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Anunțuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
Misiune la Nistru
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Întâlnirea Bisericilor misiune
la Biruinţa

REALITATEA
LUCRURILOR
PECETLUITE
Şi, când au făcut cele şapte tunete să
se audă glasurile lor, eram gata să mă
apuc să scriu; şi am auzit din cer un
glas care zicea: „Pecetluieşte ce au
spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au
spus!”
(Apocalipsa 10:4)
Ales să consemneze evenimentele pre-

mergătoare sfârşitului, Ioan a înţeles că
în vreme ce Dumnezeu a binevoit să ne
descopere o mulţime de lucruri care vor
avea loc, există, de asemenea, o categorie de lucruri pecetluite.
De fapt, cunoaşterea din partea noastră
a fiecărui detaliu cu privire la viitor s-ar
transforma într-un coşmar cumplit şi în
acelaşi timp ar fi ucigătoare de credinţă.
Imaginaţi-vă cât de rău ar fi să ne cunoaştem data morţii sau să avem informaţii detaliate în ceea ce priveşte tragediile sau evenimentele neplăcute care
ne stau înainte.
Dumnezeu ascunde anumite lucruri de
noi în dorinţa de a ne proteja, uneori o
face cu gândul ca sămânţa credinţei să
rămână roditoare, alteori ca să putem rămâne legaţi de El într-o atitudine de
dependenţă, iar în alte situaţii, pentru că
aşa îşi manifestă El voia suverană şi
absolută.
Pentru un Dumnezeu atotputernic şi
necuprins este perfect normal ca în relaţia cu oamenii să existe şi o realitate a
lucrurilor pecetluite.
Din ceea ce cunoaştem despre Dumnezeu şi din ceea ce ne-a descoperit cu
privire la Sine cât şi cu privire la evenimentele viitorului, este suficient ca să ne
punem încrederea în El şi să-L ascultăm
cu sfinţenie.
Dumnezeu ne-a dezvăluit cum putem
fi mântuiţi, ne-a descoperit taina lui
Cristos ţinută ascunsă de veacuri şi
ne-a dat informaţii îndes- Continuare pag. 2

LA CALVAR

Nu vom putea să înțelegem niciodată
nemărginita dragoste a lui Dumnezeu pe
care ne-a arătat-o la Calvar dându-și Unicul Fiu să moară pentru păcatele noastre.
La cină, asta trebuie să ne amintim cât de
mult ne-a iubit El pe noi, deși nu meritam. Am rătăcit ani de zile departe de dragostea Lui, dar totuși El s-a îndurat de
noi, ne-a scos din mocirlă și păcat și ne-a
mântuit. Slavă Lui că nu ne-a lăsat pradă
morții veșnice, ci ne-a pus picioarele pe
stânca mântuirii.
Îi mulțumesc că s-a îndurat și de o păcătoasă ca mine, mi-a spălat păcatele în

LA CRUCE

Lumea în care trăim are ca prioritate lucrurile materiale și trecătoare, iluzii deșarte. Noi cei care am înțeles menirea
noastră, identitatea noastră ca fii de Dumnezeu, trăim într-o oază de lumină, de
speranță, de salvare… Salvarea, bucuria

2

Pentru cei care nu iau în considerare
ceea ce Dumnezeu a făcut de cunoscut deja, ziua descoperirii lucrurilor
pecetluite nu va fi deloc o zi îmbucurătoare, ci mai degrabă momentul
în care îşi vor afla sentinţa şi felul în
care urmează să fie pedepsiţi pentru necredinţa şi neascultarea lor.
În schimb, credincioşilor pentru care
realitatea lucrurilor pecetluite a însemnat admiraţie, supunere şi adorare, iar
lucrurile descoperite i-au dus la pocăinţă, credinţă şi sfinţirea vieţii, clipa descoperirii lucrurilor pecetluite va aduce
o bucurie nemărginită şi un prilej de
necontenită laudă şi mulţumire faţă de
un Dumnezeu nemărginit de glorios.
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tulătoare în privinţa parcurgerii căii către cer, inclusiv detalii despre ce se va
întâmpla de cealaltă parte a cerului.
Ceea ce este pecetluit rămâne pecetluit
până când Dumnezeu va hotărî să ne
facă de cunoscut ceea ce încă nu ne este
îngăduit să cunoaştem.
Faptul că Dumnezeu ascunde anumite
lucruri, nu trebuie să nască în noi un
sentiment de frustrare, dimpotrivă, ar
trebui să genereze uimire, laudă, încredere şi adorare.
Ceea ce ştim deja: că Dumnezeu ne iubeşte şi că în dragostea Lui a fost gata
să-L jertfească e Fiul Său ca preţ pentru
păcatele noastre, că ne-a dat harul să fim
copiii Lui, că ne-a binecuvântat cu viaţa
veşnică şi că urmează să ne petrecem
veşnicia cu El pentru a sluji de laudă
slavei Sale, este arhisuficient ca să-L
urmăm cu supunere şi dăruire.
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sângele sfânt al lui Isus și mi-a dat iertare,
pace și liniștea după care tânjeam atât de
mult. Cu pocăință și smerenie ne apropiem de pâine și vin, adică de trupul și
sângele lui Isus și astfel vrem să-L glorificăm și să proslăvim numele Lui în viețile noastre. Dar până atunci: ”să privim
țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus”.(Evrei 12: 2,3)
Domnul să ne ajute să rămânem lângă
El până la capăt, până ne va duce în slava
Sa. Amin!
Rusu Estera

