EL LUCREAZĂ!
„Încredințează-ți lucrările în mâna
Domnului și îți vor izbuti planurile”
(Proverbe 16:3)
În fiecare zi, Dumnezeu lucrează în
viața noastră, fără ca noi să pricepem cum
face acest lucru. Poate că nu toate rugăciunile ne sunt îndeplinite la momentul la
care dorim, dar știm cu siguranță că ele
sunt ascultate și credem că Dumnezeu ne
va răspunde după voia Lui.
În unele momente mai dificile din viață,
unii oameni se îndoiesc de prezența lui
Dumnezeu. Dar noi, copiii Lui, știm că
Dumnezeu este lângă noi și răspunde rugăciunilor la timpul hotărât de El. Timpul
„Parcă zilele trec din ce în ce mai repede. Nu ne mai ajunge timpul. Încercăm
să ne împărțim în tot mai multe locuri și
să rezolvăm cât mai multe lucruri într-o
zi. Din cauza agitației, nu mai avem timp
de lucrurile care contează cu adevărat.
Nu ne punem timp deoparte pentru
familie, pentru prieteni, dar și mai important, nu ne axăm pe ce urmează după
această viață. Nu ne ocupăm de viața
noastră spirituală. Ne gândim că avem
timp de asta mai târziu. Dar cunoști
cumva ziua în care viața ta va ajunge la
final?
E important să ne preocupm de școală,
loc de muncă și alte domenii care ne ajută
să ducem o viață bună aici, pe Pământ. E
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lui Dumnezeu este perfect. Acesta nu este
niciodată prea târziu și niciodată prea devreme. Totul se întâmplă la momentul potrivit în viața noastră. Noi nu înțelegem de
fiecare dată ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi, dar trebuie să avem credința că totul este în mâna Lui și că absolut toate lucrurile sunt controlate de El.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile din viața mea și sunt convinsă că
acestea lucrează spre binele meu făcând
parte din planul Lui măreț pregătit pentru
mine.
Amalia Matei
bine să ne bucurăm de lucrurile simple și
mărunte care înseamnă mult.. E normal să
avem preocupări de acest gen. Dar trebuie
sa realizăm că toate sunt trecătoare, toate
își vor pierde valoarea și să începem să investim în ceea ce va urma după viața de
aici. E esențial să avem o relație personală
cu Isus! Să trăim o viată de adevărați
creștini care Îl urmează pe El. Gândiți-vă
că în orice moment, viața se poate termina. Cu noi nu o să ducem decât alegerea făcută în ceea ce privește locul în
care ne vom petrece veșnicia. Ești pregătit
să te întâlnești cu Isus?
Anonim, Sursa: Internet
COPERTĂ LITERARĂ (5;9):
Pavel, Corinteni
Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri orele 18:00-20:00 şi Sâmbătă: orele
9:00-15:00
Cursuri biblice cu Slavic Gospel Association
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
„„Te iubesc din inimă, Doamne, tăria
mea!” (Psalmi 18:1)
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„Cercetaţi toate lucrurile şi
păstraţi ce este bun.”
(1 Tesaloniceni 5:21)

INTERESELE
ÎMPĂRĂŢIEI
„Aşadar, să urmărim lucrurile care
duc la pacea şi zidirea noastră.” (Romani 14:19)
Comunităţile de oameni care ajung la
divergenţe şi dezbinare nu fac altceva
decât să culeagă ceea ce au semănat pe
parcursul timpului.
Atunci când urmărim lucruri mărunte
şi lipsite de semnificaţie, când ne încăpăţânăm să susţinem cu înverşunare

propriul punct de vedere fără a ţine cont
de ce spun ceilalţi şi când ne legăm de
tot felul de aspecte care nu sunt importante pentru credinţă, riscăm să transformăm comunitatea din care facem
parte într-un avanpost al răului.
Oamenii transformaţi de Cristos au capacitatea să priceapă care sunt valorile
Împărăţiei din care fac parte şi vor face
tot ceea ce este posibil ca să urmărească
şi să promoveze acele valori în sânul
comunităţii de care aparţin.
Este absurd să practici anumite lucruri
şi să urmăreşti implementarea unor idei
care nu ţin de esenţa Împărăţiei lui
Dumnezeu, dar duc la fragmentare şi divizare şi totuşi să nu renunţi la susţinerea lor în ciuda rezultatelor negative.
Continuare pag. 2

toţi că umblarea după lucrurile de sus
aduce pace şi zidire sufletească atât în
viaţa personală cât şi în viaţa comunităţii.
Câtă armonie şi har poate experimenta comunitatea sfântă în care toţi
cei ce o compun gândesc, vorbesc, acţionează şi relaţionează exclusiv în direcţia urmăririi lucrurilor care duc la
pace şi zidire duhovnicească.

