EDITORIAL

Un an împlinit alături de Domnul meu !
Un an împlinit alături de Domnul
meu !
Iată, timpul trece repede, nimeni nu-i
poate sta împotrivă, nimeni nu-l poate
sintetiza sau opri, asemeni gândului
zboară necontenit şi pătrunde infinitul.
Timpul a trecut, a venit un nou an, o
nouă vreme în care pot sta în prezenţa
Dumnezeului divin.
Împreună cu noul an au venit şi noi
dorinţe. În acest an doresc să mă predau
în întregime Lui Isus, să-L slujesc şi să-L
iubesc mult mai mult. Vreau ca gândul
meu, faptele mele, viaţa mea să-L
slăvească pe Mântuitorul sufletului meu,
pe cel care M-a ales, M-a iubit şi M-a răscumpărat cu sânge sfânt, dându-mi viaţa

veşnică. Doresc să-I mulţumesc şi să-L
preamăresc cu toată fiinţa şi cugetul meu.
Cred în Cuvântul Domnului şi ştiu că
El îşi va îndeplini toate promisiunile făcute copiilor Lui de aceea doresc să am o
“purtare sfântă şi evlavioasă” ( 1 Petru
3:11), să am asupra mea o credinţă neclintită, o dragoste nemărginită, o sete după
Evanghelia Lui Hristos şi un duh de rugăciune puternic.
Îl iubesc pe Domnul meu de
aceea mă încredinţez în mâna Lui ocrotitoare şi las ca El să-mi călăuzescă paşii spre
biruinţă, să pot sta curată şi sfântă înaintea Lui când va veni să-şi ia copiii şi să-I
ducă acasă.
Alexandra Ştef

Cred că există în fiecare o anumită
doză de necredincioşie.Există oare vreo
persoană care să fie credincioasă mereu?
În fiecare zi şi în fiecare moment? Nu
cred! Să nu ne grăbim! Ştiu o Persoană
însă care nu-şi pierde credincioşia niciodată!
1. Dumnezeu este credincios în
iertarea oferită. În 1 Ioan 1:9 Biblia
spune:”dacă ne mărturisim păcatele, El
este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

Dumnezeu este credincios, iar dragostea
Lui este necondiţionată.
2. Dumnezeu este credincios în protecţia Lui. Omnipotenţa Lui nu poate fi
contestată. Domnul ne va păzi de orice
rău spune cântarea pe care o cântăm în
bisericile noastre. Biblia spune în 2
Tes.3:3:”Credincios este Domnul:El vă va
întări şi vă va păzi de cel rău.”
3. Dumnezeu este credincios
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“Nu vă îngrijoraţi de nimic...!”

„Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip
minunat; face lucruri mari pe care noi nu
le înţelegem. El zice zăpezii: „Cazi pe
pământ!” Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi
celor mai puternice ploi. Pecetluieşte mâna
tuturor oamenilor, pentru ca toţi să se recunoască de făpturi ale Lui.“ (Iov 37:5-7)
Atunci când omul se mândreşte mai
tare cu realizările şi înţelepciunea sa, Dumnezeu are grijă să-i amintească cine sunt
creaturile şi cine este Creatorul. Capabili de
lucruri măreţe şi impresionante, ajungem
să ne credem zeii propriului destin uitând
că provenim din frământătura şi suflarea
Celui care stăpâneşte peste toate lucrurile.
Când pierdem din vedere măreţia,
puterea şi stăpânirea lui Dumnezeu îndreptându-ne cu obraznică neruşinare spre noi
înşine, Dumnezeu ne face cunoştinţă cu
nemărginita Sa putere manifestată prin
natura care ne înconjoară făcând lucruri
pe care nu le pricepem şi
Continuare pag. 2
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,,Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu
inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile
alese de inima ta şi plăcute ochilor tai; dar
să ştii că pentru toate acestea te va chema
Dumnezeu la judecată" Eclesiastul 11:9
Viaţa este frumoasă şi plăcută dacă ştii
să o trăieşti cu adevărat, iar lucrurile pe
care le-ai realizat în tot acest timp îţi vor
da împlinire şi adevarata fericire doar când
sunt binecuvântate de Domnul.
Atunci când nu eşti întors la Domnul,
nu înţelegi cum ar trebui să-ţi trăieşti viaţa
pentru a fi împlinit, de aceea încerci să-ţi
ocupi golul din suflet prin lucrurile pe
care ţi le oferă lumea, realizând că la sfârşitul vieţii bucuria din suflet tot a rămas
neîmplinită.
Slujind doar singurului Dumnezeu
Adevărat prin viaţa ta, vei fi cu adevărat
fericit.
Adelina Silaghi
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cioase în rezolvarea problemelor cu care
se confruntă.
Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri
întocmai pentru ca oamenii să îşi recunoască falimentul de fiinţe independente precum şi nebunia de a îndrăzni
să credem că ne-am putea descurca fără
ajutorul Său.
Dumnezeu aşteaptă să acceptăm că depindem de El, că suntem creaţia mâinilor
Lui şi că nu noi ci El are controlul asupra
tuturor lucrurilor din acest Univers inclusiv
asupra vieţilor noastre.
În ciuda capacităţilor pe care le avem,
vedem singuri cum mâinile ne sunt
pecetluite în cazul unor împrejurări care ne
depăşesc puterea şi resursele.
Când vom accepta cu umilinţă realitatea
că depindem de Dumnezeu în toate lucrurile, că El ne dă viaţa, că El susţine viaţa,
că El ocroteşte, că El poartă de grijă, că El
mântuieşte şi că destinul nostru veşnic se
află în mâinile Sale, înseamnă că am priceput că noi suntem făpturile Lui iar El este
Creatorul, Stăpânul, Mântuitorul şi Domnul.
pastor Daniel Chereji
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nici nu le putem controla.
Astfel că deşi capabili să zburăm în Cosmos cu aparatură ultrasofisticată, nu avem
nici o putere să ne împotrivim zăpezii care
cade pe pământ la porunca lui Dumnezeu
şi dă peste cap tot mersul vieţii cotidiene cu
care ne-am obişnuit. În acest fel Dumnezeu
se foloseşte de fenomenele naturale ca să-şi
arate puterea şi suveranitatea peste toate lucrurile dar în acelaşi timp vrea să ne
dovedească propria noastră neputinţă în faţa
unor fenomene pe care nu le putem controla. Când porunceşte zăpezii să cadă noi
nu o putem opri, iar când stihiile naturii se
dezlănţuie la porunca Sa nu avem absolut
nici un control asupra acestora.
În astfel de situaţii Dumnezeu vrea să ne
vedem neputinţa şi falimentul de oameni
care ne credem stăpâni pe propria soartă, capabili să ne stăpânim şi să ne conducem singuri destinul.
Într-o clipă, Dumnezeu ne poate
demonstra că lucrurile nu stau deloc aşa şi
că noi depindem de mila şi îndurarea Sa.
Există situaţii în care vedem că mâinile
oamenilor se dovedesc pecetluite şi neputin-

“Nu vă îngrijoraţi de nimic…!”

Ce este îngrijorarea? Îngrijorarea este
neîncredere, iar neîncrederea este păcat. Ca
oameni ne îngrijorăm mereu fara să ne
gândim la faptul că Dumnezeu are toate lucrurile sub control, El este mai presus de oameni şi intervine în rezolvarea problemelor
atunci cand îi cerem.
Am ales să vorbesc despre acest subiect
pentru că în ultimul timp m-am îngrijorat
cu privire la viaţa mea, cu privire la examene şi stiu că acest lucru nu a fost plăcut
Domnului. Nu putem înlatura îngrijorarea până n-o înlocuim cu ceva bun şi
anume rugăciunea. Rugăciunea este cea
mai bună pasilă antistress şi antiîngrijorare. Deşi e gratuită mulţi nu ştiu s-o
folosească. Dumnezeu ne spune prin Cuvântul Său să nu ne îngrijorăm de nimic,
să ne rugam pentru orice lucru şi să nu
uităm să fim mulţumitori pentru răspunsurile Sale. Dacă vom face aşa vom experimenta Pacea Lui care întrece cu mult

posibilităţile minţii omeneşti de a o întelege. Pacea Sa va pastra gandurile şi inimile noastre într-o stare de linişte şi
odihnă. Ca să nu ne mai îngrijorăm trebuie să ne trăim din plin viaţa de credinţă.
Nu foloseşte la nimic să ne îngrijorăm.
Gandurile multe nu fac altceva decât să ne
tulbure şi mai mult, fără să ne aducă vreun
câstig. Ele ne rănesc, dar nu ne şi vindecă.
Avem un Tată care ne cunoaşte în totul şi
care înţelege toate nevoile noastre. El este
nemărginit, veşnic, neschimbat în Fiinţă,
Întelepciune, Putere, Sfinţenia, Bunătatea
şi Adevărul Său. El şi-a jertfit Singurul
Său Fiu pentru ca noi să fim mântuiţi.
Când simţim că duhul îngrijorării vine
peste noi să ne amintim ce a spus Petru:
“Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorarile
voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi
(1 Petru 5:7). Să învăţăm acest lucru şi zilnic să stăruim să-l trăim.
Ema Zaharie
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