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Tișa B’Av, o comemorare a 
durerii — a zecea zi a lunii Av 

din calendarul evreiesc.

Aceasta este ziua în care a 
fost distrus (la anul 586 î.H.) 
templul din Ierusalim zidit de 
Solomon, și aceeași dată în luna 
Av când a fost distrus templul al 
doilea de armata generalului Tit 
în anul 70 d.H. Amintindu-și de 
urgia pedepsei lui Dumnezeu, 
pretutindeni în sinagogile 
evreiești se citește cu vocea 
scăzută, cu ton melancolic, 
textul din Plângerile lui Ieremia 
capitolul 3.

Dar iată, că acolo e o lumină. 
Proorocul a văzut-o în mijlocul 
ruinelor Cetății:

 „Iată ce mă face să mai trag 
nădejde: Bunătățile Domnului 
nu s-au sfârșit, îndurările Lui 

nu sunt la capăt, ci se înoiesc în 
fiecare dimineață. Și 

credincioșia Ta este atât de 
mare! „Domnul este partea mea 

de moștenire,” zice sufletul 
meu; de aceea nădăjduiesc în 

El…” (Plân. 3:21-24).
Domnul este partea mea de 

moștenire… Singura nădejde 
este Domnul, Isus Hristos, 
Mesia, Cel coborât de la Tatăl să 
fie Răscumpărătorul lumii, 
Speranța și Lumina lui Israel.

Rugați-vă pentru pacea 
Ierusalmului!

(Ps. 122:6)

Ziua Cenușii
25 August 2019



Musafiri în duminica trecută:
r Fratele Claudiu Pop, păstor la 

Gherla, a avut un mesaj pentru biserică 

duminica trecută la serviciul divin de 
dimineață, iar soția, sora Gabriela Pop, 
a cântat un solo spre lauda Domnului.

r Au fost cu noi fratele păstor 
Gabriel Gheorghieș și soția Florentina, 
împreună cu fiicele Evelyn și Eunice. 
Tânăra Evelyn va începe în toamna 

aceasta studiile la Institutul Biblic 
Moody. Fratele Gheorghieș, pe lângă 
faptul că este unul din cei cinci păstori 
activi în pastoratul bisericii „Sfânta 
Treime” din Bucureș t i , are ș i 
autorizația de capelan evanghelic 
pentru soldații din armata României, 
având astfel contacte cu mulți 
demnitari din Ministerul Apărării 

României. Fratele Gaby Gheorghieș a 
avut un mesaj la serviciul de dimineață 
și ne-a prezentat aspecte din activitatea 
lui de capelan al armatei române.

r Au mai fost cu noi ca oaspeți ai 
Casei Domnului: sora Magda Sidea și 
familia Ghe. Drăgan, de a căror 
revedere ne-am bucurat mult.

r Fratele și sora Vasile și Rodica 
Pușcaș, din Iași (părinții sorei Prodan 

Mirela) au salutat biserica cu versetul 
de la I Corinteni 1:9. (în foto. 
întâlnirea din „mallul central” din Iași, 
la 22 iunie a.c., cu familiile Vasile 
Pușcaș, Tică Olariu și fr. Ghiță Moț, cu 
ocazia vizitei fanfarei SDG în țară).

r Fr. Vasile și sr. Annie Tămășan, 
reîntorși din misiunea în nordul 
României, au dat un scurt raport și un 
video frumos și informativ despre 
taberele și întrunirile din România.

r Azi la sfîrșitul serviciului divin 
vom avea o consfătuire frățească în 
legătură cu lucrările de întreținere și 
alte lucrări administrative ce trebuiesc 
făcute înainte de iarnă.

AWANA va începe, cu ajutorul 
Domnului și prin mila Sa, miercuri, 
4 septembrie, 6:30pm-8:00pm, și în 
fiecare miercuri seara după aceea.

Slăvit să fie Domnul!



 

„Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru 
Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă gșsesc în 

