LOCUL MEU FERICIT
„Apoi am văzut un cer nou şi un
pământ nou; pentru că cerul dintâi şi
pământul dintâi pieriseră, şi marea nu
mai era.” (Apocalipsa 21:1)
În decursul vieții noastre, fiecare dintre
noi acumulăm un album de amintiri.
Reținem chipuri, detalii, alteori un miros
ce ne poartă spre o lume care doar în
copilăria noastră exista... o lume înțeleasă unic și de toate sufletele diferit. Se
știe faptul că, orice ochi uman percepe
până și culorile diferit, astfel, albastrul
pal sau roșul intens pe care îl văd eu, o
altă persoană îl va vedea într-un alt fel,
uneori cu o marjă de eroare mare sau
mai mică.
Astfel, fiecare avem un loc unic, al nostru în care ne întoarcem mental cu nostalgie și legat de care folosim expresia
"în acele vremuri, eram cu adevărat fericit". Locul meu, era multă vreme o
băncuță făcută dintr-un trunchi de copac, așezată la umbra celor 2 copaci
paraleli din curtea Colegiului de Arte,
loc în care vara, când era o grădină
pustie, priveai în liniște doar câte un
continuare din pagina 2

re aduse cu sinceritate înaintea Domnului se dovedesc a fi complet nejustificate.
Am încercat atunci să rezum sfatul la
un singur cuvânt, sau virtute pe care puteam să o cultiv. Am descoperit însă că,
sfatul se concentra asupra Acelui care
era împlinirea sufletului meu şi viza
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fluturaș alb care se juca în iarbă însorită.
Dar acel loc, e un loc de pe pământ,
special poate doar pentru mine...dar
când îngrijorările vieții au venit și au dat
târcoale pe lângă locul meu însorit,
parcă acest loc și-a pierdut din farmec și
efect... nici călătoria mea în imaginație
nu a avut vreun ajutor. Astfel răspunsul
întrebărilor care se nasc este faptul locul
perfect al copiiilor Lui, se află aici pe
pământ oriunde, dacă stăm sub o anumită umbră, umbra aripilor sale. La umbra aripilor sale, nu e necesar să ne
imaginăm și nici să "călătorim" ca să
ajungem la ea, ci odată ce am fost salvați
și am primit numele de "copii de Dumnezeu" am primit ocrotirea, ajutorul,
adăpostul și... fluturi... căci avem un Tată care nu va lăsa soarele să ne bată ziua,
nici luna noaptea. Locul nostru fără lacrimi, se află acasă cu Tatăl... loc în care
ne vom revedea cu Creatorul nostru,
curând... foarte curând! (Apocalipsa
21:4)
Anda Mețac
creşterea în asemănare cu El. Se concentra asupra roadei Duhului in viaţa mea,
cu toate faţetele ei - o viaţă trăită în perspectiva scopului suprem pentru care am
fost creaţi şi răscumpăraţi.
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu cu privire la voi!” (1 Tesaloniceni 5:18)
Amalia Bodea

Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare. Cununie
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare. Programul seniorilor

„Căci Domnul dă înţelepciune; din
gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”
(Proverbe 2:6)
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„La Domnul este scăparea:
binecuvântarea Ta să fie peste
poporul Tău.”
(Psalmi 3:8)

DEOSEBIREA
LUCRURILOR
ALESE

„Şi mă rog… ca să deosebiţi lucrurile
alese…”
(Filipeni 1:9-10)
Cel mai important lucru din viaţa unui
om este întâlnirea cu Cristos şi căpătarea
statutului de persoană înnoită prin harul
lui Dumnezeu.

