseşte
„Când a auzit Isus aceste
vorbe, i-a zis: „Îţi mai
lipseşte un lucru...“

(Luca 18:22a)
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Luni
Miercuri
Joi
Vineri

- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 19 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Serviciu de închinare.
Duminică - ora 11 - Adunarea Generală a
bisericii
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Adevăratele bogăţii

criptura ne spune cu claritate că
intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu nu depinde de strădaniile
şi eforturile noastre ci este în totalitate
lucrarea harului lui Dumnezeu.
Această acţiune a harului devine operantă în viaţa unui om în momentul în
care acesta înţelege falimentul strădaniilor sale de a ajunge la standardele lui
Dumnezeu şi renunţând să obţină bunăvoinţa divină datorită lui, strigă după
mila şi îndurarea lui Dumnezeu descoperită în Isus Cristos Fiul Său.
Astfel că pentru a fi iertat şi a beneficia de mântuirea su- Continuare pag. 2

Planul tău = Planul
lui Dumnezeu?

U

nii oameni, fiind la vârsta alegerilor, când cultura şi educaţia sunt în prim plan, aleg
fiecare planul care să-l avantajeze. Şi noi
facem parte din acei oameni. Ne grăbim
cu decizile şi pur şi simplu uităm să ne
punem o intrebare importantă: Vrea
Domnul ca eu să fac asta?
Obişnuim să credem că noi avem de
cele mai multe ori dreptate, că drumul pe
care vrem să continuăm e drumul spre o
viaţă fericită şi plină de succes cu un
„happy ending”.

2

Cu toate acestea îi lipsea un singur
lucru ca să poată intra în Împărăţia lui
Dumnezeu.
Poate şi tu eşti la fel ca tânărul
acela. Nu te faci vinovat de păcate
grele, n-ai băut până la fund din cupa
amară a deşertăciunii. Dar nici nu poţi
spune că eşti fără păcat.
Probabil eşti foarte aproape de Împărăţia lui Dumnezeu dar cu toate acestea eşti încă afară.
Ce îţi mai lipseşte? Poate inima ta refuză să fie atinsă de Duhul lui Dumnezeu
şi nu se frânge? Poate deşi ai înţeles cu
mintea, voinţa se încăpăţânează să fie supusă?
Poate mai există o patimă la care nu
poţi renunţa? Poate îţi dă târcoale necredinţa? Poate eşti cuprins de teamă? Poate
asculţi de părerile celor din jur mai mult
decât de ce zice Dumnezeu?
Cercetează-te în lumina Cuvântului
lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt îţi va lumina mintea spunându-ţi ce-ţi mai lipseşte.
Apoi strigă sincer după mila Domnului
şi El va aşeza sângele Fiului Său peste păcatele şi neputinţele tale curăţindu-te şi

Continuare din pag. 1

fletului său şi implicit de viaţa veşnică,
omului i se cere doar să creadă, aşezându-se cu încredere în planul minunat al
lui Dumnezeu.
În ciuda acestei oferte extraordinare
încă sunt o mulţime de oameni care nu
au îndrăznit să facă acest pas al credinţei
şi să obţină ceea ce le oferă Cristos.
În mod cert sunt şi oameni care tratează cu totală indiferenţă starea lor spirituală şi nu dau semne că ar fi preocupaţi
de soarta eternă.
Dar sunt şi oameni care manifestă un
anumit interes faţă de lucrurile spirituale.
Ei sunt oamenii foarte aproape de Împărăţia lui Dumnezeu şi totuşi nu sunt înăuntru.
Pentru că a fi foarte aproape înseamnă
tot afară.
Cristos a apreciat eforturile tânărului
bogat de a fi pe placul lui Dumnezeu. Însă totodată l-a făcut să-şi vadă falimentul
şi neputinţa de a fi pe placul lui Dumnezeu prin eforturile proprii.
Tânărul acela nu era un tânăr depravat. Viaţa lui nu era bântuită de păcate
grave. De fapt avea o mulţime de calităţi.

