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pag. 3 Să fii creștin...

Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul
meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi
înalţi capul! (Psalmi 3:3)
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DEM

Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Misiune Nistru
Sâmbătă ora 10.00 Misiune la Nistru.
Duminică ora 09.30 Cateheză, pregătire botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Evanghelizare
Duminică ora 17.00 Laudă și închinare

DESTINAŢI
PENTRU
MÂNTUIRE
Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit
la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea,
prin Domnul nostru Isus Hristos, care
a murit pentru noi…
(1 Tesaloniceni 5:9-10a)
Îngrijoraţi de evenimentele viitorului
programate pentru finalul istoriei, credincioşii din Tesalonic sunt încurajaţi de

apostolul Pavel să nu aibă nici cel mai
mic sentiment de frică, deoarece Dumnezeu i-a destinat pentru mântuire, nicidecum în vederea revărsării mâniei
Sale.
De fapt, ei trăiau experienţa naşterii
din nou, cunoşteau ce înseamnă să fii
eliberat de sub pedeapsa păcatului, iar
acum erau asiguraţi că mântuirea care
vine de la Dumnezeu le garantează şi
salvarea din prezenţa păcatului, precum
şi de condamnarea veşnică pe care
Dumnezeu o va duce peste oamenii neascultători.
Când acest adevăr fundamental este
înţeles greşit, pe unii îi face sceptici şi
indiferenţi faţă de mântuire, pe motiv că
ei nu au fost rânduiţi la ea, în timp ce pe
alţii îi transformă în superficiali care vor
avea de înfruntat nepregătiţi viitorul,
bazaţi pe ceea ce Dumnezeu nu a afirmat niciodată şi anume că în final toţi
oamenii vor fi mântuiţi.
Când Dumnezeu promite
Continuare pag. 2

CAREU PAGINA COPIILOR

Completați careul de pe pagina copiilor
după definițiile de mai jos:
ORIZONTAL
2. Ezechia a sfărâmat .....................
făcut de Moise, poporul lui Israel îl numeau Nehuștan. ( 2 Împ. 18:4)
4. Numele împăratului Asiriei care a atacat cetățile din Iuda. (2 Împ. 18:13)
6. Domnul a dat poporul Israel în mâna
jefuitorilor, deoarece și-au făcut ...........
........... și au părăsit poruncile Domnului
(2 Împ. 17:15-20)
7. Împăratul Ezechia a păzit .................
............ Domnului (2 Împ. 18:6)
8. Ezechia era fiul lui ....................(2
Împ. 18:1)
9. Împăratul Asiriei i-a cerut lui Ezechia
trei sute de talanți de .............. și treizeci
de talanți de aur. (2 Împ. 18:14)
11. Împăratul Asiriei a trimis o oștire
puternică la ................. (2 Împ. 18:17)
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nume prin jertfa lui Isus Cristos, Cel
care a murit pentru noi.
Până nu credem acest lucru, până
nu ne pocăim de păcatele noastre şi
până nu ne aşezăm cu deplină încredere în lucrarea lui Isus Cristos,
este imposibil ca acest plan să fie
operaţional în vieţile noastre.
Abia când înţelegem din Cuvântul lui
Dumnezeu şi sub călăuzirea Duhului
Sfânt, că Dumnezeu ne-a destinat la
mântuire prin Domnul nostru Isus
Cristos, care a murit pentru noi tocmai
din cauza naturii noastre păcătoase,
putem trăi miracolul unic al metamorfozării noastre din copii ai întunericului
în copii ai luminii, destinaţi pentru gloria cerului.

