ÎNCREDEREA ÎN DOMNUL
Este un har minunat să avem Cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre şi
să ne hrănim cu el în fiecare zi.
În Cuvântul lui Dumnezeu găsim
reţeta pentru o viaţă plină de pace şi
lipsită de îngrijorări. Dar de multe ori,
cel rău în-cearcă să ne distragă atenţia
cu alte lucruri şi gânduri ca să nu citim
Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, încet,
încet, încrederea noastră în Dumnezeu
se micşorează, ne cuprind sentimentele
de îngrijorare şi tulburarea ne inundă
fiinţa.
Este uşor să fim încrezători în Domnul când lucrurile ne merg bine dar deseori El ne pune încrederea la încercare îngăduind să trecem prin situaţii
limită. Este uşor să fim încrezători în
Domnul când simţim lucrul acesta, dar
ce ne facem atunci când sentimentele
noastre sunt exact contrare Cuvântului
Său, când parcă totul în jurul nostru se

năruieşte, când lucrurile ne ies exact pe
dos faţă de cum ni le-am planificat.
În astfel de momente putem ori să ne
bazăm pe sentimentele noastre şi să
fim falimentari sau mai degrabă să ne
încredem pe deplin în El şi în Cuvântul
Său care spune: „Nicidecum n-am să
te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”“(Evrei13:5);
„Încredinţea-ză-ţi soarta în mâna
Domnului, încrede-te în El, şi El va
lucra,“ (Psalmi 37:5).
Când alegi să te încrezi în sentimentele tale te cuprinde îngrijorarea,
nu dormi nopţile şi eşti tulburat, dar
când alegi să te încrezi în Dumnezeu,
El îţi promite că: „ pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere,
vă va păzi inimile şi gândurile în
Hristos Isus.“ (Filipeni 4:7).
Decizia îţi aparţine.
Tabita Morar
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Studiu cu familiile tinere
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 18.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Cateheză
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Încrederea în Domnul

ZIDIND ALĂTURI
DE ALŢII
Proiectele măreţe se realizează întotdeauna atunci când sunt susţinute de oameni care îşi unesc eforturile şi lucrează
împreună pentru finalizarea lor.
Cu atât mai mult are sorţi de izbândă
Biserica lui Cristos, care nu este proiectul omului ci ideea lui Dumnezeu.
Este nevoie însă, ca toţi cei care
formează trupul lui Cristos dintr-un anumit loc, să îşi unească eforturile şi resursele, lucrând împreună pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu.
Înaintea noastră stă exemplul admirabil al celor din vremea lui Neemia, ca-

re sub conducerea sa, au reclădit zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Succesul reconstrucţiei zidurilor s-a datorat
faptului că nimeni nu s-a dat înapoi de
la lucru, ci, de la cel mai mare până la
cel mai mic, s-au implicat cu toată puterea în reconstrucţie.
„Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit
poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel. Alături de
Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon;
alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui
Imri.“ (Neemia 3:1-2)…„Alături de ei
a lucrat la dregerea zidului Meremot,
fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de
ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia,
fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana;“ (Neemia
3:4)… „Alături de ei a lucrat, în faţa
casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi
alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui
Haşabnia.“ (Neemia 3:10)…
„Alături de ei a lucrat,
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Domnul Isus Cristos, va şti că este
for-mată în exclusivitate de slujitori,
iar cel care face cu adevărat să
crească şi să se înmulţească rodul,
este Dumnezeu însuşi.
„Cine este Pavel? Şi cine este
Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare
după puterea dată lui de Domnul. Eu
am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu
a făcut să crească: aşa că nici cel ce
sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic;
ci Dumnezeu, care face să crească.“
(1 Corinteni 3:5-7)
Astfel de oameni, vor şti să lucreze
în smerenie şi stăruinţă, alături unii de
alţii, pe deplin convinşi că doar în acest
fel pot construi cu eficienţă şi izbândă,
proiectele măreţe la care Dumnezeu
i-a chemat să-i fie părtaşi.
pastor Daniel Chereji
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cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş,
mai marele peste jumătate din ţinutul
Ierusalimului.“ (Neemia 3:12).
Niciunul mai presus decât ceilalţi,
niciunul mai prejos, ci toţi, în aceeaşi
măreaţă lucrare, fiecare alături de fraţii
lui de credinţă, lucrând cu pasiune pentru promovarea intereselor Împărăţiei
lui Dumnezeu, aceasta este imaginea
perfectă care asigură succesul oricărei
acţiuni iniţiate de biserică, în interesul
lui Dumnezeu şi pentru onoarea numelui Său.
Dezbinarea, spiritul de partidă, eşecul şi ruina, apar atunci când oamenii
nu sunt în stare să lucreze unul alături
de celălalt, lăsând ca ambiţiile deşarte,
egoismul, mândria sau dorinţa de putere să le întunece mintea.
O comunitate călăuzită de Duhul lui
Dumnezeu şi peste care este stăpân