Ei bine, lucrurile nu sunt chiar aşa.
Dumnezeu face deseori lucruri care pentru noi nu se încadreaza în standardele noastre de normalitate. Pentru El, normalitate
nu înseamna un set de formule, ci ascultare, oricare ar fi preţul, încredere deplină în
călăuzirea Sa şi dependenţa totală de El.
Noi nu ne-am născut să facem doar
umbră pământului ci, dimpotrivă, ne-am
născut pentru că facem parte din planul lui
Dumnezeu. El are ceva special şi deosebit
pentru fiecare dintre noi şi nu încetează
niciodată să ne iubească. În momentul în
care iţi predai viaţa în mâna Domnului,
totul în jurul tău se schimbă. Lasă trecutul tău ireparabil în mâinile Sale şi păşeşte
in viitorul irezistibil împreună cu El.
Diana Birtaş

„Lăudaţi pe
Domnul! Lăudaţi pe
Dumnezeu în Locaşul Lui
cel Sfânt, lăudaţi-L în întinderea
cerului, unde se arată puterea Lui!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele
mari, lăudaţi-L, după mărimea
Lui nemărginită! Lăudaţi-L cu
sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu
lăuta şi harpa! Lăudaţi-L cu timpane
şi cu jocuri, lăudaţi-L cântând cu instrumente cu corzi şi cu cavalul. Lăudaţi-L cu
chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale
zăngănitoare! Tot ce are suflare să laude pe
Domnul! Lăudaţi pe Domnul! “

Închinarea prin cântec

M

UZICA ..., în mintea mea e
o muzică continuă! Atunci
când Dumnezeu îţi dă un
dar, trebuie să-l întrebuinţezi în favoarea
Celui care ţi l-a dăruit. Este foarte uşor să
căutăm, sau să încercăm să găsim anumite
scuze atunci când este vorba de a-ţi aduce
contribuţia personală în a-L slăvi şi onora
pe Cel ce merită toată lauda şi slava noastră.
Muzica în biserică e un subiect foarte
mult discutat. În foarte multe biserici,
sunt mulţi cei cărora nu le place muzica
„zgomotoasă“ iar muzica cântată cu anumite instrumente îi scoate pe unii din
minţi, dar trebuie să înţelegem că fiecare
om e înzestrat de Dumnezeu cu o anumită capacitate de a înţelege anumite lucruri
şi nu trebuie condamnaţi pentru aceasta,
iar ei la rândul lor nu trebuie să-i critice
pe cei cărora le place o astfel de muzică.
Îmi vin în minte versurile unei cântări mai
vechi: „O de-aş avea eu limbi o mie, şi mii
de buze să cuvânt…“. Gândindu-mă la
versurile acestea mă întreb: Cum pot eu
să-I aduc lauda mea Dumnezeului cel

Psalmul 150 : 1 - 6

Atotputernic şi Sfânt, când unora nu le
place ceea ce cânt eu!? Sunt foarte multe
genuri de muzică care se cântă în biserici,
dar ceea ce contează este aceea de a-I
aduce laudă şi slavă celui care merită toată
lauda noastră, adică lui Dumnezeu, care
ne dă în fiecare zi din harul Lui şi ne
poartă în braţul Său de Tată.
În esenţă închinarea prin muzică în biserică trebuie să fie adresată lui Dumnezeu
şi adusă ca o jertfă vie la tronul Lui. Poţi
să visezi că atingi stelele cu mâna, dar acest
lucru este imposibil din punct de vedere
omenesc, dar îţi poţi imagina că le-ai şi
atins deja, şi atunci vei înţelege ce puternic
Dumnezeu avem, şi că El ne înzestrează pe
fiecare cu ceea ce crede El de cuviinţă.
Ioan Tincu
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