Caleidoscop

Esenþialul
creºtinismului
Dupã terminarea cursurilor
universitare, contele Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf (17001760) s-a întors cu toatã hotãrârea la Mântuitorul, pe care L-a
slujit cu devotament pânã la
sfârºitul vieþii. Cu toate cã era conte, era frate cu toþi sãracii.
El predica Evanghelia în toatã simplitatea, dar cu o putere
deosebitã. Atât cântãrile care le-a scris, cât ºi predicile
sale erau pline de Persoana lui Hristos ºi mântuirea Sa.
Schimbarea sa radicalã a început din ziua când,
vizitând galeria de picturã din Düsseldorf ºi privind
picturile, atenþia i-a fost atrasã de un tablou „Ecce Homo”
(Iatã Omul!”) ce reprezenta suferinþele lui Isus Hristos, ºi
dedesubt avea cuvintele:
„Aceasta am fãcut Eu pentru tine, ce faci tu pentru Mine?”
A stat ore întregi în faþa tabloului ºi a plecat de acolo alt om.
În una din scrisorile lui Zinzendorf gãsim urmãtoarea
declaraþie: „Metoda noastrã în proclamarea mântuirii este
aceasta: sã arãtãm fiecãrei inimi pe Mielul plin de dragoste,
care a murit pentru noi, care, deºi a fost Fiul lui Dumnezeu, S-a dat pe Sine Însuºi pentru pãcatele noastre; sã-L
arãtãm fiecãruia ca Dumnezeu al sãu, Mijlocitor al sãu
între om ºi Dumnezeu, Exemplul sãu, Fratele sãu, Mângâietor al sãu, Mântuitor al sãu; pe scurt, Hristos este în
toate. Sã nu ne abatem niciodatã de la Cel ce a fost Mielul
plin de dragoste pânã la moarte ºi încã moarte de cruce;
sã nu pomenim nicio virtute în care sã nu fie El.”

Cugetãri despre TIMP
Rãscumpãraþi vremea, cãci zilele
sunt rele.
AP. PAVEL, Efes. 5.16
Timpul prezent este scurt.
IOAN GURÃ DE AUR
Ziua de mâine n-a promis-o
Dumnezeu nimãnui; poate sã þi-o dea
sau poate sã nu þi-o dea. AUGUSTIN
Toatã vremea ce n-a fost întrebuinþatã spre mãrirea lui Dumnezeu
socoteºte-o pierdutã.
BERNARD DE CLAIRVAUX
Întrebare personalã:

Ce greºeli ai fãcut din
cauza fricii?

Cabina de rugãciune

2 Cronici 7.14: „Dacã poporul Meu, peste care este
chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga, ºi va cãuta
Faþa Mea, ºi se va abate de la cãile lui rele, îl voi asculta
din ceruri, îi voi ierta pãcatul, ºi-i voi tãmãdui þara.”
Asta spune Biblia.
Pe un trotuar din New York, un designer a plasat
o cabinã de rugãciune. Telefonul celular a lãsat fãrã
utilitate cabina telefonica... Poluarea face ca-n anumite
metropole sã se instaleze cabine de oxigen, unde poþi
inspira o gurã de aer proaspãt. Apoi, pentru oamenii
fascinaþi de imaginea proprie, întâlnim tot mai des
automate care-þi fac fotografia la minut. Toate aceste
aparate, ºi altele ca ele, costã bani. Singura care nu
costã bani este cabina de rugãciune. Dar te costa
altceva: o inimã umilã ºi smeritã; sã te pleci pe genunchi între oameni; sã recunoºti
cã ai o problemã care te depãºeºte ºi-n care doar Dumnezeu te poate ajuta. Sã
În timpul
recunoºti cã ai credinþã în existenþa [i puterea lui Dumnezeu.
O gurã de oxigen îþi face bine. O fotografie poate prelungi pãstrarea unei
furtunilor vieþii,
amintiri. Dar o rugãciune… are o bãtaie atât de lungã! Unele rugãciuni sunt
cautã adãpost la
ascultate [i-ºi primesc rãspunsul la zeci de ani dupa lansarea lor! Am stat pe
ISUS, care te va
marginea unui mormânt ºi un fiu de 60 de ani se întorcea „acasã”, la TATÃL,
în timp ce-ºi îngropa tatãl biologic. Fiul recunoºtea cã tatãl sãu s-a rugat pentru
liniºti.
el timp de peste 40 de ani!
Sunt ºi rugãciuni care nu vor fi ascultate niciodatã. Nu
ºtim de ce, dar ºtim cã este spre binele nostru. Mi se pare cã îþi
Test din OSEA cã Dumnezeu nu va mai trebuie mai multã încredere într-un Dumnezeu care nu ascultã
(alegeþi rãspunsul corect) avea milã de Israel?
o rugãciune egoistã, spre binele tãu, decât într-un Dumnezeu
a) Lo-Ami
1. Pe timpul cãror regi ai
care ascultã toate rugãciunile ºi capriciile noastre! Dar, orice
b) Lo-Ruhama
lui Israel ºi ai lui Iuda a trãit
fel de rugãciune, ºi ascultatã ºi neascultatã, te transformã.
c) Izreel
Orice timp petrecut în apropierea lui Dumnezeu are efect
Osea?
asupra ta!
a) Ioas ºi Ahaz
Rãspunsuri
Aºa cã „bun venit” cabinelor de
b) Ieroboam ºi Ozia
rugãciune!
Sperãm ca experimentul
1. b
c) Ioas ºi Ezechia
sã
se
întindã.
Acum, când cãsãtoria
2. b
între persoane de acelaºi sex este
2. Soþia lui Osea se numea:
3. b
acceptatã, când un preºedinte pro-avort
a) Gomora
este alesul poporului american, poate
b) Gomera
se vor gãsi tot mai mulþi americani
c) Gamora
care sã-ºi plece genunchii în faþa lui
Dumnezeu pentru a se întoarce la EL.
3. Care dintre copiii lui
Trebuie sã ni se ierte pãcatul de a-L fi
Osea avea un nume ce prezicea
uitat pe Dumnezeu de atâta vreme!
T.P.
Cuvântul Adevãrului
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