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... purtarea Lui de grijă. Slavă Tatălui, pentru că zilnic ne
protejează, ne călăuzeşte şi ne iubeşte atât de mult!
... Cina Domnului. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru
harul de a putea sta la Masă cu El, în Casa Lui, împreună cu
aleşii Săi!

Luptă-te
lupta cea bună!

"Binecuvântat să fie Domnul,
care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră!"
(Psalmii 68:19)
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JOI 18-19:30 Studiu biblic
DUMINICĂ 09-10:30 | 11-12:30
17-18:30 Servicii divine
„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit
și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat 2021 |

Luptă-te lupta cea bună!
Articol scris de Dorysa | www.resursecrestine.ro

În calitate de creştini, noi avem
cu toţii de câştigat o cursă, dar nu
oricare, ci însăşi cursa vieţii. De
câştigarea acestei curse depinde viaţa
sau moartea noastră. Tocmai de aceea,
aş putea spune că este cea mai grea
cursă, cu cele mai multe obstacole,
bariere şi greutăţi, care vor să te împiedice să nu mai ajungi la capăt. Dar dacă
ţi-ai pus în inimă dorinţa să ajungi până
la sfârşit, şi dacă eşti complet hotărât să
nu te laşi doborât sau învins de ceea ce
apare în calea ta, cu siguranţă vei ajunge
biruitor, ţinând sus steagul victoriei.
Ne confruntăm în viaţă cu tot
felul de situaţii provocatoare, unele
mai grele, altele mai uşoare, dar care, de
cele mai multe ori, aduc cu ele
necredinţa, deznădejdea, supărarea,
îngrijorarea, dezamăgirea, tristeţea,
neputinţa şi toate aceste lucruri ne
întunecă privirea şi nu mai putem vedea
clar calea pe care trebuie să mergem.
În astfel de momente, avem doar
două opţiuni: ori alegem să ne
plângem de starea noastră, de necazul
nostru, bătând pasul pe loc, ori alegem
să mergem înainte, indiferent de
greutăţi. Totul depinde doar de noi, de
alegerea noastră.

Martin Luther King Jr. spunea că:
„Dacă nu poţi să zbori, atunci aleargă.
Dacă nu poţi să alergi, atunci mergi.
Dacă nu poţi să mergi, atunci târăştete, dar orice ai face, trebuie să mergi
înainte.”
Toţi oamenii trec prin tot felul de
încercări, dar diferenţa dintre ei este
atitudinea pe care o au în faţa necazului. Nu te mai lăsa doborât de povara
grea, ci ridică-te în Numele lui Isus şi
mergi înainte, du-ţi lupta până la
capăt, nu renunţa la jumătatea drumului!
Tot ceea ce contează este să ajungi
la capătul cursei, chiar dacă ai inima
frântă, zdrobită şi sângerândă, picioarele
obosite de atâta mers, puterea slăbită şi
poate ești părăsit de cei în care îţi
puseseși toată nădejdea şi credeai că vor
rămâne lângă tine în orice moment. Nu
lăsa ca aceste „lucruri” să te împiedice
să-ţi atingi scopul în viaţă.
Ridică-ţi privirea în sus şi
continuă să mergi. Fii încrezător în Cel
care a promis că va fi cu tine până la
sfârşitul zilelor tale şi că te va răsplăti
cu o cunună care nu se poate veşteji!

„

>>> FRAGMENT<<<

Nu te îngrijora. Biruirea ispitei şi
trăirea în curăție nu trebuie să le
realizezi de unul singur. Când Dumnezeu
te-a mântuit, El te-a făcut să înţelegi că
îţi va da „sfinţirea“ ca lucrare a Duhului
(2 Tesaloniceni 2:13). Dinlăuntru spre
afară, curăția şi sfințenia Sa îți va
schimba inima, până când aceasta se va
exprima prin curăţie şi sfințenie în
acţiunile tale. Atunci când ÎI strigi pe El
în rugăciune, chemându-L să-Și facă
lucrarea în tine, sarcina extenuantă de a
evita păcatul nu va fi pe umerii tăi, ci
Dumnezeu Însuşi va fi Cel care te va
întări în adâncul ființei tale, dându-ți
puterea de a căuta cu pasiune să trăieşti
în curăție. Apoi, când te vei ridica de pe
genunchi, vei umbla „într-un mod
vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o
Dumnezeu“ (Efeseni 4:1, NTLR).
Direcţionează-ți ascultarea, la fel cum şi
vrăjmașul direcționează ispitele lui.”
Fragment preluat din cartea Rugăciunea fierbinte, de Priscilla Shirer

Urăm

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 4 APRILIE |

Iosua Kiss
Ovidiu Cunțan
Radu Gabor
Ștefan Moisa-Luca
| LUNI 5 APRILIE |

Daniel Ţifrea
Diana Prîsneac
Elena Hack
Ioana Ştefan

| MARȚI 6 APRILIE |

Albert Marcu
Alin Mureşan
Flavius Onaga
Tabita Ciurcanu

| MIERCURI 7 APRILIE |

Bianca Tomuţa
Florin Rățoi
Sergiu Rusu

| JOI 8 APRILIE |

Beniamin Dejeu
Catinca Mercore
Cleopatra Jita

| VINERI 9 APRILIE |

Dan Avramescu
Maria Gheorghiu
Narcisa Marchiş
Ruben Petrovici

| SÂMBĂTĂ 10 APRILIE |

Florin Vițan
Stela Curuți

"Încrede-te în Domnul din
toată inima ta şi nu te bizui
pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale,
şi El îţi va netezi cărările."
(Proverbe 3:5-6)

