Păcatul nu se iartă

La mulţi ani
binecuvântaţi:

Păcatul nu se iartă, păcatul se plătește
Și cineva odată și-odată-l ispășește.
Păcatul e-o glumire, atât de grea și mare
Că fără ispășire, el n-are-n veci iertare.

14 August - Adi Blasciuc
Proverbele 3:1-2 “Fiule,
nu uita învăţăturile mele
şi păstrează în inima ta
sfaturile mele! Căci ele îţi vor
lungi zilele şi anii vieţii tale
şi-ţi vor aduce multă pace.”

Păcatele acelui ce la Hristos le duce
Îi sunt iertate numai în jertfa de pe cruce.
Hristos le ispășește, de-aceea sunt iertate,
În alt fel nu-i iertare în veci pentru păcate,
Păcatele acelui ce pe Hristos nu-L caută,
În veci de veci nu află iertarea așteptată.
Ci ele toate, toate, rămân să le plătească,
Pe veci, acela care n-a vrut să se căiască.

Motive de rugăciune
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu va-nșelați, nu este în veci de veci iertare,
Pentru păcatul celui ce-n necredință moare.
Păcatul nu se iartă, păcatul se plătește:
Ori Dumnezeu pe cruce, ori cel ce-l făptuiește.
Veniți acum la Domnul cu orișice păcate,
Ce Fiul ispășește, de Tatăl sunt iertate.
Dar cel ce acum nu-ntoarce, iertarea s-o primească,
În iad le duce toate, pe veci să ispășească.

Traian Dorz

pentru România
pentru tinerii bisericii
pentru fratele Dani Vidu
pentru sora Suzana Nucea
pentru sora Floare Vidican
pentru fr. Gherebeanu
pentru un botez
pentru prietenii bisericii
pentru bătrâni şi pentru cei
bolnavi

Program
Duminică dimineața
09:00 – 09:45 Rugăciune
09:45 – 11:00 Studiu biblic
11:00 – 12:00 Serviciu divin
Duminică seara
18:00 - Serviciu de laudă şi închinare

Luni
19:00 - Rugăciune
Miercuri
19:00 - Serviciu divin și rugăciune
Joi
19:00 - Repetiții grup de închinare
Vineri
19:00 - Întâlnirea tinerilor

Așteptăm sugestii, materiale și propuneri la adresa: biserica_ghetsimani@yahoo.com

Vă stăm la dispoziţie
pentru nevoile
dumneavoastră
spirituale:

•
•
•

Echipa de slujire:
Viorel Ţuţ - tel. 0742 32 42 64
Daniel Ţuţ - tel. 0741 62 70 09
Dani Vidu - tel. 0740 61 48 80
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Din El, prin El și pentru El
sunt toate lucrurile. A Lui
să fie slava în veci! Amin

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră
preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea
lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus
Hristos pentru viaţa veşnică. Iuda 1.20-21
Yahweh Raah - Domnul este Păstorul meu (Psalmul 23:1)
Imaginea Bisericii ca turmă aflată sub păstorirea lui Cristos îşi are corespondentul
vetero-testamentar în imaginea Israelului ca turmă păsătorită de Yahweh Raah.
Imaginea pastorală contrastează puternic cu imaginea războinică, şi totuşi,
Dumnezeu este Păstorul poporului Său. Această păstorire se desfăşoară atât la nivelul
întregului popor, cât şi la nivelul fiecărui individ.
Dumnezeu îşi călăuzeşte poporul, îl hrăneşte şi îi dă odihnă, iar atunci când
traversează vremuri tulburi sau perioade dificile, El îşi însoţeşte turma fără ezitare. Pe
lângă faptul că Dumnezeu poartă de grijă nevoilor poporului Său, El îl şi disciplinează
în vederea unei umblări drepte, integre, în bună comuniune cu marele Păstor al oilor. Şi
ceea ce numai Dumnezeu poate face, este să binecuvinteze cu prosperitate şi belşug pe
ai Săi, în ciuda duşmanilor răuvoitori. Dumnezeu desfide pe oricine lucrează împotriva
poporului Său şi îşi etalează puterea şi bunătatea, făcând aceasta în aşa fel, încât cei răi
să poată vedea acest lucru.
Nu că Dumnezeu Se poartă ca un lăudăros, El nu face altceva decât săŞi demonstreze iubirea sub forma călăuzirii, a purtării de grijă, a asigurării păcii, a
disciplinării şi a călătoririi împreună cu „turma“ Sa. Ideea Dumnezeului care locuieşte
în cort cu poporul Său apare şi în imaginea Sa pastorală şi este adeverită de cuvintele
lui David: „Voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele“.
Înţelegem că deşi multe aspecte ale grijii pastorale ale lui Dumnezeu faţă de
poporul Său se reflectă în latura naturală a lucrurilor, totuşi aspectul esenţial este relaţia
dintre Păstor şi turmă, comuniunea dintre Yahweh Raah şi turma păşunii Sale.
preluat din Theophilos
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Contează pe ajutorul lui Dumnezeu
Hagai 2:1-9 (Neemia 2:20)
Scopul lecţiei: Să descoperim în ce context şi-a rostit Hagai cea de-a doua predică şi
să învăţăm care a fost scopul şi conţinutul acesteia, precum şi modul în care acest mesaj poate
fi aplicat în zilele noastre.
Conţinutul lecţiei: Dacă prin prima predică, profetul Hagai a rostit un mesaj de
deşteptare prin care i-a îndemnat pe evreii din Iuda reveniţi din robia Babilon, să reînceapă
lucrările de reconstrucţie a templului, prin cea de-a doua predică, el a adresat un mesaj de
încurajare celor ce s-au angajat în împlinirea acestor lucrări. Studiind aceasta predică, al cărei
subiect este - Încrederea în Dumnezeu - , descoperim:
1. Contextul în care iudeii au fost îndemnaţi să se încreadă în Dumnezeu
a. Hagai a rostit a doua predică după 48 de zile de la prima predică. Prima predică a fost
rostită în ziua întâi a lunii a şasea în anul al doilea al domniei Dariu (Hagai 1:1), iar a doua
predică a fost rostită în a douazeci si una zi a lunii a şaptea ( Hagai 2:1),
b. Predica a fost adresată după 26 de zile de la reînceperea lucrărilor de reconstrucţie (Hagai
1:15).
c. Predica a fost adresată conducătorilor civili şi religioşi, precum şi întregului popor (Hagai
2:2)
d. Predica a fost rostită în ultima zi a Sărbătorii Corturilor (Leviticul 23:33-44)
e. Predica a fost rostită într-un moment de descurajare (Ezra 3:8-13).
2. Modul în care iudeii au fost îndemnaţi să se încreadă in Dumnezeu
Hagai i-a îndemnat pe iudeii angajaţi în reconstrucţia templului să se încreadă în Dumnezeu:
a. evidenţiind realitatea. Pentru a evidenţia realitatea, Hagai a ridicat 3 întrebări (Hagai 2:3).
b. adresând un îndemn concret – fii tare- (Hagai 2:4)
c. adresând un îndemn repetat – a menţionat numele conducătorilor şi al poporului (Hagai
2:4)
d. vorbind din partea lui Dumnezeu – aşa zice Domnul- (Hagai 2:4)
3. Binecuvântările de care au parte cei ce se încred in Dumnezeu
Cei ce se încred în Dumnezeu au parte de :
a. prezenţa lui Dumnezeu (Hagai 2:4-5)
b. ajutorul lui Dumnezeu (Hagai 2:4-5)
c. resursele lui Dumnezeu (Hagai 2:6-8)
d. viitorul pregătit de Dumnezeu (Hagai 2:9)

