Doamne! La Tine ochii mi-i înalţ cu credinţă, ridic privirile spre Tine
Cu-nflăcărare, doresc să mă încalţ cu râvna Evangheliei Divine.
Şi stau acum în dulce aşteptare prezenţa Ta, doresc ca să o simt
Înalţ privirea-mi plină de iubire, care cu nerăbdare Îl caută pe Duhul Sfânt.
Eu ştiu că Duhul vine şi mă-ndrumă mâna-mi întinde şi-oferă ajutorul Său
Mă duce înainte şi nu mă lasă-n urmă mă ţine în prezenţa Domnului mereu.
Lângă Domnul, El paşii mei îi poartă m-ajută, ca lângă El să stau mereu
Îmi spune ,,Faţa Domnului o caută El îţi este Tată şi Domn şi Dumnezeu!"
E-atât de bine şi este atâta de plăcut să fii viu în prezenţa Lui cea sfântă
Când El, îţi arată, ce nu ai mai văzut cunoşti acum Iubirea, sacră şi blândă.
De-aceea, eu ochii mi-i înalţ la Tine privirea mea, mereu e aţintită sus
Te vreau în viaţa mea, Te vreau cu mine, Tu eşti Iubirea mea şi Domnul meu Isus!
În fiecare zi, doresc să-mi fii aproape şi singură să nu mă laşi nicicând
Veghează Tu asupra mea şi a mea cale în inimă pătrunde-mi şi stăpâneşte-n gând.
Ajută-mă, ca voia Ta oricând s-o fac! Să împlinesc tot ceea ce îmi porunceşti!
Deschide-mi gura, nu mă lăsa să tac! Să spun şi altora ceea ce îmi vorbeşti!
Mărturisind că m-ai iertat şi mă iubeşti!
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Staţi gata dar, … având picioarele încãlţate cu

râvna Evangheliei pãcii
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SĂRBĂTORIM CREDINCIOŞIA DOMNULUI PESTE ANI
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Înţeleptul Gamaliel în Faptele Apostolilor 5:38 a spus:
“Dacã lucrarea este de la Dumnezeu nu se va nimici!”

MOTIVE DE RUGÃCIUNE
Pentru mãrturia Bisericii de pretutindeni

Începutã de doi tineri fãrã multe resurse, fãrã mult talent, fãrã mult ajutor,
lucrarea Countryside a dãinuit 20 de ani
şi încã Dumnezeu dã putere, resurse şi binecuvântãri!

Pentru cei greu încercaţi prin boalã
Pentru cei bãtrâni şi cei în nevoie
Lista completã este afişatã în biroul Bisericii

Pentru cei care nu mai sunt cu noi la închinare
Pentru sãnãtatea spiritualã a familiilor din bisericã
Pentru cei care s-au ridicat pentru botez

