LUPTA CEA BUNĂ
„M-am luptat lupta cea bună,mi-am
isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
De-acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da „în ziua
aceea” Domnul, Judecătorul cel drept.
Şi nu numai mie ci şi tuturor celor ce
vor fi iubit venirea Lui.”
2 Timotei 4:7-8
Cu fiecare zi ce trece suntem tot mai
aproape de casă... de casa cerească. Pentru noi creştinii moartea este doar sfârşitul alergării noastre pe acest pământ şi
începutul unei veşnicii glorioase cu
Domnul : „Lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu
pentru cei ce-L iubesc.” 1Corinteni 2:9
Este foarte important cum ne trăim
viaţa pe acest pământ. De modul acesta
depinde veşnicia noastră. Aici trăim
doar un anumit număr de ani dar dincolo
o veşnicie întreagă.

Mama cumnatei mele, Daniela, Olimpia Hurducaş, a plecat la Domnul, şi-a
sfârşit alergarea. De acum o aşteaptă cununa neprihănirii pe care i-o va da însuşi
Domnul, Judecătorul cel drept.
Fiecăruia dintre noi ne vine rândul să
părăsim lumea aceasta, pentru unii mai
devreme, pentru alţii mai târziu. Dumnezeu hotărăşte lucrul acesta, noi hotărâm unde ne petrecem veşnicia prin alegerile pe care le facem. Dumnezeu să ne
ajute să luăm decizii corecte şi să trăim
în ascultare de El până ne va chema acasă.
Ajută-mă Doamne ca la sfârşitul vieţii
mele să pot şi eu să spun „m-am luptat
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa, de acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii pe care
mi-o va da Domnul, Judecătorul cel
drept.”

continuare din pagina 3
ceastă dragoste să se stingă. Nu mai rămâne nimic decât cenuşă şi fum din flacăra noastră pentru El.
Cum de îngăduim să se întâmple asta?
Unul dintre motive este acela că este
mai uşor pentru mulţi dintre noi să fim
asemenea Martei decât asemenea Mariei. Alergăm în multe direcţii. Căutăm
succesul, faima, aprecierea celorlalţi şi

multe altele. Făcând acest lucru, uităm
de fapt esenţialul. Putem sta la picioarele Învăţătorului şi să-L ascultam cu atenţie. Numai aşa dragostea noastră pentru El se va menţine.
Fragmente din Dragostea dintâi Reînnoirea pasiunii pentru Dumnezeu,
Bill Bright,
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cules de Lia Florina Toldaş
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22

CONVERTIŢI
DUPĂ…
„Toţi aceştia stăruiau cu un cuget
în rugăciune şi în cereri, împreună cu
femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi
cu fraţii Lui.“
Faptele apostolilor 1:14
Este atât de plăcut să surprindem
tabloul în care, imediat după înălţarea
Domnului, ucenicii se grăbesc să ajungă
cu toţii în odaia de sus, locul care le amintea cel mai bine de părtăşia cu Domnul, locul în care au plâns, au disperat
dar şi locul în care a renăscut speranţa şi
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Nemulţumirea “credinciosului”
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credinţa, în clipele în care l-au întâlnit
pe Domnul.
De această dată, alături de apostoli,
îi întâlnim pentru prima dată pe fraţii
Domnului.
Surpriza este cu atât mai mare, cu cât
ştim din relatările Evangheliilor că pe
tot parcursul vieţii pământeşti a lui
Cristos, aceştia au refuzat cu încăpăţânare să creadă în El.
„Căci nici fraţii Lui nu credeau în
El.“ (Ioan 7:5)
Iată, însă, că cel mai probabil, între
învierea şi înălţarea Domnului, Duhul
lui Dumnezeu le-a străpuns inima şi copleşiţi în faţa evidenţelor, au devenit credincioşi autentici, acceptând că Isus este
Mântuitorul şi Domnul.
Nici nu ştim măcar dacă Domnul
S-a arătat tuturor fraţilor Săi, ceea ce
ştim din relatarea apostolului Pavel este
că S-a arătat lui Iacov.
„În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi
tuturor apostolilor.“ (1 Corinteni
15:7)
Continuare pag. 2

Pentru că timpul nu a stat în loc,
probabil că oamenii aceia nici nu mai
sunt astăzi printre noi, iar tu ai rămas
cu aceleaşi probleme, indecis şi insensibil la nevoia ta de credinţă şi
împăcare cu Domnul.
Dacă încă astăzi eşti în viaţă, înseamnă că Dumnezeu în dragostea, răbdarea şi bunătatea Sa, îţi mai acordă o
şansă de pocăinţă. Chiar dacă oamenii
care ţi-au împărtăşit credinţa şi s-au
rugat pentru mântuirea ta, nu mai sunt
lângă tine, tu poţi fi convertit şi după
plecarea lor. Ceea ce trebuie să faci este
să te frângi spre pocăinţă înaintea Domnului, recunoscându-ţi vinovăţia, păcatul, necredinţa şi înstrăinarea de El, apoi
să-i ceri cu duh de nevrednicie mântuirea. „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă
la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul
vremurile de înviorare“ (Faptele apostolilor 3:19)

