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a încăpățânării noastre, a nepocăinței
noastre, a necredincioșiei noastre.
Ajută-ne ca, în anul în care vom intra,
zilele din viața ce ne-a mai rămas de
trăit pe acest pământ să fie clădite, mai
presus de orice și mai întâi de toate, pe
o relație sănătoasă cu Tine, cu Cuvântul
Tău; părtășia cu Tine în rugăciune și
viața trăită în sfințenie să ne fie desfătarea, ținta și scopul trăirii noastre.
Cei pe care ni i-ai dăruit să ne fie fami-

lie, să ne fie dragi ca lumina ochilor,
știind că Îți vom da socoteală de felul în
care i-am iubit și ne-am purtat cu ei. Pe
cei ce sunt parte din Biserica Ta, pe frații de credință să-i iubim, să-i respectăm, să-i sprijinim, să-i ridicăm și să-i
privim ca pe răscumpărații Tăi, câștigați pe crucea Golgotei, prin sângele
scump al rănilor Tale. Amin!
Claudiu Lupu

Anul 2017 a fost un an care a trecut
foarte repede și totuși a fost un an atât
de binecuvântat din toate punctele de
vedere și mulțumesc Domnului pentru
aceasta pentru că toate darurile bune vin
de la El! Nu meritam un an atât de frumos dar slavă Lui pentru dragostea revărsată asupra mea! Îi mulțumesc Lui
pentru căile neașteptate dar perfecte prin
care a lucrat în viața și familia mea și în
acest an!
De asemenea, sunt mulțumitoare pentru toate lecțiile învățate, pentru prezența Lui în inima mea și pentru că în orice
circumstanțe a fost acolo! Mă închin
înaintea Lui și Îi dau slavă pentru acest
an minunat!

Pentru anul 2018 îmi doresc să încredințez totul în mâna Sa. Mă așteaptă un
an plin, dar mă rog ca El să așeze toate
lucrurile și izbânda să vină de la El. Îmi
doresc ca toată încrederea mea să fie
pusă în El și să Îl las să mă umple de
dragostea Lui pentru a putea fi după
voia Lui în toate.
„Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine!”
(Psalmi 33:21-22)
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Domnul să se îndure și în noul an de
noi toți! „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalmi 90:12)
Dan Matei

narea și mai mult mărturisirea și altora
a belșugului de binecuvântare ce mi L-a
dat Dumnezeu, mie și familiei mele, în
decursul anilor.
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„Ferice de poporul al cărui
Dumnezeu este Domnul! Ferice de
poporul pe care Şi-l alege
El de moştenire!”
(Psalmul 33:12)

Roxana Tentiș

Luni ora 10.00 Serviciu de închinare de
Anul Nou
Luni - Sâmbătă: orele 18-19 Săptămâna
Naţională de Rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu divin. Cina
Domnului
Duminică ora 17.00 Săptămâna Naţională
de Rugăciune. Încheiere

DIN CUPRINS:

CÂND DUMNEZEU
NE NUMĂRĂ PAŞII
„Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag…” (Psalmi 56:8a)
Am ajuns la încă un final de an şi dacă
suntem aici, acest lucru i se datorează în
exclusivitate lui Dumnezeu. Ar fi îngâmfare şi nebunie să considerăm că
drumul parcurs până în acest moment
este meritul puterilor, destoiniciei sau
vredniciei noastre.
Oamenilor transformaţi prin puterea
crucii lui Cristos, care se cunosc pe ei

înşişi, dar în acelaşi timp cunosc şi mărimea puterii lui Dumnezeu, nu le este
deloc greu să recunoască realitatea că tot
ce sunt şi tot ce au făcut sau vor face,
este numai prin şi datorită harului lui
Dumnezeu.
Pe de o parte, animaţi de o asemenea
gândire, reuşim să ne desprindem de atitudinea egoistă şi antropocentristă care
consideră că omul este cel căruia i se cuvin laudele pentru realizările sale, şi dovedim că ne ştim întoarce cu recunoştinţă spre Cel care are toate meritele,
adică spre Domnul.
Numai în mintea şi gura celor care
trăiesc cu această convingere vor exista din abundenţă cuvinte
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ţelegem că până şi greutăţile care apar
nu sunt altceva decât oportunităţi menite să ne maturizeze credinţa şi să ne
înrădăcineze mai mult încrederea în
Domnul.
Când trăim în baza realităţii că
Dumnezeu ne numără paşii, nu ne temem de nimic, în afară de preocuparea
sfântă ca nu cumva să întristăm Numele
Domnului sau să-I încălcăm voia perfectă şi planurile Sale desăvârşite.
Când Dumnezeu ne numără paşii,
putem înainta plini de curaj spre timpul
viitor, fără spaima că la următorul colţ
de timp se află ascunsă o tragedie care
pândeşte cu gândul să nenorocească.
Când Dumnezeu ne numără paşii,
domniile şi stăpânirile tac, fără putinţa
de a încurca numărătoarea Dumnezeului Atotputernic, ascultând cadenţa paşilor noştri conduşi de Cel care ne este Tată şi ne dă putere să mărşăluim spre victorie.
Iar când Dumnezeu se va opri din număratul paşilor noştri, nu înseamnă nicidecum că am fost abandonaţi, dimpotrivă, va fi semnul că pribegia s-a
încheiat şi că urmează odihna în braţele
Sale, acolo unde nu este nevoie de numărat, deoarece timpul va încremeni,
lăsând loc prezenţei glorioase a infinitului şi a domniei plenare a Celui care
există dintotdeauna şi pentru totdeauna.

