BISERICA – LOCAŞUL DOMNULUI
Simion Mercea

L

a un curs din cadrul şcolii proorocilor subiectul dezbătut a fost
despre BISERICĂ, un subiect
de mare interes pentru fiecare creştin.
Locaşul sfânt este binecuvântat pentru
că acolo este chemat Numele Domnului,
singura casă a Lui, unde oricine poate
veni la Dumnezeu şi poate aduce înaintea
Lui orice. Sfântul locaş este ca un spital
unde sufletele bolnave pot veni să primească leacul mântuitor şi vindecător. El
este adăpostul unde cei biruiţi de vrăşmaş
pot scăpa oricând. Este refugiul unde cei
zbuciumaţi pot afla liniştire. Este adăpostul cald unde cei singuratici pot fi mângâiaţi. Este locul îndestulat unde cei
flămânzi sunt săturaţi. Este casa lui Dumnezeu unde El poate fi găsit întotdeauna
de către oricine care are ceva să-I spună
sau să-L întrebe. În locul acesta sunt
chemaţi toţi ca înaintea
lui Hristos.

Aici cel binecuvântat este binecuvântat şi mai mult. Iar cel vinovat are cel mai
potrivit loc unde poate să scape de osânda
vinovăţiei care îl apasă pentru nelegiuirea
pe care a făcut-o.
Suflete drag, dacă într-adevar vrei să
afli iertarea şi mângâierea sufletului tău,
vino cu credinţă în casa Domnului. Ascultă aici cu evlavie Cuvântul Domnului
şi adu-ţi cu lacrimi înaintea Domnului
cererile sufletului tău în felul poruncit de
El. Astfel, orice păcat ţi se va ierta şi orice
har îţi va fi dat.
Slavă şi mulţumire veşnică, Dumnezeule, care eşti necuprins de bun şi
mare, care ne primeşti pe toţi, care îi
asulţi pe toţi şi care-i ierţi pe toti cei ce
se căiesc şi sunt hotărâţi să se rupă de
păcat.

Binecuvântează,
Doamne, adu na rea,
Te rugăm cu la cri me curate
Să trăim mereu cu
dragoste-mpreună
Şi în sfântă, dul ce
uni tate.
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„Domnul Şi-a deschis casa de arme, şi a scos din ea
armele mâniei Lui…”
(Ieremia 50:25)

N

imeni nu are voie să profite
de îndelunga răbdare a lui
Dumnezeu. Cei care nu înţeleg acest lucru şi nu se grăbesc să renunţe la drumurile păcatului, vor fi
nevoiţi să se confrunte cu rigorile mâniei
sfinte a lui Dumnezeu.
Cuvântul Scripturii ne avertizează că:
„grozav lucru este să cazi în mâinile
Dumnezeului celui viu!“ (Evrei 10:31).
Încăpăţânarea, neascultarea şi persistarea în răzvrătire îl obligă pe Dumnezeu
să recurgă la mijloace coercitive pentru
a pune capăt acelui mod de viaţă.
Când Dumnezeu îşi deschide casa de
arme, nimeni nu mai poate sta împotriva
armelor mâniei Lui.
Arsenalul pe care-l poate folosi Dumnezeu împotriva neascultării noastre este
extrem de variat. Casa de arme a Domnului poate include suferinţa, încercările,
eşecul, persoane potrivnice, crize de tot

felul, falimentul, singurătatea, boala, dezastrele naturale, catastrofe, accidente şi
multe altele.
În funcţie de răspunsul şi înţelegerea
noastră, Dumnezeu foloseşte aceste arme
ca şi instrumente de disciplinare sau instrumente de pedeapsă.
Chiar dacă în răzvrătirea noastră ocolim Cuvântul lui Dumnezeu, El va găsi tot felul de metode prin care să îşi facă
auzită vocea şi va face tot posibilul să ne
întoarcă din rătăcire.
Continuare pag. 2
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Cine nu înţelege repede intenţia
Domnului, are mai mult de suferit
pentru că cei care zăbovesc în neascultare vor fi supuşi celor mai
dureroase experienţe.
Cel mai bun sfat pe care-l poate
primi cineva este să fie atent ca nu cumva
să-l stârnească pe Dumnezeu la război împotriva lui.
Când Dumnezeu îşi porneşte mânia,
nimeni nu o mai poate opri, când Dumnezeu se pregăteşte de luptă, nimeni nu-i
mai poate sta în cale.
Chemarea noastră este ca după ce
ne-am asigurat că în ceea ce ne priveşte pe
noi, Dumnezeu a făcut pace, să acţionăm
plini de pasiune, avertizându-i pe alţii să
se teamă ca nu cumva Dumnezeu să-şi
deschidă casa de arme şi să scoată împotriva lor armele mâniei Lui, tocmai de aceea strigătul nostru ar trebui să răsune
mai des:

„Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi
cum Dumnezeu ar îndemna prin
noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu
Dumnezeu!“
(2 Corinteni 5:20)
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ÎN MÂNA LUI
Andrea Michaela Wilhelm