și pacea, pe care le-am primit fără merit
prin jertfa Domnului Isus Cristos, sunt
cele mai importante daruri.
La cruce Tatăl Ceresc și-a dat Unicul
Fiu pentru mine și tine. Eu cred că dacă
continuare în pagina 3

UNITATEA CREȘTINĂ

Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi
pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una,
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca
lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
(Ioan 17:20-21). Unitatea provine din
natura lui Dumnezeu. Trinitatea - persoanele dumnezeirii sunt inseparabile, sunt
una. În Isus, Cuvântul a devenit om şi a
menţinut o unitate perfectă cu Tatăl prin
ascultare până la sfârşit. Astfel a fost un
exemplu pentru ucenici. Aşa cum Isus a
trăit într-o unitate spirituală perfectă cu
Tatăl în voinţă, ucenicii sunt chemaţi să
trăiască în aceeaşi unitate spirituală, a
voinţei şi a atitudinii unii cu alţii.
În rugăciunea sa, Isus cere Tatălui ca
unitatea dintre ucenici să se realizeze şi
între cei care vor asculta de cuvântul lor
(Ioan 17:11.17-24). Ei sunt creştinii din
toate timpurile (Ioan 17:20-21). Acest
exemplu perfect arată că unitatea adâncă
dintre ucenici nu are limite; exemplu este
relaţia dintre Tatăl şi Fiul. Aşa cum Tatăl
este una cu Fiul şi Fiul este una cu Tatăl

şi nimic nu poate să îi despartă, ucenicii
pot să fie una prin Fiul.
Această unitate există în realitate ca un
semn pentru lume şi pentru oameni care
caută adevărul (Ioan 17:21c.23b) şi nu
este nicidecum un ideal de neatins. Unitatea este calea pentru fiecare urmaş al lui
Cristos în orice timp și totuși dacă ne uităm astăzi peste creștinism, unitatea nu
este vizibilă sau este prea puțin vizibilă!
De ce? De ce atâtea culte religioase, de
ce atâtea biserici fragmentate, de ce atâtea bisericuțe în aceiași clădire? De ce suntem atât de indiferenți la acest aspect? Este
o întrebare care m-a frământat de mult
timp. De ce? Pentru că acolo unde nu este
unitate de fapt nu este dragoste adevărată! Iar când Dragostea adevărată lipsește
sau este compromisă atunci și părtășia cu
Domnul și cu frații este la același nivel,
însă să nu ne înșelăm: Nu vă înşelaţi:
„Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7)
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Ți-ai dat chiar Fiul ca să moară,
De dragul meu, Isus iubit,
Să-mi șteargă vina mea cea multă
Prin sânge sfânt m-ai curățit.

am înțelege și dacă am conștientiza prețul acestei jertfe atunci am căuta să trăim
în pace, cu înțelepciune în mijlocul lumii.
Recunoștința noastră față de Creatorul și
Mântuitorul nostru trebuie să se vadă prin
atitudinea, smerenia, slujirea, ascultarea,
ținuta și comportamentul nostru.
Domnul să ne ajute! Amin!
Livia Pop

Marius Pop

Îți mulțumesc de jertfă minunată,
De darul care l-am primit,
De-o viață nouă, transformată
Sunt fiul Tău, Tată iubit.
Amin!
Sanda Ianoș

MULȚUMESC
Privind la crucea-nsângerată
Rămân, o Doamne, copleșit
De dragostea ta minunată,
Cu care doar Tu m-ai iubit.
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