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ceiul preoţiei, a ieşit la sorţi să intre
să tămâieze în Templul Domnului”
(Luca 1:9). Dumnezeu l-a ales pentru
această slujbă deosebită, unică, iar
Zaharia alege să slujească fără să condiționeze pe Dumnezeu. Iată cheia
credincioșiei: continuă să slujești,
chiar dacă viața nu s-a desfășurat așa
cum te-ai fi așteptat. În ziua slujirii,
Dumnezeu Și-a dat întâlnire cu Zaharia pentru a-i comunica faptul că i se
va naște un copil – printr-o minune,
acel copil atât de dorit și de așteptat.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Zaharia ar
fi spus: „Nu mai pot, nu mai vreau să slujesc! Sunt bătrân și dezamăgit. I-am
slujit lui Dumnezeu o viață, iar El m-a
uitat...” Cât de important este să ne continuăm slujirea, oricât de greu ar fi.
Poate ziua de astăzi, ziua când slujești
lui Dumnezeu, este ceasul când El îți va
da izbăvirea printr-o minune dumnezeiască.
Continuă să te rogi
„În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară” (Luca
1:10). Nu există o dovadă mai mare de
credincioșie ca stăruința în rugăciune.
E nevoie de multă putere sufletească și
de o dragoste aprinsă pentru ca rugăciunea să fie necurmată. Biblia ne învață
că rugăciunea în unitate este cea care
face să se deschidă cerul. Când mulțimea s-a unit în rugăciune, iar preotul
slujea cu credincioșie lui Dumnezeu,
cerul s-a deschis și: „Atunci, un înger
al Domnului s-a arătat lui Zaharia şi
a stat în picioare la dreapta altarului
pentru tămâiere” (Luca 1:11). Lipsa unității, divizarea, partidele dintre credincioși țin cerul închis. Dorința lui Dumnezeu este aceasta: „...căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura
păcii” (Efeseni 4:3).
Cerul nu se deschide atunci când
noi stăm muți sau nepăsători față de
harul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului
coboară și șade la dreapta altarului și
nu a televizorului sau a computerului.
Dorim ca Dumnezeu să ne vorbească,
dar uităm că El vorbește în dialog, nu
în monolog.
Mulți credincioși sunt dezamăgiți
de tăcerea lui Dumnezeu și dezarmează
în rugăciune sau găsesc explicații omenești la lipsa de răspuns a lui Dumnezeu. De ce trebuie să stăruim în rugăciune și să nu ne lăsăm, chiar dacă
ochii noștri văd un capăt de drum fără

speranță? Pentru că tăcerea lui Dumnezeu are un scop. Știu sigur că Dumnezeu își iubește copiii și că El e Tatăl
nostru care ne poartă de grijă și care,
chiar dacă zăbovește, răspunde întotdeauna rugăciunilor. Iair, fruntașul
sinagogii, avea toate motivele să fie
supărat pe faptul că Domnul Isus s-a
oprit lângă femeia cu scurgere de sânge,
în loc să se grăbească spre fetița lui,
care trăgea să moară, dar avea să descopere, însă, că nu doar un medic i-a
trecut pragul, ci însuși Dumnezeul care
dă viață tuturor și în mâinile Căruia stau
toate lucrurile. După atâtea lacrimi vărsate pe altarul rugăciunii, mulți credincioși se simt abandonați de Dumnezeu
și nu se mai roagă. Dumnezeu aude rugăciunile înălțate chiar din primul ceas,
iar dacă întârzie, o face deoarece planul
lui Dumnezeu este mai important decât
dorințele noastre. Domnul Isus afirma:
„Vă spun că, dintre cei născuţi din femei,
nu este niciunul mai mare decât Ioan
Botezătorul” (Luca 7:28). Poate că Zaharia și Elisabeta nici nu ar fi fost amintiți pe paginile Bibliei dacă nu ar fi fost
aleși de Dumnezeu ca prin ei să se nască
Ioan, despre care se spune că „...este
acela care fusese vestit prin prorocul
Isaia, când zice: «Iată glasul celui ce
strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”»” (Matei 3:3).
Toate lucrurile din viața noastră
sunt în legătură cu Isus și au rolul de
a-L proslăvi pe Isus, pentru că dorința
lui Dumnezeu este ca prin încercări:
„...să vă facă desăvârşiţi în orice lucru
bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze
în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.
A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”
(Evrei 13:21). Ioan nu se putea naște decât atunci când
timpul hotărât de Dumnezeu
pentru venirea în lume a
Fiului Său s-a apropiat.
Împlinirea rugăciunilor
noastre nu va putea veni până
când Dumnezeu nu își va
face deplin lucrarea Sa în
noi. De aceea, să nu ne
lăsăm mințiți de cel rău,
care vrea să ne scoată de la
altar și să ne îndepărteze unii
de alții, ci să spunem plini de
încredere ca Mântuitorul,
care „...a ridicat ochii în sus
şi a zis: «Tată, Îţi mulţumesc
că M-ai ascultat»” (Ioan
11:41).
După un concert reușit,
cântărețul francez Aimé