ÎN MÂINILE DOMNULUI
„Am necurmat pe Domnul înaintea
ochilor mei: când este El la dreapta
mea, nu mă clatin.“ Psalmi 16:8
Aşadar, inima mea, fii liniştită şi încrezătoare. În nicio împrejurare, Domnul nu ne va părăsi, orice ar veni El va
fi cu noi.
Când trecem prin suferinţă ne dăm
seama că puterea noastră pe care ne
bizuim este limitată. Dumnezeu dă o
putere neaşteptată pentru încercările
mari. Simţământul slăbiciunii noastre ne
poate clătina, dar făgăduinţa lui Dumnezeu ne redă viaţa.
Este cu neputinţă să se spună câtă putere poate să pună Dumnezeu într-un om.
Când această putere ne umple,
slăbiciunea omenească nu mai este o
piedică.„Domnul este păzitorul tău,
Domnul este umbra ta pe mâna ta cea
dreaptă.“ (Psalmi 121:5)
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Mâna lui Dumnezeu este un punct de
sprijin solid şi sigur. Nu este numai ajutorul mâinii care ţine cerul şi pământul,
ci acela al mâinii Sale drepte, întrunind
puterea şi îndemânarea, care ne este garantată. Şi nu numai mâna Sa dreaptă ne
sprijină, ci dreapta Sa neprihănită, aceea care apără sfinţenia şi aduce la îndeplinire hotărârile Sale dumnezeieşti.
Această mână o va întinde El pentru a
apăra pe credincioşii Săi. Să avem curaj
şi încredere că nu vom cădea. Să ne sprijinim neîncetat pe braţul care susţine
toate lucrurile.
Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem
siguri că ne va fi dată toată puterea de
care avem nevoie, căci nimic nu este
mai presus de puterea Sa. Dacă Dumnezeu este cu noi suntem în deplină
siguranţă.
Claudia Podină

mici cutremure, MARI REALIZĂRI
A trebuit să trăiesc ceva ani din viaţă
şi să capăt ceva mai multă experienţă
decât credeam, ca să înţeleg mai profund dragostea lui Dumnezeu faţă de
mine, cât de minunat mă poartă pe
braţul Lui, de multe ori fără ca eu să fiu
pe deplin conştient de asta.
Am realizat la începutul acestui an,
mai mult ca în anii precedenţi, ce înseamnă prezenţa lui Dumnezeu în viaţa
mea. Am înţeles că micile cutremure
din viaţa mea, cărora eu le dau uneori o
importanţă prea mare şi le acord un
punctaj înspăimântător, sunt de fapt
MARI REALIZĂRI. De ce spun asta?
Pentru că toate aceste mici cutremure
m-au adus mai aproape de Dumnezeu,
m-au făcut să mă rog cu adevărat, m-au
făcut să înţeleg cât de dependent sunt de
El, m-au învăţat că nu pot răzbi de unul
singur prin forţele mele, mi-au arătat cât
de aproape sunt de faliment tocmai
atunci când sunt mai sigur de succes.
Aşa că azi, cu umilinţă şi recunoştinţă,
nu pot decât să spun: „Mulţumesc
Doamne pentru micile cutremure din
viaţa mea, mulţumesc pentru cele care
s-au produs şi m-au adus mai aproape
de Tine, mulţumesc pentru cele care vor
veni şi vor întări credinţa mea.” Biblia
spune aşa de frumos că în toate acestea
El ne face mai mult decât biruitori, de

ce oare nu am priceput mai devreme?
Probabil câteva circuite funcţionează
deficitar.
Acum privesc cu încredere noul an,
Dumnezeul în care mă încred eu e mai
MARE decât toate cutremurele din viaţa mea, e deasupra tuturor, e la cârma
vieţii mele. „Dacă Dumnezeu e pentru
noi, cine va fi împotriva noastră?...
Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela
care ne-a iubit. Căci sunt bine
încredinţat că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în
stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos,
Domnul nostru.”
Romani 8:31b, 37-39.
Dorin Modoc

Rugaţi-vă :
- pentru o închinare
pe placul Domnului
- pentru prezenţa lui
Dumnezeu în mijlocul
adunării
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru bolnavii bisericii noastre
- pentru ca Domnul să vorbească po-

trivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru cei de la cateheză
- pentru ca biserica sa fie lumină în orice vreme
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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