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Cu dor la str]lucirea 

slavei lui Dumnezeu 
 
 Din ve\nicie Fiul era una cu 
Tat]l \i cu Duhul Sf`nt, av`nd 
'mpreun] slava, m]re[ia \i puterea, 
care sunt numai ale lui Dumnezeu. 
Crea[ia 'n sine este o extindere a 
m]re[iei Lui, \i de aceea ne putem 
uita 'n jurul nostru ca s] 'ntrez]rim 
frumuse[ea gloriei Sale. Chiar a\a 
p]tat] de p]catul omului, crea[ia, firea, natura, toate doresc s] spun] despre 
Dumnezeu, a\a cum %o zi istorise\te alteia lucrarea m`inilor Lui^. Fiind pe 
p]m`nt 'nc], Domnul Isus tr]ia cu dorul slavei pe care o avusese la s`nul 
Tat]lui: %|i acum, Tat], prosl]ve\te-M] la Tine "nsu[i cu slava pe care o aveam 
la Tine 'nainte de a fi lumea...^ (Ioan 17:5). 
 Rug]ciunea din Ioan 17 ne dezv]luie un lucru uimitor. Prin venirea 
Domnului Isus 'n lume, prin via[a Lui aici printre noi, El avea dorin[a s] ne 
cuprind] \i pe noi 'n cercul slavei Lui. El e gata s] ne m]rturiseasc] numele 
noastre 'n fa[a 'ngerilor, 'n fa[a Tat]lui, \i S-a rugat pentru favoarea aceasta 
superlativ]: %Tat], vreau ca acolo unde sunt Eu, s] fie 'mpreun] cu Mine \i 
aceia pe care Mi i-ai dat Tu^ (Ioan 17:24). Domnul Isus vrea s] cuprind] 'n 
slava Sa pe to[i cei ce cred 'n El. Dar, va zice cineva, noi suntem cu firea 
aceasta slab], p]m`nteasc], prin\i 'n neputin[e \i fr]m`nt]ri. Tocmai de aceea 
a fost trimis Duhul slavei s] se odihneasc] peste to[i sfin[ii Lui, pentru c] 
suntem destina[i pentru glorie. Domnul Isus 'n rug]ciunea Sa zice 
(parafraz`nd), %Tat], ei au stat cu Mine 'n mijlocul luptelor de pe p]m`nt. Nu 
s-au v`ndut pe bani \i favoruri 'n slujba celui r]u. M-au urmat \i M-au iubit 
p`n] la cap]t. Ei sunt ai Mei. Vreau s] vad] \i ei slava Mea, \i astfel s] fie \i ei 
'nveli[i 'n glorie!^ 
 %|i am v]zut cobor`ndu-se din cer de la Dumnezeu cetatea sf`nt], Noul 
Ierusalim, g]tit] ca o mireas] 'mpodobit] pentru b]rbatul ei^ (Apoc. 21:2). Ce 
slav] m]rea[] ne a\teapt]! Prin r]scump]rarea adus] la Calvar, M`ntuitorul 
ne cheam] la slav], la str]lucirea din jurul Scaunului S]u de domnie. 
 S] m]rim Numele Domnului Isus! S] fie adunarea noastr] \i ast]zi o 
s]rb]toare 'n cinstea Domnului! %Cei ce iubesc m`ntuirea Ta s] zic] f]r] 
'ncetare: «M]rit s] fie Domnul!»” (Ps. 40:16). 



Comunic]ri: 

 •Mul[umim Domnului Isus c] ne-a 
ajutat 'n duminica trecut] s] intr]m cu 
bucurie 'n noua cas] de rug]ciune. 
Spunem din nou c] lucrarea aceasta pe 
care a f]cut-o El 'n mijlocul nostru ca s] 
ne dea un a\a loca\ de 'nchinare a fost o 
minune a harului S]u. Numai El a f]cut 
lucrarea aceasta de minun][ie. Sl]vit s] fie 
Numele Domnului 'n veac! 
 •A fost at`t de frumos s] vedem popor 
mult la 'nchin]ciune \i miercuri seara. 
Psalmul 69 are cuvintele profetice care s-
au 'mplinit cu Domnul Isus, %R`vna Casei 
Tale m] m`nânc]!^ (Ps. 69:9). %R`vn]^ 
'nseamn] o dorin[] care clocote\te, 
'nseamn] bucurie, entuziasm pentru casa 
Domnului. Dar cuvintele acestea sunt 
'ncadrate de st]ri de primejdie \i chiar de 
triste[e: %Am ajuns un str]in pentru fra[ii 
mei...^ \i %oc]rile celor ce Te oc]r]sc pe 
Tine cad asupra mea...^ Prin orice st]ri \i 
necazuri am trece, noi s] iubim adunarea 
noastr] laolalt]. 
 •Ieri fanfara %Soli Deo Gloria^ a avut o 
repeti[ia 'n capela bisericii noastre, \i unii 
dintre ei, de\i au venit de departe, au 
r]mas \i ast]zi cu noi. Le dorim tuturora 
harul \i binecuv`ntarea Domnului Isus. 
|tim c] bunul Dumnezeu va da din 
r]spl]tirile Sale tuturor celor ce jertfec 
pentru El cu inim] curat]. Fanfara %Soli 
Deo Gloria,^ 'n care c`nt] \i fra[i \i surori 
de la noi, va face un turneu de misiune 'n 
Europa \i 'n mod special 'n Rom`nia 'n 
luna iunie.   
 •Sora Elena Tru[a se afl] la spitalul 
%St. Mary and Elizabeth^. Ne rug]m 
pentru 'ns]n]to\irea ei grabnic]. B`ntuie o 
grip] puternic] care atinge grav la unii 
pl]m`nii, la al[ii inima, \i aproape la to[i 
laringele. |tim 'ns] c] Domnul e mai tare 
dec`t orice grip]. 

