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Rugăgiune
Pentru ce să ne rugăm? Ce este rugăciunea pentru tine?
Sau: pentru ce te rogi tu?
Noi când ne rugăm trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii (1 Tim. 2:1-3), nu doar pentru cei ce
ne fac bine sau pe are îi iubim, ci trebuie să ne rugăm chiar pentru cei care ne fac răul, sau care ne batjocoresc.
Așa ne spune Isus (Luca 6:27).
Psalmistul David spune să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului; când lui Isus i s-a făcut milă de
gloate, El spunea: „mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui” (Matei 9:37,38). In ziua de astăzi sunt foarte mulți învățători și evanghelilști, dar prea puțini
sunt împuterniciți și prea puțini sunt plini de Duh; să rugăm dar pe Domnul să mai scoată oameni de felul acesta.
În rugăciunile noastre, care sunt o luptă noi nu avem voie să dăm înapoi chiar dacă ne rugăm de
mulți ani pentru un lucru; noi tot trebuie să continuăm cu credință în nădejdea că Dumnezeu ne va asculta chiar
dacă zăbovește (Luca 18:1-8). Deaceea spunea Pavel (Efeseni 6:18): „Cu toată stăruința și prin Duhul.” Dar rugăciunea noastră este doar atunci ascultată când ne rugăm după voia lui Dumnezeu (1 Ioan 5:14,15), deaceea dacă
știm că rugăciunile noastre pe care le facem sunt după voia Lui, mai trebuie doar credință și răbdare ca să căpătăm
de la El, și Dumnezeu să ne ajute (Iacov 4:3).
Rugăciunea pe care o facem trebuie să meargă mânâ în mânâ cu vegherea ca să nu cădem în ispită (Matei
26:41). Toate rugăciunile pe care le facem trebuie făcute cu mulțumiri (Filipeni 4:6). Mare putere are rugăciunea
fierbinte a celui neprihănit. Dumnezeu să ne dea un Duh de rugăciune cum spunea prorocul Zaharia (Zaharia
12:10).
David Gafița

Părtașie
Părtăşia seamănă mult cu prietenia. Înseamnă să-ţi pese de cineva şi să stai de vorbă cu acea persoană. Înseamnă
să petreci timp împreună, fiindcă vrei lucrul acesta. La fel ca prietenia, părtăşia are loc fiindcă noi creştinii avem ceva în comun. Ce au creştinii în comun? Pe Domnul Isus Hristos. Pentru că Îl cunoaştem pe Domnul Isus, toţi putem
avea o dragoste specială pentru Dumnezeu şi unii pentru alţii
1 Ioan 1:3
,,Deci ce am vazut si am auzit, aceea va vestim si voua, ca si voi sa
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.“

aveti partasie cu noi. Si partasia

Dumnezeu este un prieten care nu te va părăsi niciodată, iar ceilalţi creştini pot să fie cei mai buni prieteni ai tăi. În
timp ce te închini lui Dumnezeu azi, gândeşte-te la părtăşia ta cu El. Dumnezeul care te-a făcut, doreşte să aibă o
relaţie specială de prietenie cu tine. El te iubeşte mai mult decât te-ar putea iubi oricine altcineva vreodată! El a
înmulţit dragostea Lui, dăruindu-ţi părtăşie cu ceilalţi creştini.
O, Doamne, mulţumesc pentru părtăşia pe care pot să o am cu Tine şi cu fraţii şi surorile mele în Hristos. În Numele
Domnului Isus.
Ruben Stanciu

Binefacere cu bunăvoință
A devenit binefacerea o faptă de rutină provocată prin social media, documentarii, mărunți rămași de la cumpărături,
colecta duminicală? Acestea sunt unele dintre multele motive care te pot indemna la binefacere.
2 Corinteni 8:2
„în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare si sărăcia lor lucie au dat
naștere la un belșug de dărnicie din partea lor.“
Noi creștinii trebuie să avem înțelepciunea să putem avea o perspectivă de a observa momentul de nevoie al
oamenilor din jurul nostru - prieteni, frați, surori, cunoștințe, vecini, oameni de pe stradă etc. Novoile oamenilor sunt
diferite.
Binefacerea se imparte in două categorii:
Prima cateogorie este materială și înseamnă bani, haine, mâncare etc.
A doua categorie este spirituală, și presupune rugăciune, post, cântare, vorbă bună etc.
Romani 15:1-2
„noi, care suntem tari, suntem datori să raăbdăm slăbiciunile celor slabi si să nu ne placem nouă înșine.
Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bin în vederea zidirii altora.“
Care este primul cuvânt care vă vine in minte când auziți „binefacere“? Nu cumva banii?
Ca om al lui Dumnezeu poți prin rugăciune și ajutat de Domnul Isus să capeți înțelepciune și blândețe. Neștiind,
comportamentul sau chiar o vorbă de a ta poate fi ziditor pentru o persoană de lânga tine - chiar în nevoie de
încurajare. Și aceasta este o binefacere. Pentru tine poate fi un cuvânt neînsemnat, iar in inima celuilalt să fie de
mare valoare si folos. Aceasta o poți face numai având o inimă sensibilă, plină de milă și dragoste pentru cel de
lângă tine.
Psalmii 112:3-4
„El are în casă bogație și belșug și neprihănirea lui dăinuiește in veci. Celui fără prihană îi răsare o
lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept.“
Binefacerea o poate face oricine. Nu contează resursele financiare pe care le ai, ci dorința ta de a face bine celui de
lângă tine. Prin efortul tău fizic poți sta la dispoziția celui din preajma ta, ajutându-l la nevoie.
2 Corinteni 9:7
„Fiecare să dea după cum a hotarât in inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu
bucurie îl iubește Dumnezeu“.
Cristiana Ardelean

Îngăduință
Eu privesc îngăduința prin perspectiva versetelor Coloseni 3:13 și 1 Corinteni 13:7.
Adică a avea o răbdare continuă cu ajutorul iertării lui Hristos, nădăjduind în schimbarea celui ce ți-a greșit, chiar
dacă a făcut-o de mai multe ori. Fără condamnare acelei persoane. Adevărata dragoste are îngăduință.

Christopher Florea

