Abonamente şi calendare pentru anul 2016
CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

1 abon.
2-9 abon.
10-99 abon.
Peste 100 abon.

36 RON
30 RON
28 RON
24 RON

24 EURO
22 EURO
20 EURO
18 EURO

36 USD
34 USD
32 USD
30 USD

NOU! A apărut Statutul Cultului Creştin Penticostal!
Statut CCP-BDAR

Decembrie 2015 CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 3

August 2015

ABONAMENTE LA CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

8 RON

3 EURO

4 USD

Oferim un abonament în plus (gratuit) pentru comenzile de la 10 abonamente în sus. TERMEN: 15 decembrie 2015! Se pot face abonamente
şi după această dată, dar nu garantăm că veţi primi nr. 1/2016, al
cărui tiraj se va stabili în ultima decadă a lunii decembrie 2015!

Plata abonamentelor se face în conturile de mai jos:
Beneficiar: Cultul Creştin Penticostal (ptr. Cuvântul Adevărului)
RO29 RNCB 0077 0292 0706 0001 (LEI)
RO02 RNCB 0077 0292 0706 0002 (USD)
Ro72 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO)
Cod fiscal (CUI): 4431227;
Cod SWIFT: RNCBROBU
Foarte important! Dacă plăteşte altcineva decât persoana
abonată sau se plăteşte pentru o biserică, rugăm insistent a se
menţiona pe mandat sau pe ordinul de plată NUMELE
ABONATULUI pentru care se face plata!
CALENDARE ŞI AGENDE 2016

Anul acesta, calendarele (de perete - A2 - cu lecţiunile
biblice duminicale şi planificarea citirii Bibliei într-un an,
calendarele carte poştală (A5) cu lecţiunile biblice şi calendare de
perete, cu imagini, 12 file (A3) – toate policromie, agenda CCPBDAR 2016, format B5, cu numerele de telefon ale pastorilor

Darul fără plată al lui Dumnezeu
EDITORIAL
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ricare dintre noi se bucură atunci când primește un dar. Suntem
încântați chiar și atunci când cadoul este unul simbolic, dar atunci
când acesta este valoros și vine de la cineva care știm că ne iubește cu
adevărat aprecierea noastră crește.
Biblia ne spune că mântuirea este gratis, fără plată, prin credința în Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și sunt mulți oameni care cred că dacă este gratis nu
valorează prea mult... Dar nu este așa! Apostolul Pavel le scria creștinilor din Roma:
„Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia
singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur Om, adică în Isus
Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. Şi darul fără plată nu vine ca prin acel
unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul
fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci
prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult
cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă
prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!” (Romani 5.15-17).
Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică prin Isus Hristos, Fiul Său, chiar dacă nu
meritam, partea noastră fiind pedeapsa veșnică datorată păcatului. Mai mult,
„Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a
trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4.9).
Asta a însemnat mult pentru Dumnezeu, care a trebuit să se despartă de Fiul
Său pentru o vreme, să-L privească trecând prin aceleași trăiri și suferințe ca orice
ființă umană, totul culminând cu imaginea terifiantă a lui Isus murind pe crucea
din Golgota, copleșit sub povara păcatelor noastre! O imagine care, pentru o clipă
L-a făcut pe Dumnezeu Tatăl să-Și întoarcă privirile de la El!
A însemnat mult pentru Hristos Însuși, care S-a dezbrăcat pe Sine de gloria
cerească, a luat un trup omenesc, născându-se cu umilință într-un staul și a crescut
ca un om obișnuit, dar fără păcat. A vestit oamenilor din vremea Sa Evanghelia și
a stabilit Împărăția Sa veșnică, arătându-Și dragostea și compasiunea pentru oameni, vindecându-i și iertându-le păcatele și încununându-Și misiunea prin acceptarea jertfirii Sale printr-o moarte rușinoasă și dezonorantă, pe cruce!
Pentru noi, însă, înseamnă totul, făcând diferența dintre moarte și viață, căci nu
există altă cale de mântuire decât prin Hristos! Să sărbătorim, deci, cu bucurie, Întruparea Fiului lui Dumnezeu prin fecioara Maria, vestind tuturor că Isus S-a născut și
dăruind la rândul nostru dragoste și compasiune celor din jurul nostru!
Dar să nu uităm să precizăm că Hristos nu mai este un prunc, ci este Împăratul
Împăraților și Domnul Domnilor, stând la dreapta lui Dumnezeu și așteptând momentul când va reveni pentru a-Și răpi Biserica la Cer! Glorie Lui în veci!

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

„Fiindcă plata păcatului
este moartea, dar darul fără
plată al lui Dumnezeu
este viaţa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru.”
(Romani 6.23)

Când Te-ai născut Tu...
Părea că timpu-n cursu-i linear
S-a îndoit, avrând parcă să se rupă,
Când Te-ai născut Tu, bornă de hotar,
Ca să împarți, în funcție de Har,
Istoria în „înainte de…”și „după…”
Era-mplinirea vremii, timp marcat
Să-nceapă planul sfânt de mântuire;
Când Te-ai născut Tu, când Te-ai întrupat,
Zăgazul cerului s-a-ndepărtat
Și-a inundat pământul cu iubire.
Când Te-ai născut Tu, oștile cerești
Cântau în cor, unindu-se-ntre ele,
Păstorii erau slujitori domnești,
Iar staulele case-mpărătești
Și-n Betleem erau mai multe stele.
Totul s-a petrecut cum era scris
Și totul s-a-mplinit în Pruncul Rege
Venit să spună urii: interzis!
Când Te-ai născut Tu s-a-mplinit un vis,
Căci Tu ai transformat iubirea-n lege.
Te-ai coborât Tu, Fiu de Dumnezeu,
Ca drumul Tău prin lume să Te poarte
Și pe la ușa sufletului meu;
Când Te-ai născut Tu, m-am născut și eu,
Căci fără Tine-aș fi trăit în moarte.
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