An XIX, Nr. 914 din 3 iunie 2018

EDITORIAL
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„Răscumpăraţi
vremea,
căci zilele
sunt rele.”
(Efeseni 5:16)

„Ooo…!”
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Anunțuri
Luni
ora 18.00
Miercuri ora 18.00
Joi
ora 18.00
Vineri şi sâmbătă
Duminică ora 9.30
Duminică ora 9.30
Duminică ora 10.00
Duminică ora 10.00
Duminică ora 17.00

Ședință de comitet
Repetiție de cor
Închinare şi studiu biblic
Misiune la Nistru
Pregătire pentru botez
Grupurile de rugăciune
Grupele de copii
Slujbă de închinare
Rugăciune cu toată biserica

„Dar, cu împietrirea inimii tale, care
nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o
comoară de mânie pentru ziua mâniei
şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după
faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da
mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc

care face răul: întâi peste iudeu, apoi
peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni
însă peste oricine face binele: întâi
peste iudeu, apoi peste grec.” (Romani
2:5-10)
O ţară întreagă a aflat, oripilată, de inconştienţa unui şofer de microbuz, care,
în timp ce conducea pe o autostradă din
Ungaria, făcea o transmisie live pe
Facebook. În microbuz se aflau nouă
persoane care se întorceau acasă din
Slovenia unde munceau pe plantaţiile de
hamei. Erau cu toţii din acelaşi sat, avea
fiecare copii şi erau şi rudenii.
Când şoferul şi-a ridicat privirea de pe
telefon ca să vadă şoseaua, a văzut că
din direcţia opusă un camion se îndrepta
cu viteză spre ei. A mai apucat să exclame cu groază şi disperare: „Ooo”,
ducând împreună cu el alte opt persoane
în mormânt, în urma cărora au rămas
copii orfani, văduve, lacrimi şi durere.
Realitatea este că viaţa noastră a tuturor se va încheia într-o zi, chiar dacă nu
în acest mod groaznic, deşi pentru cei
neîmpăcaţi cu Dumnezeu cu acelaşi strigăt de neputinţă şi disperare, la des-coperirea soartei înspăimântătoare care îi
aşteaptă.
De fapt, în starea de răzvrătire şi neascultare faţă de Dumnezeu, soarta tuturor
oamenilor este previzibilă, fiind nici mai
mult nici mai puţin decât moartea veşnică.
De aceea, pe buzele şi în mintea
tuturor oamenilor care
Continuare pag. 2

pe Dumnezeu pe cuvânt şi lăsându-şi
fiinţa să asculte de şoptirea binecuvântată a Duhului Sfânt.
Cel mai mare câştig al aşezării noastre
în lucrarea lui Cristos de la cru-ce,
este iertarea de păcate şi viaţa veşnică, dobândită exact în clipa în care ne
punem încrederea în Domnul, urmând
ca la plecarea din această lume să intrăm în posesia ei în mod plenar, cu suflete şi trupuri desăvârşite.
Într-o astfel de situaţie şi cei care se
lasă cuceriţi de Cristos vor exclama acelaşi: „Ooo”, dar strigătul nu va exprima nicidecum disperarea, teama şi
groaza, ci uimirea, bucuria şi extazul
faţă de descoperirea stării glorioase pe
care o vor trăi pentru totdeauna în prezenţa Dumnezeului veşnic.
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mor neîmpăcaţi cu Dumnezeu, va exista
strigătul de deznădejde: „Ooo”, chiar în
primele secunde după moarte, ca reacţie
la descoperirea destinului ireversibil
care le este rezervat pentru totdeauna.
Vestea minunată adusă de Evanghelie
este că noi nu trebuie să ne aşteptăm viitorul cu fatalitate, ci ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem întoarce
la Domnul cu credinţă şi pocăinţă, încrezându-ne în puterea jertfei crucii lui
Cristos, situaţie în care traiectoria destinului nostru se schimbă fundamental.
Prin moartea Fiului Său, Dumnezeu
consideră că plata pentru păcatele noastre este suficientă, iar mânia Lui sfântă
este potolită, astfel încât El să ne primească în graţiile Sale în calitate de
copii ai Săi. Invitaţia este pentru orice
om care se încumetă să păşească în această aventură a credinţei, crezându-L
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SFINȚIREA CREDINCIOȘILOR
„Prin această „voie” am fost sfințiți
noi și anume prin jertfirea trupului lui
Isus Hristos, odată pentru totdeauna.
(Evrei 10:10)
Problema și seriozitatea cu care trebuie privit și tratat păcatul poate fi
înțeleasă cum se cuvine doar în măsura
în care noi, oamenii, reușim să pricepem
- atât cât se poate pricepe cu mintea - ce
anume înseamnă păcatul în ochii lui
Dumnezeu.
Dar, ca să pricepem cum privește
Dumnezeu păcatul, trebuie mai înainte
să înțelegem cum este acest Dumnezeu
și de ce este El atât de ofensat de păcat.
Și pentru că altă metodă de cunoaștere
a lui Dumnezeu nu avem la îndemână,
singurul mod posibil de a-L cunoaște
este prin revelație – adică prin ceea ce
El Însuși a ales să ne descopere despre
Sine și apoi a poruncit să fie lăsat scris
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în Cuvântul Său, drept mărturie pentru
toate generațiile de oameni ce aveau să
se nască pe acest pământ, până în zilele
noastre.
Așa se face că și în ceea ce ne privește
pe noi, adică despre felul în care privește
Dumnezeu păcatul, și în felul cum se
prezintă pe Sine Dumnezeu în raport cu
cei ce sunt chemați să fie parte din
poporul Său, găsim scrise următoarele:
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este
Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea
voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți,
căci Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1:15, 16)
Cel mai important adevăr pe care îl
putem învăța din aceste cuvinte relatate
de apostolul Petru este că Dumnezeu,
prin natura Sa de o deosebită puritate,
nu poate tolera în prezența Sa nici cea
continuare în pagina 3

