Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos;
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului,
apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o
neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă
şi care duce la credinţă, după cum este scris:
„Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
(Romani 1:16-17)
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„De aceea, şi voi fiţi gata; căci
Fiul omului va veni în ceasul în
care nu vă gândiţi.”
(Matei 24:44)
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Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 18.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.00 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare

VREMURILE
NEAMURILOR
Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri,
până se vor împlini vremurile Neamurilor.
(Luca 21:24)
În acest discurs escatologic, Isus a avut în
vedere două evenimente: dărâmarea Ierusalimului şi vremea sfârşitului. Chiar dacă dărâmarea Ierusalimului avea să aibă loc peste
puţin timp de la profeţia lui Cristos, adică în
anul 70 din secolul I, reiese din afirmaţiile

Domnului că spre finalul istoriei, cetatea
Ierusalimului nu va fi scutită de ura neamurilor, aşa cum de fapt s-a întâmplat de nenumărate ori de-a lungul timpului.
Desigur, ca întotdeaua, acţiunile oamenilor
sunt sub controlul lui Dumnezeu, astfel încât
nimeni nu poate face nimic peste ceea ce îi
îngăduie Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu permite din partea neamurilor ca acestea să-şi reverse furia asupra
Cetăţii sfinte, nu înseamnă deloc că este de
acord cu o asemenea manifestare, ci în suveranitatea Lui îşi duce la îndeplinire planurile
desăvârşite pe care numai El le cunoaşte în
totalitate.
Ceea ce putem afla din afirmaţiile lui
Cristos, este informaţia că Continuare pag. 2
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plicată prin îndepărtarea naţiunilor vestice de Dumnezeu şi lepădarea valorilor
iudeo creştine, care, de fapt, au fost factorul de bază al dezvoltării civilizaţiei
apusene.
În loc să se folosească de vremurile neamurilor pentru a se întoarce cu faţa spre
Dumnezeu, neamurile aleg în nebunia lor să
se lupte cu Dumnezeu şi cu rămăţişa poporului Său. Ştiind chiar din cuvintele lui
Cristos că vremurile neamurilor se îndreaptă
spre împlinire, avem obligaţia să ne întrebăm fiecare dintre noi cum fructificăm timpul acesta de har care ne-a fost pus la dispoziţie.
Suntem interesaţi de planul lui Dumnezeu,
ne pasă de propria stare spirituală, dovedim
sensibilitate faţă de cercetarea Duhului
Sfânt, căutăm voia lui Dumnezeu în Cuvântul Său şi Îl lăsăm pe Cristos să lucreze în
noi astfel încât sămânţa Evangheliei să încolţească şi să aducă rod?
Indiferent de felul în care reacţionăm, vremurile neamurilor se apropie de încheiere.
Ceea ce va urma după aceea, nu va fi vreme
de har, nu va fi timp de pocăinţă, ci o vreme
a răzbunării lui Dumnezeu, un timp al groazei şi spaimei, în care tot ce rămâne va fi aşteptarea judecăţii şi revărsării mâniei drepte
şi sfinte a lui Dumnezeu, peste toţi aceia
care au dispreţuit vremea de har, nevrând
să-şi însuşească mila şi îndurarea Dumnezeului veşnic, din vremurile neamurilor.
Şansa oricărui om este să nu mai amâne,
să nu tărăgăneze, să nu pună la încercare îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, ci câtă
vreme se zice astăzi, să vină sub ascultarea
de Domnul, cu smerenie, frângere şi credinţa unuia care a înţeles oportunitatea extraordinară a vremurilor neamurilor.

