Aflați prin anagramare numele unui
autor din Biblie și una din cărțile lui.
(Dezlegare în numărul următor)
Dan Matei
ROADELE BIRUINȚEI
1. Biruitorii vor mânca din pomul vieții:
„Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi
da să mănânce din pomul vieţii, care
este în raiul lui Dumnezeu.”” (Apocalipsa 2:7)
2. Biruitorii nu vor fi vătămați de a doua moarte:
„Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”” (Apocalipsa 2:11)
3. Biruitorii vor mânca din mana ascunsă:
„Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi
da să mănânce din mana ascunsă şi-i
voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta
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este scris un nume nou pe care nu-l ştie
nimeni decât acela care-l primeşte.””
(Apocalipsa 2:17)
4. Biruitorii au putere:
„Celui ce va birui şi celui ce va păzi
până la sfârşit lucrările Mele îi voi da
stăpânire peste neamuri.” (Apocalipsa
2:26)
5. Biruitorii sunt îmbrăcați în haine albe:
„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în
haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum
numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi
înaintea îngerilor Lui.”” (Apocalipsa
3:5)
6. Biruitorii vor fi stâlpi în Templul lui
Dumnezeu:
„Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp
în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va
mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de
la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel
nou.”” (Apocalipsa 3:12)
7. Biruitorii vor ședea pe scaunul de
domnie:
„Celui ce va birui îi voi da să şadă cu
Mine pe scaunul Meu de domnie, după
cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.””
(Apocalipsa 3:21)
8. Biruitorii vor moșteni toate:
„Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va
fi fiul Meu.” (Apocalipsa 21:7)
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„şi a zis: „De aceea va lăsa omul
pe tatăl său şi pe mama sa şi se
va lipi de nevasta sa, şi cei doi
vor fi un singur trup”?”
(Matei 19:5)

Aţi vrut buchet să fiţi culeşi
Descoperind că ştiţi iubi.

DOUĂ FLORI

Îndrăgostiţi, cu-aleşi fiori
Cerea-ţi să vă unească Domnul;
Să fie una cele două flori
În scump parfum ţinând isonul.

Ca două flori înmănunchiate
Vă odihniţi cu drag la pieptul Lui,
Dorind ca mila dragostei bogate
Să îşi reverse binecuvântarea cerului.

Voi să rămâneţi veşnic flori
Scriind aici povestea de iubire;
E legământ de viaţă până mori
Să staţi aprinşi şi gata de jertfire.

Ajunşi la crucea îndurării
Din vechii spini El v-a schimbat în flori,
Sădiţi adânc pe marginea cărării
Cu început de jos, sfârşind în zări.

Două flori trăiesc în visul
Ce credinţa nu-l destramă
De-n Cristos păşeşti cu-alesul
Îi veţi sta pe cap coroană.

Şi stând cuminţi ca sfinţi aleşi
Ce în lumină blândă pot trăi

pastor Daniel Chereji

A FI sau A NU FI... martor al DOMNULUI ISUS !
"Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei
ca Tatăl ceresc să fie proslăvit? Acestea
şi le-a zis:,,Toată puterea Mi-a fost dată
sunt întrebările! Dumnezeu ne-a iubit
în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi
întâi! Ne-a ales şi ne-a dăruit credinţa,
ucenici din toate neamurile, botezîndu-i
mântuitoare în jertfa Unicului Său Fiu.
în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Cum răspundem nemărginitei Sale doSfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzeasvezi de iubire? Şi ca să ne fie clar, să nu
că tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
ne înşelăm singuri, El, Salvatorul nostru,
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârne dă răspunsul corect, în Ioan 14:21a:
şitul veacului. Amin.,," (Matei 28:18"Cine are poruncile Mele şi le păzeşte,
20)
acela Mă iubeşte;" apoi, în 15:7,8:
Deci este o poruncă, dar nu una oareca"Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă
re, simplă, obişnuită, ci una specială. De
rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice? Pentru că te transformă, te schimbă,
ce veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi
te creşte, te face din ucenic învăţător.
multă roadă Tatăl Meu va fi proslăvit;
Este o învestire cu putere şi încredere că
şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei","şi-Mi
ştii CE, CÂND şi CUM să faci tot ce
veţi fi martori în Ierusalim,...şi până la
este necesar pentru îndeplinirea ei. Înmarginile pământului"(Fapte1:8b),
trebarea este în ultimă instanţă nu dacă
deci şi în Baia Mare, România. Calitatea
poţi, ci dacă accepţi, deci vrei. Aceasta
de ucenic, după ce a fost însuşită şi deeste întrebarea! Pentru că Domnul Isus
clarată, trebuie dovedită. Întâi "Prin ane spune în Ioan 14:12-14: "Adevărat,
ceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi uceadevărat, vă spun, că cine crede în Minicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
ne, va face şi el lucrările pe care le fac
pentru alţii." (Ioan13:35), apoi prin
Eu; ba încă va face altele şi mai mari
roada fiecăruia, ca mlădiţă în Viţa Cea
decât acestea; pentru că Eu mă duc la
Adevărată.
Tatăl: şi orice veţi cere în Numele
Acum, ce ne rămâne de făcut - ştie fieMeu,voi face, pentru ca Tatăl să fie
care în dreptul său, în măsura în care s-a
proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în
lăsat umplut de Duhul şi crede că poate
Numele Meu, voi face."
- aceea va realiza. Biblia ne spune aceste
Nu suntem trimişi cu mâna goală, ci
lucruri pentru ca bucuria Domnului Isus
ni se oferă cele mai mari şi puternice reCristos să rămână în noi şi bucuria
surse! Întrebarea este din nou, nu dacă
noastră să fie deplină (Ioan15:11).
putem, ci dacă vrem, dacă suntem disPentru harul de care mi-a făcut parte
ponibili să părăsim zona noastră de ruşi mie, alături de fraţii şi surorile din bitină şi confort cotidian ca să accesăm
serica "Biruinţa", Îi mulţumesc cu recuaceste imense resurse. Aceasta este înnoştinţă şi nădăjduiesc, cu răbdare şi stătrebarea!
ruinţă în rugăciune, să devin o mlădiţă
Aşadar, ştim că putem dispune de atâta
roditoare, să umblu în faptele pregătite
putere câtă credinţă avem; aceasta este
de Dumnezeu pentru mine, slăvit-I fie
cheia şi calea. Dacă nu o posedăm, nu
Numele! Amin.
înseamnă că nu o putem dobândi; calea
Irina Gherghel
o cunoaştem, cheia este la noi. Ce facem
cu ea, cum o folosim? Ce Îi cerem Domnului în rugăciune şi în ce scop, pentru