Duval a fost intervievat de o jurnalistă
care l-a întrebat: „Cărui fapt datorați
succesul dumneavoastră?” El a răspuns:
„Lui Dumnezeu îi datorez totul.” Uimită,
jurnalista l-a întrebat cum este posibil
ca el, un om așa de talentat și celebru,
să creadă în Dumnezeu. Atunci el i-a
povestit cum în copilărie l-a văzut pe
tatăl său, care era un munte de om, cum
deseori cădea în genunchi în fața lui
Dumnezeu și se ruga cu lacrimi pe
obraji. Privind spre tatăl său, se gândea în sine: dacă tatăl meu care este
așa de puternic și așa de mare îngenunchează în fața lui Dumnezeu, atunci cât
de mare trebuie să fie Dumnezeu! Apoi,
deseori privea spre mama sa, care avea
pe unul dintre frățiorii lui în brațe și se
împărțea între bucătărie și alte treburi
casnice, rugându-se mai mereu și el se
gândea în sine: dacă Dumnezeu o ascultă pe mama mea care mai tot timpul
aleargă prin casă împărțită cu treburi,
cât de aproape și cât de bun trebuie să
fie Dumnezeu! „Așa că, domnișoară, a
spus el, trăind lângă așa părinți, care
mi-au arătat puterea lui Dumnezeu,
bunătatea Lui și cât de aproape este El
de noi, cum aș putea să spun altceva
decât că lui Dumnezeu îi datorez totul!”
Sunt zile sfinte, de sărbătoare, când
ne amintim de nașterea Aceluia care
avea să ne deschidă calea mântuirii
spre Dumnezeu. Oricât de grele ar fi
timpurile pe care le trăim noi, să învățăm de la Zaharia și Elisabeta să slujim lui Dumnezeu până la capăt și să
ne rugăm neîncetat.

Sărbători fericite cu
Isus Hristos!

Un student al
Lee University
a câștigat
concursul
„Vocea SUA”,
ediția 2015!

