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Încă 40 de zile
Strigarea lui Iona pe străzile din Ninive, „Încă patruzeci de zile, și
Ninive va fi nimicită!” avea două înțelesuri: Primul a fost de sentință
pronunțată, judecată aspră; al doilea a fost, o surpriză de mare îndurare.
Cetatea era atât de stricată din punct de vedere moral încât Dumnezeu a
hotărât s-o nimicească. Oamenii trăiau ca și cum n-ar fi un Judecător care judecă
pe pământ (Psalmul 58:11), și-au făcut legi după pofta inimilor lor, trăiau în
desfrâul patimilor lor nebune, și nu le păsa de nimic și de nimeni. Ei se credeau
stăpâni pe soarta lor. Până într-o zi când pe bulevardele cetății a părut un om cu
o înfățișare ciudată, cu un accent străin în vorbele lui, și care nu le ținea lecții de

morală, nici predici lungi, ci pronunța o hotărâre, o sentință împotriva cetății
unde se credeau ei stăpâni. Și au început să gândească altfel: Deci Cineva se uită
la ei, Cineva îi vede, Cineva aude minciunile și înjurăturile lor, Cineva le
cântărește viața… Și oamenii dintr-odată s-au trezit la realitatea că există un
Dumnezeu viu și adevărat. Nu un zeu de la templele lor, zei pe care îi mutau ei
de colo-colo, pe care îi acopereau cu o cârpă ca să nu vadă, și de care dacă nu le
mai plăcea îi aruncau la gunoi; ci aici e vorba de o realitate la care nu s-au
gândit, un Dumnezeu care este Stăpânul tuturor.
Și cartea scrie că „oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu” (Iona 3:5).
Și aici este a doua parte a strigării lui Iona la Ninive. Desigur, oamenii s-au
întrebat:
— „Acest Dumnezeu, care are dreptate când se mânie văzând păcatul din
mijlocul nostru și a hotărât deja distrugerea noastră…, de ce ne mai lasă încă
patruzeci de zile? Și de ce ne anunță că mai avem patruzeci de zile?”
Așa a început pocăința lor, și Scriptura spune: „Au vestit un post, și s-au
îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici”.
În inima lui Dumnezeu, cuvintele lui Iona nu se terminau unde le-a
terminat Iona; mai era ceva, în taina dragostei lui Dumnezeu. Lucrul acesta a
fost o surpriză și pentru proorocul Iona, și Dumnezeu a trebuit să-i explice:
„Și mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult
de o sută douăzeci de mii de oameni, cari nu știu să deosebească dreapta de
stânga lor, afară de o mulțime de vite!” (Iona 4:11).
Exact lucrul acesta îl aștepta Dumnezeu, ca să-Și schimbe hotărârea de
nimicire a cetății Ninive, pocăința ninivenilor. Psalmistul spunea despre
Dumnezeu: „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, și plin de îndurare cu toți
ceice Te cheamă” (Psalmul 86:5).
…Credeți că Dumnezeu nu vede mizeria și depravarea morală din zilele
noastre? Nu știe El ce murdărie curge în inimile ninivenilor „moderni și eleganți
și educați și bogați” ai zilelor noastre? Știe bine, dar așteaptă. Așteaptă pocăința!
Cel mai actual și necesar mesaj este astăzi, pocăința. „Pocăiți-vă dar, și
întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la
Domnul vremile de înviorare…” (Fapte 3:19).

w Săptămâna trecută, fiind prima
sptămână din anul nou 2020, am avut
trei seri de rugăciune, luni, marți și
miercuri, cu temele pregătite de cei
care le-au condus, Petre Ordeanu,
Vasile Tămășan, și V. Popovici.
Săptămâna universală de rugăciune a
fost o bună ocazie să avem la început
de an zile de har și sfântă părtășie în
rugăciune înaintea Domnului.
w Ieri a avut loc în sala de părtășie
a bisericii, o masă de bucurie și cadouri
împreună cu familia Dumitru și
Luminița Răscol, și fiica lor Anca și
soțul Austin Burrow. Anca Burrow
așteaptă peste o lună de zile să nască,
1
prin serbarea de ieri ne-am arătat
dragostea pentru întreaga familie. Masa
și festivitatea au fost organizate de sora
Magdalena Capotă, Felicia Negru și
Luminița Răscol.

