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prin ce pildă o vom înfăţişa? Se aseamănă cu un grăunte de muştar, care,
când este semănat în pământ, este cea
mai mică dintre toate seminţele de pe
pământ; dar, după ce a fost semănat,
creşte şi se face mai mare decât toate
zarzavaturile şi face ramuri mari, aşa
că păsările cerului îşi pot face cuiburi
la umbra lui.” (Marcu 4:30-32)
Amalia Lupu

26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o
pâine; şi, după ce a binecuvântat, a
frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând:
„Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul
Meu.”
27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a
mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat,
zicând: „Beţi toţi din el;
28. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se
varsă pentru mulţi, spre iertarea
păcatelor.
29. Vă spun că, de acum încolo nu voi
mai bea din acest rod al viţei, până în
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ziua când îl voi bea cu voi nou în
Împărăţia Tatălui Meu.”
(Matei 26:26-29)
O ființă sfântă și desăvârșită trimisă la
moarte pentru păcatele noastre, jertfa
supremă de dragoste a lui Dumnezeu
către omenire. Sângele lui vărsat pentru
fiecare cuvânt rostit fără rost, pentru
fiecare faptă necuvenită și gând necuviincios... O dragoste fără asemănare, atâta sacrificiu și durere îndurată, și totuși
pentru cine? Pentru niște oameni care
adeseori uită că au fost răscumpărați și
mânjesc haina albă primită de Mântuitorul, oameni care se lasă în voia firii și
întristează Creatorul universului...
Însă Dumnezeu nu privește la noi cu
răutate ci dimpotrivă, cu iertare și îngăduință, El acceptă sufletul zdobit și inima îndurerată, fiind refugiul fiecarui om
care își lasă întrega viață în mâinile Lui.
Într-o zi El a făcut la fel cu viața mea și
a ta, a dat sens trăirii pe pământ. Acum
e momentul să-ți cercetezi trăirea înaintea Lui, ești tu o ființă care Îl onorează?
Sau îți aduci aminte de El doar când
greutățile vieții te învăluie?
Veșnicia ne asteaptă, El ne va da cununa vieții şi dacă Isus Hristos, care este
Dumnezeu, a murit pentru noi, nici o
jertfă pentru El nu poate fi prea mare
pentru noi. În acea zi vom primi răsplata
pentru viaţa trăită în El și pentru El.
Alexandra Ștef

Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22
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Întâmpinaţi cu har

“Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”
Isaia 53:5

ZIDUL
Zilele acestea a avut loc în ţara
noastră un spectacol impresionant care
a stârnit senzaţie peste tot în lume. Este
vorba despre punerea în scenă a celebrului albul „The wall”(Zidul) al trupei
Pink Floyd. Iniţial, albumul a fost lansat
în anul 1979, fiind pus în scenă un an
mai târziu.
Deşi trupa s-a destrămat, Roger Waters, fostul basist al trupei a reeditat
spectacolul în anul 1990 ca o celebrare
a căderii zidului Berlinului.

În anul 2010, acesta a realizat din
nou spectacolul într-o formă grandioasă,
folosindu-se de facilităţile tehnologiei
moderne.
Spectacolul reprezintă o incursiune
în lumea lui Pink, personajul principal
al albumului.
Povestea personajului principal,
transpusă apoi în film şi pe urmă în
spectacol de anvergură, este inspirată
din viaţa reală a membrilor trupei.
Însă, dincolo de realitate, Zidul este
povestea celor care aleg să reacţioneze
la traumele din viaţă prin construirea
unui zid în spatele căruia să se poată ascunde de restul lumii.
Dacă iniţial zidul are un rol de protecţie, datorită izolării, acesta duce în
scurt timp la alienare mintală.
Mesajul final al albumului este că în
ciuda riscului de a ne expune sentimentele şi a fi cunoscute de ceilalţi,
zidul cu care ne-am înconjurat trebuie dărâmat.
Continuare pag. 2
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Pentru ca zidul înstrăinării dintre
om şi Dumnezeu, precum şi a înstrăinării dintre oameni să fie dărâmat,
nu este nevoie de sacrificiul nostru ci
de pocăinţa noastră. Nu noi suntem
aceia care trebuie să suportăm ruşinea şi oprobriul public, deoarece
Cristos S-a sacrificat pe Sine însuşi, suportând ruşinea, batjocura, suferinţa şi
moartea în locul nostru.
Pe noi, Dumnezeu ne cheamă să credem cu toată fiinţa în Isus Cristos Fiul
Său, Cel mort şi înviat pentru noi toţi în
locul nostru, singurul care are puterea
să dărâme zidul care ne-a întunecat şi
furat fericirea şi viaţa.
„Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost
apropiaţi prin sângele lui Hristos. Căci
El este pacea noastră care din doi a
făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc
care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a
înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea
poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă
pe cei doi să fie în El însuşi un singur
om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un
singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.“ (Efeseni 2:13-16)
Viaţa adusă de Cristos este viaţa
adevărată, o viaţă fără ziduri şi fără umbre, este viaţă eternă, o viaţă trăită la
lumină, în prezenţa Lui, în ascultare de
El şi sub blânda şi înţeleapta călăuzire
a dreptei Sale.
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Aceasta este de fapt răspunsul pe care îl are omul şi în particular muzica
rock la problema alienării umane.
Este adevărat că între oameni pot să
apară tot felul de ziduri, ba chiar mai
mult, problema esenţială stă în faptul că
există un zid despărţitor chiar între noi
şi Dumnezeu.
Însă, realitatea este că acest zid nu a
apărut ca şi urmare a problemelor noastre emoţionale ci datorită păcatului,
adică a unei naturi corupte şi răzvrătite
în totalitate.
Din nefericire, oricât de tare ne-am
dori să dărâmăm zidul dintre noi şi
Dumnezeu, acesta nu va putea fi niciodată dat la o parte de către niciunul dintre noi.
Orice încercare de acest fel va fi
sortită eşecului, ba chiar mai mult, cu
cât vom încerca mai mult, strădaniile
noastre nu vor face decât să înalţe şi mai
mult zidul care deja există.
În mod evident, existenţa în spatele
zidului este lipsită de fericire adevărată,
este lipsită de speranţă şi golită de frumuseţea unei vieţi trăite împreună cu
Dumnezeu.
În spatele zidului există traume,
deşertăciune, nenorocire, disperare,
nădejdea efemeră a unor speranţe şi
experienţe deşarte, iar în final moartea.
„Nu, mâna Domnului nu este prea
scurtă ca să mântuiască, nici urechea
Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile
voastre pun un zid de despărţire între
voi şi Dumnezeul vostru; păcatele
voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!“ (Isaia 59:1-2)