continuare din pagina 2

mai măruntă abatere de la legile și principiile Sale divine. Orice ființă care este
chemată să stea în prezența lui Dumnezeu trebuie în prealabil să se sfințească;
altfel, consecința nu poate fi decât fatală,
adică pieirea. Motivul: sfințenia lui Dumnezeu nu suportă păcatul.
Din această cauză, Adam și Eva, după
păcătuire, nu și-au mai putut păstra locul
în grădina lui Dumnezeu. Tot din această
cauză, fiindcă nu exista o altă cale, Dumnezeu a poruncit că, pentru ispășirea
păcatului, trebuie să fie vărsare de sânge:
mai întâi, ca o pre-închipuire a Celui ce
avea să vină, sângele vărsat a fost sânge
de animal nevinovat; apoi, la împlinirea
vremurilor, sângele care cu adevărat a
adus ispășirea deplină a tuturor păcatelor
omului a fost al Domnului Isus Cristos Mielul lui Dumnezeu.
Vorbind despre toate aceste lucruri, autorul epistolei către Evrei spune că era
nevoie de o sfințire deplină făcută de
Cineva, așa încât toată vărsarea de sânge
să înceteze, iar lucrarea să fie pe deplin

satisfăcătoare în ochii Dumnezeului
Celui Preasfânt (vezi Evrei 10:1-4).
Când Scriptura afirmă că noi, cei
păcătoși, am fost sfințiți prin jertfa lui
Isus Cristos, asta înseamnă că toți aceia
dintre noi care, prin credință - și datorită
harului lui Dumnezeu care ne-a pus credința în inimi - ne recunoaștem vinovăția aceasta înaintea dreptului Judecător,
dar cu inima sinceră implorăm iertarea în
baza a ceea ce a săvârșit Cristos pe cruce
în locul nostru, căpătăm cu adevărat
iertarea deplină de tot păcatul și suntem
declarați neprihăniți.
Aceasta a fost voia lui Dumnezeu cu
privire la noi. Și acesta este mijlocul sau
metoda prin care Dumnezeu a hotărât să
ne sfințească, adică să ne facă vrednici de
a sta înaintea sfințeniei Sale, fără a fi
nimiciți din cauza păcatului nostru. Mijlocul sfințirii noastre este jertfa lui Isus
Cristos, fiindcă sângele Său este singurul
sânge omenesc care poate să facă curățirea de păcat în mod desăvârșit.
Claudiu Lupu

BUCURIA MÂNTUIRII
„Viața cu Dumnezeu este o comoară
și vrem să o păstrăm!” așa spune versul
unei cântări pe care noi o îndrăgim mult
și care este o realitate în viața noastră.
Suntem mulțumitori Domnului pentru
că S-a atins de noi și ne-a făcut copiii
Lui. Satisfacția interioară, golurile din
suflete care au fost umplute, pacea și
liniștea că orice s-ar întâmpla El este cu
noi, nu puteau veni într-un mod autentic
decât de la El!
E minunat când realizezi că Dumnezeu
are un plan perfect pentru tine și îl
accepți, am văzut aceasta atât prin experiențele noastre personale cu Domnul
dar și de când am devenit o familie.
Nu încetează să ne uimească, să ne co-

pleșească cu bunătate și dragoste!
Decizia de a ne preda viețile lui Dumnezeu, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru viața noastră atunci
când El a hotărât pentru fiecare. El nu
ne-a dezamăgit niciodată și chiar prin
furtuni a fost acolo ca să mângâie. Niciodată nu a existat vreo urmă de în-doială, deoarece L-am iubit, Îl iubim și Îl
vom iubi până la sfârșit pentru că El nea iubit întâi și pentru că ne-a făcut cel
mai mare BINE!
Fiți binecuvântați și tari în Domnul!
Răzvan și Roxana Modoc
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