Continuare din pag. 1

Iacov, fiind al doilea născut după
Isus, adică cel mai mare dintre fraţii
Domnului, a considerat că este datoria
lui să le vorbească celorlalţi fraţi despre
experienţa întâlnirii sale cu Domnul.
În scurt timp, fraţii Domnului au devenit oameni de nădejde şi lideri spirituali cu influenţă în cadrul noii comunităţi care tocmai luase fiinţă.
Este extraordinar felul în care au
ajuns şi ei să beneficieze de harul mântuirii, chiar dacă au fost convertiţi după
ce Domnul Isus S-a înălţat la cer.
Sunt destul de mulţi oameni care,
asemenea fraţilor Domnului, au avut
lângă ei pentru o perioadă a vieţii, bunici, părinţi, fraţi, surori, rudenii sau vecini, care erau credincioşi adevăraţi şi
au avut astfel nenumărate ocazii în care
au auzit Evanghelia şi chemarea la pocăinţă, dar au ignorat cu bună ştiinţă
acele oportunităţi.
Poate încă în mintea unora mai
răsună şi astăzi îndemnurile fierbinţi adresate de acei oameni ca să vă împăcaţi
cu Dumnezeu.

pastor Daniel Chereji

BAZEAZĂ-TE PE CUVÂNTUL DOMNULUI!
“ Lasă că rezolv eu problema! Am pile
şi pot trece examenul cu nota 10!” Sunt
fraze pe care majoritatea le auzim adesea de la alţii şi ele ne arată faptul că nu
ne încredem 100% în Cuvântul Domnului care zice: ,,Nu vă îngrijoraţi,
deci, de ziua de mâine; căci ziua de
mâine se va îngrijora de ea însăşi’’
Matei 6:34, şi aşa cum Petru s-a în-
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crezut în Domnul şi a ascultat glasul
Său aşa trebuie să facem şi noi în fiecare zi a vieţii noastre.
Mă rog ca Domnul să ne lumineze
minţile şi să ne uităm ţintă la el.
Domnul să ne ajute. Amin.
Andrei Cirţiu

NEMULŢUMIREA ”CREDINCIOSULUI”
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile ; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu cu privire la voi.”
1 Tesaloniceni 5:18
E dimineaţă....ne deschidem ochii, ne
spălăm pe faţă, ne luăm micul dejun,
servim cafeluţa şi alergăm spre muncă
sau unii spre şcoală.
În timp ce ne îndreptăm spre şcoală
sau servici, în drumul nostru pe care îl
parcurgem zi de zi, observăm oameni.....oameni care au în spatele lor un
trecut, un prezent şi dacă Domnul mai
are îndurare un viitor.
Mă întreb în ultima perioadă : oare de
câte ori în alergarea mea pe acest
pământ m-am oprit să rostesc o vorbă
care să înduioşeze, să fac un gest din
dragoste, să vorbesc cuiva despre Dumnezeu?... De dimineaţa de când ne
trezim, pe parcursul zilei şi până seara
târziu suntem prea ocupaţi cu problemele noastre, prea ocupaţi cu nemulţumirile noastre.
...Ajungem la muncă... agitaţie, oboseală, rutină...; O statistică recentă spune că 710.000 de oameni din populaţia
României sunt şomeri şi noi nu ne aflăm

ROADA DUHULUI
Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi;
că ai pus la încercare pe cei ce zic că
sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit
mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că
n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este
că ţi-ai pierdut dragoste dintâi.
Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut;
pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi
lua sfeşnicul din locul lui, daca nu te
pocăieşti.
Apocalipsa 2 : 2-5

printre aceştia, iar dacă da, Domnul va
purta de grijă.
Suntem nemulţumiţi de mâncare, de
servici..... suntem nemulţumţi... O altă
statistică spune că peste 50.000 de oameni din România nu au ce mânca, şi
din nou noi nu ne aflăm printre ei, pentru că, copiilor Lui le va da pâinea ca
prin somn, pentru că Domnul poartă de
grijă.
Suntem atât de binecuvântaţi şi tot
atât de nemulţumiţi. Ajungem acasă
seara, ne aşezăm în pat, pentru ca a doua
zi să o luăm de la început. Fiecare dintre
noi putem să ne oprim în momentul din
zi în care dorim, putem hotărî ce fel de
credincioşi vrem să fim de azi înainte.
Nemulţumirea este o boală molipsitoare care se transmite din generaţie în
generaţie.
Tot ce primim, tot ce avem, tot ceea
ce noi suntem, suntem prin El, prin Harul Său. Este timpul pentru o schimbare
şi Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare să luăm o decizie. Amin.
Marius Buruian

Dumnezeu ne pune la dispoziţie dragostea Sa nemărginită în fiecare moment al vieţii noastre. Cum am putea
trăi fără ea? Şi cum ne putem pierde
dragostea noastră dintâi pentru El, când
dragostea Lui pentru noi este desăvârşită şi atât de credincioasă? Şi totuşi, acesta este un adevărat pericol pentru
orice creştin. Majoritatea creştinilor adevăraţi pot spune că a existat o vreme
în viaţa lor când inima lor ardea pentru
Dumnezeu. Dar, din mai multe motive,
fără a intenţiona acest lucru, lăsăm ca acontinuare pagina 4
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