Alãturaţi-vã nouã ca sã sãrbãtorim
20 de ani de lucrare,
20 de ani de ajutorare,
20 de ani de binecuvântare!
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ÎNCÃLŢÃMINTEA e menitã sã protejeze picioarele. Dar azi nu mai avem nevoie de aşa multe protecţii. Avem carpet sau parchet, şi nu mai umblãm pe pietre,
spini sau pãmânt aspru. Ne-am pavat viaţa! Azi, încãlţãmintea e purtatã ca şi ceva
frumos, care sã se asorteze cu îmbrãcãmintea. Dar ca sã înţelegem ce vrea Cuvântul
sã ne înveţe, trebuie sã cãlãtorim în trecut şi sã vedem cât de importantã era atunci
încãlţãmintea. Azi avem încãlţãminte pentru fiecare fel de sport; depinde de sport.
Pentru fiecare teren avem încãlţãminte corespunzãtoare, şi înţelegem lucrul acesta.
Îmi aduc aminte de zilele când jucam fotbal (soccer). A plouat într-o zi. Iarba era
udã, nu aveam adidaşi cu crampoane. Am alunecat, am cãzut de multe ori, şi mi-a
fost greu sã îmi îndeplinesc rolul de apãrãtor.
Dacã încãlţãmintea este atât de importantã in jocurile sportive, cu cât mai
importantã este în luptã când viaţa îţi depinde de echipament? În luptã,
încãlţãmintea adesea îţi poate salva viaţa. Nu poţi lupta fãrã încãlţãminte adecvatã.
Multe lupte au fost pierdute din cauzã cã soldaţii nu au avut protecţia necesarã
pentru picioare. Poţi fi cel mai mare sau tare soldat; dacã picioarele nu îţi sunt
protejate şi sunt rãnite, nu mai poţi umbla, nu mai poţi sta în picioare. Poţi fi rãnit la
mânã, la umãr, la spate, dar încã mai poţi lupta şi poţi înainta. Dar dacã tãlpile picioarelor îţi sunt rãnite, nu mai poţi umbla sau sta în picioare. Deci, pe vremea
aceea, soldaţii aveau cele mai avansate încãlţãminte. Aceasta a vãzut Ap. Pavel.
Efeseni 6:15 spune: “având picioarele încãlţate cu râvnã”. Cuvântul râvnã tradus este “o dorinţã arzãtoare de a face ceva, de a izbuti în lucrarea pe care o faci, de a
învinge, de a fi victorios”. Tit 3:1 foloseşte acelaşi cuvânt, tradus: “sã fie gata pentru
orice lucrare bunã”. Iar Efeseni 15 continuã: “picioarele încãlţate cu râvna Evangheliei
pãcii”. Când vorbim despre Evanghelia pãcii adesea ne gândim la Romani 10:15: “cât
de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia pãcii”. Da, este frumos sã
vesteşti Evanghelia pãcii, şi este important sã o facem.
Dar Efeseni 6 nu vorbeşte despre evanghelizare, ci vorbeşte despre
creştinul care ESTE în luptã şi TREBUIE sã stea în picioare!
Ideea este în vers.11: “îmbrãcaţi-vã cu toatã armãtura lui Dumnezeu … CA SÃ
puteţi ţine piept uneltirilor diavolului” ... “Ca sã rãmâneţi în picioare dupã ce veţi fi biruit
totul” - v 13. Atâta timp cât picioarele ne sunt încãlţate cu râvna Evangheliei pãcii,
vom putea rãmâne în picioare.
Evanghelia înseamnã “Vestea Bunã”. Ap Pavel în Romani 5:5-11 ne spune cã
vestea bunã este faptul cã “pe când eram noi încã pãcãtoşi, Dumnezeu ne-a împãcat cu
El. A facut pace cu noi prin Dl. Isus”! Şi aceasta este Evanghelia pãcii! “Dacã
Dumnezeu este pentru noi, cine poate sta împotriva noastrã?”
Picioarele încãlţate cu aceastã nãdejde ne ţin în picioare. Dumnezeu este de
partea noastrã, Dumnezeu este aliatul nostru şi sprijinitorul nostru! Aceasta ne
ajutã sã stãm în picioare. Stãm în picioare nu prin puterea sau meritele noastre, nu
prin ceea ce avem sau credem cã suntem, ci pentru cã Acel “ce este în noi este mai
mare decãt cel ce este în lume”. Cu noi este Dumnezeu, şi cu El suntem mai mult
decât biruitori! Avem atâtea exemple ale oamenilor care, bazându-se pe Dumnezeu,
au rãmas în picioare: Moise, Iosua, Ghedeon, toţi cei din Evrei 11, şi mulţi alţii.
Da, ne încingem cu Adevãrul, ne luãm platoşa neprihãnirii, coiful mântuirii,
scutul credinţei şi sabia Duhului, DAR ceea ce ne face sã stãm în picioare este faptul
cã Dumnezeu este cu noi, este spijinitorul nostru, este vestea bunã a Evangheliei
pãcii.
Fr. Cristi Chirla

