Bunătatea Lui îmi asigură şi ziua de mâine
" Da, Dumnezeu este ajutorul meu,
Domnul e sprijinul sufletului meu! "
Psalmul 54:4
Eu cred că Domnul, prin bunătatea
Lui, îmi asigură ziua de azi şi în fiecare zi
sunt încredinţată că face acest lucru. Aşa
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cum ni se spune în Biblie, în Psalmul
54:4, Dumnezeu e ajutorul meu în tot
ceea ce fac şi sunt sigură că El îmi asigură
şi ziua de mâine.
Iulia POP
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Am găsit ţinta! Acum alerg spre ea...
Evrei 12:2 "Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică
la Isus..."
Aşa cum steaua polară este o
ţintă pentru navigatori pentru a ajunge
dintr-o parte a globului în alta, tot aşa
pentru cei ce vor să ajungă în cer ţinta este
Domnul Isus.

Eu, deoarece m-am hotărat să-L urmez
pe Domnul, alerg spre El şi doresc ca tot
mai mulţi oameni să Îl găsească pe Domnul Isus.
Domnul să vă binecuvinteze pe
fiecare în parte!
Paul POP

Sunt copleşită de dragostea-I nemarginita
Faptul că-n fiecare dimineaţă mă pot
bucura de lumina soarelui, mă pot minuna de frumuseţile naturii este o dovadă
a dragostei nemărginite a lui Dumnezeu
faţă de mine. În fiecare zi îl pot lăuda pe
Dumnezeu pentru lucrurile minunate pe
care le-a creat.
În dragostea Lui, Dumnezeu
îmi ascultă toate rugăciunile şi îmi
răspunde la timpul potrivit, după voia Sa.
Ori de câte ori aş greşi în fiecare zi, dacă
vin înaintea Domnului ca să îmi cer
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iertare, El mă iartă de fiecare dată. De
binecuvântările Domnului mă pot bucura
în fiecare zi şi n-am cuvinte să-I
mulţumesc îndeajuns pentru aceasta.
Dovada supremă de dragoste, pe
care mi-a arătat-o Dumnezeu este că şi-a
jertfit Fiul pentru mine, ca să pot beneficia de viaţa veşnică alături de El.
Pentru toate acestea, nu pot decât
să-I mulţumesc pentru că sunt copleşită
de dragostea-I nemărginită.
Amalia MATEI

Anunţuri
- ora 18 - Şedinţă de comitet
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 - Grupele de rugăciune
- Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în
credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. (2
Corinteni 13:5)
Adunarea generală a bisericii presupune şi o dare de seamă cu privire la
responsabilităţile încredinţate. Însă în
mod greşit mulţi dintre noi se pot gândi
că la o astfel de întâlnire îi putem lua la
rost pe cei ce nu şi-au făcut datoria aşa
cum trebuie. Lucrurile ar sta cu totul altfel dacă am înţelege că înainte de a analiza viaţa şi activitatea altora, fiecare
dintre noi ar trebui să privească în cel
mai serios mod spre sine însuşi şi spre
felul în care ne-am îndeplinit responsabilităţile.
Într-o stare de cercetare a Duhului Sfânt
şi deplină sinceritate din partea noastră
am putea înţelege mult mai bine starea
spirituală a bisericii când analiza ei ar începe cu fiecare din noi, întrebându-ne:
Cât de matură din punct de vedere
spiritual ar fi biserica Continuare pag. 2

Dacă toţi ar cânta aşa cum cânt eu,
cum s-ar auzi cântările de laudă la
adresa Domnului?
Cum ar fi părtăşia între fraţi dacă toţi
ar urmări părtăşia aşa cum o urmăresc eu?
Câţi musafiri ne-ar vizita biserica dacă
toţi membri ar invita atâţia musafiri câţi
am invitat eu?
Cât de plăcută i-ar fi biserica noastră
Domnului dacă şi-ar găsi plăcere în toţi
membri bisericii aşa cum îşi găseşte
plăcere în mine şi în faptele mele?
Nu-i aşa că după o asemenea analiză am
putea face un raport care ar ilustra mai
bine starea bisericii din perspectivă personală şi chiar am ajunge să ne bucurăm
că starea multor membri ai bisericii nu
seamănă cu starea noastră pentru că dacă
ar depinde doar de noi, raportul ar fi
dezastruos?
Când privim lucrurile în felul acesta vom
înţelege fiecare că în biserica lui Cristos
lucrurile pot merge mereu mai bine când
copiii Domnului îşi evaluează mai întâi
propria stare asumându-şi pe deplin responsabilitatea.
pastor Daniel Chereji
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noastră dacă toţi membri a fi atât de maturi pe cât sunt eu?
Cât de apreciată ar fi biserica de oamenii
din jur dacă aceştia ar aprecia biserica aşa
cum mă apreciază pe mine?
Cât de pasionaţi de Scriptură ar fi membri bisericii dacă ar avea pasiunea mea
pentru Scriptură?
Cum ar arăta viaţa de rugăciune a bisericii dacă toţi s-ar ruga cât mă rog eu?
Cât de mulţi credincioşi ar fi prezenţi la
închinare dacă ar frecventa serviciile de
închinare la fel de des ca şi mine?
La cât s-ar ridica bugetul bisericii dacă
toţi ar dărui cât dăruiesc eu?
Câţi oameni l-ar cunoaşte pe Cristos prin
biserica noastră dacă membri bisericii şiar mărturisi credinţa la câţi oameni mărturisesc eu?
Dacă toţi ar veni la închinare odată cu
mine, la ce oră s-ar începe serviciul de
închinare?
Dacă pastorul ar fi încurajat de membri
bisericii de câte ori l-am încurajat eu, câte
încurajări ar fi primit?
Dacă membri bisericii s-ar fi oferit să slujească la fel cum m-am oferit eu, câţi slujitori ar avea biserica?