lanțuri...” (Coloseni 4:3).
 Marele apostol al neamurilor, Pavel din Tars, nu era un luptător 
singuratic. Când mergea în misiune avea o echipă misionară. Iar când a cerut cu 
toată smerenia mijlocirea în rugăciune a fraților și surorilor din Colose, a cerut 
ca ei să se roage nu numai pentru el, ci și pentru toți 
ceilalți: „Rugați-vă totdată și pentru noi!” Nu numai 
pentru sine, ci „pentru noi”. El și-a inclus și 
colaboratorii în această cerere de mijlocire.
 Vă rog să observați că apostolul, deși era 
prizonier, n-a cerut ajutor în rugăciune pentru eliberarea 
sa din situația lui grea. Era întemnițat, era în lanțuri. dar 
n-a cerut rugăciuni ca să fie eliberat. Pentru el, slujba pe 
care o avea era mântuirea oamenilor. Acesta era lucrul 
cel mai important pentru el. De aceea, a cerut fraților 
din Colose să se roage, ca Dumnezeu să le „deschidă o 
ușă pentru Cuvânt.” Știa că omul firesc este închis 
pentru Cuvânt, și numai rugăciunea poate ajuta ca ușile 
să se deschidă pentru Cuvântul vieții. 
 „Ușa pentru Cuvânt” poate să însemne și, ca 
Dumnezeu să dea Cuvântului Său autoritate și putere, o 
influență covârșitoare care să deschidă ușile inimilor. În 
acest sens, expresia poate să însemne și ca noi să vestim 
„taina lui Hristos” în orice situație ne-am afla. Puterea 
lui Dumnezeu biruiește omul, Duhul Sfânt e Cel care 
aduce pe om la pocăință. De aceea, Evanghelia 
Domnului Isus trebuie predicată altora, care s-o creadă și să fie și ei mântuiți. 
Apostolul Pavel avea atunci „uși închise.” Iar el dorea să aibă „uși deschise.”
 Ușa deschisă pentru Cuvânt…, este ocazia propovăduirii Evangheliei, și 
aceasta era bucuria cea mai mare a apostolului Pavel. Domnul Isus a spus 
ucenicilor că vița trebuie să aducă roade, și atunci când va aduce multă roadă 
Tatăl va fi proslăvit. „V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină” (Ioan 15:11 și 17:13). Credincioșii Domnului sunt vestitori ai 
Evangheliei. Ei nu țin vestea bună numai pentru ei. Au găsit o comoară, comoara 
Evangheliei, și o proclamă tuturor. Astfel bucuria Domnului le umple ființa. Așa 
au făcut îngerii la nașterea Domnului Isus când au spus: „Vă aduc o veste bună, 
care va fi o mare bucurie pentru tot norodul” (Luca 2:10). Cu această bucurie a 
mântuirii păcătoșilor, toți apostolii și-au făcut lucrarea pentru Domnul Isus și 
pentru oameni. Aceasta este bucuria părinților când lucrează la întoarcerea la 
Dumnezeu a copiilor lor. Aceasta este taina măreață a fericirii fiecărui credincios 
mântuit. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă tuturor credincioșilor Săi o ușă 
pentru Cuvânt.  (Alexa Popovici)



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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„Terapia”

M-ați întrebat dacă mă doare,
Dacă mă doare și acum,
După atâția ani de soare,
De bucurie, sărbătoare,
Și-atâta binecuvântare,
Și nu știu ce-aș putea să spun.

Și-ar trebui să spun îndată,
Că tot ce-a fost cândva, s-a șters,
Că am un Dumnezeu și Tată,
Care de fiecare dată
Măsoară piatra aruncată
Și schimbă drumul ei din mers.

Și-așa e, spun întotdeauna,
Avem un Dumnezeu măreț,
Se-apleacă jos la noi într-una,
Să potolească-n noi furtuna,
Să ne aducă-n har cununa,
Și să ne scoată din dispreț.

Mă simt ca Iosif câteodată,
Vândut pe siclii de argint,
Sau ca și vrabia uitată,
A cincea, fără nici o plată,
Fără valoare sau răsplată,
Pierdută într-un labirint.

Și totuși, Domnul mă ridică,
Nu ca să-arăt că-s cineva
Dar să-mi arate, cât de mică
Ar fi credința, El despică
Și munții veșnici ca să-mi zică
Să stau scutit în mâna Sa.

Și-atunci, vă spun că n-am cuvinte,
Să spun ce simt  în pieptul meu,
Când văd cum Bunul meu Părinte,
Mă-mbracă în odăjdii sfinte,
Și-mi dă cununi de legăminte,
Să știu că El e Dumnezeu… (vp)

Fi’ndcă sunt 
     al lui Hristos…

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea e-o Sărbătoare,
E lumină și cântare,
Fericire și-ndurare…
Căci asemeni lui Hristos,
Vreau să trăiesc mai frumos:
Viața mea e-o Sărbătoare.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos,
Viața mea este Iubire,
Miez de pâine în vorbire,
Și lumină în privire…
Căci asemeni lui Hristos,
Vreau să rămân credincios:
Viața mea este Iubire.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea e Bucurie,
Har și pace, armonie,
Cu izvoare în pustie…
Căci asemeni lui Hristos, 
Nu privesc la ce e jos,
Ci la sfâta-mpărăție.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea e Biruință,
Chiar când trec prin suferință,
Și-s cuprins de neputință…
Căci, asemeni lui Hristos,
Chiar sub biciul nemilos,
Viața mea e Biruință.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos,
Am Pecetea Lui în viață,
Duhul Său mereu mă-nvață,
Să urmez a Lui povață…
Căci, asemeni lui Hristos,
Merg spre Cerul glorios,
Cu lumina Lui în față.

Vineri seara (23 august), la ora de studiu biblic a tineretului

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea e Bucurie,
Har și pace, armonie,
Și cu sfinții-n părtășie…
Căci asemeni lui Hristos, 
Nu mă uit la ce e jos,
Ci la sfâta-mpărăție.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos,
Am pecetea Lui în viață,
Duhul Sfânt mereu mă-nvață,
Să-I urmez a Lui povață,
Căci, asemeni lui Hristos,
Vreau să fiu mai curajos,
Cu lumina Lui pe față.

Și crednța îndrăzneață.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea e Așteptare,
E-o credință tot mai tare,
Pân’ la ceasul de-nălțare…
Căci asemeni lui Hristos,
Știu Sfârșitul luminos: 
Viața mea e Așteptare.

Fi’ndcă sunt al lui Hristos
Viața mea nu-mi aparține,
Fie rău și fie bine,
Orice-ar veni peste mine…
Am predat-o lui Hristos,
Și e mult mai de folos,
Căci trăiește El în mine!  (vp)