ÎNCÃLŢÃMINTEA—RÃVNA EVANGHELIEI
Viaţa este o luptã! Pentru a o câştiga, trebuie sã ne îmbrãcãm cu toatã
“armãtura lui Dumnezeu, având … picioarele încãlţate cu râvna Evangheliei Pãcii” Evanghelia lui Dumnezeu.
Încãlţãmintea are semnificaţia de a fi gata de luptã. Gãsim în Biblie cuvinte ca
şi: numaidecât, imediat, deodatã. Ele ne aduc aminte cã trebuie sã fim gata de a ne
mişca, sã fim slujitori care aşteaptã pe Domnul cu toata inima, cã sa fim plãcuţi Lui.
Avem înaintea noastrã o viaţã de lupte, dar Domnul Oştirilor este cu noi. Prietenii
ne pãrãsesc, dar Dumnezeu este credincios, este acelaşi în veac.
În Deuteronom 33:25 ni se spune: “ÎNCÃLŢÃMINTEA ta sã fie de fier şi
de aramã, şi PUTEREA ta sã ţinã cât zilele tale”. Douã lucruri sunt pregãtite
pentru cãlãtor: încãlţãminte şi putere!
ÎNCÃLŢÃMINTEA este necesarã pentru a putea cãlãtori pe drumurile
accidentate, pentru a cãlca peste obstacole. De aceea, încãlţãmintea trebuie sã aibã
tãlpi durabile, de metal, ca sã nu se uzeze chiar dacã cãlãtoria este lungã şi grea.
Drumul uneori este alunecos şi picioarele sunt slabe, dar Domnul le va întãri. El va
pãzi paşii noştri de orice rãni, încãlţãmintele vor fi de fier şi de aramã, şi nu vom avea
de suferit chiar dacã vom cãlca peste şerpi veninoşi, nãpârci, sau peste ascuţişul
sabiei. Cu asemenea fãgãduinţe vom putea sã înaintãm şi sã nu obosim deloc. Ceea
ce ne pãzeşte este credinţa în Domnul.
PUTEREA noastrã trebuie sã fie dupã felul zilelor noastre; dacã astãzi vom
avea o încercare grea, sau o lucrare care cere toatã energia noastrã, ni se va da o
putere egalã. “Nicidecum n-am sã te las, cu nici un chip nu te voi pãrãsi” Evr 13:5
RÂVNA - sã fim pregãtiţi tot timpul pentru venirea Lui. Dacã aceastã
nãdejde este vie în inimile noastre, atunci suntem atenţi sã îndepãrtãm tot ce poate
sã ne abatã de la pregãtirea noastrã. Acestea pot fi: necitirea zilnicã a Cuvântului lui
Dumnezeu, rãcirea lentã faţã de lucrurile sfinte, gãsirea de greşeli la alţii, absenţa de
la ora de rugãciune, inactivitate creştina personalã în familie şi în bisericã.
“Sã nu vi se tulbure inima” Ioan 14:27
Nu putem controla ce se întâmplã în jurul nostru, dar putem controla ce se
petrece în interiorul nostru, fãcând douã lucruri:
Umplându-ne cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: “V-am spus aceste
lucruri ca sã aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrãzniţi: Eu am
biruit lumea” Ioan 16:33. Sã ne facem timp sã citim Cuvântul lui Dumnezeu în
fiecare zi şi sã-l aplicãm în fiecare împrejurare din viaţã.
Rugându-ne pentru aceastã situaţie, apoi încredinţându-ne în Mâinile lui
Dumnezeu, ne vom simţi în siguranţã. Pavel spune “Bucuraţi-vã întotdeauna în
Domnul” Filipeni 4:4. Bucuria este o poruncã. “Aceasta este ziua pe care a fãcut-o
Domnul sã ne bucurãm şi sã ne veselim în ea” Psalm 118:24. O viaţã plinã de bucurie, mulţumire şi slujire ne va ţine tineri pânã la moarte.
Ceea ce conteazã este sã ne pregãtim pentru întâlnirea cu Dumnezeu şi sã
fim ca “nişte oameni care aşteaptã pe stãpânul lor sã se întoarcã de la nuntã, ca sã-i
deschidã îndatã când va veni şi va bate la uşã” Luca 12:36
Sr. Eva Barac