Continuare din pag.1

vremurile neamurilor sunt stabilite de Dumnezeu Însuşi şi acestea vor ajunge într-o zi la
împlinire, adică la încheiere.
Vremurile neamurilor nu înseamnă numai
că oamenii au libertatea să acţioneze bine
sau rău, datorită voii permisive a lui Dumnezeu, ci, mai important ca orice, este că această vreme a neamurilor reprezintă timpul
de har acordat de Dumnezeu, pentru ca neamurile să audă Evanghelia, să fie cercetate
de Duhul lui Dumnezeu cu privire la păcatele lor şi să se pocăiască, beneficiind astfel
de lucrarea perfectă pe care Fiul lui Dumnezeu a săvârşit-o la cruce.
Vremurile neamurilor sunt marcate de perioada binecuvântată în care oricine a zăcut
în ignoranţă, în întunericul şi umbra morţii,
în starea de robie şi îndepărtare de Dumnezeu, să poată dobândi lumina cunoaşterii, să
creadă în Cristos, să fie iertat de păcate, să
capete darul vieţii veşnice şi astfel să devină
copil al lui Dumnezeu, adăugat la numărul
celor care formează comunitatea oamenilor
răscumpăraţi şi anume Biserica Domnului
Isus.
Din nefericire, noi trăim în generaţia care
nu a învăţat nimic din parcursul istoriei, ca
să profite de generozitatea lui Dumnezeu cu
privire la vremea neamurilor. În zilele noastre a revenit în forţă manifestarea sentimentelor anti semite, care nu se mulţumeşte numai cu exprimarea unor păreri moderate, ci
răbufneşte cu acte de violenţă verbală şi
fizică asupra comunităţilor evreieşti şi a
simbolurilor acestora.
Dacă asemenea fapte reprobabile nu ne
miră când se nasc în sânul unor ţări cu populaţie musulmană şi regimuri de guvernare
totalitate, în ultima perioadă descoperim cu
îngrijorare că tot mai multe state din Europa
de vest au o atitudine negativă şi profund
ostilă faţă de poporul şi statul evreu.
O asemenea poziţie este catastrofală chiar
pentru statele care o adoptă şi poate fi ex-
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IUBIREA
Isuse, Doamne, Tu, Cel drept,
La noi jos ai venit;
Știm cum tu ne-ai răscumpărat
Când ai fost răstignit.

De-acum ‘nălțăm divinu-Ți har,
Iubirea, slava Ta;
Ca să ne faci pe noi bogați,
Tu Te-ai făcut sărac.

Iubirea Te-a adus la noi
De sus, din glorie,
Să împlinești orice nevoi
În care ne găsim.

Te lăudam, Te adorăm:
Tu ești Cel minunat;
Frum’sețea Ta ne-a cucerit:
Noi la picioare-Ți stăm.

Tu ești, Mântuitor și Domn,
Etern, în glorie;
‘Naintea Ta ne vom pleca
Și toți te-om lăuda.

Cules de Nicoleta Ştef

„Şi Domnul va ﬁ Împărat peste tot
pământul. În ziua aceea, Domnul va
ﬁ singurul Domn, şi Numele Lui va
ﬁ singurul Nume.”
(Zaharia 14:9)
Deuteronom 28:2 „Iată toate binecuvîntările care vor veni peste tine şi de care vei
avea parte”
Ce frumos cuvânt din partea lui Dumnezeu
care vrea să te binecuvânteze şi este încântat
să o facă. Asta înseamnă că nu ai cum să te
fereşti ca să nu prinzi binecuvântările Domnului. Când te intorci într-o parte, acolo este
o binecuvântare care te aşteaptă. Când te întorci în altă parte, nimereşti exact peste o
altă binecuvântare.Aici ni se spune că binecuvântările acestea le primim numai dacă
vom asculta de glasul Domnului şi vom păzi

toate poruncile Lui .Vestea bună este că Isus
este Cel care ne califică pentru fiecare binecuvântare.Harul există, aşa că ia binecuvântarile prin har, prin credinţă, încrede-te în
Domnul pentru binecuvântări.
Întrebarea este: cât de mult te încrezi în
Dumnezeu pentru binecuvântările Lui? Toate promisiunile Lui Dumnezeu în Cristos
sunt DA şi fiindcă tu eşti în Cristos, poţi spune Amin binecuvântărilor tale.
Nicoleta Mureşan
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