Eu nu mă tem
Într-o lume în care oamenii se tem de accidente, de ziua de mâine şi orice problemă
care ţine de acest trai, eu nu mă tem, pentru
că ştiu că Domnul are grijă de mine. Eu nu
îmi fac griji de accidente, pentru că El îmi
poartă de grijă. Chiar când sunt în suferinţă, ştiu că toate lucrează sper binele
meu. Orice problemă din lumea aceasta
aş avea, sunt sigur că El o rezolvă deoarece
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problemele nu se compară cu măreţia lui
Dumnezeu.
Chiar dacă cel rău este peste tot, ştiu că el
este slab, iar Dumnezeu este atotputernic
şi mă ajută să nu fiu influenţat de el. Iar
înainte să mă culc, nu îmi fac nici o grijă
pentru ziua de mâine, orice s-ar întâmpla,
eu ştiu că El îmi poartă de grijă mereu şi
cunoaşte totul despre mine.
Andrei LUPU

MÂNA LUI MĂ CĂLĂUZEŞTE ÎN FIECARE ZI
Cine nu a fost vreodată ispitit? Indiferent de ce era vorba, a fost o decizie destul
de grea... să alegi binele, să alegi răul? Până
şi Domnul Isus a fost ispitit. Şi eu am avut
multe încercări de genul acesta. De multe
ori am ales binele, de multe ori am ales
răul... şi nu a fost cea mai bună alegere.
De multe ori când alegi binele parcă era
mai plăcut să alegi răul - te distrai, poate
erai văzut cu ochi buni de ceilalţi,etc. Dar
nu trecea mult timp şi printr-o predică,
printr-o situaţie, te simţeai aşa de mic,
parcă îţi venea să fugi şi să te ascunzi ca
un struţ. Nu numai o dată Isus a spus că
este mai bine să îţi pierzi viaţa de dragul
Lui decât să câştigi toată lumea şi să fii
fără El. Nu este ceva uşor pentru nici unul
dintre noi, indiferent de vârstă. Să renunţi
la ceva ce îţi dă impresia cât de tare eşti tu,
ce mare eşti! Cu toate acestea, răsplata pe
care o vom primi în cer merită dăruirea
noastră totală lui Dumnezeu aici pe
pământ. Noi putem face tot ceea ce

doreşte Dumnezeu să facem. Trebuie doar
să vrem. Eu de multe ori când luam o decizie greşită parcă îmi era ruşine de Dumnezeu, simţeam că m-am îndepărtat. Aşa
că luam Biblia şi priveam adânc în Scriptură şi găseam cuvintele din Eclesiastul:
Totul este deşertăciune!
În Biblie avem exemplul cum trebuie
să procedăm când suntem ispiţi. Când
Isus a fost ispitit, El s-a împotrivit diavolului folosindu-se de Cuvântul viu al
Scripturii. Căutând adevărul şi alegând săL urmezi pe Dumnezeu, nu faci altceava
decât să-i limitezi puterile diavolului
asupra ta. În loc să ne războim cu el, să
lăsăm totul în grija lui Dumnezeu care îl
va judeca după dreptate. Sfârşitul lui
Satan este hotărât. De aceea el caută să
provoace cât mai mult rău înainte de a fi
aruncat în iazul cu foc şi pucioasă. Eu mă
simt călăuzită de mâna Lui în fiecare zi, la
fiecare pas, la fiecare decizie. Tu?
Anda MEŢAC

"Pentru că sunt săpat în palmele Sale,
privesc cu încredere spre ziua de mâine."
Matei 6: 34 - “Nu vă îngrijoraţi dar de
ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei."
De atâtea ori privim la ziua de
mâine cu îngrijorare şi ne stăpâneşte sentimentul nesiguranţei. Nu este bine dacă
ne gândim la ea cu frică şi cu temere. Trebuie să privim cu încredere spre ziua de
mâine deoarece şi Dumnezeu ne
porunceşte asta în Iosua 1:9 "Nu ţi-am
dat eu oare porunca aceasta: Întăreşte-te
şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi
nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul
tău este cu tine în tot ce vei face."
Trebuie să privim la ziua de
mâine bazaţi pe cuvântul Domnului.
Dacă ne încredem în Domnul, vom avea

putere să depăşim situaţiile neplăcute care
apar în viaţa noastră. Vom fi binecuvântaţi
dacă ne vom încrede în El. Cel mai
înţelept lucru pe care îl putem face este să
ne încredem în Dumnezeu, astfel vom
avea putere să facem voia Lui, viaţa noastră va fi împlinită şi vom ajunge să
cunoaştem bucuria şi pacea care vin de la
El şi care alungă toată frica şi ne inspiră la
o dedicare şi încredere care nu vor fi distruse niciodată.
Pentru că sunt săpat în palmele
Sale, mă încred in Domnul, mă bucur,
sunt vesel totdeauna căci mă simt ocrotit
şi binecuvântat de El.
Raul BURUIAN

3

