
Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,

acolo este slobozenia.
 2 Cor 3:17
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Contacte:

Ioan Bâle, Pastor Titular, 416.222.3401

Joseph Frank, Pastor Asistent, 647.633.5522

Andrei Moscopol, Diacon, Secretar, 416.457.8768

Beny Szücs, Diacon, 647.719.3401

Costel Hapurne, Casier, 647.686.4906
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CINA DOMNULUI
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Rugăciune: Valentin Tupan
Predică: Beny Szücs

Rugăciune: Joseph Frank
Predică: Ioan Bâle

Rugăciune: Beny Szücs
Predică: Andrei Moscopol

Noiembrie
6

Noiembrie
13

Noiembrie
20

Noiembrie
27

Oricât am încerca să înţelegem valoarea pe care Dumnezeu o are 
pentru sufletele oamenilor: "Dumnezeu... a dat pe singurul Său Fiu...
"nu vom reuși fără o înnoire a minţii! Iar această Înnoire a minţii este 
de fapt rezultatul pocăinţei. Acesta este esenţa mesajului propovăduit 
de Ioan Botezătorul, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, în pustia Iudeii.
Un mesaj vestit prin înger trimis din partea lui Dumnezeu pentru 
omenire. Un mesaj care vorbește despre întoarcerea inimilor părinţilor 
înspre copii, și a celor neascultători înspre înţelepciune. Un mesaj care 
trebuia iniţiat prin botezul înnoirii minţii – botezul pocăinţei pentru 
iertarea păcatelor. Odată înfăptuit acest botez avea menirea să 
îngroape natura cea veche cu tot egoismul ei, și să aducă la viaţă 
natura cea nouă în Isus Hristos, astfel Calea Domnului era pregătită.
Și toate astea erau posibile pentru că Ioan a fost umplut de Duhul 
Sfânt încă din pântecele maicii sale. Deci misiunea înnoirii minţii este
și va aparţine Duhului Sfânt, iar noi trebuie să ne punem la dispoziţia 
acestui Duh Preasfânt și minunat, ca să beneficiem de binecuvântatele 
roade. 

În acest sezon în care redescoperim frumuseţea mesajului Evangheliei
– vestea bună despre realizarea acestei înnoiri a minţii, avem 
oportunitatea, și responsabilitatea, să luăm hotărâri noi în dreptul 
nostru, în modul în care ne relaţionăm unii faţă de alţii, felul în care
ne preţuim unii pe alţii, în oglinda exemplului iubirii lui Hristos, în 
măsura în care ne lăsăm prelucraţi de Duhul Sfânt! Amin,

Meditaţie Despre Botezul Înnoirii Minţii!


