Uniți punctele din imaginea
alăturată, respectând ordinea numerelor, apoi completați în versetul
de mai jos cuvântul lipsă inspirat
din imagine:
________________ neîncetat.
(1 Tesaloniceni 5:17)
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Evanghelizare
Duminică ora 17.00 Evanghelizare

pag. 3 Mama mea

„Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi!
Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!”
(Psalmi 47:6)

Dan Matei

AFEC
BAHURIM
BASAN
BETEL
CABUL
EDOM
GABAON
HOREB
MEGHIDO
SIDON

DIN CUPRINS:

CEASUL
TREZIRII
„Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât
ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este
ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn;
căci acum mântuirea este mai aproape
de noi decât atunci când am crezut.”
(Romani 13:11)
Este evident că aici apostolul se
adresează unor oameni născuţi din nou.
Aceştia au avut cu toţii o zi în care au
crezut în Cristos, devenind copii ai lui
Dumnezeu. În ceea ce priveşte natura
lor spirituală, ei nu erau morţi, dar, în

schimb, s-au complăcut într-o stare de
amorţire şi lâncezire, numită de apostol,
somn. Era un somn spiritual, caracterizat de o oarecare indiferenţă şi nepăsare
faţă de relaţia cu Dumnezeu, dar şi în
ceea ce privea legăturile dintre ei, precum şi felul în care se raportau la semeni.
Pavel le atrage atenţia că este ceasul
trezirii, iar ei cunoşteau împrejurările în
care se aflau: mântuirea era mult mai
aproape decât în momentul în care
crezuseră.
Sensul noţiunii de mântuire în acest
context, are în vedere izbăvirea deplină
din prezenţa păcatului şi mutarea tuturor
credincioşilor în gloria cerului, împreună cu Domnul Isus Cristos.
Pe cadranul ceasului escatologic indicatoarele se apropie cu repeziciune de
clipa finală în care Dumnezeu va pune
capăt istoriei prezente, pregătind o lume
nouă cu cer şi pământ complet înnoite,
definit ca teritoriu al Împărăţiei Sale
veşnice, populat în exclu- Continuare pag. 2

ficientă, nu te cufunzi în mocirla
păcatului şi nu dormi somnul nepăsării, risipirii sau al iubirii de lume.
Dimpotrivă, sub cercetarea Duhului Sfânt, te trezeşti, te scuturi de
amorţeala somnului unei conştiinţe
iresponsabile, te pocăieşti, te ridici
îmbrăcat în entuziasm sfânt, dornic să
te găsească Domnul veghind, aşa cum
se cuvine să fie găsit un credincios
adevărat. Dacă nu te-ai împăcat cu
Dumnezeu, fă lucrul acesta chiar astăzi,
iar dacă ai crezut în Cristos şi eşti o
făptură nouă, nu îţi permite să zaci în
amorţeală, ci ai în vedere că mântuirea
finală-izbăvirea din prezenţa păcatului,
răscumpărarea trupurilor noastre şi ziua
întâlnirii cu Domnul, sunt mult mai
aproape. Scoală-te, este ceasul trezirii!

Continuare din pag.1

sivitate cu cei care s-au încrezut în El.
Acesta este un motiv suficient pentru
ca păcătoşii să se pocăiască, iar credincioşii să se sfinţească. Când ştim
aceste lucruri, ar fi deplasat şi anacronic
să susţinem că ceasul trezirii poate fi
amânat. Niciodată în viaţa noastră nu
am fost atât de aproape de ziua revenirii
lui Cristos şi de momentul întâlnirii cu
El, iar curgerea timpului ne duce cu
fiecare secundă spre evenimentul acela.
Aceea va fi clipa în care, dacă eşti
copilul lui Dumnezeu, vei experimenta
transformarea deplină a fiinţei tale, inclusiv a trupului, dar şi a mediului în
care ai trăit până atunci, fiind mutat în
prezenţa slăvită a Domnului.
Dar când ştii asemenea lucruri şi
cunoşti acest adevăr sublim, nu îţi
permiţi să te complaci în indiferenţă şi
nepăsare, nu te comporţi cu infatuare şi
dispreţ faţă de alţii, nu îţi permiţi să ai
relaţii şubrezite de o dragoste insu-

pastor Daniel Chereji

„„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!”
(Numeri 6:24)

N-am cuvinte să-I mulţumesc îndeajuns
Domnului pentru bucuria mântuirii pe
care a revărsat-o în viaţa mea. Domnul
Isus a lăsat cerul şi a venit în lumea
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noastră ca să moară în locul meu şi pentru păcatul meu.
Alexandra Cerchez

Bucuria mântuirii e izvor de viaţă plin;
Care curge din iubirea Salvatorului divin.
El a coborât din slavă, loc de neimaginat
Ca să pot fi eu iertată de murdarul meu
păcat.
Şi-a dat viata la Golgota, chinuit şi părăsit.
Pentru mine, păcătoasa, care ştiu: n-am
meritat.
Dar de când în haru-I mare, m-a primit şi
m-a iertat

Rugaţi-vă pentru:
- Familiile din biserica noastră, să aibă
izbândă în viaţa de zi cu zi;
- Familiile creştine din lumea întreagă să rămână tari în credinţă;
- Pastorul bisericii şi familia lui;
- Comitetul bisericii;
- Pentru fiecare lucrare din biserică;
- Cei bolnavi din biserică;
- Copiii, tinerii bisericii să fie păziţi

Am în suflet primăvară şi când ochii au
lăcrimat.
Bucuria mântuirii nu se pierde-n încercări
Ea aduce slavă veşnic Celui care-mi dă puteri
Să cânt laudă şi slavă Celui care m-a iubit
Până voi ajunge acasă şi-mi va spune: ,,Bun
venit!"
Rodica Paşca

de influenţa celui rău;
- Serviciile de evanghelizare;
- Înţelepciune și dragoste;
- Fraţi/surori plecaţi în străinătate;
- Fraţi/surori/copii/părinţi care au
membri nemântuiţi în familii.
- Aparţinătorii și musafirii bisericii
noastre;
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

MAMA MEA!
„Mama” un singur cuvânt, o infinitate
de sentimente. Îmi vine în minte imaginea aceleia care m-a purtat în pântece,
care m-a iubit și protejat dintotdeuna,
persoana a cărei dragoste e necondiționată și fără sfârșit. Da! Aceasta este mama,
toată răbdarea, bunătatea și gingașia
revărsată într-o singură ființă, ființă cu
care Dumnezeu m-a binecuvântat. Cu
ajutorul ei am facut primii pasi, ea m-a
învățat primele cuvinte și cel mai important, prin exemplul ei L-am cunoscut pe
Dumnezeu și am înțeles planul Lui de
mântuire.
Mama e persoana care niciodată nu își
întoarce privirea de la mine, cea care
mereu are un cuvânt potrivit pentru orice

situație aș întâmpina, cea care mă susține
și mă amintește în fiecare rugăciune
rostită cu credință. Ea m-a învățat să aleg
binele, importanța credinței, a sădit în
inima mea încă din copilărie sămânța
cunoștinței Lui Dumnezeu.
Mama este un exemplu viu și autentic
al dragostei nemărginite a Domnului nostru Isus Hristos. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru mama mea, pentru tot ce
semnifică ea în viața mea și mă rog ca și
de acum înainte El să o aibă în paza Lui,
sub ocrotirea Sa divină.
Ionuț Ștef
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