IUBIREA-ADÂNCĂ-A TATĂLUI
“Iubirea-adâncă-a Tatălui, nimic nu o
măsoară,
Ce-avea mai scump El dărui, făcând din
noi comoară.
Durere de neînchipuit, căci Tatăl Şi-antors faţa
Pe Cel ales L-a părăsit, iar nouă ne-a
dat viaţa!
Iubirea Lui, nimic nu o măsoară!
La Fiul răstignit privesc, păcatu-mi cum
Îl frânge
În rând cu cei ce Îl hulesc şi vocea meaL străpunge.
Pe cruce Eu Te-am ţintuit dar când Ţiai dat suflarea,
Al nopţii chin s-a risipit şi mi-ai adus
iertarea! [...]”

Dumnezeu în ultimul timp mi-a vorbit
prin această cântare. Interesant este faptul că am auzit-o de foarte multe ori și
am cântat-o, însă pot să spun că niciodată nu am fost mai atins de aceste versuri. Cântarea este foarte cunoscută și
cântată în bisericile noastre și cred că
are un mesaj aparte. Prezintă dragostea
lui Dumnezeu față de noi prin Domnul
Isus, "făcând din noi comoară".
Comparativ cu dumneavoastră poate
nu am trăit la fel de mult pe acest pământ, însă am trăit îndeajuns să pot spune: "Iubirea Lui, nimic nu o măsoară.”
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Stând la Cină

„Şi dragostea stă nu în faptul că
noi am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul că El ne-a iubit pe noi şi a
trimis pe Fiul Său ca jertfă de
ispăşire pentru păcatele noastre. ”
(1 Ioan 4:10)

James Oanță

“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 1:18-19
~ Vreți să cunoașteți prețul sufletului
vostru? Priviți la prețul răscumpărării!
Nu aurul lumii întregi, nu lumea
întreagă cu toate ce sunt în ea, ci însuși
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Dumnezeu, a fost prețul răscumpărării
noastre.
Sf. Ioan Gură de Aur

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

MÂNTUIREA
DE OBŞTE
„Preaiubiţilor, pe când căutam cu
tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte…” (Iuda 1:3)
Mântuirea este acţiunea prin care
Dumnezeu îi scoate pe oameni de sub
pedeapsa păcatului şi îi aduce în relaţie
cu El în baza lucrării lui Isus Cristos de
la cruce.
Această mântuire este personală, adică îi este acordată fiecărui individ în
momentul în care acesta îşi afirmă

credinţa în Isus Cristos.
În acelaşi timp, Scriptura vorbeşte
despre mântuirea de obşte. Aceasta este
mântuirea comună de care au parte toţi
credincioşii.
Este numită de obşte deoarece toţi
cei care se încred în Isus Cristos în vederea iertării de păcate şi a primirii vieţii
veşnice, împărtăşesc aceeaşi mântuire.
Caracterul comun al mântuirii stă în
faptul că nimeni nu se poate lăuda că a
intrat în graţiile lui Dumnezeu printr-un
merit personal, ci cu toţii beneficiem de
mila Domnului datorită morţii înlocuitoare a lui Isus Cristos.
Mântuirea de obşte ne ţine smeriţi şi
recunoscători faţă de Cel care a făcut
posibil să ajungem în starea de har
a unor oameni răscum- Continuare pag. 2

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU
O dragoste mare, desăvârșită, fără asemănare și perfectă. Aceasta este iubirea
necondiționată pe care Dumnezeu o are
pentru fiecare dintre noi. El, Tatăl nostru, ne vrea pentru împărăția Lui. Prin El
avem neprihănirea și viața veșnică, un
zâmbet pe buze și o inimă mulțumitoare.
Atâta durere îndurată de Domnul Isus
pentru noi, pentru o speranță nouă în
fiecare dimineață, pentru o viață trăită
cu Dumnezeu. Trupul Lui S-a frânt pe
cruce, sângele Lui a curs pentru ca noi
să fim liberi în El, liberi la o viață nouă,
liberi să alergăm înspre mântuire.
Fiți încrezători în făgăduințele primite,

cu nimic deosebit faţă de ceilalţi credincioşi.
Mântuirea de obşte ne obligă să
ne întoarcem cu toţii spre Cel care are
toate meritele transformării noastre,
arătându-ne recunoştinţa şi gratitudinea, atât prin lauda buzelor noastre cât
şi printr-o viaţă de sfinţenie şi ascultare.
De aceea, când ne adunăm în sărbătoare, avem cu toţii acelaşi ţel şi aceeaşi
năzuinţă: să ne unim în închinare, aducându-I glorie, cinste şi onoare Domnului nostru Isus Cristos, care a oferit
tuturor credincioşilor aceeaşi mântuire
odată pentru totdeauna.

