Un nou răsărit

EDITORIAL

O încăpere ce măsoară timpul şi secunde ce se lovesc de neant într-o cadenţă
ce-a mai fost, este şi va mai fi. Secunde ce
în cadenţa lor conturează un „mai
aproape”, Un „mai aproape” care se pierde
în infinitul reflexiilor din oglinzi. Sunt
oglinzile ce încearcă să redea un fidel
„atunci”. Atunci, acel atunci când soarele
va răsări şi acel „retrageţi-vă stele, Soarele
răsare” se va contura lămurit. „Atunci va
fi sfârşitul”.
Actele se derulează rapid, iar tacitul
pas al secolelor nu se mai ascunde să
descopere fisurile amfiteatrului ce stă să
se prăbuşească într-un etern al uitării,
spre o glorioasă, nesfârşită, pecetluită reconciliere. Ceea ce se dorea a fi armonie,

contorsionată sub incidenţa păcatului se
va destrăma pe veci.
În acel act final, preschimbaţi,
eliberaţi pentru un etern de slavă de
blestemul degradantului, de scena aceea
pe care a trebuit să ne jucăm până şi
sfârşitul, ne vom îmbrăca în nemurire.
Întunericul se va desface pentru totdeauna, dând din faţa ochilor noştri la o
parte tot ceea ce am nădăjduit prin
credinţă. Se va auzi atunci în sunet de
trâmbiţă, în timp ce universul se va
strânge-n sul, un lămurit „Retrageţi-vă
stele, Soarele răsare”… într-un răsărit ce
nu va mai cunoaşte apus.

Isaac Newton

care erau reprezentate constelaţiile. Era o
adevărată capodoperă. Colegul său ateu
uimit de frumuseţea acestui glob, se
apropie de el şi admirând lucrarea, se
îndreptă spre Newton, întrebându-l:
„Cine l-a făcut?" — „Nimeni”, răspunse
celebrul astronom.
Ateul înţelese totul, şi tăcu.
Psalmistul a zis: „Cerurile spun slava lui
Dumnezeu, şi întinderea lor vestesc lucrarea
mâinilor Lui", şi acest adevăr va persista
pururea şi în vecii vecilor. Citeşte şi Rom.
1: 19-20.

“Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor
Lui.” (Psalmi 19:1)
Isaac Newton a fost un geniu al ştiinţei,
despre care s-a spus: „De la el singur ne-a
venit mai multă lumină decât în zece secole ce l-au precedat". Se istoriseşte că de
câte ori auzea pronunţându-se numele lui
Dumnezeu, el îşi descoperea capul.
Printre cunoscuţii săi avea şi un savant
ateu. Newton, creştin pios, avea în cabinetul său, un glob ceresc fabricat de el, pe
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CUM ÎŢI
INFLUENŢEZI
PARTENERUL?
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Pilde şi povestiri - Petre P. Paulini

Anunţuri
Miercuri
Joi
Sâmbătă
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Repetiţie de cor
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
ora 17.00 Întâlnire de tineret
ora 09.30 Grupuri de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

“Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.”

„El (Ioram) a umblat în calea
împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa
lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată
a lui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea
Domnului.“
2 Împãraţi 8:18
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Influenţa reciprocă în viaţa de familie este copleşitoare. Soţul îşi poate
influenţa soţia aşa după cum şi soţia
are influenţă asupra soţului. Chiar
dacă din cauza orgoliului bărbaţii vor
recunoaşte cu greu acest lucru, soţiile
îi pot transforma pe soţi în îngeri sau
demoni.
Împăratul Ioram a fost unul dintre
bărbaţii care a stat sub influenţa
nefastă a soţiei sale care era una dintre
fiicele idolatrului împărat Ahab.
Această influenţă negativă l-a
împins pe împărat să
Continuare pag. 2
facă ceea ce este rău

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare
centrată pe Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt
- pentru atmosfera
de închinare
- pentru Ioan Bîrsan ca Domnul să-i
LOCALITATE
(monoverb 3 - 4)

