LUCRAREA TATĂLUI
Dumnezeu a creat Universul, tot ce se
vede și tot ce nu se vede. Atât lumea
fizică cât și cea spirituală. Ceea ce se
vede este firesc, ceea ce nu se vede este
spiritual dar există cu adevărat. Isus S-a
întrupat ca Dumnezeu să fie cunoscut de
creatura Sa. Dacă nu s-ar fi născut Isus
era „lumea iadului” deoarece păcatul a
rămas valabil până în ziua de azi. Totuși,
iubirea Sa s-a arătat prin faptul că a
părăsit gloria cerească, să ia chip de om
ca să poată muri pentru noi toți. Cât de
mult a iubit Dumnezeu lumea! Nu a
cruțat pe Fiul Său Preaiubit, ci l-a dat la
moarte ca să răscumpere ce era pierdut.
Orice om are nevoie de mântuire. Nu
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Lucrarea Tatălui

„Căile lui Dumnezeu sunt
desăvârşite, cuvântul Domnului este
încercat: El este un scut pentru toţi
cei ce aleargă la El.”
(Psalmi 18:30)

Din nou vom înfrunta furtuni
Când vor izbi să ne doboare
Vom mai vedea multe minuni,
Vom birui chiar în cuptoare.

Rostim cu toți ”EBEN-EZER”
El ne-a însoțit fără-ncetare
Și-am depășit orice mister,
Ieșit-am din învolburare.
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Și vrem, plenar, să ne-angajăm
S-aducem roade în slujire.

Privim ‘napoi să constatăm
Ce bun a fost cu noi, Păstorul
Și mulțumiri cu drag ‘nălțăm
Că s-a-ngrijit de-ntreg poporul.
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există vreun om care să nu poată primi
mântuirea, fie el bun, fie rău. „Căci toţi
au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu.” (Romani 3:23)
După cum am purtat chipul celui pământean, vom purta chipul Celui
Ceresc, pentru că Dumnezeu Își ține
promisiunile și voia Lui rămâne în
veac.Tot ce la noi, oamenii e cu
neputință, la Dumnezeu este cu putință.
Să rămânem credincioși Lui și Cuvântului Său care are putere!

NEVREDNICI
DEZLEGĂTORI
DE SANDALE
„Ioan, drept răspuns, a zis tuturor:
„Cât despre mine, eu vă botez cu apă;
dar vine Acela care este mai puternic
decât mine şi căruia eu nu sunt vrednic
să-I dezleg cureaua încălţămintei. El
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.”
(Luca 3:16)
Nu degeaba a spus Isus Cristos des-

pre Ioan Botezătorul: „Adevărat vă
spun că, dintre cei născuţi din femei,
nu s-a sculat niciunul mai mare decât
Ioan Botezătorul…” (Matei 11:11).
Alura profetului este într-adevăr
impresionantă, atât prin lucrarea şi slujirea sa dar şi prin ţinuta morală şi
spirituală.
Printre multe alte calităţi, Ioan era caracterizat de acel spirit specific marilor
oameni ai lui Dumnezeu în care aceştia
se văd mici pe ei înşişi şi întotdeauna îi
văd mari pe ceilalţi.
Când Ioan l-a văzut pe Cristos venind
la Iordan ca să primească botezul, a fost
pur şi simplu copleşit de figura impresionantă a Mântuitorului.
Deşi ales să fie solul care merge înaintea lui Mesia, el şi-a declarat neînsemnătatea, coborându-se pe
Continuare pag. 2

CINSTE LUI DUMNEZEU
„„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi
prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost
făcute!”” (Apocalipsa 4:11)
Dumnezeu, în bunătatea Lui, a
îngăduit ca noi să intrăm într-un an nou.
Tot ce e vechi a trecut și tot ce a fost a
rămas în urmă este trecut. Sunt convinsă
că fiecare dintre noi a învățat anumite
lucruri/lecții în anul care a trecut, iar
anul acesta este o nouă oportunitate pentru a fi mai pocăiți, mai credincioși, mai
iubitori, mai asemenea Domnului Isus.
Pentru anul care a trecut, pentru anul
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vede în noi cele mai potrivite unelte
de care să se folosească în împlinirea
planurilor Sale.
În schimb, acolo unde se manifestă
tendinţa măririi, afirmării şi
înălţării personale, Duhul Domnului
va sta departe, harul va fi absent iar
puterea pipernicită.
Decizia voluntară de a ne face mici,
care este de fapt recunoaşterea a ceea ce
suntem cu adevărat, declanşează manifestarea plină de putere a Duhului Sfânt
în noi şi aprobarea Domnului de a fi
folosiţi spre slava Lui după propria Sa
vrere.

