„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi
şi fără prihană înaintea Lui, după ce,
în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos,
după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a
dat în Preaiubitul Lui.”
(Efeseni 1:4-7)
A fi copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a cunoaște toate misterele universului, ci a înțelege adevăratul plan al lui
Dumnezeu cu privire la noi și scopul
nostru în viață.
Adevărul trezește de multe ori în noi o
mai mare dorință de aprofundare în
cunoașterea lui Dumnezeu și este bine
să creștem în această cunoaștere, dar uneori devenim atât de curioși încât încercăm să explicăm lucruri necuprinse
cu mintea noastră limitată și uităm că
umblarea noastră în această lume presupune și credință.
De multe ori mă aventurez și eu în
unele zone ale cunoșterii care nu sunt vitale pentru viața mea de credință dar
care au aprins în mine multă curiozitate.
Unul dintre lucrurile greu de înțeles
este prezentat și în versetele de mai sus,
am fost aleși înainte de întemeierea
lumii și există deja un plan al lui Dumnezeu pentru noi însa în același timp
avem liberul arbitru și posibilitatea de a
lua decizii. Mi se pare fascinant cum
Dumnezeu ne știe deja viitorul dar nouă
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ne ramâne să trecem prin viața de aici
fără să știm ce ne rezervă ziua de mâine.
Totuși, concluzia la care ajung de fiecare
dată este aceeași: sunt prea limitat pentru a înțelege complexitatea lucrării lui
Dumnezeu și mă închin în fața măiestriei Lui care mă face să privesc cu optimism la posibilitatea cunoașterii desăvârșite care urmează.
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în
chip întunecos; dar atunci, vom vedea
față în față. Acum, cunosc în parte; dar
atunci, voi cunoaște deplin, așa cum
am fost și eu cunoscut pe deplin.”
(1 Corinteni 13:12)
Ionel Hotea

Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri ora 18.00-20.00 Şcoala Biblică (Slavic Gospel)
Sâmbătă ora 9.00-15.00Şcoala Biblică (Slavic Gospel)
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare
„Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac
ţine îndurarea Lui!”
(Psalmi 136:26)

DIN CUPRINS:
pag. 3 Ceva nou!

„Domnul să vă facă să creşteţi tot mai
mult în dragoste unii faţă de alţii şi
faţă de toţi, cum facem şi noi înşine
pentru voi, ca să vi se întărească
inimile şi să fie fără prihană în
sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu,
Tatăl nostru, la venirea Domnului
nostru Isus Hristos împreună
cu toţi sfinţii Săi.”
(1 Tesaloniceni 3:12-13)

RUGĂCIUNEA
RECUNOŞTINŢEI
„Pacea lui Hristos, la care aţi fost
chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup,
să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi
recunoscători.” (Coloseni 3:15)
Doamne,
Venim înaintea Ta cu smerenie şi recunoştinţă faţă de preţul plătit pentru
vina păcatelor noastre. Îţi suntem mulţumitori că în vreme ce pe noi ne aştepta
osânda veşnică, Tu aveai în plan să ne

răscumperi ca să slujim de laudă slavei
Tale.
Lauda noastră se îndreaptă în exclusivitate spre Tine, pentru că atunci când
ai decis să ne salvezi, n-ai trimis un înger, nici n-ai dat o poruncă, ci, dezbrăcat de bună voie de gloria cerească, ai
coborât Tu Însuţi în mijlocul nostru,
luând o natură umană şi continuând să
fii Acelaşi Dumnezeu care erai dintotdeauna. Ai strălucit printre noi, arătându-ne lumina, în vreme ce erai însăşi
Lumina, iar apoi ai murit ca Miel desăvârşit, odată pentru totdeauna, oferindune o mântuire veşnică, neşubrezită de
slăbiciunea omenească, deoarece era
opera Ta în întregime.
Continuare pag. 2

de pe cruce. De asemenea, iartă-ne
momentele de slăbiciune, căderile,
contaminarea cu păcatul, gândurile
impure şi faptele care, în loc să oglindească frumuseţea caracterului Tău,
au reflectat mai degrabă, chipul hidos al fărădelegii.
Cerem cu pocăinţă şi smerenie să ne
cureţi în sângele crucii Tale şi să ne primeşti la părtăşia cu Tine, oferindu-ne
încă odată asigurarea că suntem iertaţi,
că am devenit făpturi noi, că suntem poporul Tău şi turma păşunii Tale, pecetluiţi pe vecie să moştenim promisiunile
făcute celor care, cercetaţi de Duhul
Sfânt, îmbrăcaţi cu darul credinţei, au
îndrăznit să se încreadă în Tine, trăinduşi noua viaţă în sfinţenie şi ascultare.

