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APRILIE A. Slujițiți Domnului în lucrarea Lui
04.04 – Judecați după faptele de slujire – Matei 25: 31- 46 (v.40
v.40);
11.04 – Slujirea – o manifestare a Harului – 2 Corinteni 8: 1-15
15 (v. 1-2);
18.04 – Slujire plăcută Domnului – Ioan 12:1-11 (v. 2-3);
25.04 – Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalin.
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Știți voi oare când e omul,
Știți voi oare cine poate
Fericit pe-acest pământ,
Să
ă înfrunte val de val,
Când dă roade ca și pomul
Șii să biruie prin toate
Și-i stăpân pe-al său cuvânt?
Pân’ la-al veșniciei
șniciei mal?
Numai omul care vine să asculte de Isus,
Va putea să meargă bine și s-ajungă-n
n ceruri sus.

Judecați
ți după
dup faptele de slujire
Mat. 25:31-46
25:31
(v. 40)
Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecâte ori ați
a făcut aceste
lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați
neînsemna frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”

Versuri din poezia “Știți
Știți voi?” de Petru LIUBA
Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin şi
Maria, Danciu Ioan şi Florica, Fătu
Nicolae şi Stana.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Bâgu
Maria, Bratu Aurelia, Caranfil
Valentina,
Duliga
Tănţica,
Focşeneanu
Valeria,
Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Grigoraş
Ana-Maria, Ilea Lucica, Iordache
Steluţa,
Lisenco
Victoria,
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu
Aurica, Stănescu
C. Mariana,
Şulean Doina, Untaru Elena,
Vidican Viorica, Voicu Elisabeta.
Fraţi: Pascale Ioan, Bălan Gino,
Bogdan Gh., Cazacu Daniel,
Cătrună Anghel, Crihan Luca,
Gherman Ghe., Lopăţică Ghe.,
Marcu Ioan, Nicola Cornel, Răchită
Marinel, Socol Neagu, Vlăsceanu
Florin, Ghereben Darius.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena, Dăduică Floarea,
Frăţiloiu Margareta, Graur Olga,
Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Petrescu Maria,
Preda Emilia.
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea
Emanoil, Silivestru Ștefan.

Anunţuri:
- Programul serviciilor divine ale Bisericii, este
următorul:
 Duminică diminea
dimineața, de la orele
08:45 – 10:15 și de la 11:00 – 12:30.
 Duminică seara, de la orele 17:00 – 18:30.


Pe data de 25.04.2021 S
Sărbătoarea Intrării
Domnului Isus în Ierusalim.

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna: Aprilie
Bogdan Gheorghe
Dinu Elena
Todirică Jana
Camen Gabriela
Alexiu Vasilica
Gogoi Tănăsache

02
04
04
06
16
22

Băcioiu Ion
Popa Lidia
Lisenco Victoria
Banu Adrian
Chibedi Ștefana

“Când
Când anii zboară ca şi fumul,
Să-ţiţi fie viaţa cu folos.
Prin Duhul Sfânt să
să-ţi scrii albumul,
Şi bun şi drept să
să-ţi fie drumul
Spre ceruri cu Isus Cristos.
Cristos.”