2

RECUNOȘTINȚĂ
Mulțumesc Domnului ca m-a întărit și
nu m-am îndoit cu privire la bunul deznodământ al încercării prin care treceam
chiar văzându-mă atât de slab și pe
”vrăjmașul” care îmi dădea mereu târcoale încercând să-mi arate o latură nefavorabilă în această situație.
Urmând însă cuvântul Domnului Isus,
i-am zis în duhul și cugetul meu: ”Afară
Satan”, eu sunt al Domnului și Lui mă
încredințez căci El Însuși îngrijește de
mine.
Mi-am pus și atunci si acum încrederea în îndurarea Domnului care mă întărește prin cuvântul Său: ”Tu faci
bine robului Tău, Doamne, după făgăduința Ta.” (Psalmul 119:65).
Simțind prezența Duhului Domnului
Isus Hristos în inima mea, pus acolo de
Dumnezeu Tatăl prin Duhul Său cel
Sfânt, și anticipând vindecarea mea nuOMUL NU-ȘI CUNPOAȘTE CEASUL
„Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei.” (Proverbe 15:33)
Nici unul dintre oameni nu-și cunoaște
nimic din viitorul său, dar Cuvântul lui
Dumnezeu îl înștiințează pe fiecare cum
va fi acest viitor, după felul de viață pe
care și-l trăiește.
De aceea fiecare trebuie să aibă toată
grija înainte căci după aceea în zadar se
va căide ceea ce a făcut. Gândește-te
deci bine și tu acum, omule, până ești în
fața Celui care îți oferă mântuirea cu
Mâna Sa, dar poate da și pedeapsa tot cu
mâna aceasta!
Alege viața și nu moartea! Alege cerul
și nu iadul! Alege-l pe Cristos și nu pe
Satana!
Alege acum, căci se poate ca peste o
clipă să vină moartea și să te ia pe neașteptate iar atunci va fi prea târziu să ai
regrete pentru că nu-ți va folosi la nimic.

mai și numai prin voia și puterea ”Doctorului” divin având mereu în duhul și
sufletul meu încredințarea: ”Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima
veselă, din pricina mântuirii Tale: cânt
Domnului, căci mi-a făcut bine!” (Psalmul 13:5-6). Slăvit să fie Domnul!
Mulțumiri aduc lui Dumnezeu Tatăl
pentru toate binecuvântările pe care mi
le-a dat, cât și pentru încercarea prin care am trecut și care mi-a dat ”roada dătătoare de pace a dreptății Sale” și port
și acum în tot duhul și sufletul meu cuvântul Său de îndemn: ”Întăriți-vă, dar,
mâinile obosite și genunchii slăbănogiți” (Evrei 12:12).
Îl rugam și Îl rog pe Domnul să mă ajute să o fac prin călăuzirea Sa divină. Amin!
Gheorghe Magdaș

„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii
cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe
căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.” (Eclesiastul 11:9)
Slavă veșnică Ție, Marele și Puternicul
nostru Dumnezeu, care ții în mâna Ta
toate lucrurile.
A Ta să fie slava, lauda, cinstea și închinarea de acum și până în veci! Amin!
Simion Mercea
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