decât cea destinată ţie, s-ar putea să nu scapi cu viaţă.

Iată primele lucruri deosebit de importante pe care trebuie

Privește în jur și asigură-te că reușești să ieși la timp.

să le faci în mod sistematic ca să crești în credinţă:

Moartea fizică poate interveni oricând și din motive diverse.

1. Citește Biblia în întregime. Dacă nu ai mai citit-o anterior,

Știu despre un tânăr de 26 de ani care nu dădea semne să

citește întâi Noul Testament și apoi Vechiul Testament. Când

aibă probleme de sănătate, dar stând pe scaun, a început

îţi vor apărea întrebări la citire, caută răspunsurile pe site-ul

să-i curgă sânge din urechi și nas și brusc a căzut mort. El nu

www.moldovacrestina.md și pe canalul MCTV la adresa:

era pregătit de plecare. Apostolul Pavel le-a vorbit odată

https://www.youtube.com/MoldovaCrestinaTV sau scrie la

atenienilor astfel: “Dumnezeu nu ţine seama de vremurile

adresa: vasile.filat@moldovacrestina.md.

de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în

2. Studiază Biblia. Citirea și studiul sunt lucruri diferite.

care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a

Citirea este doar o parte a studiului. Începe să studiezi

rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor

sistematic Biblia, ca să poţi trăi o viaţă neprihănită. Trimite

oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat

un mesaj la adresa vasile.filat@moldovacrestina.md și cere

din morţi…” (FAPTELE APOSTOLILOR 17:30–31).

să-ţi trimitem prin poștă un manual de studiu biblic și adresa
web pentru cursul de studiu biblic on-line.

Pocăinţa este schimbarea gândirii și a atitudinii, care implică
o întoarcere din toată inima la Dumnezeu. Fără pocăinţă

3. Caută în localitatea ta o biserică vie, unde oamenii vin

nimeni nu poate primi iertare și darul vieţii veșnice. Te invit

cu dorinţă sinceră să fie ucenicii lui Isus Hristos și unde

să te pocăiești și să devii ucenicul sau ucenica lui Isus

pastorul dă învăţătură sănătoasă din Biblie și trăiește

Hristos, ca să moștenești viaţa veșnică. Dacă ai luat

potrivit cu această învăţătură. Dacă locuiești în Chișinău, te

hotărârea aceasta, roagă-te și spune-I lui Dumnezeu. Dacă

invit să te alipești Bisericii ”Buna Vestire”, pe care o

nu știi să te rogi, urmează acest model de rugăciune:

păstoresc. Dacă vei vizita orașul nostru, te invit la serviciile
divine ale bisericii, care se desfășoară în fiecare zi de

“Tatăl nostru care ești în ceruri, Îţi

duminică la orele 14:00, marţi la 18:00 și joi la 17:30 . Adresa

mulţumesc că mă iubești și că ai

noastră este str. Ciocârliei 2/8, Chișinău. Telefonul de

rânduit, în mila Ta, să cunosc salvarea.

contact este +(373)69966779.

Mulţumesc

pentru

Fiul

Tău,

Isus

Hristos, care a murit pentru păcatele
mele și a înviat, ca să am eu viaţa

ABONEAZĂ-TE LA PAGINA MEA
FACEBOOK/pastor.vasile.filat

veșnică. Te rog să-mi ierţi păcatele și să-mi dai Duhul Tău
cel Sfânt, ca să moștenesc viaţa veșnică. Ajută-mă să
înţeleg Cuvântul Tău și să trăiesc o viaţă sfântă de acum
înainte. Călăuzește-mă spre o biserică care învaţă și
urmează Cuvântul Tău, ca să pot crește spiritual și să
slujesc cu darurile mele spirituale. Te slăvesc pentru
mântuirea pe care mi-ai dat-o și Îţi mulţumesc în Numele
Domnului Isus Hristos. Amin!”
Dacă ai luat hotărârea fermă să-L urmezi pe Dumnezeu, să
știi că El, așa cum a promis, ţi-a dat Duhul Său cel Sfânt, ca
să poţi trăi o viaţă neprihănită.
© Vasile Filat 2018

Zboară
cu pace
și siguranţă

Salut! Azi zburăm împreună. Știi că

descompunere. Va rămâne sufletul, care este veșnic și care

Deci, pentru fiecare om există o carte în

suntem

din

nu trece dintr-o formă în alta. Acest suflet poate să meargă

care sunt scrise toate faptele, după care

populaţia lumii are șansa să zboare cu

în Împărăţia lui Dumnezeu ca să aibă părtășie cu El, cu

va fi judecat. Există o carte și pentru tine

avionul și noi azi facem parte din acest

Hristos și cu sfinţii sau în Locuinţa Morţilor, unde, în chinuri,

și pentru toţi cei care zboară cu noi în

număr mic. Azi, ca în fiecare zi, sunt

va aștepta ziua cea mare a Judecăţii înaintea Tronului lui

avion azi, dar și pentru cei care zboară

operate pe tot globul pământesc în jur

Dumnezeu, după care va fi aruncat în iazul de foc și de

în alte avioane, așteaptă în aeropoarte

privilegiaţi?

Doar

5%

sau care au rămas acasă. Cartea mea a fost anulată și nici

de 200.000 de zboruri și împreună cu noi în acest moment

pucioasă - locul de chin veșnic. De ce așa?

