
Advent

Invitația la 
Ospăț

„Unul din ceice ședeau la masă cu 
El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis; 
„Ferice de acela care va prânzi în 
Împărăția lui Dumnezeu!” Și Isus i-a 
răspuns: „Un om a dat o cină mare, și 
a poftit pe mulți. La ceasul cinei, a 
trimes pe robul său să spună celor 
poftiți: „Veniți, căci iată că toate sunt 
gata .” (Luca 14:15-17) . .… 
„Împărăția cerurilor se aseamănă cu un 
împărat, care a făcut nuntă fiului său. 
A trimes pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.” (Matei 22:2-3)

Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o masă mare, „o cină mare” dată 
de un om bogat, un ospăț dat de Împărat în cinstea Fiului Său, o masă a nunții 
Fiului Său (la Matei 22:1-14). Ce pregătiri s-au făcut! Câte feluri de mâncare, ce 
bucate alese și scumpe au fost pregătite, ce forfotă la bucătărie! O masă mare 
cere o pregătire mare…

S-au așternut mesele. Cele mai scumpe fețe de mese… S-au pus farfuriile 
cele mai scumpe, tacâmurile lustruite, sclipitoare, din cel mai curat argint, pentru 
cei mai iubiți, invitații Împăratului la marele ospăț. Slujitorii aleargă în toate 
părțile, supraveghetorii mai trec să vadă dacă toate sunt așa cum le dorește 
Împăratul. Și iată, că vine chiar el, împăratul, să vadă cum decurg pregătirile. E 
mulțumit. Toate sunt gata. Toate sunt așa cum le-a cerut și le-a dorit.

Atunci împăratul face semn slujitorilor să-i cheme pe cei invitați, să vină toți 
la ospăț, să vină cu bucurie la masa împărătească pregătită pentru ei. Parcă 
zâmbește vesel anticipând ca un copil care visează cadourile pe care le vrea: Ce 
veselie va fi la masă, cum îl vor cinsti toți pe Fiul Său, cum vor suna din goarne 
pajii palatului la fiecare musafir care va sosi, cum vor cânta orchestrele imnurile 
bucuriilor și păcii, cum se vor îmbrățișa mesenii în uralele tuturor. Și deodată, 
stând în scaunul împărătesc, îl vede pe unul din slujitorii săi trimiși cu vestirea, că 
aleargă spre el și spune gâfâind: „Majestate, nimeni nu vrea să vină!”

Ce trist răsună cuvântul, „A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit…” (Ioan 
1:11). Nici nu le-a păsat de invitația primită. Dar, vai, și azi e la fel. 

Ești invitat la o masă regală, sărbătorească, în Împărăția lui Dumnezeu. 
Împăratul dă o masă în cinstea Fiului Său, care a venit întâia dată ca un copilaș 
născut în iesle, dar a doua oară va veni ca Rege al regilor. Primește invitația, vino 
la ospățul nunții Mielului!
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Din bucuriile pe care le-a avut 
biserica în duminica trecută 
amintim pe câteva:

- Fratele și sora Viorel și Viorica 
Abrudean s-au întors din Texas, 
unde sunt mereu prinși în atracția 
pe care o au nepoții pentru bunici.

- Familia Timmy și Diana 
Popovici s-au întors din Cleveland, 
unde merg des, fiind prinși în 
atracția copiilor față de părinți.

- Familia Natanael și Monica 
Smahon s-au întors din Texas, 
unde desigur au fost atrași de 
nostalgia și dragostea prietenilor 
care au fost pentru sora Monica 
prima ei casă aici în America.

- Iar azi spunem bun venit celor 
care au fost în misiune la biserica 
„Harul” din Hollywood, Florida, 
desigur atrași de casă și de cei 
preaiubiți mai mult decât de 
palmierii tropicali ai Floridei. Știm 
că au făsut o jertfă în călătoria 
aceasta de misiune cu fanfara „Soli 
Deo Gloria” atât în pregătirile și 
repetițiile muzicale, în cheltuielle de 
drum și transportul instrumentelor, 
cât și în programul frumos pe care 
l-au avut în două servicii divine la 
biserica „Harul”. Ne rugăm ca 

Tatăl ceresc să le răsplătească 
deplin efortul.

- Duminica trecută seara ne-
am bucurat să avem cu noi pe 
fratele Nelu Hosu împreună cu 
mama dânsului, sora Maria Hosu, 
care se află în vizită în America.

- Sora Grija Ioana ne-a 
anunțat că urmează să plece în 
vizită pentru câteva luni în 
România, și dorim ca mâna bună a 
Domnului să o păzească și la 
plecare și la venire.

- Luni, 7 decembrie, sora Lili 
Ilciuc a fost operată la fiere; se află 
acasă și Domnul a dat vindecare.

