
„Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de 
înfiere, care ne face să strigăm: „AVA!” adică: Tată!”  (Romani 8:15)

„Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: „AVA”, adică: „Tată!” (Galateni 4:6)

Când Duhul Sfânt a fost trimis peste Biserica Domnului în lume, a avut și 
scopul să ne dea siguranța că suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu, că avem 
intrare liberă la Tatăl, că suntem în familia Lui, că putem să I ne adresăm Lui ca 
Tatăl nostru. Ce har fără seamăn!

Ca fii și fiice în familia Sa, suntem poporul lui Dumnezeu, născut nu în 
fulgerele de pe Sinai, nici în cutremurul de pământ al tablelor Legii, nici în 
vocea care zguduia muntele, ci prin jertfa Domnului Isus Hristos. Așa spunea 
apostolul, am fost „născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia 
vreunui om, ci din Dumnezeu,” prin Preaiubitul care S-a dat pe Sine Însuși 
pentru noi. Din toate Numele de slavă pe care le poartă Dumnezeu, El vrea să I 
ne adresăm cu acela de „Tatăl Nostru!” În Hristos Isus, Dumnezeirea S-a coborât 
la noi și ne învață să-I spunem Tată. 

El S-a pogorât la noi, dar totodată ne înalță pe noi la El. „Și dacă chemați 
ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu 
frică în timpul pribegiei voastre” (I Petru 1:17). Avem o nouă demnitate, o nouă 
chemare, o nouă țintă.

Iar Domnul Isus a învățat pe ucenici rugăciunea model care începe cu 
cuvintele Tatăl nostru care ești în Ceruri. De Ziua Taților, ne felicităm unii pe 
alții pentru îndurarea Domnului ca tați, și recunoaștem slava lui Dumnezeu care 
ne-a dat harul să-L numim prin credință Tatăl nostru!
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Scurte Comunicări

q A s tă z i î n A m e r i c a e s t e 
„Father’s Day”, Ziua Taților, și cu 
ocazia aceasta felicităm pe cei care 
sunt capi de familie și tați prin harul 
Domnului. Le dorim împlinirea 
dorințelor de bine și fericire pentru 
familiile lor și pentru copiii lor. Iar 
copiilor de toate vârstele, care îi au pe 
tați în viață, îi îndemnăm în Numele 
Domnului să-și arate respectul față de 
părinții lor, și cinstirea sinceră adusă 
taților, împlinind astfel porunca lui 
Dumnezeu: „Cinstește pe tatăl tău și 
pe mama ta, pentru ca să ți se 
lungească zilele în țara pe care ți-o dă 
Domnul Dumnezeul tău!” (Exod 
20:12).

q Sora Grija Ioana s-a întors din 
România, unde a avut un timp mai 
greu, fiind prinsă de boală și încercând 
un tratament acolo. Dar totuși,                                                                                                                         
prin toate acestea, Domnul a ajutat-o să 
ajungă înapoi în mijlocul nostru cu 
bucurie.

q Fratele Florea Burcă ne-a adus 
salutări din partea bisericii „Harul”  

din Hollywood, Florida și a fratelui 
păstor Marian Chirla.

q Să amintim în rugăciunile 
noastre pe cei care nu pot veni la casa 
Domnului din cauza stării sănătății lor: 
Larry Gașpar, Dumitru Marandiuc, Dan 
și Viorica Mitroi, Pușa Buhai, Mariana 
Ilisie. Fratele Miron Negrău se află mai 
bine după operația la mâini și este 
acum în terapie fizică activă. Tatăl 
sorei Mia Costin, în România, a trecut 
cu bine prin operația la creier și a ieșit 
în afara pericolului emboliei pe cortex.

q Duminica viitoare, 24 iunie, cu 
ajutorul și prin harul Domnului, vom 
avea un botez noutestamental la 
serviciul divin de seară. Vă îndemnăm 
să aveți în rugăciune acest eveniment 
sfânt și să folosiți această ocazie bună 
de a invita și pe alții la Casa Domnului.

q Spunem „La Mulți Ani” celor 
sărbătoriți, născuți în luna iunie:

- Maric ica Vinersan, Laura 
Ardelean, Felicia Duca, Silvan 
Popovici, Alina Voica, Ofelia Bonca, 
Emilia Pop, Vetuța Negrău, Emilia 
Mitran, Ana Giuca, Cristina Sezonov, 
Paula Bota, Timotei Popovici, Florea 
Secheșan.

q Mulțumim surorilor care astăzi 
ne-au întâmpinat la casa Domnului 
sărbătorește, cu prăjituri și cafea. 

q Spunem Bun Venit acasă celor 
care au fost plecați în concedii/vacanțe.

q VBS. De luni, 25 iunie, până 
vineri, 29 iunie, zilnic între 
9:30-12:00, organizăm săptămâna de 
VBS, Vacation Bible School. 
Îndemnăm pe frați și surori să se 
roage pentru acest proiect al 
bisericii. Școala Biblică de Vacanță 
(VBS) este una din  activitățile care 
lasă imprimate în inima copiilor 
bucuria de a învăța Cuvântul Domnului, frumusețea legăturii între cei credincioși, 
dragostea de Casa Domnului. Rugați-vă ca Domnul să dea har bisericii, putere 
învățătorilor și părinților, și îndurarea Lui să se reverse peste noi.



 

Tabăra noastră din Colorado: w între 5-9 august. Tabăra începe duminică și 
se încheie joi după masa. w locul este același ca acum doi ani, nu departe de 
Estes Park, www.highlandscamp.org. w Costul include și trei mese pe zi. w 
Mai sunt câteva locuri, fiindcă numărul participanților e limitat. w Pentru 
informații suplimentare, luați legătura cu fratele Dan Bulboacă sau Alex 
Popovici (847.809.8164).