w În duminica de 9 februarie, la
ora 12:30, adică după terminarea
serviciului divin de dimineață, o
serbare de cadouri, Baby Shower,
petru copilașul care se va naște în
familia Ben și Ashton Hiriț.
w S-au întors din vacanță
următorii:
- Familia Sorin și Fidelia Cimpoeș,
împreună cu familia Clement și Tina
Popovici, au fost în Colorado în vizită
la Alex și Melania Popovici, cu ocazia
sărbătorilor.
- Familia Ana și Vasile Tămășan
au fost în concediu în Florida și ne-au
dus salutări de la biserica din West
Palm Beach.
Familia Ionuț și Paula Bota s-au
întors din Florida, locul lor preferat de
vacanță și odihnă.
w La Mulți Ani, Chris Cimpoeș!

Sufletul Lui Se va Înviora !
La Isaia 53:11 sunt cuvintele care arată starea Domnului Isus, Cel zdrobit
prin suferință, Cel care Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat: „Va vedea4 rodul
muncii sufletului Lui și se va înviora!”
Gala Galaction, scriitorul nostru român de mare talent și cinste, are printre
scrierile sale și traducerea integrală a Bibliei. El traduce versetul 11 din Isaia
53, astfel: „De pe urma chinurilor sufletului Său, se va sătura de fericire...”
La noi Cornilescu a tradus astfel „Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se
va înviora.” Cuvântul la care ne uităm este evreiescul „saba” care înseamnă
„sătul până acolo că nu se poate mai mult”.
Gala Galaction, când traduce „se va sătura de fericire,” prinde gândul din
„saba” în original. E vorba de o fericire la potențialul maxim, o fericire cum
nu se poate mai mare, acea fericire care înviorează sufletul.
Dar, despre ce fericire e vorba? Care fericire umple la capacitatea maximă
chiar și inima Domnului? E vorba de „rodul muncii sufletului Lui,” deci e
vorba de sufletele câștigate la mântuire prin jertfa Sa. Pentru noi, concluzia
este să fim câștigători de suflete, pentru bucuria și înviorarea Domnului Isus.

Arături de Primăvară
Hotarul plin e de gunoaie,
Și e ca piatra înghețat,
Trebuie rupt de plug și ploaie,
Să fie bun de semănat.
O lume în păcate moare
Fără Hristos, pierdută-n veci,
E lumea-ntreagă-n frământare,
Dar inimile rămân reci.
Și fierul plugului răstoarnă,
Pământul răscolit vârtos;
Ca din amarul strâns în iarnă,
Să nască dor după Hristos.
În țarină e plâns, durere,
Când plugu-ajunge mai adânc,
Răstoarnă, rupe pân’ la fiere,
În patimile ce se frâng…
Așa e, plugul - suferință…
Pământul, suflet răscolit…
Sămânța bună-i pocăință,
Și rodul vine însutit.
La timp, din traista minunată
A bunului semănător
Cade sămânța vânturată
În brazda moale din ogor.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
Atunci, sămânța care cade,
Se-ngroapă-n brazdă ca-n mormânt,
Așteaptă-n sumbrele arcade,
Până primește alt veșmânt.
Și nu e altă bucurie,
Mai mare, după semănat,
Decât să vezi cum crește-n glie,
Un fir din bobul îngropat.
Așa e-n inimi, — o minune,
Ca și în brazda de pământ:
Dintr-un mârșav ca un tăciune,
Un om născut din nou, — un sfânt!
…O, frați, cu haina zdrențuită!
Nu dați ‘napoi, mai semănați!
Căci azi e ziua potrivită,
Cuvântul harului să-l dați.
Vom râde-n hohot și cântare,
Cu snopi la seceriș bogat,
Când vom primi premiul cel mare,
De la Slăvitul Împărat. (vp)
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