NA

MONOVERB. Problemă de enigmistică,
exprimată prin litere, semne, imagini sau
cifre. Prin interpretarea sau citirea lor se
va obţine un singur cuvânt. Cheia
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cipii nesănătoase sau tot felul de
metode de manipulare.
Fiecare dintre noi va răspunde
înaintea lui Dumnezeu de felul în
care i-a influenţat pe cei apropiaţi, fie
că este vorba despre soţ, soţie sau
copii.
Dumnezeu aşteaptă ca odată ce a
aşezat lângă noi un soţ sau o soţie, ori
copii aceştia să crească spiritual alături
de noi, să-L cunoască mai îndeaproape
pe Domnul, să capete virtuţi noi şi un
caracter sfânt.
S-a întâmplat oare acest lucru în
familiile noastre? Ce fel de influenţă
exercităm asupra celor care ne-au fost
dăruiţi să ne însoţească în călătoria
noastră prin lumea de aici?
Ce bine ar fi să se poată spune că
datorită prezenţei noastre în viaţa lor,
cei de lângă noi l-au cunoscut pe Domnul, au umblat în voia Domnului şi au
trăit pentru slava Lui.
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înaintea Domnului şi să intre în istorie
ca şi un domnitor care nu i-a adus cinste Domnului.
Ioram s-a înrudit cu Ahab şi apoi a
cules consecinţele.
Fiica lui Ahab a făcut şi în noul ei
cămin aşa cum a văzut că se face în casa
tatălui ei. Nu s-a sfiit să fie idolatră, să
trăiască departe de voia lui Dumnezeu
şi să ignore Cuvântul Său.
Cineva spunea că „dacă te vei căsători
cu un copil al Diavolului precis vei avea
probleme cu socrul tău”.
Te-ai gândit că eşti responsabil înaintea lui Dumnezeu de felul în care îţi
influenţezi partenerul de viaţă? Dacă în
familia din care provii au existat obiceiuri, practici şi acţiuni păcătoase, nu
le transfera în noua familie.
Răul nu trebuie perpetuat sub nicio
formă, dimpotrivă trebuie stârpit, eliminat cu toată determinarea. Nu duce
în familia ta vorbe murdare, aspre, cuvinte de ocară, un ton răstit şi jignitor,
spirit dictatorial, duh de ceartă, prin-
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cerceteze inima
- pentru ca Dumnezeu să ne vorbească
exact ceea ce doreşte
- pentru pastorul bisericii şi familia
acestuia
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
prezintă două cifre, despărţite printr-o
cratimă, prima arătând numărul de
combinaţii sau de părţi folosite la dezlegare iar a doua, numărul de litere ale cuvântului - soluţie. Se prezintă cu un titlu
care sugerează sfera în care trebuie căutată
soluţia.

NUMELE MAI PRESUS DE ORICE NUME
“De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus
de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui
Isus, să se plece orice genunchi al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi
orice limbă să mărturisească, spre slava lui
Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”
Filipeni 2:9-11
Numele mai presus de orice nume este
ISUS ! Acest Nume cuprinde o invitaţie
pentru noi de a ne pleca înaintea Lui cu
smerenie şi bucurie, de a-L onora cu o ascultare deplină şi de a aştepta cu o încredere nezdruncinată „fericita noastră
nădejde şi arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos.”
(Tit 2 : 13)
Măreţul Nume al lui ISUS, ne obligă
a-L cerceta şi a-L studia cu toată atenţia,
în felul acesta vom descoperi mai întâi
motivul pentru care i S-a dat acest Nume:
„De aceea".
Expresia „De aceea" cuprinde şi ne
vorbeşte despre „smerenia" Sa (Filipeni
2:7-8a), precum şi despre „munca sufletului Său" (Isaia 53:11) căreia El i s-a supus
cu tenacitate şi lepădare de sine. Această
expresie, ne vorbeşte despre ascultarea Sa
„pînă la moarte de cruce" (Filipeni 2:8b).
Smerenia şi ascultarea I-au adus această
mărire şi onoare neasemuită.
În al doilea rând vom descoperi modul
cum I S-a dat acest Nume:„Dumnezeu.. .

I-a dat Numele".
Acest Nume nu şi L-a însuşit în mod
personal. Nici oamenii nu i L-au dat, ei
copleşindu-L doar cu ocări şi batjocură.
Nu I-a fost dat nici de către vreun mare
preot sau de vreun potentat al lumii, ci
Dumnezeu I L-a dat!
Noi cei ce facem parte din Împărăţia
lui Dumnezeu suntem fericiţi aflându-ne
sub acest Nume şi Îi dăm întreaga noastră închinare, pentru că acest Nume
cuprinde în sine nu numai onoarea cea
mai înaltă, ci şi puterea nemărginită :
„Toată puterea Mi-a fost dată, în cer şi pe
pămînt" (Matei 28 : 18).
În al treilea rând vom descoperi ce
efect are şi exercită acest Nume mai presus de orice nume. Fiecare genunchi se
pleacă înaintea Lui ! În ceruri cu bucurie
şi desfătare pentru că Domnul Isus Cristos
este acela care merită toată închinarea.
Noi cei de pe pământ care am găsit
iertarea şi salvarea în Numele Lui, care
suntem răscumpăraţi, care suntem
mântuiţi, ne plecăm genunchii cu adâncă
mulţumire, cu recunoştinţă şi bucurie,
spre slava Lui. Ceilalţi, vor fi siliţi în cele
din urmă să-şi plece şi ei genunchii înaintea Lui, pentru că El este şi va fi Domn în
veci!
Să iubim, să cinstim şi să ne închinăm
acestui Nume glorios !
Dan Matei
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