Continuare din pag.1

sine la calitatea unui rob, deoarece
sarcina încălţatului şi descălţatului
stăpânului le revenea robilor.
Atitudinea aceasta a renunţării de
sine, smerirea voluntară şi capacitatea
de a te vedea mic şi neînsemnat, sunt
apreciate de Domnul într-un mod aparte
şi sunt premise pentru a experimenta
binecuvântarea Lui.
Într-o lume atât de marcată de dorinţa
afirmării de sine, Dumnezeu priveşte cu
încântare spre oamenii care se ştiu smeri
şi alege să-i folosească într-un mod
neobişnuit.
Când vom avea capacitatea spirituală
să ne declarăm sărăcia în duh asemenea
lui Ioan, golindu-ne de orice măsură
firească de eu, înseamnă că Dumnezeu
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în care am intrat, Dumnezeu trebuie să
fie slăvit! El este singurul care ne-a ținut
în mâna Sa de la început până la sfârșit
prin orice am fi trecut, fie bun fie rău și
o face în continuare.
Să nu uităm că El este vrednic să
primească toată slava, cinstea și puterea
și în anul acesta și mă rog ca Dumnezeu
să dea izbândă în orice lucrare bună a
bisericii, în fiecare familie din biserică
și viața personală a fiecăruia.
Dumnezeu să va binecuvânteze pe
toți!
Roxana Tentiș

ANUL 2017
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri
de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă
dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia
29:11)
Pășind timid cu primele-i secunde, apare în lumea noastra limitată de interpretări și măsuri, ANUL NOU... anul
2017...
Și mintea omenească, tumultoasă și ingenioasă, plină de gânduri și idei, ca-ntro simfonie a timpului, compune melodia
viitorului... de parcă, aceasta i-ar fii
menirea... ooo, îngusta minte omenească...
Și ne mai autonumim, noi oamenii,
"deschizători de căi"... și "inventatori"...
fără să-nțelegem însă deplin profunzimea și esența firii... fără să cunoaștem
"gândurile" atât de diferite de-ale noastre, ale Creatorului.
„„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt
căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de
sus cerurile faţă de pământ, atât sunt
de sus căile Mele faţă de căile voastre
şi gândurile Mele faţă de gândurile
voastre.” (Isaia 55:8-9)
Așa că, dacă vom spune că nu știm
cum va fi anul 2017, nu greșim cu nimic... pentru că nu aceasta e treaba noastră... să știm ce se va întâmpla în viitor...
Dar, să ne-ncredem tot mai mult în
Domnul, să dezvoltăm un spirit altruist,
prietenos și dedicat, să căutăm pacea,
înțelegerea, armonia, să dăruim dragostea sfântă tuturor semenilor noștri, să
fim plini de milă și să venim mereu în
ajutorul celor în nevoi... și să-L
preamărim, să-L laudam pe Domnul
nostru... iată care este treaba noastră...
aceasta ne e menirea.
Cu siguranță în anul 2017, ca și în toți

anii ce-au trecut, lucrurile și evenimentele se vor desfășura cum trebuie... cum
au fost rânduite... pentru că la cârmă, e
Cel Atotputernic...
Istoria își va urma cursul,... nimic nu
va fi din întâmplare... Dumnezeu, cu mâna-I Divină, coordonează totul, într-o ordine, pe care noi nici nu ne-o putem explica... pentru că mintea noastră nu
poate cuprinde Desăvârșirea...
Având în față acest tablou al viitorului
bine organizat și coordonat de Stăpânul
Universului, ce ne-ar putea face să fim
neîncrezători?
Ca și copii ai Lui, săpați în palmele-I
sfinte... ce-nseamnă pentru noi... "grija
zilei de mâine"? "Mâine", e-al Domnului... "mâine" e grija Lui... nicidecum a
mea... așa că eu, copilul Lui, voi rămâne
la dispoziția Creatorului... El va face viitorul glorios!
Am în suflet o curiozitate: oare cum
va fi? De-abia aștept să văd cum vei face
Tu Doamne?!...
Camelia Sabău
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