MULŢUMIRE
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat
este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată
purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi
sfinţi, căci Eu sunt Sfânt”. Şi dacă
chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără
părtinire pe fiecare după faptele lui,
purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei
voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de
vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la
părinţii voştri, ci cu sângele scump al
lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.
1 Petru 1:15-19

O

dată ce ai început să
mergi pe calea ce-ţi va
defini noul statut, cel de
copil al lui Dumnezeu, se vor contura provocări ce te vor schimba,
ducându-te spre desăvârşire. Este
incredibil, ca privind în urmă să
vezi cum ai ajuns să-L cunoşti mai
mult, să înţelegi mai clar, să
evoluezi, să vezi cum din sâmburele
cel mic creşte roadă.
Una dintre provocările mari este
aceea la sfinţire. Ea cuprinde toate
aspectele vieţii de credinţă iar în
acest proces continuu este datoria
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noastră, porunca pe care o primim
de la însuşi Dumnezeu de a ne
pune voinţa de a ne păstra curaţi în
acord cu puterea pe care El ne-o dă
prin Duhul Său cel Sfânt. Este o
poruncă de a ne lăsa modelaţi, de a
renunţa la lucrurile ce sunt în
neconcordanţă cu natura cea nouă.
Siguranţa justificării, a
neprihănirii în faţa lui Dumnezeu
este ceea ce ne determină să
rezonăm în acelaşi ton şi cu viaţa
noastră. Arma cea mai de preţ este
rugăciunea, îmbrăcaţi cu toată armura avem de dus o luptă împotriva unei lumi nevăzute, o luptă
împotriva firii iar victoria trece mai
întâi prin ascultare şi supunere.

UNSPREZECE
„Eu vă spun: pe oricine Mă va
mărturisi înaintea oamenilor îl va
mărturisi şi Fiul omului înaintea
îngerilor lui Dumnezeu; dar cine
se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea
îngerilor lui Dumnezeu.“

Amalia Lupu
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Anunţuri
Miercuri
Joi

- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare - Înălţarea Domnului
Sâmbătă orele 13-16 - Consultaţii(cei cu invitaţii)
Sâmbătă
- ora 16 - Program pentru copii
Duminică orele 9.30-10 - Poze cu candidaţii de botez
Duminică
- ora 10 - Seviciu de închinare. Botez
Duminică
- ora 17 - Serviciu de închinare
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Luca 12:8-9

S-amplinit din nou dorinţa
Când prin har, la „Biruinţa”
Unsprezece au primit credinţa
Prin Cuvântul lui Cristos.
Continuare pag. 2

Continuare din pag. 1

Ceru-ntreg stă mărturie
Îngerii privesc din stele
În biserică sunt lacrimi
Dar de drag, nu de durere.

Doar un Domn şi o credinţă
Un botez mărturisesc,
O chemare şi o cruce
Zilnic să mă răstignesc.

Biruit-a Domnul Slavei
Necredinţa să răpună
Şi din zgură iar adună
Nestemate fără preţ.

Ce e-n urmă, e doar umbră
Nu sunt lacrimi, nici regrete
Duhul Sfânt se angajează
Inima să le desfete.

Era scris în Cartea vieţii
Rânduit din veac celest
Ca din căile tristeţii, din tărâmul lui Satan,
Domnul prin Cristos şi cruce
Să-i aşeze-n „Canaan”.