pastor Daniel Chereji

ÎNTÂMPINAȚI CU HAR...

Un lucru important ce l-am învățat de
la Domnul Isus, pe care îl făcea constant
când se întâlnea cu orice om, este faptul
ca îi arăta HAR. Noi, pe de altă parte,
suntem obișnuiți să descoperim defectele oamenilor, să le criticăm și să le
condamnăm, însă nu e la fel de ușor să
facem același lucru și în privința
noastră. Atunci, parcă un ochi se închide
și altul se încețosează și totul este perfect așa încât nu mai avem nimic de
obiectat. Cât de frumos ar fi să mergem
la oameni și în loc să îi criticăm și să
aruncăm cu vorbe care nu fac decât să
producă durere, să le arătăm har și să
ștergem orice imperfecțiune pe care o
vedem în ei, să îi privim cu dragoste precum Domnul Isus Hristos, astfel încât să
simtă că sunt acceptați lângă El.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan

3:16)
Jertfa lui Isus este atotsuficientă, este
fără cusur, fără pată și este valabilă și
astăzi pentru oricine crede. Cuvântul
„oricine” nu are limite, El ne privește la
fel pe toți și ne oferă ispășire pentru
toate păcatele noastre trecute, prezente
și viitoare. Toate acestea, nu ne dau
dreptul de a păcătui în continuare pentru
că suntem sub har, ci trebuie să ne
smerim mai mult și să trăim ca niște robi
ascultători de Domnul nostru. În viața
creștinului care a crezut din toată inima
în Domnul Isus Hristos păcatul nu mai
este un mod de viață. Mintea lui a fost
schimbată și transformată de către Domnul Isus, acum el privește păcatul ca și
o urâciune.
Așadar, să lăsăm ca harul Domnului
nostru Isus Hristos să se reverse peste
noi și noi la rândul nostru să arătăm har
și îngăduință față de cei din jurul nostru.
Camelia Blidar

Când toamna-şi aşterne faldurile peste
apusul verii, poţi vedea lămurit rostul
revărsărilor de ploaie, al valsului solar
năucitor în care a cuprins pământul, în
veşnica-i cordialitate toropitoare. Cu
siguranţă istoria, redată în maniera
subiectivă a celor ce ne-o relatează de-a
lungul mileniilor este mult mai
ramificată, mai complexă, profundă,
însă un lucru este cert: ea este însăşi
masa de lucru a celui mai iscusit Arhitect din veşnicii, singurul care o are
desfăşurată înaintea Sa cu începutul şi
sfârşitul său, al cărui triumfător final îl
vom începe spre etern noi, cei
răscumpăraţi, în glorie.
„căci a binevoit să ne descopere taina
voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la în-

deplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi
uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după
hotărârea Aceluia, care face toate după
sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă
slavei Sale, noi, care mai dinainte am
nădăjduit în Hristos.” (Efeseni 1:9b12)
Indiferent de cursul istoriei şi de turnurile ce ni se par neaşteptate, soarele
stă gata să răsară, iar stelele se vor retrage plecându-se în faţa Aceluia prin care
am fost rânduiţi mai dinainte să fim înfiaţi. Toamna-şi va descoperi rodul trecut prin ploile şi arşiţa verii. „Cu ce vom
asemăna Împărăţia lui Dumnezeu sau
continuare pagina 4

3

