
                                          Anul Nou !  
  
1.      Suntem la sfârşitul unui an  şi aş vrea să vă reamintesc faptul că acest sfârşit 
înseamnă că suntem mai aproape de: 
a)      Ziua morţii noastre sau ziua întoarcerii Domnului Isus. 
b)      Ziua în care vom sta înaintea lui Dumnezeu pentru judecată 
2 Corinteni 5:10  ’’Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată 
al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup.’’ 
c)      Ziua în care vom auzi: 
-         “ Veniţi, binecuvântaţii…de moşteniţi!”  sau 
-         “ Plecaţi de la Mine… căci nu v-am cunoscut!?” 
2.      Pentru că suntem mai aproape cu un an de sfârşitul tuturor lucrurilor,                 
daţi-mi voie să: 
-         vă provoc să recapitulaţi cum aţi folosit anul care tocmai a trecut. 
-         vă recomand câteva lucruri pentru anul care vine. 
Scopul meu este ca să vă încurajez să folosiţi mai bine timpul care ne-a mai rămas 
de trăit pe pământ. Să începem prin a ne întreba: 
  
I.                   ÎN ANUL CARE A TRECUT 
A.     RELAŢIA NOASTRĂ CU DUMNEZEU A FOST BUNĂ? 
1.      Suntem noi mai aproape de Dumnezeu? 
Iacov 4:8  ’’Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.’’ 
2.      O relaţie mai bună înseamnă o comunicare mai bună, deci: 
a)      Am ascultat noi mai mult de Cuvântul Lui? 
-         Încă un an s-a scurs: cât am citit din Biblie? 
-         Dacă n-am citit, putem oare noi să spunem că relaţia noastră cu Dumnezeu 
a crescut? 
b)      Am stăruit noi în a vorbi cu Tatăl nostru în rugăciune? 
-         Orice comunicare bună înseamnă două părţi active, un dialog! 
-         Citirea Bibliei trebuie împletită cu rugăciune stăruitoare! 
-         Nivelul rugăciunii tale a crescut sau a scăzut anul acesta? 
  
B.     RELAŢIA NOASTRĂ CU FRAŢII S-A ÎMBUNĂTĂŢIT? 
1.      Dragostea noastră pentru fratele nostru a crescut? 
1 Tes. 4:9-10  ’’cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci 
voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, şi iubiţi într-



adevăr pe toţi fraţii, care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să 
sporiţi tot mai mult în ea.’’ 
2.      Suntem mai apropiaţi unii de alţii ? 
-         ne-am vizitat mai mult? 
-         ne-au vizitat alţii mai mult? 
3.      Ştim noi oare cine ne sunt fraţii, cum îi cheamă? 
-         În fiecare an noi membri sunt adăugaţi la Biserică. 
-         Am făcut vreun efort să-i cunoaştem mai bine? Să le reţinem numele? 
 
C.     RELAŢIA NOASTRĂ CU CEI DIN LUME S-A SCHIMBAT? 
1.      Ca popor al lui Dumnezeu, avem o mare responsabilitate faţă de cei 
nemântuiţi, din lume: 
Matei 5:13-14 ’’ Voi Sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, 
prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic 
decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. Voi Sunteţi lumina 
lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.’’ 
-         Să avem o influenţă mai bună, pozitivă: VOI SUNTEŢI SAREA PĂMÂNTULUI! 
-         Să arătăm o cale mai bună: VOI SUNTEŢI LUMINA LUMII! 
2.      Am progresat noi în anul acesta prin a le face cunoscut oamenilor pe Domnul 
Isus? 
-         Astfel a strălucit mai tare lumina noastră, pentru ca Evanghelia lui Hristos să 
fie propovăduită? 
3.      Sau poate suntem şi noi ca cei mai mulţi dintre “vecini”: 
-         Trăind alături, dar necunoscându-ne unii pe alţii? 
-         Uitând ce înseamnă renumita “ospitalitate a românilor”?  
  Cum stăm cu primirea de oaspeţi? 
 Întrebarea pe care vreau să ne-o punem este: Încă un an a trecut. Am folosit noi 
timpul care ne-a fost dăruit într-un mod eficient pentru Dumnezeu sau l-am irosit 
pentru noi înşine.  
Să spunem şi noi împreună cu ap. Pavel: 
Filipeni 3:13-14  ’’Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: 
uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.’’ 
  
Cu aceste cuvinte în inimă, să facem o nouă promisiune: 
  
 



II.                PENTRU ANUL CARE VINE 
A.     Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. 
Încercând să citim şi să împlinim Biblia în fiecare zi. 
-         Citeşte Biblia într-un an 
Evrei 4:12  ’’Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât 
orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, 
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.’’ 
 
-Fiind vegheatori şi stăruind în rugăciune. 
Coloseni 4:2  Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 
1 Tesaloniceni 5:17-18  ’’Rugaţi-vă neîncetat. Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru 
toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la 
voi.’’ 
- Să fim un popor mulţumitor: Probabil că obiceiul lui Daniel de a se ruga de trei 
ori pe zi ar putea deveni şi un obicei al nostru – Daniel 6:10 
 
B.     Să ne apropiem mai mult de fraţi şi surori. 
Să încercăm să ne cunoaştem pe nume. 
3 Ioan 1:14   Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate 
prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. 
Invitând în familia noastră o altă familie pentru a lua masa împreună: 
- nu trebuie să fie un ospăţ regesc 
Vizitând o familie sau persoană nouă la fiecare lună. 
-         Este drept că nu e bine să calci des în casa fratelui tău pentru a nu se plictisi 
de tine 
1 Petru 4:9  Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. 
-         Poţi să programezi din timp o vizită. 
 
C.     Să ne apropiem mai mult de necredincioşi. 
De multe ori nu putem organiza evanghelizări pentru că cei din biserică: 
-         Nu au prieteni printre necredincioşi (o înţelegere greşită a versetului 2 
Corinteni 6:17-18 De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice 
Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi 
Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.” 
-         Nu trăiesc o viaţă de credinţă practică 
-         Nu sunt sare şi lumină în întunericul lumii acesteia 
-         S-au compromis prin imitarea stilului de viaţă lumesc 



-         Nu şi-au înnoit mintea, ci s-au conformat sistemului de valori pământesc. 
  
  
                                CONCLUZIE 
Timpul este un dar mare primit de la Dumnezeu 
a)      Timpul este ca un abur – Iacov 4:13-14 
b)      Trebuie răscumpărat bine – Efeseni 5:15-16 
 
Dacă nu eşti încă un copil al lui Dumnezeu, începe să foloseşti bine vremea: 
2 Corinteni 6:1-2  Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi 
aşa ca să nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La vremea 
potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea 
potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 
 