Unsprezece au primit credinţa
Sunt ai lui Cristos de-acum.
Doamne dă-le biruinţa,
Dă putere şi…drum bun!
pastor Daniel Chereji

Marele câştigător

V

iaţa pe pământ ar putea fi
comparată cu un maraton al
competiţiilor şi al luptelor
pentru câştig. Ultimele două săptămâni
au fost puternic încărcate de spiritul
competiţiei şi al marilor mize, atât pe
plan politic cât şi pe plan sportiv şi chiar
artistic. Peste toate acestea, s-a mai dat şi
startul pentru competiţia electorală, şi nu
mai e mult până vor începe mult mediatizatele şi aşteptatele Jocuri Olimpice.
Un cec în valoare de câteva mii de
euro, o cupă a Europei la fotbal sau o
cupă de Champions League ridicată deasupra capului, o medalie de aur la campionatul European, toate acestea oferă
trofee fumoase, dar care nu pot oferi mai
mult dect o faimă trecătoare şi un câştig
temporar.
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Biblia ne descoperă şansa de a
dobândi adevăratul gâştig din viaţa pe
care o trăim pe pământ. Adevăratul câştic
al vieţii constă în a dobândi iertarea
păcatelor şi viaţa veşnică. Dacă ai avut o
zi în viaţa ta în care să fi acceptat lucrarea
de mântuire a lui Dumnezeu prin Isus
Cristos, atunci, chiar dacă ai pierde totul
în lumea asta, nu doar că nu ai pierdut
nimic, dar eşti marele câştigător. Fără întoarcerea la Isus şi acceptarea Lui ca
Mântuitor, orice trofeu şi orice sentiment al câştigului, nu este decât o iluzie.
Fără Isus nu există câştig real, iar cu Isus
nu există pierderi reale. Marele câştigător
este deci, cel ce se predă lui Isus. …ce ar
folosi unui om să câştige toată lumea, dacă
şi-ar pierde sufletul? Matei 16:26
Nicu Lăcătuş

Măreţia lui Dumnezeu

D

e-alungul timpului, omul a
considerat măreţia lui Dumnezeu ca fiind un fapt dincolo de înţelegerea noastră. Şi orice
încercare de a explica această măreţie s-a
dovedit a fi un exerciţiu inutil. Unii dintre
noi obişnuim să spunem despre Dumnezeu că e omniprezent, omnipotent, minunat, puternic, iubitor şi orice alt atribut
care să exemplifice acest lucru, însă apoi?
Poate oare cineva să înţeleagă pe Cel ce
cunoaşte fiecare nucleu al atomilor,
numărul firelor de nisip de pe întreg
pământul, sau pe Acela care cunoaşte
toate stelele şi le strigă pe nume? Este posibil să percepem eminenţa Celui care a
vorbit şi Universul a fost creat? Soarele a
început să se rotească, plantele şi animalele au prins viaţă, la fel şi omul? Cum
putem să măsurăm în cuvinte pe Acel care
a cunoscut fiecare fiinţă încă dinainte de
a se naşte, care cunoaşte fiecare vrabie în
zbor, fiecare fir de păr, fiecare gând al nostru? Şi cine poate înţelege eternitatea? Ce
a fost înainte de începutul eternităţii? EL
A FOST!
Putem să afirmăm cu certitudine
că, El este incredibil, incomparabil, minunat! Şi totuşi, descoperim că nici aceste
cuvinte nu sunt suficiente pentru a
cuprinde măreţia Sa. Speculaţia umană
nu e niciodată suficientă. De aceea trebuie să fim puternic înrădăcinaţi în Cuvântul lui Dumnezeu.
Chiar dacă nu putem percepe pe
deplin măreţia Lui, putem totuşi să-L

cunoaştem cu adevărat prin faptul că El
ni se descoperă în fiecare cuvânt din
Biblie.
Dacă e să aleg un singur cuvânt din Biblie care să-L descrie cel mai bine pe minunatul şi măreţul Dumnezeu, acesta ar
fi "IUBIRE” - Dumnezeu este dragoste."
Dumnezeu Şi-a trimis singurul Fiu pe Isus, ca să-Şi dea viaţa pentru noi. El
va trăi în inima fiecăruia care Îl va accepta ca Domn şi Mântuitor, restabilind
aşadar unicitatea lui Dumnezeu şi a
omului însuşi, care a fost compromisă
prin păcat.
‘’Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică. ‘’ Ioan 3:16
Tania Pop
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