Din bezna nopţii grea
Strigătul meu se înalţă către
Tine, Doamne!
Îmi auzi geamătul,
Al disperării glas,
Chiar dacă negura nopţii se ţese
Tot mai strâns în jurul meu.
Clipă de clipă, ceas după ceas
Îţi simt dragostea –
Valuri de îndurare vin, tot vin
peste mine,
Iar din fântâna luminii suave
Ce coboară lin şi blând mă
împresoară
Mi se-adapă speranţa.
În inima mea
Frăgezeşte încrederea
Când eşti gata să mi-o dăruieşti
În tăcerea de plumb a nopţii.
Cât de aproape îmi eşti!
Tu, numai Tu poţi schimba
Spaima mea, în oceanul
de întuneric,
Cu o pace neasemuit de adâncă –
Pace deplină,
Pregătită din timp pentru mine.
Negrăită odihnă,
Venind doar de la Tine.
Vânt de înviorare mă ajunge
dinspre răsărit.
Oh, necuprinsă uimire:
Ce minunate, Doamne,
să-mi fii Tată!
Să mă ştiu Ţie copil preaiubit!
Telefon: (004) 0362-411252
Web:
www.biruinta.ro
E-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

MEDITAŢIE

S

untem pregătiţi pentru ziua revenirii Domnului Isus Hristos ca
să-Şi ia mireasa? Eşti pregătit sau
nu? Ai tu haine curate, spălate în sângele
Domnului Isus Hristos? Cel ce nu are haine curate, haine de nuntă, oricât ar fi de
mare credincios, darnic, plin de fapte bune, tot se va prezenta în faţa Judecătorului.
Omul singur nu are valoare; fără jertfă, nu
ai har. Harul împacă pe om cu Dumnezeu
prin Fiul Său, Isus Hristos. Planul lui Dumnezeu este să trăim o viaţă plăcută Lui, după
poruncile date de El. Harul e darul nemeritat care a împăcat pe om cu Dumnezeu,
iar la venirea Lui să fim cu pregătiţi. Pentru aceasta este nevoie de fraţi asemeni lui
Pavel, care să vorbească cu înţelepciunea

convingătoare a Duhului. Dacă Duhul
locuieşte în noi vom semăna sămânţa
sănătoasă care va da rod spre slava Sa.
Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe
deplin, iar duhul, sufletul şi trupul să vă
fie păzite fără prihană până la venirea
Domnului nostru Isus Hristos, căci El a
purtat păcatele noastre şi prin rănile Lui
am fost vindecaţi. Am căutat mult fericirea, dar nu am aflat-o până în ziua când
m-am întâlnit cu Domnul şi atunci am
fost luminat cu lumina adevărată, Isus
Hristos, care este centrul credinţei mele.
El este viaţa mea în călătoria spre făgăduinţa cerească. Cel ce se încrede în Cuvânt şi în Domnul are pace şi fericire.
Leş Nicolae

ODIHNĂ

“

Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat
cu strălucire şi măreţie! Te înveleşti
cu lumina … întinzi cerurile ca un cort.
Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei
Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului…” (Psalmul 104)
În carul Tău, Doamne, aş sta şi eu ascunsă să străbat văzduhul pe aripile vântului să nu mai aud gălăgia asurzitoare a
lumii învelită în lumină, să nu mai aud
murdăria, ci doar să văd cerurile întinse.
Cât de mult visăm noi la odihnă, la
pacea aceea deplină, la liniştea ce te face
să reînvii şi la siguranţa ce ţi-o poate da
doar mâna divină. Şi în tumultul trăirilor
noastre cotidiene, de câte ori uităm să
privim cerul să ne limpezim ochii în albastrul lui de odihnă. De câte ori uităm
că liniştea şi pacea ne vin de la Domnul.
Suntem obosiţi şi gârboviţi de atâtea responsabilităţi pe care le avem sau ne-am făcut rost de ele. Purtăm boli, atitudini şi
sentimente fără de care ne-am simţi de fapt

atât de liberi. Şi suntem convinşi că n-avem
cum scăpa de greutăţile ce ne apasă şi ne
târâm pas după pas, propunându-ne să rezistăm eroic. Câteodată, însă, gândurile ne
joacă feste, probabil când fulgere nervoase
aruncă săgeţi de foc şi tunete asurzitoare se
dezlănţuie în înălţimi ca o străfulgerare parcă Îl vedem pe Domnul în carul Lui, împreună cu slujitorii de „flăcări de foc”.
Sau atunci când Domnul lasă să se arate luna şi soarele „ştie când trebuie să apună”, atunci când Domnul aduce întunericul
şi încetişor se face noapte în momente atât
de sensibile… parcă gândul Îl însoţeşte pe
Dumnezeu în lucrările Lui.
Ca şi copii ai Lui purtăm în corpuri
obosite speranţa odihnei. Ştim cum trebuie să ne abandonăm în mâna Lui chiar
dacă uneori nu ne iese aşa cum am vrea.
Visăm des şi visele noastre înseamnă speranţă şi siguranţă şi ne vom continua drumul cu răbdare, până în acea zi – ziua
când vom intra în odihnă.
Camelia Sabău
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