` „Câteodată, omul ca să își trăiască
viața la o anumită limită <maximă> , el
trebuie să fie acolo la momentul
potrivit”- Anonim
Personal, consider că nu prin simplul
fapt că ne aflăm într-un loc la un moment dat e „la întâmplare” sau „întâmplarea” face ca noi să luăm parte la un
anumit eveniment. Cred ca nimic nu e la
întâmplare. Tot ceea ce ni se pare nouă
acum lipsit de sens sau îndoielnic este
pus la punct în cel mai mic detaliu de
Cel mai măreț, Cel atotputernic. El a
conceput planul perfect pentru fiecare
din noi, după posibilitați și aptitudini; și
ne presară constant viața cu binecu-

vântări, dar și încercări , care ne testează
credința, unele care chiar ne pot arăta de
ce suntem în stare în momentele grele și
care ne sunt limitele. Cred că cel mai
minunat gând e acela că suntem creați
de Cel căruia ne putem încredința viața.
De aceea mă încred în El și sunt convinsă că planul Lui pentru viața mea e
cel mai potrivit plan, pe care doresc,
prin voia Lui, să mă ajute să îl urmez.
„Domnul este tăria mea și scutul meu;
în El mi se încrede inima și sunt ajutat.” Psalmi 28:7
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Ideile pe care le susţinem, lucrurile pe
care le promovăm, planurile pe care le
urmărim dovedesc de fapt cine suntem
cu adevărat şi ce se ascunde în inima
noastră.
Deoarece natura Împărăţiei din care
facem parte depăşeşte sfera lucrurilor
trecătoare, fiind ancorată în veşnicie,
suntem îndemnaţi să căutăm şi să urmărim lucrurile care au o dimensiune eternă. Când înţelegem importanţa unei asemenea perspective, va fi limpede pentru
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Beatrice Bereczki

LAUDĂ PENTRU DUMNEZEU!
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul
nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi
prin voia Ta stau şi au fost făcute."
(Apocalipsa 4:11)
Lauda este cel mai frumos lucru pe care putem noi ca oameni să facem la adresa lui Dumnezeu. Practic, acest lucru
l-a avut Dumnezeu în vedere când l-a
creat pe om. Adam şi Eva, înainte de
căderea în păcat, aduceau laudă prin ascultarea de cuvintele Domnului în fiecare acţiune a lor. Din momentul căderii,
omul şi-a pierdut orice intenţie de a avea
o atitudine de laudă faţă de Domnul.
Cum mai putem noi să aducem laudă
dacă am anulat acest simţ implantat de
Dumnezeu? Tot la Dumnezeu este răspunsul... Dumnezeu nu a vrut ca omul
să nu aducă laudă şi astfel să piară deoarece ar fi prea egoist să se mai raporteze
la Dumnezeu, ci a adus prin Domnul
Isus Cristos cel mai mare motiv de laudă. Despre mântuire nu poate altă făptură din Univers să aducă laudă decât
omul. Îngerii aduc laudele lor înaintea
lui Dumnezeu, dar despre mântuire nu
poate altcineva decât omul. Este de datoria noastră să aducem această laudă
Domnului, căci dacă nu noi vom aduce,
atunci cine o va face? Acest lucru este
Relațiile dintre tineri sunt un subiect
foarte important de discutat, mai ales în
ziua de azi când principiile sănătoase
sunt din ce în ce mai rare, de aceea trebuie tratate cu maximă seriozitate.
O condiție care apare când cei doi se
plac sau încep să discute, este să fie copii Domnului. Trebuie să aibe o gândire
matură, să fie constienți în ce intră și să
nu considere aceea relație doar o joacă.
Cel mai important lucru într-o relație
este ca cei doi să caute Cuvântul Domnului și să se lase călăuziți de El, ca îm-

unic. Numai noi, copii Săi, avem acest
statut.
Dumnezeu merită lauda noastră deoarece este Cel Atotputernic, Dumnezeul
infinit, care se uită cu îndurare către noi şi
nu ne face după greşelile noastre. Este Începutul şi Sfârşitul, Cel ce era, Cel
ce este şi Cel ce va fi. Nimeni şi nimic
nu se compară cu El. Laudă şi cinste numai Lui!
Acum mă uit la bucuriile pe care Domnul le-a făcut în viaţa mea în ultima perioadă. La fiecare obstacol am ştiut că
El mă are în vederea Sa şi sunt sigur că
mă va purta în continuare. Nu se poate
ca să nu mă opresc asupra acestor fapte
fără să nu aduc o laudă sinceră deoarece
promisiunile Sale se împlinesc faţă de
copii Săi. Dacă aş alege acum încă un
motiv de laudă, acela ar fi pentru dumneavoastră, frate şi soră. Este atât de frumos că am parte de astfel de oameni cu
care pot să mă închin Dumnezeului nostru. Domnul să binecuvinteze biserica
Biruinţa şi Domnul să-şi aibe plăcerea în mijlocul ei!
A Celui ce şade pe scaunul de domnie
şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava
şi stăpânirea în vecii vecilor! Amin!
Paul Pop

preună să se dedice Domnului.
Nicoleta Zah
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