Atunci când Îl accepti pe Isus în viața
ta ca Domn și Mântuitor, o întreagă lume de bucurie, nemaiîntâlnită anterior,
ți se deschide în față. Dumnezeu știa că
viața pe pământ nu urma să fie perfectă
și că vom avea inima frântă, vom suferi
dureri și dezamăgiri de-a lungul zilelor
noastre. Pentru a trece mai ușor peste
greutățile vieții, El ne-a dat darul bucuriei, pentru a avea puterea să ne ridicăm
deasupra tuturor obstacolelor.
Bucuria este o parte de Rai, dată celor

care Îl cunosc pe Isus ca Domn și Mântuitor. Prin jertfa de la Golgota, Dumnezeu ne-a dat bucuria mântuirii, bucuria
de a fi copiii Lui răscumpărați. Aceasta
este bucuria supremă pe care o are un
copil al lui Dumnezeu.
Să știi că beneficiezi de protecția
Domnului și de dragostea Lui nemărginită, nu poți fi altfel decât plin de bucurie.
Amalia Matei
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Ne pare rău că am priceput cu greutate
însemnătatea jertfei Tale şi că ne-am lăsat aşteptaţi când ne chemai să ne împăcăm cu Tine.
În acelaşi timp, recunoaştem că acţiunea de manifestare a dragostei Tale nemărginite, nu este dictată sub nicio formă de vreo anumită obligaţie, ci este
determinată de propria Ta voinţă, fără
constrângere şi fără vreo influenţă din
afara augustei Tale Fiinţe.
Primeşte adorarea noastră pentru că
eşti Domnul, Împăratul veşniciei şi pentru că lucrarea minunată de mântuire
este expresia desăvârşită a harului Tău,
revărsat peste noi din milă, îndurare şi
dragoste, fără să avem nici cea mai mică
urmă de merit pentru ca să pretindem să
o primim.
Iartă-ne pentru orice moment indolent
în care am privit cu nepăsare jertfa Ta

pastor Daniel Chereji

CEVA NOU!
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai
înainte și nu vă mai uitaţi la cele vechi!
Iată, voi face ceva nou și-i gata să se
întâmple. Să nu-l cunoașteţi voi oare?
Voi face un drum prin pustie și râuri în
locuri secetoase.” (Isaia 43:18-19)
De săptămâni bune îmi sunt în minte
aceste două versete extraordinare, versete care vorbesc despre Dumnezeu ca
fiind Singurul care oferă, prin dragostea
Sa, speranță și reabilitare.
Știm că poporul Israel a avut numeroase perioade în care păcatul a pus stăpânire peste inima lor și, în ciuda proorocilor care vesteau nevoia de pocăință a poporului, acesta alegea să continue să fie răzvrătit. Da, Dumnezeu ne
lasă să ne alegem singuri opțiunile: de a
păcătui sau de a nu păcătui când suntem
în diferite situații. Și Dumnezeu știe ce
vom alege în funcție de starea inimii
noastre, exact cum știa care era inima
poporului Său. David spune în Psalmul
103: „Căci El știe din ce suntem făcuţi;
Își aduce aminte că suntem ţărână.”
Dumnezeu ne cunoaște slăbiciunile,
știe că pe pământ nu putem fi perfecți,
deoarece am fost creați pe pământ și aici
am păcătuit. Știe... și de aceea a lăsat
pentru început Legea, iar mai apoi revelația lui Isus Cristos.
Versetele cu care am început mi-au
captat atenția imediat. Există un moment în viața noastră când spunem:

„Acum realizez că nu am făcut ce trebuia cu viața mea și am nevoie de o
schimbare... de ceva nou!”. Dumnezeu
îi spune poporului: „Ați văzut ce a trebuit să fac părinților voștri mai demult.
A fost plata păcatului lor. Dar vreau să
vă ofer un viitor mai bun decât au avut
părinții voștri. Nu vreau să mai fiți triști
și dezorientați. Vreau ca din pustiu și
dărâmături să creez un drum presărat
cu binecuvântări și victorii, iar din locurile secetoase să izvorască din nou
viața, să fie ceva nou pentru voi!”
Acesta e gândul pe care am vrut să îl
împărtășesc cu dumneavoastră, un gând
care m-a cercetat pe mine și familia
noastră când l-am discutat și doresc să
încurajeze și biserica! Fiți binecuvântați!
Paul Pop

Toate naţiunile vorbesc despre pace, dar se pregătesc de război şi, în ciuda
tuturor armistiţiilor, sângele nu încetează să curgă . Pacea nu este o simplă
încetare a ostilităţilor, o oprire momentană a războiului rece sau cald - ci ceva
mai pozitiv decât acestea. Este o legătură a omului cu Dumnezeu. Este realitatea
sufletească a inimii omeneşti pusă în contact cu Dumnezeul Cel veşnic.
Billy Graham
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