Nevoia de “Ane” și “Samueli”
Trăim vremuri în care vrem Samueli ca răspuns la rugăciune, dar ne rugăm
puțin și fără lacrimi. Nu mai luăm hotărâri înaintea Domnului pentru că hotărârile
adevărate costă. Nu ne mai vărsăm sufletul înaintea Lui ca nu cumva Eli din adunare
să ne judece greșit. Nu prea mai avem fețe schimbate când ne ridicăm de pe genunchi
pentru că am stat acolo poate de formă, uneori.
Avem prea puține Ane în adunări. Și pe cele pe care le avem le judecăm că prea
zic “Amin” sau “Aleluia”. Că prea plâng la rugăciune și că prea se roagă cu foc. Că prea
își doresc Samueli pe care să îi inchine Domnului. Uităm ca Penina nu a dus nici un
Samuel la Templu, ci doar Ana!
Și Samuelii se răresc pe zi ce trece. Le dăm copiilor telefoane de mici, laptopuri
când sunt deja la ciclul primar dar nu le mai cumpărăm “Biblia povestită copiilor”. Sau
dacă le-o cumpărăm, uităm să le-o citim zilnic. Uneori nu îi ducem la Templu de frică
ca nu cumva un Eli să se lege de ei. Le facem rost de haine dar nu de biserică, ca Ana,
ci ca să fie mai prezentabili la grădiniță și la școală.
Samuelii de azi când recită o poezie în față provoacă râsete coriștilor dacă se
încurcă la vreun vers. Samuelii de azi, învățați de Ana să cânte o cântare în față, sunt
tratați cu ironie dacă falsează. Samuelii de azi, dacă știu prea multe versete la grupa de
copii sunt priviți ciudat de către cei care știu bine personajele din desene animate…
Mi-e dor de Samueli. Copiii care să mai audă vocea lui Dumnezeu de mici.
Da, copiii de azi care să fie mijlocitorii de mâine. Nu se vor pricepe poate să fie stilați,
să impresioneze la vreun solo dar se vor pricepe să aducă jertfe așa cum cere Biblia,
cu smerenie și ascultare. Să meargă în Chiriat-Iearim la cei cu inima împărțită și fără
lacrimi în ochi și să le zică că au mers 20 de ani degeaba la biserică. Să le zică că poți
avea chivotul în Templu și să ajungi in iad dacă nu te pocăiești. E nevoie de Samueli
care să ducă poporul la Mițpa pentru a mai pune pietre de aducere aminte (nu când e
gata vila sau când e cumpărată o mașina nouă ci când se văd roadele unei umblări cu
Dumnezeu).
Dacă aveți Ane în adunare, prețuiți-le. Dacă le vedeți zăbovind în rugăciune
când alții stau cu ochii deschiși, nu le judecați. Nu! Pentru că vor intra într-o zi cu un
Samuel în brațe din care nu își vor dori să facă un avocat sau doctor în primul rând, ci
un copil de Dumnezeu.
Și mare va fi ziua când Samuel va veni în fugă la vreun Eli și îi va spune de
o voce pe care a auzit-o. Apoi, undeva în noapte, o rugă sinceră va zgudui văzduhul:
“Vorbește Doamne, că robul tău ascultă”!
Și VOCEA aceea, fiți siguri, va vorbi!
Cristian Boariu - http://cristianboariu.wordpress.com/

