Le urăm “La mulţi ani!” şi multe
binecuvântări celor ce vor fi
sărbătoriţi în luna Septembrie
02, Du – Sofia Stan
03, Lu – Nelu Florea
03, Lu – Madălina Popa
04, Ma – Emanuel Cioc
05, Mi – Elisa Sandu
05, Mi – Daniel Comariţa
06, Jo – Costică Patraş
08, Sa – Cătălin Răgălie
08, Sa – Anne Răgălie
21, Vi – Lavinia Comariţa
25, Ma – Bogdan Badea
26, Mi – Camelia Frâncu
26, Mi – Aglaia Ioniţă
28, Vi – Sile Marinău
29, Sa – Mihai Hozu
30, Du – Victor Răduţ

Biblia ne învaţă...
« Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca
s-o sfinţeşti » (Exod. 20:8)
« Adu-ţi aminte ce a facut Domnul
Dumnezeul tău lui Faraon… » (Deut.
7:18)
« Adu-ţi aminte de marile încercări
pe care ţi le-au văzut ochii… » (Deut.
7:9)
« Adu-ţi aminte de tot drumul pe care
te-a călăuzit Domnul… » (Deut. 8:18)
« Adu-ţi aminte de Domnul
Dumnezeul tău… » (Deut. 9:17)
« Adu-ţi aminte de Făcătorul tău în
zilele tinereţii tale… » (Eclesiastul
12:1)
« Aduceţi-vă aminte de nevasta lui
Lot...» (Luca 17:32)
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Adu-ţi aminte

Adu-ţi aminte că erai ţărâna,
Când M-am aplecat să te culeg de jos
Ţi-am modelat cu propria Mea mână
Un chip cu puţin de îngeri mai prejos.
În ziua în care te-am zidit pe tine,
Doar braţul Meu mi-a fost în ajutor
În chipul tău M-am zugrăvit pe Mine
Şi în miez de lut am pus al Meu fior.
Acest fior credeam că o sa te poarte
Spre ce e înalt şi pur, spre absolut
Nu bănuiam pornirile deşarte
Ce te trăgeau spre originalul lut.
Dar nimeni, nimeni sub aprinsul soare
Nu te iubeşte aşa cum te iubesc Eu
Eu te-am zidit, eşti în a Mea lucrare
Şi arvunit eşti raiului ceresc.
Ţărâna să se întoarcă în ţărână
Zidirea urce către Ziditor
Cât îţi întind mântuitoarea mână
Răspunde-mi cu acelaşi sacru dor!!!
(selecţie versuri autor necunoscut)
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Timp închinare:
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00
Joi: 18:00-20:00
Vineri: timp de părtăşie în familii

Evenimente:
12, Mi: Întâlnirea surorilor

( www.betania-bucuresti.ro )

Soţia lui Lot ne-ar putea învăţa următoarele:

Adu-ţi aminte! (Luca 17:32)

Uitarea face parte din noi. Am putea să
spunem că “a uita e omeneşte”. Uneori
uităm lucruri importante. Uneori uităm
sa-I fim recunoscători lui Dumnezeu
pentru ceea ce ne dă (de aceea Psalmul
103:2 ne spune să nu uităm nici una din
binefacerile Lui).
Uităm că viaţa trece. Uităm (sau nu vrem
să ne amintim) că bătrâneţea, încet dar
sigur, vine.
Uităm că Dumnezeu nu se joacă cu
cuvintele ca un politician. Uităm că tot ce
a spus se va împlini la virgulă (iar unele
lucruri se împlinesc chiar sub ochii
noştri).
Într-una din zile Domnul Isus le spune
celor ce erau pe lângă El să-şi amintească
de soţia lui Lot (nu ştim numele ei).
Dar de ce să ne amintim noi de ea? Ce ar
avea să ne înveţe pe noi? Pe noi care
trăim în vremea tehnologiei? Pe noi care
avem smartphone-uri şi posibilitatea de a
naviga pe site-uri pentru a ne umple
mintea cu informaţii?

I.

Dumnezeu vrea. Dar noi (mai)
vrem?

“Şi fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au
apucat de mână pe el, pe nevasta sa şi pe cele
două fete ale lui, căci Domnul vroia să îi cruţe”
(Genesa 19:16).
Salvarea era pregătită de Dumnezeu şi pentru
doamna Lot. Dumnezeu a vrut să o salveze.
Dar ea se pare că nu a vrut. Dumnezeu a vrut
să îi scoată din Sodoma, dar, din inima
doamnei Lot Sodoma nu a putut fi scoasă.
II.

Dumnezeu spune. Dar noi (mai)
auzim?

Le-a spus că dacă vor privi înapoi vor muri. Ei
ştiau că Dummnezeu se ţine de cuvânt (Lot şi
fetele demonstrează acest fapt, ei neuitânduse înapoi).
Uneori aşa suntem şi noi. Ştim ce spune
Dumnezeu, dar nu vrem să auzim. Ne scoate
din confort dacă auzim, ne face să renunţăm
la ce ne place. Şi, uneori, alegem să nu auzim.
Dumnezeu vorbeşte.
Auzim?

III.

Dumnezeu acţioneaza. Dar noi
(mai) vedem?

Lucrurile s-au întâmplat. Astăzi despre
ea se vorbeşte la trecut. Fizic, nu mai
există. Stâlpul de sare în care s-a
transformat, în timp, a dispărut.
Astăzi Dumnezeu acţionează conform
planului Lui. Biblia ne vorbeşte despre
mersul lucrurilor. Dar ce se întâmplă în
jurul nostru mai are vreun impact
asupra noastră? Mai vedem mâna lui
Dumnezeu?
Domnul Isus ne spune să ne amintim de
doamna Lot. A fost un exemplu dureros
folosit de Domnul. Despre ea Biblia nu
vorbeşte mult. Nici nu are ce să spună.
Nu a fost o femeie care să poată fi dată
ca un exemplu de urmat. Noi o folosim
ca un exemplu negativ.
Dar noi? Înţelegem că Dumnezeu se
aşteaptă de la noi să vrem ce vrea şi El?
Înţelegem că Dumnezeu se aşteaptă să
auzim ce spune El?
Vă propun să vrem. Vă propun să
auzim. Vă propun să vedem.
“Traieşte ca şi cum Hristos ar fi murit
ieri, ar fi înviat din morţi azi şi s-ar
întoarce maine” (Iosif Trifa)