A fost undeva pe Moria, un Isac legat odată,
Și Avra’m ținea cuțitul, într-o mână-nfiorată,
Dar un înger îl oprește, se grăbește să proclame:
„Pe fiul tău nu-l atinge, Avraame, Avraame!”

Dar la capătul de vremuri, când în noaptea cea cumplită,
Fiul a cerut cu lacrimi, sângerând, altă ursită,
N-a mai fost nici un arhanghel, hotărârea s-o oprească:
Fiul trebuia să moară, păcătoșii să trăiască.

Era ceasul de minune, scris în profeții străbune,
Din geneza veșniciei, cea mai mare promisiune:
Fiul sta legat cu funii, Miel de jertfă, Preaiubitul,
Iar Stăpânul, Ava, Tatăl, avea-n mâna Lui cuțitul.

— „Ava, Tată! Ție toate lucrurile-Ți stau 'nainte,
Toate Îți sunt cu putință, ești al tuturor Părinte!
Nu uita de Mine, Fiul, — Cel născut din veșnicie,
Întrupat după-a Ta vrere, coborât din Cer în glie…

Depărtează de la Mine, dacă este cu putință,
Ia paharul cu otrava de păcat și suferință.
Totuși, facă-se nu voia celui ce smerit Te roagă,
Împlinească-Ți-se vrerea, Sfinte Ava-Tată dragă!”

Ca-ntr-un zvon de simfonie, ca-ntr-o sfântă epopee,
S-a făcut atunci tăcere peste căile lactee
Când din tronul veșniciei, Tatăl Își întinse mâna,
Și tot Dealul Căpățânii își încremeni țărâna.

Căci în clipa cea sortită, Fiul a luat paharul
Și-i sorbi până la capăt tot veninul, tot amarul;
Ca să știe tot pământul și tot cerul, tot poporul,
Că pentru păcatul lumii, a murit Ispășitorul.

Și din slavă, Ava Tatăl, Își acoperă privirea
Duhul în genunchi se strânge, în uimire stă Oștirea:
Cel Preaînălțat în glorii, să fie strivit de moarte?
Cel Preasfânt, Chedoș Isráel, El-Șadai, blestem să poarte?

Și de-atunci e scris în Carte, pentru toată veșnicia,
Că în jertfa Sa la cruce, Fiul a topit urgia.
Ava, Tatăl, ne primește, ca pe fii ai Săi acasă,
Ne dă binecuvântarea, veșnicia glorioasă! (vp)

Ava - Tată !



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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Binecuvântarea Căminului
(fragment)

 „Dac-ar curge miere în toată lumea, mai bun loc nu este ca-n căsuța mea...
 Cu palate scumpe eu n-aș înschimba, coliba mea mică pe ele n-aș da.
 Aici aud graiul iubiților mei... Și inima mea cu-a lor se-avântă spre cer.”

Eu cred ferm că în sufletul fiecărui om este așezat de Creator un dor, o năzuință 
nestinsă, o căutare asiduă după un cămin al său. Nu e bine oare în casa 
părintească? Ba, da! Nu are acolo totul de trebuință? Ba, da! Nu se simte bine 
între ceialalți ai familiei, și nu îi vor ei binele? Ba, da! Nu au ceialalți din familie 
iubire sinceră? Ba, da! Dar atunci de ce există o astfel de năzuință după un cămin 
al său? Fi-va acolo mai bine? Va avea acolo un mai mare belșug? Va fi înconjurat 
acolo cu mai multă iubire?

Toate acestea sunt taine, sunt necunoscute. Și cu toate acestea, fiecare 
tânăr și fiecare tânără dorește un cămin al său. Știți de ce? Așa a făcut Dumnezeu 
lucrurile, înzestrările noastre ființiale. De aceea, Cuvântul Domnului îi spune 
fiecărui tânăr și fiecărei tinere: „Apucă-te și-ți zidește casa!”

Dar e absolut necesar să știți ce aveți de făcut, să știți ce anume material 
puneți, ca să aveți o casă solidă, tare, frumoasă, atrăgătoare. Înainte de toate, 
trebuie să așezați temelia, căci numai așa veți avea o casă solidă, care să înfrunte 
toate intemperiile vremii. Credința, nădejdea și dagostea sunt cele mai bune 
materiale pentru temelie, căci aduc unirea și slujirea împreună pentru împlinirea  
aceluiaș ideal, ne aduc privirea la acelaș luceafăr al bucuriei.

Să vă spun un crâmpei din viața lui Martin Luther, reformatorul. Era în 
Ajunul Crăciunului, și Kathie, soția lui Luther, a intrat grăbită în biroul lui, în 
timp ce el își pregătea predica de Crăciun, și-i spuse: „Dragă Martin, eu sunt 
obosită, nu mai pot prididi cu lucru, și acum a început și micuțul Hanz să plângă; 
fă-mi plăcerea și leagănă-l tu!” Și Luther a lăsat totul, s-a sculat și s-a dus la 
leagăn ca să adoramă copilul. Acolo, lângă leagăn, privindu-și odorul, și-a 
imaginat că așa a fost și Isus, un mic copilaș, și prin inspirația Duhului Sfânt a 
făcut una din cele mai frumoase predici ale lui. Astfel, el a adus soare pentru 
soție, și a fost și el binecuvântat de sus…

(Alexa Popovici)

„…Toți cei ce-i vor vedea, 
vor cunoaște că sunt o 
sămânță binecuvântată de 
Domnul!” 

(Isaia 61:9).


