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02 – Luptați împotriva a tot ce schimbă Harul în desfrânare – Iuda (Iuda 3)
09 – Poartă cruce lui Hristos și urmează-L în noua viață – Mat.16:21-28 (Gal. 2:20)
16 – Nu vă înjugați la un jug nepotrivit – 2 Cor. 6:14-7:1 (Evrei 12:14)
23 – Nu participați la masa păcatului -2 Cor. 10:1-22 (2 Cor. 10:21)
Apucă harul astăzi, frate,
Și nu te lăsa amăgit,
De n-ai păcatele iertate,
Va fi cumplit…
Va fi cumplit.
Din Poezia “Apucă harul astăzi, frate!” de Valentin Popovici

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin
și

Maria, Cartacai Daniel și Maria,
Danciu Ioan și Florica, Fătu
Nicolae și Stana, Sbângu Ioan și
Aurica. Surori: Alexiu Vasilica,
Armeanu Elisabeta, Baban
Antonina, Baicu Stela, Bâgu Maria,
Bratu Aurelia, Butuc Elisabeta
(Vetuţa), Capotă Ana, Caranfil
Valentina, Duliga Tănţica,
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Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Gherman Gheorghe, Lopăţică
Ghe., Marcu Ioan, Nicola Cornel,
Pascale Ioan, Petrescu Mihai,
Răchită Marinel, Simion Ion, Socol
Neagu. Vlăsceanu Florin.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena, Dăduică
Floarea, Frăţiloiu Margareta, Graur
Olga, Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta. Fraţi: Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan

Anul IX, Nr. 105, FEBRUARIE 2020
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

◊ Anunţuri:
– Duminică 09 Feb. 2020, în servciul
divin de seara - Tinerii bisericii vor avea
un timp de închinare pentru lauda şi
Gloria lui Dumnezeu..
– Miercuri 12 Feb. 2020, începând cu
orele 17:00, Ora Surorilor. – Întâlnirea
lunară a surorilor din biserica “Sfânta
Treime” str. Luminişului, nr. 6, C-ţa.
– Duminică 23 Feb. 2020, în servciul
divin de seara, Orchestra Bisericii va
sluji pentru lauda şi Gloria lui Dumnezeu.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Februarie;
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Maftei Cristina
24
Focşeneanu Mihaela 10
Fătu Nicolae
25
Cartacai Maria
11
Anăstăsoaie Zonia
28
Gheorghiu Maria
12
Gherman Petru
28
Stănescu Barbu
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“ Eu binecuvantez pe Domnul care m-ă
sfătuiește, căci până și noapte îmi dă îndemnuri
inima. Am necurmat pe Doamnul înaintea ochilor
mei, când este EL la dreapta mea, nu mă clatin.
De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se
veselește, și trupul mi se odihnește în liniște.”
Ps. 16 :8-9

Cadoul de nedescris din partea lui Dumnezeu
"Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai
mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în
Dumnezeu, prin Domnul nostru ISUS Hristos, prin care am căpătat împăcarea."
Rom.5:10-11:

Cum putem primi practic împăcarea și bucuria în Dumnezeu? Prin Domnul ISUS
Hristos. Ceea ce înseamnă, cel puțin, că noi facem din portretul Domnului ISUS din Biblie adică din cuvintele Sale și din lucrarea Sa portretizată în Biblie - esența bucuriei și a închinării
noastre. A ne bucura în Dumnezeu fără ISUS, nu-L onorează. Și acolo unde Hristos nu e
onorat, nici Dumnezeu nu e onorat.
În 2 Cor. 4:4-6 Pavel descrie convertirea sa în două feluri. În ver. 4 spune că este "slava
lui ISUS Hristos, care este chipul lui Dumnezeu". Iar în ver. 6 spune că slava lui Dumnezeu
este pe fața lui ISUS Hristos. În ambele cazuri se transmite aceeași idee. Îl avem pe Domnul
ISUS Hristos, imaginea lui Dumnezeu și Îl avem pe Dumnezeu pe fața Domnului ISUS Hristos.
A ne bucura în Dumnezeu înseamnă a ne bucura în ceea ce vedem și în ceea ce știm
despre Dumnezeu prin portretul Domnului ISUS Hristos. Și această experiență își atinge
apogeul în momentul în care dragostea lui Dumnezeu ne umple inimile prin Duhul Sfânt, așa
cum spune în Rom. 5:5. Și acea experiență dulce, divină a dragostei lui Dumnezeu este adusă
nouă în momentele în care medităm la realitatea istorică a versetului 6: "Căci, pe când eram
noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi."
Deci aceasta este ideea venirii Domnului ISUS pe pământ. Dumnezeu nu doar că ne-a
dat împăcarea prin moartea Fiului Său ISUS Hristos (Rom. 5:10), nu doar că ne-a făcut
vrednici să primim iertarea prin Domnul ISUS Hristos, ci chiar și acum ne bucurăm mult în
Dumnezeu Însuși, în Duh, prin Domnul nostru ISUS Hristos (Rom. 5:11).
Domnul ISUS a dobândit răscumpărarea pentru noi. EL a făcut posibilă împăcarea și a
deschis acest cadou pentru noi. Și ISUS strălucește El Însuși ca cel mai special cadou Dumnezeu întrupat. Priviți spre ISUS în aceste zile de Advent. Primiți împăcarea pe care El a
dobândit-o pentru noi. Nu puneți cadoul pe raft înapoi, nedesfăcut. Și, atunci când îl veți
deschide, aduceți-vă aminte că Dumnezeu Însuși este darul împăcării cu Dumnezeu.
Bucurați-vă în El. Experimentați-L ca lucrul cel mai de preț. Cunoașteți-L ca pe
Comoara voastră.
John Piper

Mi-ai fost vecin
1. Mi-ai fost vecin și cumsecade
Nu ne-am certat, nu ne-am bătut
Mi-ai fost prieten, chiar ca frate...
De ce n-ai spus că sunt pierdut?

6. Dacă veneam târziu acasă
Dădeai din cap când mă vedeai
Puteam să strig, să cânt, să urlu...
Tu tot nimica nu spuneai!

2. Aveam încredere în tine!
Și nu știu alți vecini la fel...
Știai de Dumnezeu prea bine!
De ce n-ai spus nimic de El?

7. Și mă gândeam...
Vecin ca tine, în toată lumea nu găsesc!
E bun, simpatic, nu se ceartă…
Cu-așa vecin... să tot trăiesc!

3. Vecine bun, vecine dragă,
O vorbă doar de mi-ai fi spus
Ce fericit aș fi în slavă
Și cum ți-aș mulțumi de sus!...

8. Ai vrut să fii doar cumsecade
Doar respectat și bun vecin...
Dar tu... mergeai pe calea dreaptă
Iar eu... pe drumul de venin!

4. Dar, vai, ai stat pe-aceeași stradă 9. Nimic acum nu mai pot face...
Și mă știai că-s păcătos
Primesc pedeapsa mea în iad!
Știai că n-aveam mântuirea
Dar nu uita că sunt aicea
Și din pedeapsă nu m-ai scos!
Pentru că m-ai lăsat mereu să cad!
5. Când te chemam la băutură
Spuneai că ești prea ocupat...
De ce n-ai spus atunci în față
Că ce făceam era păcat?

10. Să spui de-acum la toți să știe
Că ești salvat și mântuit
Să nu faci cum mi-ai făcut mie...
S-ascunzi că ești un pocăit!

