„Îmbracă haina de Laudă!
Cânta-I glorie, cânta-I slavă!"
O, câtă bogăție spirituală poate oferi
această haina de laudă! Cât de fericită aș
fi dacă aș conștientiza că odată ce am predat controlul vieții mele în mâinile Celui
Autotputernic și El este Domn peste viață
mea și casa mea, nu mai trebuie să ne
îngrijorăm, să plângem sau să suferim.
„Dumnezeu nu are un plan B. El are întotdeauna doar un singur plan care nu
eșuează. Nimic nu-I poate stă în cale!"
Iar dacă Dumnezeul Atotputernic și Omniscient este în controlul tuturor lucrurilor
din viață noastră, incluzând și părțile cele
mai sumbre, atunci noi nu mai trebuie să
purtăm Haina amărăciunii și a suferinței.
Această haina nu ni se potrivește, n-a fost
croită pentru noi. Ne dezbrăcăm de această haina și ne îmbrăcăm cu haina gloriei și a Laudei! Fie că Domnul să ne ajute să purtăm mereu această Haină, iar pri-
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virea noastră să fie ațintită mereu în sus,
către Cer, de unde ne vine toată puterea,
curajul și credință .
„Luptă-te lupta cea bună a credinţei;
apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Timotei 6:12)
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Anunţuri

Luni
ora 18:00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17:00 Întâlnire de tineret
Sâmbătă orele 12-14 Misiune la Nistru. Distribuire îmbrăcăminte şi evanghelizare
Duminică ora 0930 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10:00 Grupele de copii
Duminică ora 10:00 serviciu de închinare
Duminică ora 17:00 Studiu pe grupe de vârstă. Tema: Lupta
cu îngrijorările (1 Petru 5:7)
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Mulțumire

„Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine
nu vor fi daţi de ruşine, ci de ruşine
vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără
temei.”
(Psalmul 25:3)

Raluca Prună

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este
încercat. El este un scut pentru cei
ce se încred în El.
(Proverbe 30:5)

DIN CUPRINS:

FOCUL A AJUNS
ÎN „PARADIS”
„Nici argintul, nici aurul lor nu vor
putea să-i izbăvească, în ziua mâniei
Domnului; ci toată ţara va fi mistuită
de focul geloziei Lui, căci va nimici
deodată pe toţi locuitorii ţării.”
(Ţefania 1:18)
Un incendiu devastator a lovit o parte
a statului California. Specialiştii îl
cataloghează drept cel mai distrugător
incendiu din istoria acestui stat. Pagu-

bele sunt uriaşe şi constau în morţi,
răniţi, sute de mii de case făcute scrum
şi alte bunuri materiale distruse, însumând miliarde de dolari.
Pârjolul nu a ocolit nici Malibu, un
orăşel situat pe ţărmul Pacificului, considerat drept unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, numit şi
„raiul” vedetelor, având în vedere că
foarte mulţi actori, cântăreţi, artişti şi tot
felul de alte personalităţi din această categorie şi-au cumpărat proprietăţi şi şi-au
stabilit reşedinţa acolo.
Televiziunile de ştiri au Continuare pag. 2