Evident, din momentul acela, natura omului este schimbată şi implicit gândurile, aspiraţiile, faptele şi acţiunile sale
vor purta pecetea distinctivă a noii naturi cu care a fost înzestrat.
Cu toate că o asemenea trăire este posibilă, în realitate lucrurile nu stau întotdeauna aşa. Prin absenţa vegherii, din
cauza lipsei de discernământ spiritual,
atraşi de lucrurile mărunte ale lumii sau
mânaţi de vechea fire, uităm de prea
multe ori să ne concentrăm toată atenţia
spre lucrurile alese, care sunt pe placul
Domnului şi sunt menite să contribuie la
maturizarea şi dezvoltarea spirituală a
fiecărui credincios.
Apostolul Pavel a cunoscut cât de periculoase sunt consecinţele acestei capcane, de aceea se ruga pentru filipeni ca
aceştia să poată deosebi lucrurile alese
şi să fie preocupaţi de urmărirea lor.
Desigur, nici un copil al lui Dumnezeu
nu ar trebui să lase numai pe seama altora rugăciunea şi dorinţa de a fi ajutat
să deosebească lucrurile Continuare pag. 2
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Obișnuiam să cred că felul în care mă
raportam la lucruri atunci când eram copil, iar mai apoi adolescent, va trece odată cu vârsta. Cunoașteți probabil entuziasmul exuberant al unui copil când
primește jucăria mult visată, şi cât de repede îşi îndreaptă atenţia mai apoi la o
altă nouă jucărie la care să viseze. Ei bine, adult fiind, ilustrația rămâne aproximativ aceeași, doar ca totul se petrece la
un alt nivel - mereu se găsește un lucru
sau o circumstanța ideală pe care să o
aștepți. Iar odată împlinită dorința, pe
nesimțite se ivește la fel de repede o altă
așteptare.
Cu câțiva ani în urmă, o persoană dragă
mie, mi-a dat un sfat înțelept care şi astăzi are ecou în inima mea. Mi-a spus
atunci că indiferent de starea în care
sunt, în momente de așteptare - în mod
deosebit de-a lungul celor care nu ştiu
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Este obligaţia sfântă a fiecărui credincios să îşi cerceteze viaţa, întrebându-se zilnic dacă este evident că
el ştie deosebi lucrurile alese şi dacă
trăieşte condus de acestea.
Când vom ajunge în cer, statura spirituală a fiecăruia va fi determinată de
felul în care l-am lăsat pe Dumnezeu să
ne desăvârşească şi de cât de preocupaţi
am fost în deosebirea lucrurilor alese.
Să ne rugăm atât pentru noi cât şi pentru alţii să dobândim şi să păstrăm capacitatea de a deosebi lucrurile alese,
astfel încât viaţa să ne fie definită de
acestea, iar când vom ajunge în faţa lui
Dumnezeu să ne confirmăm statutul de
oameni aleşi, care au trăit urmărind lucrurile alese, care au modelat în ei caracterul Domnului.

Continuare din pag.1

alese. Cine pierde din vedere acest obiectiv major, va ajunge să semene cu lucrurile pipernicite pe care le caută şi
care îi definesc trăirea.
Cu ajutorul Duhului Sfânt noi putem
discerne şi descoperi cu uşurinţă care
sunt lucrurile după care umblăm. Deosebirea lucrurilor alese de cele mărunte
şi neînsemnate este asemănătoare cu deosebirea aurului de ţărână.
Lucrurile alese sunt compatibile cu voia şi caracterul lui Dumnezeu, sunt menite să ne apropie mai mult de asemănarea cu chipul Domnului, au consistenţă, valoare şi o natură netrecătoare,
care rezistă în faţa testului eternităţii.
Lucrurile alese sunt faptele pregătite
de Dumnezeu în care trebuie să umblăm, sunt valorile care trebuie urmărite
şi acţiunile de fiecare zi care definesc
viaţa celor destinaţi pentru gloria cerului.