Continuare din pag.1

păraţi.
Astfel că, atât omul moral cât şi hoţul, destrăbălatul sau criminalul au parte
de aceeaşi mântuire atunci când se pocăiesc şi îşi pun încrederea deplină în
Domnul Isus Cristos.
Oricine am fi fost înainte de împăcarea cu Dumnezeu, niciunul dintre noi
nu are merite mai mici sau mai mari în
ochii Domnului.
Noi căpătăm mântuirea nu din cauza
a ceea ce suntem sau am făcut, ci din cauza jertfei lui Cristos.
Suntem mântuiţi prin aceeaşi Persoană, datorită aceleaşi Jertfe, datorită
aceluiaşi har şi prin intermediul aceleaşi
credinţe.
Din aceste motive, niciunul dintre
beneficiarii mântuirii nu se poate lăuda

pastor Daniel Chereji

El nu e un Dumnezeu schimbător ci unul veșnic credincios, care a promis prezența Lui în fiecare moment al vieții
noastre.
Nu lăsați ca lucrurile lumești să ne
distragă atenția de la chemarea de care
avem parte, nu lăsați ca nimeni și nimic
să intervină în relația cu Dumnezeu. El
a dat pe singurul Său Fiu la moarte pentru ca noi să trăim, cu atât mai mult noi
trebuie să-I încredințăm tot ce avem.
Dați Domnului cinstea și locul cuvenit
în viețile voastre!
Alexandra Ștef

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste
El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. ”
(Isaia 53:5)
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STÂND LA CINĂ
„Azi privind din nou l-a masă, unde este
ca simbol,
Trupul Domnului l-a cină, vinul, legământul nou,
Meditez privind departe, peste veacuri,
în trecut,
Cum murea-I pentru păcate, să nu fiu pe
veci pierdut.”
(Stând la Cină, Mihalca Inuţ)
Jertfa este centrul întregii noastre vieţi
creştine. Ea este singura şi unica soluţie
pentru păcatele omenirii. La picioarele
Crucii este începutul şi sfârşitul mântuirii noastre. Acolo, descoperim dimensiunea păcatului nostru şi experimentăm
totodată eliberarea de acesta. În acel loc
al suferinţei s-a produs schimbarea statutului nostru, minunea cea mare a învierii păcătoşilor la o viaţă nouă şi s-a
descoperit imensa dragoste a lui Dumnezeu .
Acum, după două mii de ani, am ajuns
să fim nişte crestini prea obosiţi, prea
obişnuiţi cu binecuvântările Domnului,
însă aşezarea la masa Lui este momentul
de a ne reîndrăgosti de Dumnezeul Viu.
Astăzi, stăm din nou la picioarele Crucii
Domnului Isus şi avem oportunitatea de
“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 viață veșnică."
Ioan 3:16
De fiecare dată când aud sau îmi vine
în minte acest verset mă gândesc la
dragostea nemărginită a lui Dumnezeu
care și-a arătat-o și față de mine prin
jertfa de la Golgota a lui Isus Hristos.
Prin acest sacrificiu, Domnul mi-a oferit
cel mai mare dar pe care un om îl poate
primi și anume mântuirea și viața veșnică.
Jertfa Domnului Isus are ca scop salvarea acestei lumi plină de păcat și ne dă
fiecăruia posibilitatea de a avea o viață

a reflecta la viaţa noastră de „oameni
noi”, de a ne cerceta inima înşelătoare şi
gândurile ascunse. Ne putem privi ca într-o oglindă în Crucea Mântuirii, recunoscându-ne slăbiciunile şi păcatele, dar
şi nevoia de curăţire şi de sfinţire. Liniştindu-ne inimile, să ne îndreptăm pe
cărarea credinţei, căutând scăpare la
Hristosul cel înviat. Hotărârea noastră
contra păcatelor nu ne ajunge la nimic
dacă nu am îngenunchiat la picioarele
Crucii şi nu vom sta mereu sub ocrotirea
celui Atotputernic.
Astfel, să ne lăsăm atraşi la picioarele
Crucii Domnului Isus, căci Crucea ne
leagă cu Dumnezeu, prin ea biruind lumea!
„ Azi cât mai privești l-a Domnul, trupul
Lui acum se frânge,
Cât mai vezi că curge vinul, ce simbolizează sânge,
Domnul te mai cheamă vino ! Ori și ce
ai fi făcut,
Fă un legământ cu Domnul, să nu fi pe
veci pierdut.”
(Stând la Cină, Mihalca Inuţ)
Camelia Blidar
nouă în Hristos, o viață veșnică petrecută alături de El. Numai Mântuitorul
poate schimba gândirea omului transformând-o într-o gândire nouă, doar El
poate da odihnă celor trudiți și doar la
crucea unde El și-a arătat dragostea față
de noi putem să fim eliberați de orice
povară. Crucea este singura salvare de
păcat pentru a putea avea viață veșnică.
Trebuie să îi dăm slavă și să îi mulțumim Domnului că a avut milă de noi și
ne-a dat șansa să facem parte din Împărăția Lui pe veci, luând tot păcatul omenirii asupra Lui.
Să fim dar plini de recunoștință pentru
o dragoste atât de mare!
Andreea Avram
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