Stăruință în rugăciune pentru:
 Familiile bisericii
 Păstorii bisericii
 Slujitorii bisericii

A
N
U
N
Ț
U
R
I

Programul bisericii în perioada
20-26 - Februarie 2017:
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Marți – 19:00 Seară de Tineret
Miercuri - 18:30 S.O.M.I.
Joi – 19:00 Serviciu divin
Vineri - 18 :30
Serviciu mesianic
Duminică:
10:00 Serviciu divin
18:00 Seară muzicală
evreiască

Vă slujesc cu credincioșie:
Pastor: Liviu Neagoe
0721.453.035
Pastor: Ionuț Haidu
0763.648.348
Diacon: Radu Rus
0742849127
Diacon: Claudiu Petrescu
0753.622.831
Casier: Cristian Vasinca
0735.526.660

Versetul săptămânii:
Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul
pîndește la ușă; dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpînești.“
Geneza 4:7

De ce jertfa lui Cain nu a fost primită
Fiecare din noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Unii cu gând să mai
primim ceva de la el, alții pentru ce este El și pentru ce a făcut pentru noi.
Orice persoană care citește Sfânta Scriptură, atunci când citește despre Cain
și Abel, se întreabă de ce o jertfă a fost primită, iar cealaltă respinsă, mai ales că
Dumnezeu nu a poruncit să I se aducă jertfă și nu a oferit nici criteriile după care să
I se aducă.
Mă gândesc ce șoc trebuie să fi avut mama lor, mai ales că, atunci când s-a
născut Cain, Eva a spus în Geneza 4:1: ”Am căpătat un om cu ajutorul Domnului”.
Este Dumnezeu nedrept? De ce nu a primit jertfa lui Cain?
Unul a ajuns să fie cioban (Abel) și a adus o jertfă cum credea el că o să-I
placă lui Dumnezeu, celălalt era agricultor și a adus și el o jertfă. În Geneza 4:3-4 ni
se spune că Abel a adus o jertfă din oile întâi născute și din grăsimea lor, iar despre
Cain ni se relatează că a adus și el o jertfă, din roadele pământului.
Dacă dorim să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu, trebuie să nu
uităm principiul ”mai întâi Domnului”. Abel I se închină Domnului cu oile cele
dintâi și cu cele mai grase, nu cu ceva de care nu mai avea nevoie. Ce Îi închini tu
Domnului? Cât te costă pe tine ce-I dai Lui? David zicea, în 1 Cronici 21:24: ”... nu
voi aduce o jertfă (...) care să nu mă coste nimic”.
O închinare plăcută, o slujbă primită de Dumnezeu, este aceea în care
atitudinea inimii este pe placul Lui. Geneza 4:5: ”s-a mâniat foarte tare și i s-a
posomorât fața. Cum I te închini, cum Îi slujești lui Dumnezeu în această
dimineață? ”Dacă faci bine, vei fi bine primit.”
Fie ca închinarea dumnezvoastră să fie primită de El!
Diacon Claudiu Petrescu
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Binecuvântarea familiei
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Chemarea

Familia Brandel
Duminica aceasta ne rugăm pentru sora Elvira Brandel, de 74
ani, care este văduvă, însă nu singură, deoarece, după mărturisirile
acesteia, Dumnezeu a fost cu ea dintotdeauna, deși în perioada
copilăriei frecventa o biserică greco-catolică. Această soră plină de
viață are doi băieți, o fată și mulți nepoți, ba chiar și strănepoți.

A fost o zi
Când am privit în sus
Cu blândețe privirea ta ma cuprins
A fost clipa când m-ai strgat pe nume
Și în sfânt sîngele Tău pacatul am invins

Sora Elvira povestește cum, încă din copilărie, s-a deprins cu
rugăciunea, cu obișnuința de a se încrede în Dumnezeu, lucuri pe
care le-a moștenit de la bunici și părinți. În comuna ei, credința era la
loc de cinste, iar oamenii erau obișnuiți de mici să meargă în fiecare
duminică la biserică. Dar, dincolo de aspectul social, sora
mărturisește că avea o relație cu Dumnezeu, bizuindu-se pe El în
orice împrejurare a vieții. Mai târziu însă, în urma unor nemulțumiri
și experiențe mai puțin placute cu biserica pe care o frecventaseră
dintotdeauna, sora Elvira și fiica ei, Ursulescu Brandel Charlote, au
început să meargă la o biserică neoprotestantă. Sora Elvira povestește
că setea după partășia cu El le-a motivat cel mai mult și, astfel, au
prins drag de ”pocăiți”. Pe data de 28 martie 1999, au încheiat
amândouă, mamă și fiică, legământ cu Domnul în apa botezului.

A fost ziua în care
Tu, ai ales- o Domnul meu,
Ziua, în care sa-ti dau slavă,
Că ai luat păcatul greu.

Sora Elvira mărturisește că a avut dintotdeauna o chemare de
mijlocitor, fiind obișnuită să strige către Domnul chiar și atunci când
nu-L cunoștea ca astăzi. În rugăciunile ei, ea mijlocește pentru
întreaga familie, copiii, nepoții și strănepoții, să-L cunoască pe
Dumnezeu și să se apropie de El. Să ne alăturăm ei în rugăciune
pentru acestă cauză!
(Interviu realizat de Florin Mihai)

Spre Tine, Doamne,
De atunci înalț o rugă,
Să mă strângi la sânul Tău
Și niciodată să nu îmi dai drumul,
Nici la bine, nici la rău.
De mâna să mă ți mereu
Că Tu ,Doamne, ai învins,
Și ai luat păcatul meu.
Și astfel s-a născut o zi, o nouă zi
Și Eu cu Ea,
De atunci ne-ncetat strig AVA
Blând Împărat.

E
Iuliana Magdin
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