în spaţiul aerian se află trei milioane de pasageri. Fiecare a

Știai că pe avion este categoric interzisă prezenţa

5-a persoană are o formă de aviafobie (frică de zbor). Unii

mercurului? Acest metal lichid distruge aluminiul din care

chiar nici nu îndrăznesc să urce în avion. Cred că tu, ca și

sunt făcute avioanele. Exact așa și în viaţa omului există un

mine, ești liber de această frică. Conform statisticilor,

element care o distruge definitiv și acesta este păcatul.

probabilitatea să mori din pricina unui accident aviatic este

După căderea în păcat a primilor oameni, Adam și Eva,

Cercetările arată că cele mai multe cazuri de îndrăgostire la

mai mică decât să fii lovit de fulger sau de impactul unui

păcatul a trecut asupra tuturor, inclusiv asupra ta și a mea.

prima vedere se întâmplă în avion, când pasagerii se

asteroid. Șansele să mori în urma prăbușirii avionului este

Din pricina păcatului suntem supuși morţii, au fost afecate

îndrăgostesc de însoţitoarele sau însoţitorii de bord. S-ar

de 1 la 4,7 milioane și cele mai multe se întâmplă în America,

grav relaţiile între oameni și, în cele din urmă, dacă nu

putea să ţi se întâmple și ţie aceasta. Dacă ești căsătorit sau

fiind urmată de Rusia și apoi Brazilia. Între 43% și 54% dintre

rezolvăm problema păcatului, vom sfârși în chinurile veșnice

căsătorită, ai grijă și urmează sfatul înţeleptului Solomon,

piloţii care au participat la un sondaj în Regatul Unit,

ale iadului.

care a spus: “Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din

Norvegia și Suedia au admis că s-a întâmplat să adoarmă în
timpul zborului, iar 1/3 din ei când s-au trezit au găsit
dormind și pe al doilea pilot. Totuși, riscul de a muri într-un
accident aviatic este aproape cel mai mic. Doar în America
își pierde viaţa astfel 1 din 11 milioane de călători cu avionul,
pe când în accidente rutiere rata deceselor este de 1 la
5000 de oameni. Mai mult, substanţele toxice eliminate de
avioane omoară mai mulţi oameni decât accidentele
aviatice. Aproximativ 10.000 de oameni mor anual din
pricina poluanţilor toxici care provin de la avioane. Cu
excepţia ascensorului, avionul este cel mai sigur mijloc de
transport. Totuși, moartea poate veni din diferite motive,
oricând și oriunde. Nimeni nu știe când va veni clipa morţii,
dar este important pentru fiecare om să fie pregătit bine
pentru această clipă.

Știai că cutia neagră a avionului de fapt
este de culoare oranj? În acea cutie se
păstrează

informaţiile

și

toate

convorbirile pe care le poartă piloţii și,
când se întâmplă un accident, de acolo
sunt extrase dovezile necesare la
judecată. Exact așa la Dumnezeu sunt înregistrate toate
faptele, vorbele și gândurile fiecărui om. Dumnezeu i-a
arătat apostolului Ioan cum se va desfășura judecata
omenirii și el a descris astfel ce a văzut: "Apoi am văzut un
scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el.
Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit
loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în
picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost
deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea

măcar nu voi mai veni la acea judecată, căci am crezut în
Domnul Isus Hristos și, prin jertfa Lui, am primit o iertare
deplină, ca și toţi ceilalţi ucenici ai Lui din lumea întreagă,
care au ales să-L urmeze.

ea ies izvoarele vieţii!” (PROVERBE 4:23) Păstrează
căsătoria ta cu toată cinstea și patul să-ţi fie nespurcat, căci
Dumnezeu va judeca pe adulteri. Știi că tu ești obiectul celei
mai superioare și mai frumoase forme de dragoste
existente? Versetul de aur al Bibliei spune astfel: “Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică.” (EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3:16) Isus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de Tatăl să ne
aducă cunoștinţa și unica învăţătură adevărată prin care
putem să primim iertarea păcatelor și darul vieţii veșnice. El
a murit pentru păcatele noastre și acum, prin credinţă în El,
noi putem să devenim copiii lui Dumnezeu. Ca să fii salvat
de la pierzarea veșnică și să ai părtășie eternă cu Dumnezeu
în Împărăţia Lui, trebuie să crezi în Hristos și, de azi înainte,
să urmezi învăţătura Lui, așa cum este scrisă în Biblie.

Cum să te pregătești? Să fii sigur că îţi este

vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele

pusă casa în rânduială, că lași un nume

ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe

Ai fost atent când însoţitorul de bord a explicat ce trebuie să

bun după tine, că soţia și copiii (dacă ești

morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat

facem în caz de accident? Ai văzut unde este cea mai

căsătorit) nu vor rămâne fără grijă. Există

înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat

apropiată ieșire de urgenţă? Dacă nu, atunci privește acum,

ceva și mai important. La moartea fizică,

după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost

căci cele mai multe accidente aviatice se întâmplă la

trupul va înceta să funcţioneze și se va

aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

decolare și la aterizare și dacă se pornește un incendiu, vor

descompune, căci Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna

Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în

scăpa cu viaţă doar cei care reușesc să iasă din avion timp

pământului și tot în pământ se va întoarce prin

iazul de foc.” (APOCALIPSA 20:11–15)

de 90 de secunde. Dacă te vei îndrepta spre altă ieșire,