24
25
27
30
30

Ziua judecății
ții Domnului va fi o zi marcată,
marcat printre altele, de mari surprize. Unii,
care în lume, au făcut lucruri mărețe,
țe, demne de laudă
laud din perspectiva lor, vor primi din
partea Domnului verdictul că lucrările lor mărețe nu au nici o valoare înaintea lui
Dumnezeu. Pentru că acestea nu au fost făcute în voia lui Dumnezeu și nici în relație de
parteneriat cu El. Viața lor și lucrările
ările pe care ei le-au
le
realizat nu au avut ca temelie
cuvântul lui Cristos (Mat. 7:21-27).
27). Asemenea lucrări se vor prăbuși,
prăbu iar cei care le-au
săvârșit vor fi îndepărtați
ți de la fața Domnului. În Matei 25:31-46 descoperim o altă
surpriză a zilei judecății: Cei care-ii slujesc pe alții
al vor constata că ceea ce ei au făcut nu
au făcut pentru oamenii slujiți
ți ci pentru Domnul Însuși (v. 40). Răsplătirea
R
va fi deci
dată chiar de Domnul judecății.
ții. La fel, cei care nu i-au
i
slujit pe alții în nevoile lor, vor
constata că, de fapt, ei nu L-au
au slujit pe Domnul Isus Cristos, iar pedeapsa pentru lipsa
lor de slujire va fi drastică. Privind în pasajul din Matei 25:31-46,
25:31
descoperim trei
aspecte ale marii judecăți
ți de la venirea Fiului omului
om
în slava Sa.
1. Fiul omului va veni ca Judecător suprem al întregii lumi
Domnul ne spune că El, Fiul omului, va veni în slava Sa, cu toți
to sfinții îngeri și va
ședea
edea pe scaunul de domnie al slavei Sale (v. 31).
- El nu va veni a doua oară în umilință,
umilin așa cum a venit prima dată (vezi Mat. 12). Gloria cu care El va veni este gloria lui Dumnezeu; ea va fi văzută de orice ochi
omenesc (Apoc. 1:7) și toți oamenii vor recunoaște
recunoa în El pe unicul Fiu al lui Dumnezeu,
Cel care este deopotrivă cu Dumnezeu
ezeu Tatăl (vezi și Apoc. 6:15-17).
- Domnul Isus Cristos, Fiul omului, va veni ca Judecător suprem, ca unicul
Judecător, desemnat de Dumnezeu Tatăl să judece toată lumea, pe toți oamenii din
întreaga istorie a lumii (Ioan 5:27-30; Fapte 17:30-31);
17:30
- Atunci
ci când Fiul omului va sta pe scaunul de domnie al slavei Sale, toți oamenii
vor învia din morți (Ioan 5:28-29) și toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui (v. 32).
El va face atunci o despărțire clară între două tabere: o tabără (numită a oilor, adică a
credincioșilor Săi) va fi așezatăă la dreapta Lui, și o altă tabără (numită a caprelor, adică a

celor necredincioși) va fi așezată la stânga Lui. Atunci nu vor exista alte tabere decât
cele două menționate.
- Fiul omului va judeca faptele de slujire pe care oamenii le-au îndeplinit (sau nu
le-au îndeplinit) față de nevoile altora (v. 35, 36, 42, 43). Este demn de menționat că
asemenea fapte de slujire sunt considerate de Fiul omului ca fiind îndeplinite (sau
neîndeplinite) față de Sine Însuși. Tot ceea ce face omul (oricare ar fi el) slujește (sau nu
slujește) pe Domnul, atunci când slujește (sau nu slujește) altora. Aceste fapte de slujire
sunt bine precizate de Domnul (sunt prezentate șase fapte de slujire). Desigur, un om
realizează multe și diverse fapte bune (sau rele) în viața lui însă ele vor fi considerate ca
fiind fapte de slujire (sau de neslujire) a altora în nevoile adevărate ale lor. Toate acestea
ne spun că Domnul Însuși este Cel care va stabili dacă ceva anume va sluji cu adevărat
altora sau va face rău altora (aici sunt incluse și faptele de comitere cât și faptele de
omitere, atunci când este vorba despre slujirea altora – vezi Iac. 4:17).
- Judecata Fiului omului va fi considerată a fi definitivă și irevocabilă pentru
veșnicie (v. 46). Nimic nu se va schimba după această judecată și nu va mai exista nici o
altă instanță de judecată care să dea unalt verdict.
2. Cei care vor fi slujit pe alții în nevoile lor vor fi binecuvântați să moștenească
Împărăția Lui
Cei de la dreapta Domnului vor fi cei credincioși, care au slujit pe Domnul (v. 3440).
- Sunt menționate șase categorii de nevoi reale ale altora. Toate faptele bune ale
acestora vor fi considerate fapte de slujire. Nu se precizează aici ce va face Domnul visa-vis de alte categorii de fapte ale celor credincioși. Tragem concluzia că toate faptele
bune ale celor credincioși slujesc pe alții.
- Domnul Însuși va declara la judecată că cei de la dreapta Lui, slujind pe alții, de
fapt au slujit Domnului (v. 35-36).
- Uimirea celor credincioși, în ceea ce privește faptul că slujirea lor față de alții a
fost de fapt slujirea Domnului (v. 37-39) se datorează câtorva factori: ei vor fi surprinși
că multe fapte, care nu au fost neapărat direcționate în mod clar către alții, au slujit altora
și implicit Domnului Însuși. De asemenea, cei credincioși vor fi surprinși pentru că
faptele lor de slujire au fost făcute în mod normal, fără să se fi gândit că ele slujesc pe
Domnul – ei le-au făcut în umilință, și fără să ceară sau să pretindă nimic. Ei nici nu șiau dat seama de valoarea și direcția adevărată a faptelor lor; ei le-a săvârșit pentru că așa
trebuia să facă – au slujit ca robi ai stăpânului. Mai mult, cei credincioși, atunci când au
slujit nu s-au uitat la titlurile sau la importanța celor slujiți; ei au slujit celor neînsemnați
în ochii lumii, care de fapt sunt frații Domnului (v. 40). Deci, orice slujire care pare
neînsemnată în ochii noștri are o valoare foarte mare în ochii Domnului.
- Răsplătirea Domnului pentru faptele lor de slujire va fi dincolo de orice
imaginație – ei vor fi invitați de Domnul Însuși să moștenească Împărăția pregătită de
fapt pentru ei de la întemeierea lumii; astfel ei sunt considerați ca binecuvântații Tatălui
Domnului Isus Cristos (v. 34).
- Este demn de remarcat că judecata Domnului va fi foarte dreaptă, foarte precisă,
fără să lase urme de îndoială. Domnul va răspunde oricărei întrebări și oricărei neclarități
care vor fi aduse înaintea Domnului (v. 40).

