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Lupta Credinței
„Luptă-te lupta cea bună a credinței; 
apucă  viața  vecinică  la  care  ai  fost 
chemat,  și  pentru care ai  făcut  aceea 
frumoasă  mărturisire  înaintea  multor 
martori.” (I Timotei 6:12).

Dacă ești un credincios al Domnului, 
atunci ești  și  un soldat al Lui. Bine a 
fost  definită  Biserica,  Oastea 
Domnului,  Armata  Mântuirii, 
Detașamentul de luptă al lui Hristos!

Expresia aceasta, „Lupta Credinței” 
am putea-o interpreta  întâi  ca  o luptă 
pentru  păstrarea  credinței,  pentru 
rezemarea  noastră  pe  făgăduințele  lui 
Dumnezeu, o luptă pentru a nu pierde 
din privire ținta și cununa vieții. Lupta 
credinței,  deci,  este  o  luptă  în  care 
credința în sine devine comoara pe care 
trebuie  s-o  păstrăm  cu  toată  grija. 
Apostolul  Pavel  spunea  la  sfârșitul 
vieții, „M-am luptat lupta cea bună, mi-
am  isprăvit  alergarea,  am  păzit 
credința!” (2 Timotei 4:7).

Tot așa, expresia poate fi interpretată 
ca o luptă în care credința este arma pe 
care o folosim ca să ajungem la scopul 
dorit.  În  versetul  citat  la  început, 
apostolul îi  spune lui Timotei imediat 
după  îndemnul  să  lupte  lupta  bună  a 
credinței, „apucă viața veșnică la care 
ai  fost  chemat.”  Deci,  viața  veșnică 
este  ținta,  este  premiul,  este  scopul 
suprem, iar lupta credinței este metoda, 
felul de viață.  „Fii credincios până la 
moarte  și-ți  voi  da  cununa 
vieții!”  (Apoc.  2:10).   Viața  veșnică 
este un dar al lui Dumnezeu pe care îl 
avem prin  credință  și  îl  păstrăm prin 
credință.

Lupta credinței este o luptă „bună.” 
E  lupta  în  care  vrem  să  se  vadă  nu 
puterea  noastră  ci  a  lui  Dumnezeu. 
Puterea  credinței  este  atunci  când  ne 
punem  toată  nădejdea  în  harul  lui 
Dumnezeu, și când slava biruinței nu e 
a  noastră  ci  a  Domnului.  Noi  ne 
umilim pentru ca El să fie înălțat.

În  El  suntem  mai  mult  decât 
biruitori. Slăvit să fie Numele Lui.



Scurte Comunicări

Misiunea de la Surduc
În luna octombrie a.c., am avut 

sesiune la Surduc cu liderii care au 
venit din 13 țări ca să studieze 1 Petru 
și principiile de predare la „Școala 
Timotei”. Această școală este un 
program de 3 ani pentru tineri 14-18 
ani. Am conceput „Școala Timotei” cu 
scopul de a pregăti generația tânără în 
perspectiva de a deveni lideri. În 
paralel cu această sesiune a fost un alt 
grup care a studiat ultima sesiune nivel 
2 pentru a deveni profesori de limba 
engleză și studiu biblic. Studenții au 
venit de la distanțe mari; de exemplu 
grupul din Ucraina a făcut 30 de ore, 
cei de la St. Petersburg (Rusia) două 
zile. Din Republica Moldova au 
călătorit 14 ore. Ne-am bucurat de 
grupul venit din Serbia care fac parte 
dintr-o școală biblică, reprezentând 
țările din Balcani (Kosovo, Macedonia, 
Bosnia și Serbia). Studenții au studiat 1 
Petru cu seriozitate și au văzut cât de 
practică este această carte. “Obișnuiam 
să fug de suferință, dar am înțeles că 
trebuie nu doar să mă bucur în 
încercare dar și să înțeleg ce vrea 
Dumnezeu să mă învețe în suferință.”

În prezent avem 7 Școli Timotei în 
Euro-asia și alte 7 școli sunt 
programate pentru a fi deschise în 
2018. Toți au fost încurajați și au plecat 
cu dorința de a transmite valorile 
învățate și nevoia de a se implica în 
noua generație. Acești lideri și 
profesori sunt implicați în multe slujiri: 
lucrarea cu tinerii, copiii, închisori, 
centre de reabilitare, predare în școli de 
stat, etc. Suntem mulțumitori lui 

„Mai mult prețuiește pentru mine legea 
gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur și 
de argint.” (Psalmul 119:72).

q Sora Florica Popa s-a întors între 
noi și ne-a adus salutări de la Biserica 
„Sfânta Treime” din Beiuș și de la păstorul 
Vladimir Pustan.

q Familia Aron și Felicia Duca  s-a 
întors din călătoria în România.

q La fel, familia Silvan și Anișoara 
Popovici s-au întors din România, Belgia 
și Anglia. 

q Sora Lidia Sas, mama sorei Diana 
Popovici, a fost operată la inimă și 
procedura grea de quadruplu by-pass a 
reușit cu bine. Slăvit să fie Numele 
Domnului! Tim și Diana și copiii au fost și 
ei la Cleveland să fie împreună cu familia.

q Fratele Traian Șiclovan din 
Florida a trecut în duminica trecută printr-
o criză cardiacă severă, a fost dus cu 
salvarea la spital și în traseul până la spital 
i se oprise inima. După reanimare și 
tratament special, fratele Traian și-a 
revenit și, slavă Domnului, e mai bine.

q Fratele Eugen și s. Ligia Bujdei 
au fost cu noi duminica trecută, și fratele 
Bujdei a mulțumit pentru rugăciunile 
aduse de biserică pentru vindecarea 
fracturilor de care a suferit de mai bine de 
un an. Azi e bine și poate umbla. Dăm 
slavă Domnului!

q La Mulți Ani, Andrei Calestrov! 
Sărbătorind ocazia, familia a plecat în 
vacanță în Mexic.

q Duminica viitoare vom schimba 
ceasul după orarul de iarnă (dăm ceasurile 
înapoi o oră).

