
Colorați!

 

ROMÂNIA •  CARAŞ – SEVERIN • REŞIŢA • STR. CASTANILOR, 119 • 320 030

 

Editorial. Puterea iertării sau „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul ... !”

„Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la El, dar n-au ascultat de  
înştiinţările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu 
Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfăţişat înaintea poporului şi  i-a zis : „Aşa vorbeşte  
Dumnezeu : „... Nu veţi propăşi. Pentru că aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi.” 

Şi au uneltit împotriva lui şi l-au ucis cu pietre, din porunca împăratului, în  
curtea Casei Domnului. Împăratul Ioas nu şi-a adus aminte de bunăvoinţa pe care o 
avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, şi a omorât pe fiul lui. 

Zaharia a zis când a murit : „Domnul să vadă şi să judece !” După trecerea 
anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas şi a venit în Iuda şi la Ierusalim.  
Au omorât din popor pe toate căpeteniile poporului şi  au trimis împăratului toată  
prada la Damasc.  Oastea sirienilor a venit  cu un mic număr de oameni.  Totuşi  
Domnul  a dat  în mâinile  lor  o  oaste  foarte  însemnată,  pentru că părăsiseră pe 
Domnul Dumnezeul părinţilor lor” (II Cronici 24 : 19 - 24).

Mila biruieşte judecata,  iar Harul este deasupra  dreptăţii  !  Zaharia (fiul  lui 
Iehoiada, Marele Preot), atunci când a fost omorât cu pietre a spus :  „Domnul să vadă 
şi să judece!” Cu totul altfel  a fost Ştefan, faţă de cei care l-au omorât ! Avea o altă 
putere spirituală ! El spune : „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după 
aceste vorbe, a adormit”. Şi noi avem de făcut o alegere asemănătoare, zi de zi. Să cer 
dreptatea lui Dumnezeu ... sau mila LUI ! Este o opţiune a fiecăruia dintre copiii LUI !

Să ne reamintim însă ce avea Ştefan în acele momente : „Dar Ştefan, plin de  
Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în  
picioare la dreapta lui Dumnezeu ; şi a zis : „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul  
omului  stând în  picioare la  dreapta lui  Dumnezeu.”  ” ...  Şi  aruncau cu pietre  în  
Ştefan,  care  se  ruga  şi  zicea  :  „Doamne  Isuse,  primeşte  duhul  meu!”  Apoi  a  
îngenuncheat şi a strigat cu glas tare : „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!”  
Şi, după aceste vorbe, a adormit”. (Faptele Apostolilor 7 : 55 – 56, 59 - 60)

                   Anunturi : 
• Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D,
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar
Sâmbătă de la litera P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce 
pot. • Evanghelizarea va continua, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, (în fiecare duminică seara din februarie).
• Rugăciunea pentru familii, va începe cu ajutorul lui
Dumnezeu, de luni 23.02.2015 şi se va ţine pe un timp
de două săptămâni, după care de luni 9 martie 2015, 
va fi stăruinţă pentru botezul în Duhul Sfânt !

• Duminica aceasta, vom face o 
strângere pentru familia Pinte !• Duminica aceasta, vom face o 
strângere pentru familia Pinte !



Poezie creştină
Ridică-ți ochii din țărână
                                      de Paula Diță 
  

Ridică-ţi ochii din ţărână,
Tu suflet trist și apăsat,
Căci Dumnezeu te ia de mână
Și toate grijile-ți adună
Să poți zâmbi înviorat. 

Când lupte reci de frământare
Îți încolțesc ființa ta, 

El toarnă har și îndurare,
Belșug de binecuvântare,
Să știi, să crezi puterea Sa. 

În clipe de dezamăgire,
În vremi amare și pustii,
Isus ți-aduce fericire
Purtându-ți pașii cu iubire
Pe drumul tău spre veșnicii. 

Te zbați și cauți rezolvare
La multele nevoi ce vin,
Dar Dumnezeul tău cel mare
Ți-a pregătit o viață-n care
Să ai în El totul deplin. 

Ți-e greu acum, în pribegie,
Când nu-nțelegi atâtea stări,
Dar Duhul Sfânt ți-e bucurie
Și călăuza ta cea vie
Înspre frumoasele cărări. 

Oprește-ți plânsul, o, creștine,
Și șterge-ți lacrima de dor,
Privește sus căci Domnul vine
Și te va lua de-aici la Sine
Să fii în cer moștenitor.

Amin.