pastor Daniel Chereji

când şi dacă îşi vor găsi finalitate - să nu
las amărăciunea să îmi copleşească sufletul. Mai mult de atât, să fac o prioritate în a căuta Faţa Domnului şi a creşte
în maturitate, înțelegere si pricepere în
circumstanţa în care mă aflu.
Sfatul acesta a născut în mintea mea
şi alte implicații la care am continuat să
reflect şi să le aplic în viaţa mea. Una
din ele era de a nu-mi agăţa starea de
mulțumire si împlinire în lucruri sau circumstanțe viitoare. Ne facem nenumărate
planuri şi privim cu îndârjire doar spre
neajunsuri, cu speranţa că odată împlinite
ne vor aduce bucuria, dar cultivând nemulţumire şi nelinişte.
O altă implicație era în a căuta mereu
să veghez cu vigilenţă asupra gândurilor
și acțiunilor mele. În inima noastră se
înfiripă adeseori nevoi şi aspiraţii care cacontinuare în pagina 4

MEDITAȚIE
„Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi!
Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui,
că una nu lipseşte.
Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel
Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.” (Isaia 40:26,28)
Cât de încântătoare este o noapte senină când, privind cerul, vezi puzderia de
stele… Și parcă ți se taie respirația observând în bezna nopții, atâta lumină!
Ooo, amintește-ți câtă emoție și încântare ai simțit când priveai cum discul roșu de foc, al soarelui, se scufunda în apa
liniștită a Mării… și urmăreai fiecare
rază și fiecare reflexie, până când, Soarele nu se mai vedea… a apus…
Vara, parcă suntem mai sensibili…
stăm mai mult ,,pe-afară” și parcă observăm mai mult din minunata natură care
ne-nconjoară…
Ca și copii ai Lui Dumnezeu nu putem
să nu înălțăm un gând de laudă și mulțumire spre Creatorul acestor frumuseți,
care parcă fac să ni se umple inima de
bucurii… și de cântece de laudă la adresa Lui: a ,,Dumnezeului cel veșnic”, care ,,a făcut marginile pământului”…
,,Suntem din neamul Lui…” (Faptele
apostolilor 17:28) așa cum spun poeții… și în El avem ființa, viața, mișcarea… și pentru că în fiecare zi vrem să-L
cunoaștem tot mai mult, umpluți de sensibilitate ce vine tot de la El, ne dăm seama că Dumnezeu nu este ,,asemenea
aurului sau argintului sau pietrei cioplite
cu meșteșugirea și iscusința omului” ci,
,,Dumnezeul nostru este un foc mistuitor” (Evrei 12:29) și e gelos (Deutero-

nomul 4:24)… și glasul Lui e măreț (Isaia 30:30) El este pretutindeni, în nemărginita zare și în același timp, este în
inimile copiilor Lui…
El, e neobosit și e atotputernic și El
,,dă tărie celui obosit, și mărește puterea celui ce cade în leșin” și are El,
binecuvântări speciale pentru cei ce sunt
ai Lui: ,,cei ce se încred în Domnul își
înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii,
aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc” (Isaia 40:31)
Pentru vara aceasta, doresc să avem
din plin binecuvântările speciale ale minunatului nostru Domn… să fim sensibili la toate formele de frumusețe ce ni
le-a dăruit Creatorul… să adunăm în inimi multă căldură, să aprofundăm și să
înțelegem Cuvântul și să ne fim, unii altora, mângâiere și ajutor.
,,Îmi fac din petale arcuș peste vreme
Și-ascult despre Tine salcâmii vorbind,
Își leapădă mirul o stea și o prind
Pe struna ce cântă și geme.
Am pace pe umeri și versuri în poale
Și-mi spun despre Tine toți munții vuind;
Cu ochii spre munte, urecea-mi întind
La cântul ce vine din vale.
Aud despre Tine în focuri de arme,
În lerui de gloanțe, în aspru colind;
Cad capete mute la porți de cazarme,
Spre cerul de-Acasa zâmbind.
O trâmbiță sună! Iubirea nu doarme:
Golgota se-nalță primind.”
(Aud despre tine - Viorica Mariniuc)
Camelia Sabău
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