copii ai Săi, înfiaţi prin lucrarea crucii
lui Isus Cristos.
Atunci, chiar dacă în starea actuală
trupurile noastre nu au garanţia că vor
fi scutite de vicisitudinile lumii de
aici, avem promisiunea din partea lui
Dumnezeu că sufletele noastre
îmbrăcate în trupuri de slavă se pot bucura de o siguranţă veşnică, urmând să
ajungă în fericirea Paradisului, dar nu a
vreunui „paradis” clădit de oameni, ci a
Para-disului născut prin Cuvântul Celui
Atotputernic.
În acelaşi timp, învăţăm că orice fel
de comori pământeşti nu pot fi puse la
adăpost de puterea focului, prin urmare
este nevoie să renunţăm la ideea că raiul
este aici, precum şi la orice gând nesăbuit care ne îndeamnă să adunăm argint,
aur şi orice alte lucruri materiale aici pe
Pământ, unde le ajunge focul, apa, moliile, hoţii sau rugina, şi să ne străduim
din toate puterile să strângem comori în
ceruri, adică în raiul lui Dumnezeu, singurul loc unde nu pătrunde focul, iar
ceea ce am strâns rămâne pentru gloria
lui Dumnezeu şi răsplătirea noastră.
„Nu vă strângeţi comori pe pământ,
unde le mănâncă moliile şi rugina şi
unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii
nu le sapă, nici nu le fură.”
(Matei 6:19-20)
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transmis imagini cu casele luxoase ale
vedetelor făcute scrum, însoţite de chipurile înspăimântate şi resemnate ale
celor care s-au bucurat o vreme de ele.
Desigur, nu este cazul să le plângem
de milă celor putred de bogaţi pentru care nu va fi o problemă să reconstruiască
ceea ce a nimicit focul, dar nici nu este
potrivit să ne bucurăm de necazul lor,
sau să ne manifestăm cu indiferenţă şi
nepăsare, fără să învăţăm la rândul nostru lecţia transmisă de forţa distrugătoare a flăcărilor.
Pentru a câta oară se poate vedea cu
claritate că indiferent de „paradisul” pe
care încercăm să ni-l făurim aici pe pământ, acesta nu este ferit de distrugere,
iar focul, apa, sau alte fenomene naturale extreme pot spulbera într-o clipă
orice „rai” clădit cu propriile mâini.
Învăţăm, de asemenea, că argintul şi
aurul nu sunt de nici un ajutor atunci
când Dumnezeu îngăduie ca tăvălugul
flăcărilor să nimicească totul în cale. Un
astfel de avertisment trebuie luat neapărat în considerare, deoarece dacă din
calea unui asemenea foc există oameni
care se pot salva, din calea focului mâniei lui Dumnezeu din ziua judecăţii, nu
poate scăpa absolut nimeni.
Siguranţa deplină nu se află în „paradisuri” făcute de oameni, ci ea poate fi
găsită în braţele Domnului. Când ne întoarcem dinspre drumul răzvrătirii şi al
faptelor moarte, săvârşite în neascultare
de El, Dumnezeu este gata să ne primească în părtăşie cu El, în calitate de
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Un nume bun este mai de dorit decât o
bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult
decât argintul şi aurul.
(Proverbe 22:1)
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MULȚUMIRE
„Să ne uită ţintă la Căpetenia şi
Desăvârşirea credinţei noastre adică la
Isus, catre pentru bucuria care-I era
pusă înainte a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”
Mulţumesc Tatălui ceresc pentru
Domnul Isus Cristos care a suferit pe
crucea Golgotei cea mai cumplită pedeapsă. Chinuit, batjocorit, scuipat în
modul cel mai sălbatic. Fiul lui Dumnezeu curat, sfânt, fără urmă de păcat a
suferit pentru mine, pentru toate mizeriile şi păcătoşeniile mele. A murit în locul
meu ca eu să fiu izbăvită de sub autoritatea lui Satan.
Isus a plătit prin suferinţă, chinuri, iar
sângele Său m-a spălat, m-a curăţat, m-a
iertat de orice păcat şi mi-a dat dreptul
să mă numesc Copil de Dumnezeu şi să
moştenesc împreuna cu Isus o Împărăţie
veşnică. Slăvit să fie Dumnezeu pentru
mântuirea care mi-a fost dăruită fără
plata. Mulțumesc pentru milă harului și
îndurarea Să de care mi-a făcut parte şi
mie. Sunt mulțumitoare pentru biserica
în care m-a așezat, pentru frați și pentru
surori. Pentru Cuvântul lui Dumnezeu
care este viu și lucrător, pentru Duhul
Sfânt și pentru toți cei care într-un fel
sau altul contribuie la transformarea caracterului meu în asemănare cu Mântuitorul drag. Am făcut cea mai bună
alegere a vieții mele de a-L urmă pe
Isus. Pe această cale nu sunt lăsată de
izbeliște, sunt isoţită de mâna Să
atotputernică cu multă dragoste și
credincioşie. Temerile mele sunt spulberate și am certitudinea că nu sunt
singură. Am ajutorul, mângâierea unui
Tată bun și milostiv. Isus Cristos stă la

dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi
toți. Responsabilitatea mea personală
este să nu uit niciodată că am fost
răscumpărată cu preț de sânge. Viață
mea să dovedească autenticitatea schimbării dintr-un păcătos în copil de Dumnezeu, cu gânduri, vorbe, acțiuni în conformitate cu standardul lui Dumnezeu.
Îl rog pe Domnul Isus să mă ajute să
privesc întotdeauna spre El, să mă ajute
și pe mine să-mi iau crucea în fiecare zi
și să-L urmez în călătoria mea pe acest
pământ, pentru că este singură cale care
duce la fericire veșnică şi să răspândesc
în fiecare zi bunătatea Tatălui nostru
ceresc.
Împreună cu Domnul Isus Cristos
avem parte de cel mai bogat tezaur Viața veșnică. Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și pricepere de a mă sfinți zi
de zi tot mai mult și să răspândesc
mireasma plăcută a nașterii din nou.
Maria Ciobanu
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