Continuare din pag.1

că Îi va mântui pe oameni, El nu se mulţumesşte să spună numai atât, dimpotrivă, ne spune şi cum va face acest
lucru şi anume prin Domnul Isus
Cristos.
Este evident că acei care cred în mod
eronat că sunt rânduiţi la mântuire, dar
nu iau în considerare şi felul în care
Dumnezeu a promis că va duce la îndeplinire această lucrare, nu au cum să
trăiască experienţa mântuirii făgăduite
de Domnul.
Degeaba vor aştepta atât de mulţi oameni să vadă manifestându-se îndurarea
lui Dumnezeu peste ei, căci tot ce vor
cunoaşte va fi mânia Lui dacă nu au luat
în considerare tot ceea ce a spus El cu
privire la mântuire.
Când Dumnezeu a decretat să fim
mântuiţi, în acelaşi plan sfânt era inclusă
şi metoda prin care ne va mântui şi a-
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12. Ezechia a dat împăratului Asiriei
aurul cu care acoperise ușile și ușorii
................ Domnului. (2 Împ. 18:16)
VERTICAL
1. Ezechia avea..................................
de ani când a ajuns împărat al lui Iuda
(2 Împ. 18:2)
3. ...................Domnului a ucis mii de
soldați inamici (2 Împ. 19:35)
5. Ezechia a înălțat o ..................... lui
Dumnezeu în care cerea izbăvirea din
mâna lui Sanherib.( 2 Împ. 19:15-19)
10. Numele prorocului de la care a
cerut ajutor Ezechia. (2 Împ. 19:5)
Dezlegare în numărul următor

SA FII CREȘTIN…
Cuvântul „creştin” este utilizat de 3 ori
în Noul Testament (Faptele Apostolilor
11:26; 26:28; 1 Petru 4:16). Cei care Lau urmat pe Isus Hristos au fost numiţi
pentru prima dată “creştini” în Antiohia
(Faptele Apostolilor 11:26) şi asta
datorită credinţei, faptelor şi a modului
lor de a vorbi, asemănătoare lui Hristos.
Biblia ne învaţă că faptele noastre
bune nu ne fac mai de acceptat înaintea
lui Dumnezeu. Tit 3:5 ne spune că “El
ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute
de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt.” Aşadar, un creştin este o persoană care a fost născută din nou de către Dumnezeu (Ioan 3:3; Ioan 3:7; 1
Petru 1:23) şi care a crezut în Isus Hristos. Efeseni 2:8 întărește această afirmaţie: “Căci prin har aţi fost mântuiţi,
prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Un
creştin adevărat este o persoană care s-a
pocăit de păcatele lui/ei şi şi-a pus cre-

dinţa numai în Isus Hristos.
Un creştin adevărat este o persoană
care şi-a pus întreaga credinţă în persoana lui Isus Hristos şi în faptul că El a
murit pe cruce pentru a plăti în locul
nostru pedeapsa pentru păcatele noastre,
dar şi că a înviat după 3 zile pentru a
demonstra victoria Sa asupra morţii şi
pentru a dărui astfel viaţa veşnică tuturor celor care cred în El. Ioan 1:12
spune: “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu”. Un adevărat creştin este cu
siguranţă un copil al lui Dumnezeu, parte a familiei lui Dumnezeu, şi o persoană căreia i-a fost dată o nouă viaţă în
Hristos. Ceea ce face diferenţa într-un
creştin adevărat este dragostea manifestată pentru semenii lui şi supunerea faţă
de Cuvântul lui Dumnezeu (1 Ioan 2:4;
1 Ioan 2:10).
Feidi Cătălina

Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine
se încrede în Domnul este fericit.
(Proverbe 16:20)
1 Timotei 4:12: „Nimeni să nu-ţi
dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă
pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.”
Mă bucur că Domnul mi-a vorbit încă
din copilărie şi acum 7 ani El mi-a
schimbat viaţa 180 de grade. Prin ochii
Lui am văzut lumea altfel şi am văzut
cât de mult mă iubeşte şi cât de mult mă
doreşte în lucrarea Lui.
Vreau ca prin tot ceea ce sunt să dau

slavă Domnului şi să fiu o mărturie vie
pentru cei din familie, prieteni şi colegi.
În fiecare zi sunt modelată de El, nu
sunt perfectă, nimeni nu este perfect dar
El poate să îţi schimbe viaţa şi să fii ceea ce El a hotărât cu mult înainte să ne
fi născut.
El să aibă toată slava, gloria şi onoarea. Amin!
Zah Silvia
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