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Binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați,

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire,

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Gustați și vedeți ce bun este Domnul,
Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume,

Buletin inFormativ

Podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii,
Nu te lăsa biruit de rău ci biruiește răul prin bine,
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile,
Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi,
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Fiți, dar, îndelung răbdători, până la venirea Domnului,

2019 ÎNCOTRO ?

Cântați cu veselie lui Dumnezeu care este tăria noastră,

(O scurtă meditație din a doua epistolă sobornicească a lui Petru
cap. 1:1-11 și cap. 3:1-18)
pastor Nelu Popescu

Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc,
Cine are două haine să împartă cu cine n-are nici una,
Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați,

“Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin acelaș Cuvânt,
pentru focul din ziua judecății și de pieire a oamenilor nelegiuiți … Deci, fiindcă
toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi …”
(2 Petru 3:7,11)

Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt,
Orișicui vrea să se judece cu tine și să îți ia haina, lasă-i și cămașa,
Părinților, nu întărâtați pe copii voștri, ca să nu își piardă nădejdea,
Daca te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două,
Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,
Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu,
Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi,
Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu,
Fiți împlinitori ai Cuvântului.

SĂRBĂTORIŢII LUNII
IANUARIE 2018
Dumnezeu să te binecuvânteze !
Bengescu Ion - 1 ianuarie
Ţuţuian Gheorghe – 2 ianuarie
Nicola Maria – 6 ianuarie
Crenicean Ana – 9 ianuarie
Balea Constantin – 11 ianuarie
Chilnicean Maria – 12 ianuarie
Călin Vasile Beniamin – 13 ianuarie
Albu Gheorghe – 16 ianuarie
Ţuţuian Elisabeta – 17 ianuarie
Marcu Maria – 27 ianuarie
Chilnicean Constantin – 31 ianuarie
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Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul,

Creștinismul oferă un răspuns clar la întrebarea: încotro se îndreaptă
istoria? Anul 2019 este o mică parte din istoria, încă îngăduita de Dumnezeu pentru
Cosmosul acesta și pentru noi și este un semn indicator spre momentul descris de
Ap. Petru. Mentalitatea lumii moderne cu privire la istorie este marcată de Epoca
rațiunii, inaugurată în sec.al XVIII-lea. Lumea modernă consideră că prin rațiune se
pot oferi soluții satisfăcătoare la toate problemele oamenilor și răspunsuri la toate
întrebările. Immanuel Kant, un produs al gândirii iluminismului a susținut că:
“istoria unei rase umane, privită în ansamblul ei, poate fi considerată drept realizare
a unui plan ascuns al naturii menit să implementeze o structură politică perfectă în
interior, și tocmai pentru aceasta, perfectă în exterior, sub forma unei formule
statale în care toate capacitățile implantate de ea se pot dezvolta pe deplin.” Cât de
neadevarată este această gândire o dovedește perioada trecută a ultimelor secole, cu
războaiele, conflictele sociale și neîmplinirile tuturor formulelor statale care s-au
perindat. Orice om, indiferent de cât de iluminat ar fi, nu poate, din pricina faptului
că este plasat în istorie într-un anumit punct, într-un anumit timp, să vadă în viitor și
nici să convingă că viziunea lui asupra istoriei globale este validă, este adevarată.
Nimeni nu poate ajunge la cunoașterea absolută a ceea ce este important cu
adevărat în cadrul istoriei cosmosului și umanității. Pentru o înțelegere correctă
avem nevoie de o intervenție și o descoperire din afara lumii noastre. Răspunsul
corect la întrebarea încotro se îndreaptă istoria ni l-a dat Dumnezeu. El este în afara
istoriei noastre, Făuritorul istoriei noastre și a vorbit “ în multe rânduri și în multe
chipuri ” (Evrei 1:1-4), prin Biblie și prin Domnul Isus. Psalmii consemnează:
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare de pe pagina anterioară)

