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nunchi, implorând să curgă şi pentru
tine mila. Laşi trecutul în urmă, declarându-l pierdut pentru totdeauna.
De sub cruce ai ieşit om nou, povara
era dispărută, te-a inundat pacea şi
te-a cuprins liniştea.
Fericirea mult dorită şi-a făcut în
sfârşit locaş în sufletul tău. Nu mai ai
nevoie să cauţi lucruri din lume pentru
săturarea sufletului. Fiinţa ta este săturată, cunoşti belşugul şi împlinirea, din
inima ta curg râuri de apă vie, în tine
Dumnezeu şi-a făcut templu.
Ce ţi-a rămas este să-L onorezi cu ascultarea, cu lauda şi cu mulţumirea. De
acum şi până în vecii vecilor.
„Şi cântau o cântare nouă şi ziceau:
„Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i
rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu
sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi
de orice neam.”” (Apocalipsa 5:9)
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străfundul sufletului zace o dorinţă după
schimbare, dar nu ai nici puterea necesară şi nici nu ştii ce ar trebui făcut pentru ca viaţa ta să să fie alta.
Toate acestea se întâmplă până în clipa
în care te găseşte El. De fapt, a ştiut dintotdeauna unde te afli, dar te-a lăsat să
te convingi că din starea în care eşti nu
te poţi salva singur.
A început prin a te convinge că neputinţa din sufletul tău, izvorul acela nerodnic din venele tale se numeşte păcat
şi din cauza lui eşti condamnat la nefericire şi moarte.
Apoi, cu o dragoste nestăvilită, ţi-a
spus că există o şansă de răscumpărare.
El, Stăpânul veacurilor, Domnul luminii, Atotputernicul, Cel Etern, a pregătit
o cruce pe care Şi-a adus jertfă propriul
Fiu ca plată deplină pentru nelegiuirile
tale.
Îţi cere să priveşti spre crucea aceea,
înţelegând că ea este unica ta salvare.
Este nevoie să te umileşti, să-ţi recunoşti starea şi neputinţa. Ca să poţi face
acest lucru, te binecuvântează cu darul
credinţei, îţi deschide ochii minţii să-i
vezi măreţia şi slava. Ai căzut în ge-
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tineret. Activitate administrativă
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.

POVESTEA
PĂCĂTOSULUI
MÂNTUIT
Te naşti cu pumnii strânşi, mânat de
ambiţia neînvăţată de la nimeni dar scrisă în codul tău genetic, că vei cuceri lumea, sau măcar o parte din ea.
Nu trece mult şi apar primele eşecuri,
primele dezamăgiri, iar multe dintre visurile îndrăzneţe se risipesc asemenea

„Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă
sufleteşte pe credinţa voastră
preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul
Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa
veşnică.”
(Iuda 1:20-21)

fumului. Îţi dai seama că există idealuri
pe care nu le vei atinge niciodată, în
ciuda încercărilor disperate de a le simţi
gustul.
Te străduieşti să îţi umpli inima cu orice lucruri care sunt desfăşurate în faţa
ochilor tăi, cu o voluptate greu de descris. Eşti prins în iureşul acesta care te
subjugă şi rând pe rând testezi tot ce
pare atrăgător, sclipitor şi potenţial
furnizor de fericire.
După trudă nespusă, apare dezamăgirea, frustrarea şi resemnarea. Foamea
din suflet, în loc să fie astâmpărată, este
din ce în ce mai intensă. Încep procesele
de conştiinţă, te frământă vinovăţia, nu
ştii nici de unde vii dar mai ales habar
nu ai încotro te îndrepţi.
Deseori, încerci să amăgeşti vocea conştiinţei, ocupându-ţi timpul în aşa fel
încât mintea să nu aibă nici un pic de
vreme să se gândească la lucruri de viaţă
şi de moarte. Undeva în
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