- Ce mare a fost bucuria 
noastră să o vedem pe sora 
Antoaneta Oargă, din București, 
mama sorei Paula Bota, venită în 
vizită în America. Cu soțul dânsei, 
fratele Viorel Oargă, Dumnezeu 
ne-a îngăduit să avem o bună 
părtășie câțiva ani frumoși de har 
și pace, care ne-au făcut să dorim 
ca familia Oargă să vină între noi, 
și știm că Domnul va ajuta să se 
împlinească visul acesta pentru ei și 
pentru noi.

La Mulți Ani!
Miercurea trecută, după studiul 

biblic obișnuit, am avut o surpriză 
frumoasă, am fost invitați la o 

agapă de bucurie, masă cu 
plăcinte și ceai. Ocazia? Sora 
Nuți Brad a împlinit 70 de ani 
c h i a r î n z i u a a c e e a , 9 
decembrie. Cu ocazia aceasta, la 
70 de ani de binecuvântări, la 
70 de ani de tinerețe, la 70 de 
ani de har, îi dorim din inimă 
sorei Nuți Brad, La Mulți Ani 
s u b p a z a ș i c ă l ă u z i r e a 
Domnului!



Misiunea fanfarei 
„Soli Deo Gloria” în 
Florida

Biserica „Harul” din 
Hol lywood, F lor ida , 
pă s t o r i tă d e f r a t e l e 
Marian Chirla, a fost 
g a z d a n o a s t r ă î n 
duminica trecută la două 
servicii de închinăciune 
(cel de seară a fost mutat 
la 3:00 după masa).

A fost o serbare de 
laudă și proslăvire a 
Domnului nostru Isus 
Hristos, în cântare și în 
vestirea Evangheliei. Ne-
am întâlnit cu mulți din 
cei mutați de la noi în 
F l o r i d a . A m i n t i m 
familiile: Florea Burcă, 
Aurel Gava, Ioan Strizu, 
Nelu Ardelean, Traian Feder, Otnel Ciurdar, Ion Godiciu, Ștefan 
Predescu, Cornel Burcă, Rodica Georgescu, Constantin Ardelean, Traian 
Șiclovan, Elisabeta Șipoș, Albu, Pieleanu, și alții de care suntem legați în 
dragoste, Sporea, Muscan, Matcău, Pele, Nistor-Mocuța, și alții. Toți ne 
salută cu harul bogat al Domnului nostru Isus Hristos.



Invitație 
pentru toți

Duminica viitoare, 
20 dec., după serviciul 
divin de dimineață, întreaga adunare 
este invitată la o masă de părtășie în 
dragoste și bucurie, în sala de 
părtășie a bisericii. Dorim și prin 
această agapă să onorăm Nașterea 
Domnului Isus din fecioara Maria, să 
ne bucurăm în Domnul Isus, 
Mântuiitorul nostru, și să-I aducem 
laudă și preamărire pentru 
uimitoarea și nemăsurata Lui iubire. 
Se așteaptă și donații pentru 
acoperirea cheltuielilor.

Cu ocazia aceasta, serviciul de 
seară în adunare îl vom avea mai 
devreme, imediat după terminarea 
mesei (aproximativ 2:30 în loc de ora 
5:00). 
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			„Întărește-te	
și	

îmbărbătează-
te.	Nu	te	

înspăimânta	și	
nu	te	îngrozi,	
căci	Domnul,	Dumnezeul	tău	este	cu	

tine	în	tot	ce	vei	face.”	(Iosua	1:9)

Întrebări din subiecte 
biblice:

1. Care împărat, în urma unei 
predici, și-a dat jos haina lui 
împărătească și s-a îmbrăcat în sac?

2. Cum își poate pierde un 
credincios „premiul alergării” ?

3. Ce cuvânt greu a spus apostolul 
Pavel pentru cei care tulbură 
adunarea?

4. Care femeie era împodobită cu 
aur, pietre scumpe și mărgăritare?

5. Cum trebuie făcută binefacerea 
de către cel credincios?

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută

1. Geneza 4:2
2. Geneza 4:22
3. Ghedeon, Judec. 8:30
4. Estera 1:3-4
5. Proverbe 27:26 (țapii)

<—Vă mai aduceți 
aminte?  Îi mai 
recunoașteți pe cei din 
fotografie? Știți în ce an 
a fost, la care Crăciun, 
când eram așa de 
tineri, și unde eram 
atunci? 

Azi Te-așteptăm, Copil Slăvit,
Să vii în ceasul privegherii,
Și să apari, Isus iubit,

Cu slavă mare-mpodobit,
Să suni șofarul primăverii,
Și cu un strigăt fericit

Să ne-aduci clipa învierii !