Astăzi,  dorim  copiii  să  rămână  între 
seviciile divine la adunare, și vor avea un 
program  cu  diferite  activități,  Harvest 
Party.  Va  fi  cu  noi  și  sora  Daniela 
Giuglea, profesoară de limba română, de 
la care puteți avea detalii în legătură  cu 
clasele  de  limba  română  și  manualele 
care vor fi distribuite. Iar pe 4 nov. la 10 
am, „placement tests” pentru școală.



Dumnezeu pentru acești 
oameni dedicați cu 
dorința de a sluji în 
bisericile lor, în societate 
și în țările lor… De o 
săptămână suntem la 
Moscova unde predăm 
liderilor care reprezintă 6 
institute Precept de studiu 
biblic din Rusia și Asia 
Centrală. (Cu dragoste, 
Mia și Costel Oglice) 

Conferințe Biblice și 
Congrese:

Sus: Conferința 
Biblică din octombrie la 
Surduc, România.

Dreapa, de sus în jos:
   m Fratele Nicolai 
Vozian, episcopul 
principal (președintele) 
Uniunii Baptiste din 
Republica Moldova;
   m Fratele Ion Marin, 
vicepreședinte, și păstor 
la biserica Isus Salvatorul 
din Chișinău;
   m Frații din Consiliul 
Uniunii din Moldova, la 
al 33-lea congres ținut la 

Chișinău între 15-16 
septembrie 2017.
   m Salutul nostru tradus 
în rusește la Congresul 
din Chișinău.
   m Următorul congres 
în 2018 al Convenției 
Baptiste de Sud la Dallas.



   „De aceea, 
frați sfinți, 
care aveți 

parte de 
chemarea cerească, ațintiți-vă 
privirile la Apostolul și Marele 

Preot al mărturisirii noastre, 
adică ISUS!” (Evrei DEF)
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Departe, undeva în zarea
Scăldată-n haruri și splendori,
S-a auzit atunci chemarea
Între luceferi sclipitori.

Și-a răsunat tot infinitul,
Zidit de Sfântul Adonai
Cutremurând nemărginitul
La glasul ce venea din Rai.

„E vrednic cineva să meargă? 
Și să coboare pe pământ?
E gata cineva să șteargă,
Păcatul greu cu sânge sfânt?”

Răspuns veni chiar din lumină,
Din sânul cald de Dumnezeu
„Mi-ai pregătit un trup de tină,
Iată-Mă, Ava, Tatăl meu!”

Și-a fost atunci în Cer uimire,
Cum n-a mai fost din veșnicii.
Când Fiul S-a-ntrupat în fire
Și tronul slavei părăsi.

... Iar jos pe-o cruce-nfiorată,
Zdrobit și-n cuie răstignit
Hristos a dus osânda toată,
Și prețul nostru l-a plătit.

Și a mai fost o dimineață,
Cum n-a mai fost chiar niciodat'
Când din mormânt la noua viață,
Hristos din morți a înviat!  (vp)

Unul mai mare decât Templul
Templul  de  la  Ierusalim  nu  era  rivalul 

Lui  Iehova,  ci  își  primea  slava  de  la 
Dumnezeu, care dorea să  se oglindească  în 
frumusețea zidirii lui. Oricât de excelentă îi 
era  arhitectura,  nu  atingea  splendoarea 
divină, și n-avea decât meritul să fie așternut 
al  picioarelor Lui.  Dacă  am medita la doar 
una  din  atributele  Dumnezeirii,  ne-am  da 
seama că  Domnul  Isus  Hristos  e  mult  mai 
mare decât  Templul. Cred că nimeni de aici 
nu pune la  îndoială  faptul  acesta.  La urma 
urmelor,  Templul  era  doar  un  simbol,  dar 
Hristos  era  Adevărul;  Templul  era  doar 
umbra, dar Hristos era realitatea.

Deși  fiecare  inimă  de  iudeu  tresălta  de 
bucurie  gândindu-se  la  corturile  Domnului 
Oștirilor;  deși  azi  inima iudeilor  se  strânge 
de  durere  gândindu-se  la  slava  care  s-a 
îndepărtat  din  Sion,  Templul  acela  frumos 
era doar o imagine a lucrurilor mai frumoase 
care  urmau  să  vină,  și  nu  era  realitatea 
binecuvântărilor  legământului.  Odată  cu 
distrugerea lui,  iată,  lumina a răsărit  pentru 
neamuri. Nu mai este socotit necesar ca loc 
de închinăciune, căci adevărata închinăciune 
are  loc  în  duh  și  în  adevăr.  Dar  Domnul 
nostru  Isus  Hristos  este  realitatea  deplină, 
fără de care nu există viața. Dacă ni L-ar lua 
cineva, s-ar pierde pentru totdeauna speranța 
lumii,  Emanuel,  Dumnezeu cu noi!  Tu ești 
mai mare decât Templul!  (C.H. Spurgeon)

Copiii îmbrăcați ca personaje biblice