3. Cei care nu vor fi slujit pe alții vor fi excluși ca blestemați din Împărăția Lui
Cei de la stânga Domnului vor fi cei necredincioși, care nu L-au slujit pe Domnul
(v. 41-45)
- Sunt, de asemenea, menționate și necredincioșilor cele șase categorii de slujiri în
care ei nu s-au implicat (v. 42-43). Aceasta ne arată că judecata Domnului nu este
diferită față de cea a credincioșilor. Necredincioșii nu sunt judecați pentru alte lucruri, în
comparație cu cei credincioși. Chemarea la slujire a fost pentru toți oamenii aceeași,
chiar dacă unii vor spune că nu au știut – chemarea Evangheliei este adresată tuturor
oamenilor (Mat. 24:14).
- Domnul Însuși le va declara și acestora că neslujirea lor este o neslujire față de
El Însuși (v. 45). Nimeni nu poate să spună atunci că nu a știut, din moment ce ei nu au
crezut în Cristos. Însă atâta timp cât chemarea Evangheliei a fost universală, pentru toți
oamenii, nimeni nu va avea justificare.
- Uimirea celor necredincioși va fi asemănătoare cu uimirea celor credincioși (v.
44). Ei nu s-au așteptat că a nu-i sluji pe alții înseamnă de fapt a nu-L sluji pe Domnul
Însuși. Îl vedem pe Domnul și aici că El se solidarizează cu cei care trebuie slujiți.
Aceștia sunt de fapt frații Lui (v.45). Cei necredincioși au făcut binele numai dacă ar fi
câștigat ceva pe pământ (fie slavă, fie posesiuni materiale, fie voturi pentru ei, fie un
anume serviciu care să se fi întors spre ei). Acești necredincioși i-au ignorat pe cei
neînsemnați; i-au considerat fără nici o valoare.
- Și pentru cei necredincioși, răsplătirea Domnului va fi dreaptă – de fapt va fi o
pedeapsă aspră (v. 41). Ei vor fi considerați blestemați și vor fi lepădați de la fața Lui în
focul veșnic. Domnul precizează că acest foc nu a fost destinat lor ci diavolului și
îngerilor lui. Dar pentru că ei au făcut lucrările diavolului, vor avea parte de destinul
veșnic al diavolului.
- Judecata Domnului va fi absolut dreaptă, precisă, clară, fără să mai fie apoi
îndoieli cu privire la aceasta. Și celor credincioși Domnul va răspunde întrebărilor lor, în
așa fel încât să fie risipită orice urmă de îndoială cu privire la verdictul primit de ei.
Judecata Fiului omului a fost anunțată în mod foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu
(cuvântul Scripturilor); ea este prezentată în obiectul ei în Scripturi și oricine poate să se
informeze cu privire la ea, în urma chemării Evangheliei (Mat. 24:14), și deci poate să se
pregătească pentru aceasta în mod potrivit, dacă vrea (Apoc. 14); ea este, de asemenea,
sigură și se va desfășura la vremea hotărâtă de Dumnezeu, prin Fiul Lui (2 Pet. 3:9-10).
Nimeni nu va avea vreo justificare că nu a știut sau că nu a avut posibilitate să se
pregătească în vederea ei; oricine, dacă vrea, poate fi binecuvântat pentru veșnicie. Dacă
însă cineva va fi aruncat în focul veșnic, este pentru că acel om a meritat acest lucru și
este pe deplin responsabil pentru o asemenea pedeapsă.