Mărturie
Ralf era cel mai bun câine Bernardin din munţii Alpi; salvase deja 67 de 

oameni. Cabanierii şi toţi lucrătorii de la Salvamont îl iubeau pe Ralf.
În dimineaţa aceea, Ralf ieşi din cuşca lui cu paşi domoli, dar hotărâţi. 

Privi mai întâi în diferite direcţii, apoi porni pe poteca ce ducea la pârtia de 
schi. Vântul bătea cu mare putere. Lupta lui cu zăpada şi-a meritat efortul, 
deoarece, după o oră de căutări, Ralf a găsit un om căzut sub zăpadă. Să fi 
murit oare? 

Câinele se apropie repede şi cu mirosul său foarte fin simţi că omul încă 
mai respira. Imediat, câinele îi linse mâinile şi faţa pentru a-l mai încălzi puţin. 
În multe cazuri, omul îşi revenea prin aceasta, iar apoi, ajutat de câine, mergea 
la cabană. 

Alteori, când omul era prea obosit, câinele dădea alarmă la cabană şi 
atunci veneau cei de acolo în ajutor. Acum însă, omul nu se mişca deloc, iar 
distanţa până la cabană era prea mare. 
(Continuare în pagina 3)

(Continuare în pagina 2)
Câinele îşi întinse corpul său mare şi îmblănit peste omul aproape 

îngheţat, ca să-l încălzească mai bine. Vântul rece îl lovea pe bietul câine, dar 
el stătea acolo la datorie. Câtă bucurie o fi simţit câinele când omul a început să 
mişte?!

Într-un târziu, omul a deschis ochii. El nu înţelegea însă unde se afla. 
Când a văzut deasupra lui câinele uriaş, s-a speriat. Era convins că este un lup. 

Fără să judece prea mult, cu o mişcare bruscă şi-a scos cuţitul de 
vânătoare şi l-a împlântat adânc în pieptul câinelui. Acesta a scos un urlet 
sfâşietor. 

Ar fi putut să-l muşte pe om de gât, dar nu i-a făcut nici un rău. 
Clătinându-se a început să-şi croiască încet, cu greu şi cu dureri mari, un drum 
spre adăpost. În urma lui rămânea pe zăpadă o dâră roşie de sânge.

Omul care fusese salvat, şi-a dat seama de ceea ce făcuse şi a început să 
plângă. S-a ridicat cu greu şi a mers pe urmele câinelui. Ajuns la adăpost, Ralf 
a căzut jos. Cabanierul, cutremurat de suferinţa câinelui, a chemat ajutoare şi l-
au dus pe braţe în holul cabanei. 

Cu toţii plângeau, în timp ce Ralf le lingea mâinile. Omul salvat a căzut 
în genunchi şi i-a zis câinelui: „Iartă-mă !” Mângâind blana câinelui salvator, 
acesta a lins mâna omului.

„V-a iertat”, zise cabanierul. În clipa aceea, câinele şi-a lăsat capul într-
o parte. Murise după ce salvase încă un om. 

Aceasta este o povestire adevărată. 
Să înţelegem prin aceste rânduri emoţionante ce a făcut Mântuitorul 

pentru noi. Domnul Isus Hristos Se bucura de toată cinstea cerului. 
Noi însă eram pierduţi şi rătăceam pe căile păcatului ca acel om care se 

pierduse prin munţii Alpi. Mântuitorul a venit să ne caute.
Cum a fost răsplătită bunătatea Sa? „Iată moştenitorul; veniţi să-L 

omoram şi să punem stăpânire pe moştenirea Lui”. (Matei 21:38). 
Acesta a fost răspunsul omului la binefacerile Salvatorului. In loc să fie 

recunoscători Mântuitorului, oamenii L-au răstignit. 
Salvatorul ceresc Şi-a dat viaţa pe cruce, pentru ca noi, prin credinţa în 

El, să avem viaţa veşnică. 
Domnul şi Salvatorul omenirii ar fi putut să Se răzbune pe oamenii 

nerecunoscători, care L-au răstignit, dar El a vrut să-i conducă pe toţi spre 
adăpostul ceresc.

Ca şi omul din povestire, şi tu trebuie să-ţi regreţi păcatele şi să i le 
mărturiseşti Salvatorului ceresc; aşa vei obţine iertarea Sa.  
(Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net/forum/viewtopic.php?id=609&p=2)

http://www.tanarcrestin.net/forum/viewtopic.php?id=609&p=2