E

diția 2015 a spectacolului televizat „Vocea SUA” (având același format ca „Vocea României”) a fost câștigată de tânărul Jordan Smith,
originar din statul Kentucky. Jordan, în vârstă de 21 de ani este
student senior la colegiul creștin penticostal „Lee University” din Cleveland,
Tennesee, instituție de învățământ a organizației Church of God, fiind membru
în corul campusului Lee University.
Așa cum mărturisea într-un interviu, Jordan a fost crescut de părinții săi,
ambii muzicieni, în cadrul bisericii, unde a activat în corul acesteia de la o
vârstă fragedă. „Biserica este locul unde a început dragostea mea pentru canto.
Îmi place să conduc închinarea și părinții mei m-au încurajat să cânt în biserică”, a declarat el. Și alegerea colegiului a fost făcută tot prin prisma specificului creștin al acestuia. „Credința mea mă definește și vreau să împărtășesc
acest lucru lumii întregi”, declara Jordan. Și, într-adevăr, a făcut-o!
Revelație a concursului încă de la începutul acestei ediții, Jordan a ales
echipa antrenată de Adam Levine, iar interpretările sale au fost de excepție,
unele dintre ele reușind performanța de a o detrona de pe primele locuri ale
topului iTunes pe cunoscuta cântăreață Adele. Printre acestea s-au numărat
trei cântări creștine cunoscute la nivel mondial; „Aleluia” , „Mare este credincioșia Ta, Dumnezeule atotputernic” și colindul „Maria, ai știut?” toate fiind
interpretate cu patos și dăruire, fiind vizibilă încărcătura emoțională și spirituală a momentului.
„Credința mea îmi dă putere, și eu găsesc bucurie în ea. La sfârșitul zilei,
mă pot întoarce spre Dumnezeu cu problemele și îngrijorările mele și El îmi
dă pacea Sa. Acesta a fost cel mai important lucru care m-a susținut pe parcursul acestui concurs. Relația mea cu Dumnezeu m-a ținut cu picioarele pe
pământ și a fost fundamentul meu prin toate încercările vieții”, a declarat
Jordan.
Înainte de finalul concursului, el a declarat că nu e îngrijorat de viitor, fie
că va câștiga sau nu: „Acest concurs a deschis multe uși pentru mine și mi-a
oferit multe oportunități de a face muzică în multe moduri diferite”, a spus el.
„În acest moment, sunt în așteptare, rugându-mă și dând tot ce am mai bun.
Orice se va întâmpla, știu că voi continua să fac muzică și să conduc închinarea
oriunde voi merge. Chiar dacă viitorul meu este nesigur în acest moment, eu
știu pe Cel cunoaște și controlează viitorul, și voi continua să rămân în voia
lui Dumnezeu, având toată încrederea în planul Lui pentru mine.”
Și credința și munca lui Jordan au fost răsplătite prin câștigarea concursului, căci Dumnezeu nu rămâne dator și răsplătește pe toți cei care nu se rușinează să-L mărturisească în fața oamenilor!
D.P.

„De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor
îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în
ceruri...”
(Matei 10.32)

Anul nou
Umil m-aplec la crucea-Ți sfântă,
Și-n semn de mulțumire-Ți spun,
Că vreau în anul care vine,
Să fiu o, Doamne, tot mai bun.
Nu-s mulțumit de ce-am făcut,
În anu-acesta pentru Tine.
Prea multă vreme-am risipit,
Prea mult făcut-am pentru mine.
Dar dă-mi în suflet focul sfânt,
Și-aprinde-n inimă dorința,
De-a spune și la cei din jur,
Da calea sfântă. Pocăința.
Tu ne-ai trimis în lumea toată,
Al Tău Cuvânt să îl vestim.
O, Doamne, lasă-n noi curajul,
Și mai zeloși cu toți să fim.
Să nu-nvelim talantul nostru,
Ci să îl punem în lucrare.
Căci vine ziua care-aduce
Răsplată pentru fiecare.
Dar până-atunci, Ceresc Părinte
Ajută-ne lumini să fim.
Ca sus pe plaiurile sfinte,
Să fim cu Tine-n veci.
MINODOR ȘUTEU

Cugetări despre
TIMP și VEGHERE
„Răscumpărați vremea, căci zilele
sunt rele.”
(Efeseni 5.16)

***
„...propovăduiește Cuvântul, stăruie
asupra lui la timp și nelatimp,
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândețea și învățătura.”
(2 Timotei 4.2)
***
Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți
în ispită; duhul, în adevăr, este plin de
râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
(Matei 26.41)

***
„Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi
va veni Domnul vostru.” (Matei 24.42)

***
Nu fi curios de cele ce se vor întâmpla
în viitor, ci rânduiește cele prezente
spre folos. Ce folos ai dacă răpești
dinainte cunoștința? Dacă viitorul îți
aduce ceva bun, atunci acest bun va
veni chiar dacă nu ai ști mai dinainte;
iar dacă-ți va aduce necaz, ce câștigi
dacă te vei chinui dinainte din pricina
necazului?
Ioan Gură de Aur
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