CHEMARE
Viața pe pământ e trecătoare,
E plină cu nevoi și suferință,
Cu ignoranța lumii ce te-nfruntă
Când îți îndrepți privirea către Soare.

Lor nu le pasă că se-ndreaptă
Spre un final nefericit
Fără speranță de iertare
Și-un suflet veșnic osândit.

E-atâta ură-n ochii tuturor,
Un uragan e gata să pornească,
Să nimicească tot ce-i stă în cale
Ca să triumfe nesăbuința lor.

Veniți! Veniți astăzi la Cristos!
Până e har și îndurare
Să fiți spălați în sânge sfânt,
Să căpătați iertare:

În goliciunea sufletească
Batjocoresc și râd de ce-i ce-s ancorați
În Cel ce-a biruit o lume-ntreagă
Și s-a jertfit, să fii iertat.
Rugaţi-vă pentru:
- servicii divine înălţătoare în care să fie
onorat numele Domnului
- o închinare centrată pe Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt
- o închinare pe placul Domnului
- călăuzirea Duhului Sfânt în închinare
- o închinare în duh şi în adevăr
- cei ce vor veni la închinare:
- să vină cu credinţă
- să îşi arunce îngrijorările asupra Domnului
- să fie atenţi la Cuvânt
- să găsească răspuns la întrebările şi
frământările lor
- să plece de aici schimbaţi
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Cum putem birui lumea?

Margareta Troanche

- putere în predicarea Cuvântului
- claritate în predicare
- fratele păstor: putere, călăuzire, sănătate
- Dumnezeu să ne vorbească exact ceea
ce doreşte
- puterea de a lua decizii sfinte
- atmosfera de închinare
- duh de cântare peste toată adunarea
- duh de rugăciune pentru toţi membrii
bisericii
- rugăciuni sincere, de pocăinţă
- zădărnicirea planurilor Diavolului
- dorinţa de părtăşie a tuturor membrilor
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Anunțuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 12 Cununie religioasă:
Filip şi Amadea. Biserica „Betel” Cluj
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

„Doamne, fie îndurarea Ta
peste noi,
după cum o nădăjduim noi
de la Tine!”
(Psalmul 33:22)

TOTUŞI,
SFÂRŞITUL
URMEAZĂ
Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai
da lumina ei, stelele vor cădea din cer,
şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului
omului, toate seminţiile pământului se
vor boci şi vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu

o mare slavă. (Matei 24:29-30)
Recent, pe platforma Google Translate
a apărut o informaţie legată de cea de-a
doua venire a lui Cristos. Mai exact,
când încercai să traduci un cuvânt din
limba maori în engleză, apărea următorul paragraf: „ceasul Apocalipsei se
află la douăsprezece fără trei minute,
noaptea. Experimentăm întâmplări dramatice în lumea în care trăim azi, întâmplări care indică faptul că ne apropiem din ce în ce mai mult de sfârşitul
lumii şi de a doua venire a lui Isus
Cristos”.
Responsabilii care se Continuare pag. 2
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venţă şi amploare, este un sol care anunţă că Dumnezeu îndreaptă istoria
spre un final.
Din nefericire, când se deschide acest subiect, din cauza împietririi
inimii, oamenii sunt sceptici şi iau în
derâdere tema unui sfârşit apocaliptic,
despre care Scriptura relatează cu generozitate.
Indiferent de ce atitudine adoptăm:
indiferenţă, batjocură, ignoranţă, necredinţă sau îndoială, lucrurile curg, prin
voia lui Dumnezeu, spre un sfârşit previzibil.
Va fi prea târziu să aşteptăm până când
Pământul va trăi agonia ultimelor sale
clipe. Atunci pocăinţa va fi tardivă, regretele degeaba, iar credinţa inutilă.
În dragostea Sa faţă de oameni, Dumnezeu a presărat o sumedenie de avertismente pentru ca zilele sfârşitului să
nu-i ia prin surprindere pe cei care sunt
dornici să asculte de Domnul şi să caute
faţa Lui.
Întrebarea la care avem de răspuns fiecare, este ce vom face noi când vedem
în jurul nostru toate aceste prefaceri şi
frământări care pregătesc Universul prezent de un final. Ne continuăm umblarea nestingherită şi haină fără să ne
lăsăm inima cuprinsă de duhul pregătirii, sau alergăm la Domnul, îndreptându-ne căile şi faptele, adăpostindu-ne
în singura „corabie” care ne poate trece
în siguranţă de cealaltă parte a veşniciei,
adică în Domnul Isus Cristos?