Bunătatea lui Dumnezeu
Bunătatea lui Dumnezeu este unul din atributele lui Dumnezeu, dar și
o descriere a însăși esenței lui Dumnezeu. Prin natura Sa, Dumnezeu este
inerent bun, așa cum ne spune Psalmul 34:8: „Gustați și vedeți ce bun este
Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.” El este temelia bunătății și a
oricărui lucru bun. Dumnezeu nu a obținut bunătatea din altă parte. Oamenii
pot avea trăsături bune sau pot face fapte bune, dar bunătatea nu ne stă
niciunuia în caracter. Bunătatea noastră vine de la Dumnezeu!
Bunătatea lui Dumnezeu se vede în toată creația Sa și în toate
lucrările Sale. Geneza 1:31 spune: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și
iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi o dimineață: aceasta a
fost ziua a șasea.” Noi nu putem câștiga și nici nu putem merita bunătatea
Sa. Ne este oferită indiferent de poziția noastră în viață și chiar dacă nu o
merităm. Matei 5:45: „El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste
cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” Și în Psalmul
145:9 citim: „Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste
toate lucrările Lui.”

Bunătatea Lui ne oferă nenumărate beneficii:
• Ne arată modelul perfect de bunătate: Cunoscându-L pe Dumnezeu și
aflând despre bunătatea Lui, putem recunoaște adevărata bunătate și ne
putem strădui să facem lucruri bune. Ar trebui să ne rugăm așa cum s-a rugat
psalmistul: „Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale (Psalmul
119:68). Îl putem privi pe Dumnezeu ca pe modelul perfect de la care putem
învăța ce înseamnă bunătatea și cum să facem fapte bune.
• Ne asigură de faptul că planul lui Dumnezeu pentru noi este bun. Așa
cum părinții doresc binele copiilor lor, Tatăl nostru Ceresc ne dorește doar
binele. Iacov 1:17 spune: „Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de
sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici
umbră de mutare.” Ar trebui totuși să ne amintim că lucrurile bune nu se
manifestă întotdeauna ca și experiențe plăcute. Uneori, binele poate veni sub
formă de adversitate sau de probleme, dar Dumnezeu poate folosi
circumstanțele dificile pentru binele nostru, așa cum ne spune și versetul din
Romani 8:28: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt
chemați după planul Său.”
• Ne oferă siguranță și încurajare: Ne putem baza pe bunătatea
neschimbătoare a lui Dumnezeu. Psalmul 52:1 spune: „Bunătatea lui
Dumnezeu ține în veci.” Dumnezeu va fi bun întotdeauna. Caracterul Lui nu
se schimbă niciodată. El va continua să fie Creatorul tuturor lucrurilor bune și
putem avea încredere că ne va da lucruri bune după planul Său perfect.
• Ne atrage către Dumnezeu. Scopul bunătății lui Dumnezeu este să ne
atragă către Sine. Bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat la modul absolut
atunci când Dumnezeu Și-a sacrificat Fiul, pe Domnul ISUS, pentru
mântuirea noastră. Datorită bunătății Lui, ni s-a dat oportunitatea de a auzi
Cuvântul Lui și de a avea viața veșnică prin acceptarea lui ISUS Hristos ca
Mântuitor al nostru. Bunătatea lui Dumnezeu se află în centrul credinței
noastre creștine. Datorită dorinței Lui de a ne face bine ne-a dat El mântuirea
prin Fiul Său. Tot ceea ce face Dumnezeu are în vedere binele nostru. Putem
vedea dovada bunătății lui Dumnezeu peste tot în jurul nostru prin lucrurile
necesare vieții pe care El ni le dă. De la recolte care ne oferă hrana până la
aerul pe care îl respirăm. Noi putem avea bunătate în noi și putem avea chiar
dorința de a face binele, dar bunătatea adevărată vine de la Cel care este
bun în sensul desăvârșit și care dorește binele tuturor oamenilor.
Scopul nostru ar trebui să fie acela de a arăta bunătatea lui
Dumnezeu celor din jurul nostru în fiecare zi.
Pastor Ioan Ciocîrțeu
Profetii împlinite: „Eu sunt Alfa si Omega, Începutul si sfârsitul, zice Domnul

Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Cel Atotputernic.
Nu te teme! Eu sunt cel dintîi si Cel de pe urmă , Cel viu. Am fost mort, si
iată că sunt viu în vecii vecilor.”
Apoc.1 :8, 17-18

