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Anunţuri
Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi 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 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

„Când voi zice celui rău: „Vei muri
negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i
vei spune, ca să-l întorci de la calea lui
cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău
va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi
cere sângele din mâna ta!” (Ezechiel
3:18)
Rolul profetului în Vechiul Testament
era să ducă înaintea oamenilor cuvintele
şi voia lui Dumnezeu. Această însăr-

„Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel, singurul
care face minuni!”
(Psalmul 72:18)
cinare nu era nicidecum una opţională,
ci era o chemare obligatorie, care ne-asumată, atrăgea pedeapsa din partea
Domnului asupra celui care trata această obligaţie într-un mod iresponsabil.
Odată ce revelaţia lui Dumnezeu a devenit completă, rolul profetic îi revine Bisericii lui Cristos. Este datoria sacră a
Bisericii să nu îşi ţină gura închisă faţă
de ceea ce se întâmplă în societate şi să
facă de cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât societatea
este profund secularizată şi înstrăinată
de Dumnezeu, ea are nevoie să cunoască
voia lui Dumnezeu şi aşteptările pe care
El le are de la creaturile Sale. Desigur,
pentru omul în stare căzută, pentru cel
care trăieşte mânat de propria fire păcătoasă, orice cuvânt despre păcat va fi deranjant, iar afirmarea oricăror principii
morale şi spirituale înalte va fi luată în
derâdere şi batjocură. Dar o asemenea atitudine nu este sub nicio formă un motiv ca Biserica să tacă şi să nu facă de
cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, sau să
înceteze să strige şi să avertizeze cu
privire la felul hain în care îşi duc viaţa
cei răi. Biserica este obligată să îşi
asume chemarea profetică Continuare pag. 2

să ne concentrăm pe slujba primită
dela El, cu atât mai mult cu cât miza
este viaţa sau moartea veşnică a celor
care încă zac robiţide păcate sau
chiar se bazează pe o neprihănire
proprie în loc să întindă mâinile după dreptatea perfectă a lui Dumnezeu
pe care El o oferă celor care cred în Isus
Cristos. Sunt sigur că niciunul dintre noi
nu doreşte ca sângele celor ce ne sunt
semeni să fie cerut dinmâna noastră pe
motiv că am tăcut şi nu i-am avertizat
cu privire la voia lui Dumnezeu şi că
Domnul aşteaptă să lepede răul şi să se
întoarcă la El. Tocmai de aceea, este nevoie să ascultăm grabnic de vocea Stăpânului şi să ne asumăm însărcinarea şi
chemarea profetică de a duce Cuvântul
Domnului în mijlocul cetăţii.
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de a anunţa judecata lui Dumnezeu pentru cei nelegiuiţi şi în acelaşi timp să-i
cheme pe oameni să se întoarcă de la
faptele lor rele şi să accepte prin credinţă harul lui Dumnezeu arătat prin
Fiul Său, Isus Cristos. Este datoria sfântă a Bisericii Domnului să denunţe strâmbătatea, imoralitatea, falsul şi orice formă de rău. Câţi dintre cei care alcătuiesc Biserica lui Cristos, gândesc şi acţionează în termenii responsabilităţii
profetice primite din partea Mântuitorului şi Stăpânului nostru? Scuzele, indiferenţa, nepriceperea sau invocarea oricăror motive, nu pot sta în picioare în faţa
aşteptărilor pe care le are Domnul de la
Biserica Lui. Am fost lăsaţi de Dumnezeu în această lume ca să fim voci
care să nu tacă şi glasuri care să nu
contenească să afirme adevărul suprem
aşa cum ne-a fost descoperit de Dumnezeu în Cuvântul Său. Noi trebuie să
lăsăm rezultatele în seama Domnului şi
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RUGĂCIUNEA, O RELAȚIE PROFUNDĂ CU DUMNEZEU
„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta,
încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care
este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în
ascuns, îţi va răsplăti.” Matei 6:6
Rugăciunea ne oferă un loc unde să ne
lăsăm poverile. Problemele şi necazurile
sunt realităţi ale vieţii, iar eu nu ştiam ce
să fac cu ele, cu excepţia versetului biblic
în care să mi se spună să aruncăm asupra
lui Dumnezeu toate grijile şi îngrijorările
(1Petru 5:7). Înarmată cu acest sfat, mam pus pe lucru dându-i lui Dumnezeu
grijile mele în rugăciune. Aş vrea să pot
descrie sentimentul şi uşurarea care o pot
simţi după convorbirea cu Domnul Domnilor.
Dumnezeu este ajutorul şi sprijinul nostru, un ajutor care NU LIPSEŞTE NICIODATĂ în nevoi. Cu cât stăm mai
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mult în rugăciune, realizăm că aceasta
este o modalitate sigură de a experimenta
prezenţa lui Dumnezeu.
Ca un sfat de final, pe care îl experimentez şi eu mereu „nu lua nicio decizie
fără rugăciune”.
Fiţi binecuvântaţi!
Nicoleta Mureșan

Trezeşte-ne din nepăsare
Prin marea îndurare a Ta
Familia aproape moare
Trezeşte, Doamne, ţara mea!
Vrăjmaşul aprig stă la pândă
Dar, Tu, ne-ai spus să îndrăznim
Vrem voia Ta, cea bună, sfântă
Ajută, Doamne, s-o-mplinim!
Familia adevărată
Tu ai creat-o în Eden
Să poarte chipul Tău de slavă
Să dăinuiască în etern.

Salvează, Doamne, România
Şi ne fereşte de blestem.
Trezeşte-ne şi-alungă norii
De negură şi de păcat
Răsune până în adâncuri
Familiei ce ai lăsat.
Unirea sfântă şi curată
Între-o femeie şi-un bărbat
Şi să-ţi cântăm din mii de inimi
În veci fii binecuvântat!
Amin
Rodica Paşca

Dar a venit Amăgitorul
Şi-un zid înalt s-a ridicat
Între făptura ce-ai creat-o
Şi Tu, Cel sfânt şi ne-ntinat.
Dar dragostea-Ţi nemărginită
Nu Te-a lăsat nepăsător
Şi-atunci la vremea sorocită
Tu ne-ai trimis un Salvator.
Acesta-I Fiul Tău, Mesia
Şi-n al Său nume Te rugăm
Cum mă implic eu, ca și copil al lui
Dumnezeu, în bătălia spirituală cu diavolul, care vrea pe orice cale să distrugă
familia?
Poate pentru prima dată, noi ca români
avem șansa de a vota ceva conform principiilor lui Dumnezeu, avem ocazia de a
apăra ceea ce este considerat nucleul oricărei societăți: FAMILIA. Aceasta a fost
instituită de Dumnezeu, El a creat bărbatul și femeia și i-a binecuvântat. Societatea omenească s-a demoralizat atât de
mult, încât acum trebuie să apărăm ceea
ce e normal și ni se impune să acceptăm
anormalul. Această luptă necesită post și

rugăciune, dar și implicare directă din
partea noastră a fiecăruia, în special a
MEA.
Ar trebui să facem fiecare dintre noi un
angajament cu noi înșine, că vom căuta
să explicăm cât mai multor oameni importanța acestui referendum. Înaintașii
noștri au luptat pentru a-și apăra familiile
și valorile. Mulți dintre ei au murit pentru
a oferi un viitor mai bun copiilor lor.
Nouă nu ni se cere să murim, ni se dă
oportunitatea de a alege. Ce facem noi
pentru a apăra viitorul copiilor noștri?
Mircea Olar
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