Schimb de haineSchimb de haineSchimb de haineSchimb de haine    
 
Isus S-a dezbr]cat, Preasf`ntul, 
De haina gloriei cere\ti, 
|i S-a-mbr]cat 'n haina simpl] 
{esut]-n fire p]m`nte\ti. 
 
S-a dezbr]cat de str]lucirea 
Hl]midei Sale de-mp]rat, 
Ca s] Se-mbrace-n umilin[], 
"n lumea noastr] de p]cat. 
 
|i a mai fost un schimb de haine, 
Un schimb cum n-a mai fost nicic`nd: 
Hristos a luat zdren[ele mele — 
|i mi-a dat albul S]u ve\m`nt. 
 
La Golgota, pe lemnul crucii, 
El, Domnul, Regele Suprem, 
S-a dezbr]cat pe Sine "nsu\i, 
Ca s] Se-mbrace 'n blestem. 
 
A luat asupra Lui os`nda, 
S-a str`ns \i S-a-nvelit 'n ea, 
|i mie mi-a dat haina slavei 
Cu toat] str]lucirea Sa. 
 
El, at`rnat pe crucea mor[ii, 
Eu, de sub moarte dezrobit; 
El, [intuit, str]puns de cuie, 
Eu, socotit neprih]nit. 
 
"n s`ngele v]rsat la cruce, 
Hristos p]catul mi l-a \ters, 
Mi-a dat o hain] nou], alb], 
Cea mai frumoas]-n univers. 
 
C`nd am fost cufundat 'n ap], 
Pentru Hristos m-am botezat; 
M]rturisindu-L Domn al slavei, 
"n El pe veci m-am 'mbr]cat. 
 
Ce poate fi mai mare bine? 
Doamne, s] iei Tu chipul meu, 
Iar eu s] m] 'mbrac 'n Tine, 
"n chipul T]u de Dumnezeu ! 
 
O! Har bogat f]r] m]sur]! 
"n ve\nicii f]r] apus, 
Purta-voi haina de lumin], 
A slavei Domnului Isus.  (V.P.) 
 





 %Domnul a 
'ntemeiat 

Sionul, şi cei 
nenoroci[i din 

poporul Lui g]sesc un loc de 
ad]post acolo.^ (Isaia 14:32) 
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Serviciul divin de sear]: 

 
Tema de azi: Dragostea (din serialul 

darurilor Duhului Sf`nt) 
 

Cânt]ri Comune: 
 - Cânta[i pe Isus cu Iubire 
 - Unde voi g]si Iubire 
Rug]ciune de Invocare 
Grup Coral - Caut] Fa[a lui Isus 
Duet - Andre & Mea Ordeanu 
Cântare - Familia Smahon 
Versete - 1 Corinteni 13 
C`ntare: Toate darurile de-a\ avea 
Trio - Grup de Fete 
Grup B]rb]tesc: 
 - Sunt un om nevrednic 
Grup Coral - C`nd seara coboar] 
Anun[uri / Colecta 
 Cântare: Ce bine e când fra[ii  
Citirea Textului 
Predica 
Rug]ciunea de 'ncheiere 
 

C`nt]rile comune: Dan Bulboac] 

Fratele Nelu \i sora Olimpia Voica, sosi[i 
din Rom`nia la noi, joi  24 aprilie, aici 

'mpreun] cu nepoatele lor, Bianca, 
Anabelle \i Evelyn. Bun venit la noi \i 'n 

lucrare. 
 

 •Mul[umim surorilor care s-au 
'ngrijit de masa \i agapa de dragoste 
din duminica trecut] seara. Elihu a 
prooorocit lui Iov, %Pe tine te va scoate 
din str`mtoare, ca s] te pun] la loc 
larg, 'n slobozenie deplin], \i masa ta 
va fi 'nc]rcat] cu bucate gustoase^ 
(Iov 36:16). Ce frumos "\i 'mpline\te 
Domnul cuv`ntul S]u \i pentru noi: 
ne d] \i nou] bucate gustoase. 
 •De miercurea viitoare vom 
re'ncepe studiile cu lec[iile de \coal] 
duminical]. 
 •Tinerii '\i vor 'ncheia vinerea 
viitoare (7:00-8:30) studiul biblic al 
Epistolei "nt`ia c]tre Timotei, studiu 
condus de fr. Sylvan Popovici. 

O 'ntrebare: 

Ce ru\ine, ce ru\ine! V-au ras fe[ele ca iarba. 
Sta[i acum ascun\i cu to[ii p`n] v] mai cre\te 
barba... ††† (Despre cine e vorba?) 
R]spuns — la 'ntrebarea din 13 aprilie:   
- Iacov. (Geneza 29:11) 