Continuare din pag.1

ocupă de administrarea serviciului Google Translate, s-au grăbit să raporteze că
este vorba despre o eroare cauzată de
inteligenţa artificială care coordonează
programul respectiv, care a fost alimentată cu informaţii greşite, cu caracter de
nonsens, absurde şi care nu au legătură
cu realitatea.
Indiferent de natura incidentului, în
esenţă, informaţia furnizată exprimă un
adevăr biblic absolut, în termeni mult
mai coerenţi şi apropiaţi de adevăr ca
multe alte numeroase preziceri cu privire la sfârşit ale unor pseudo profeţi, care
îşi permit să vorbească din propria
îndrăzneală, nicidecum prin călăuzirea
Duhului.
Pe de altă parte, atitudinea celor care
s-au grăbit să califice informaţia drept
absurdă şi fără legătură cu realitatea,
este deplorabilă şi nefericită, mai ales că
apare într-un context în care lumea trăieşte la propriu un scenariu foarte apropiat de fenomenul apocaliptic.
Concret, Europa este bătută succesiv,
ba de valuri de căldură ucigătoare, în
special în ţările în care de regulă era mai
răcoros, ba năvălesc puhoaiele de apă,
aducând inundaţii nemaiîntâlnite, ori
teritorii întregi sunt pârjolite de puterea
ucigătoare a focului care, de exemplu,
în Grecia tocmai a făcut sute de victime.
În tot acest timp, oamenii se mulţumesc să dea vina pe încălzirea globală
sau pe defrişările necontrolate, fără să
accepte ideea, că, într-adevăr, culegem
ceea ce am semănat prin proasta administrare a resurselor, dar, mai mult de
atât, Dumnezeu îşi urmează agenda proprie cu privire la lumea prezentă, astfel
încât fiecare dintre aceste fenomene
care în ultimii ani au crescut în frec-
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CUM PUTEM BIRUI LUMEA?
1 Ioan 5: 3-5 „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi
poruncile Lui nu sunt grele; pentru că
oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa
asupra lumii este credinţa noastră. Cine
este cel ce a biruit lumea, daca nu cel ce
crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?”
A fi separat de lume, nu e o problemă
de natură fizică, ci una spiritual.
Lumea nu are voie să-l scoată afară pe
Isus din centrul vieții noastre. În versetul
4 aflăm secretul biruinței lumii. Sistemul
acestei lumi este o monstruoasă schemă
de ispite care în permanent încearcă să ne
îndepărteze de Dumnezeu și de ceea ce
este etern, căutând să ne ocupe timpul și
gândurile cu ceea ce este vremelnic și
senzual. Oamenii lumii sunt complet absorbiți de lucrurile ce țin de timp și de
simțuri. Ei au devenit victime ale lucrurilor trecătoare.
La întrebarea „Cum putem birui
lumea?” Cuvântul lui Dumnezeu ne
spune că:
1) Trebuie să menținem o legătură
strânsă cu Isus.
Numai omul care este născut din
Dumnezeu, biruie cu adevărat lumea, întrucât prin credință, el este în stare să se
ridice deasupra lucrurilor pieritoare ale
acestei lumi, văzând lucrurile în perspectiva lor adevărată: cea eternă.
În Ioan 15:5, Cuvântul lui Dumnezeu
spune: ,,Eu sunt vița, voi mlădițele. Cine
rămâne în mine și în cine rămân EU
aduce multă roadă. Despărțiți de mine,
nu puteți face nimic.”
- Rugăciuna și părtășia zilnică cu Dumnezeu
- Mărturisirea zilnică a păcatelor.
Romani 8:37 spune că: ,,În toate aceste
lucruri, suntem mai mult decât birui-

tori.”
2) Trebuie să menținem o legătură
stânsă cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Ioan 17:17 ,,Sfințește-I prin cuvântul
tău, cuvântul tău este adevărul.”
Legătura cu Cuvântul sfânt prin :
- studiere
- memorare
- meditare
- aplicare în viața de zi cu zi
3) Trebuie să pornim ofensiva și săi influențăm noi pe cei necredincioși.
Cel care biruie lumea cu adevărat, nu
este marele filosof,savant sau psiholog,
ci credinciosul simplu care își dă seama
că lucrurile ce se văd sunt temporare și
că lucrurile care nu se văd sunt eterne.
Ioan în aceste versete menționează că
cel care biruie lumea, este cel care crede
în ISUS Cristos și că ISUS, este Fiul lui
Dumnezeu.
Biserica azi dragii mei, trebuie să fie
în ofensivă, este vremea să depășim mentalitatea de înfrânți.
Nu există stagnare, ci numai regres.
Trebuie să mergem înainte cu credință în
DUMNEZEU, numai așa vom putea
birui lumea. A M I N !
Cirțiu Ioan
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