“Tu ai întemeiat în vechime pământul, și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor
pieri, dar Tu vei rămânea; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veșmânt și se
vor schimba. Dar Tu rămâi Acelaș, și anii Tăi nu se vor sfârși”. (Psalmul 102:25-27).
Domnul Isus a spus: “Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. (Matei 24:35).
De asemeni, ap. Petru ne readuce aminte ce se va întâmpla în viitor. Așa stând lucrurile, odată ce
știm încotro îndreaptă Dumnezeu istoria, o întrebare la care suntem chemați să răspundem direct
fiecare este cea pusă în Biblie: “ce fel de oameni ar trebui să fim noi?” (2 Petru 3 :11).
2019 încotro pentru mine și pentru tine?
Iată câteva repere: 2 Petru 3:3-9






Să nu fim ignoranți față de descoperirea lui Dumnezeu (2 Petru 3:8-9) “… pentru
Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi … și are o îndelungă
răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vina la pocăință”. (2
Petru 3:8-9) Anul 2019 să fie pentru noi anul în care să ne lăsăm prinși de această dorință a
lui Dumnezeu într-o slujire care să-I determine pe oameni să vină la pocăință. Nu este loc
de nici o scuză: vârstă, boală, slăbiciune, inadecvare, nu, ci trebuie să găsim modalitatea
de a-i îndemna pe oameni la pocăință.
Să ne silim și să ne întărim chemarea (2 Petru 3:14) Silința noastră nu trebuie să se
manifeste prin a cere ceva de la Dumnezeu ci să unim, în viața de credință, ceea ce El ne-a
dat deja: credintța, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și
iubirea de oameni. Chemarea noastra nu este lipsită de resurse pentru că: “Dumnezeiasca
Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celuice ne-a
chemat la slava și puterea Lui“. (2 Petru 1:3) Deci nici vârsta, nici boala, nici slăbiciunea,
nici neadecvarea, nu trebuie să ne lase leneși și neroditori.
Să nu ne pierdem tăria și încrederea în Dumnezeu (2 Petru 3:17-18) Întârzierea, la care
se gândesc oamenii, nu trebuie să ne ducă la delasare, ci dimpotrivă la mulțumire către
Dumnezeu pentru că mai are rabdare să mai mântuiască pe cei înca morți în păcat și
fărădelege. Printre aceștia pot fi și cei dragi nouă, cei pentru care anul 2019 ar putea fi
unul cu folos în acest sens.
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culese din Biblie de prof. învățământ primar Emma Varan
Urmăriți dragostea,
Nu stingeți Duhul,
Întăriți-vă inimile,
Fiți treji și vegheați,
Trăiți în pace între voi,
Rugați-vă neîncetat,
Nu te teme, crede numai,
Nu vă răzbunați singuri,
Nu disprețuiți proorociile,
Iubiți pe vrăjmașii voștrii,
Nu te socoti singur înțelept,
Faceți bine celor ce vă urăsc,
Stăruiți în dragostea frățească,
Recunoaște-L în toate căile tale,
Feriți-vă de orice vi se pare rău,
Pocăiți-vă și credeți în evanghelie,
Fiți dar îndelung răbdători,
Caută pacea și aleargă dupa ea,
Supuneți-vă dar lui Dumnezeu,
Cântați Domnului cu mulțumiri,
Binecuvântați pe cei ce vă bleastămă,
Nu vă plângeți unii împotriva altora,
Nu va împotriviți celui ce vă face rău,
Luptă-te lupta cea bună a credinței,
Bucurați-vă todeauna în Domnul,

Deci, pentru noi, 2019 încotro?
“ci creșteti în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie
slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. ” (2 Petru 3:18)

Nu vă îngrijorați de nimic,
Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun,
Nu fi nepăsător de darul care este în tine,
Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu,
Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui,
Nu întoarceți rău pentru rău,