Sulul vremii se desface încet înaintea
ochilor noștri. Se sfârșește un an, iar
prin mila și îndurarea Domnului începe
altul.
Ce pot face? Mai întâi să-mi îndrept
privirea, mâinile către cer și să strig cu
toată ființa mea: „Mulțumesc Doamne!”
Apoi voi privi urma pașilor mei în vale

spunând ca tot ce-i vechi în mine să moară, iar Domnul să facă din mine ce dorește.
Îmi voi îndrepta apoi privirea spre
ceea ce este în față, știind că Domnul este Păstorul meu, căutând mai mult ascultarea, mai mult sfințirea, mai mult închi-
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de mulţumire şi cântări de laudă adresate Domnului pentru dragostea, grija şi
bunătatea cu care ne-a vegheat fiecare
pas al existenţei.
Pe de altă parte, când avem convingerea că viitorul nostru nu se află deloc în
mâinile noastre, ci în mâinile Domnului,
incertitudinile se vor risipi, temerile vor
fugi, iar îngrijorarea va dispare, pentru
ca în viaţa noastră să stăpânească pacea,
liniştea şi încrederea care izvorăsc din
certitudinea însoţirii lui Dumnezeu.
În jurul nostru nu putem găsi nici un
motiv de încurajare sau stimulare care
să ne determine să păşim cu încredere
prin viitorul care ne stă înainte. Lucrurile stau cu totul altfel când ştim că
Dumnezeu este deja acolo unde noi de
abia începem să călătorim. Ba mai mult,
ştim că El va veghea călătoria noastră şi
va număra fiecare pas pe care îl vom
parcurge.
Când Dumnezeu ne numără paşii, trăim cu convingerea că El se află în apropierea noastră, că ne vede, că Îl putem
striga şi putem beneficia de ocrotirea Sa
binecuvântată.
Când Dumnezeu ne numără paşii ştim
că oricâte piedici ne-ar pune vrăjmaşii,
oricâte obstacole ne vor sta înainte şi
oricât de grea ar fi parcurgerea drumului, vom continua să înaintăm, păşind cu
încredinţarea că atunci când El numără,
nimeni nu-L poate opri şi nu-i poate sta
împotrivă.
Când Dumnezeu ne numără paşii, în-
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PUNCT ȘI DE LA CAPĂT
Sfârșitul unui an este, ca de obicei, prilejul cu care cei mai mulți dintre oameni
își evaluează realizările, trag linie, socotesc și își fac bilanțul. Dacă vor constata
că nu au realizat ceea ce și-au propus la
începutul anului ce tocmai se încheie, își
reînnoiesc angajamentele, își refac planurile, își restabilesc prioritățile, își socotesc resursele și se angajează ca în noul an să fie mai productivi, mai hotărâți,
cu alte cuvinte pun punct la ce-a fost până acum și o iau de la capăt.
Din păcate, pentru cei mai mulți oameni, toate acestea au legătură de obicei
doar cu lucrurile materiale, cu cele pământești, și prea puțini dintre ei procedează astfel și în ce privește domeniul
spiritual al vieții lor. Dacă i-ai întreba ce
evaluări și-au făcut în ce privește viața
lor spirituală, ce realizări au avut în ce
privește domeniul spiritual al vieții lor.
Dacă i-ai întreba ce evaluări și-au făcut
în ce privește viața lor spirituală, ce realizări au avut în ce privește legătura lor
cu Dumnezeu, și, de asemenea, ce angajamente și-au luat cu prilejul noului
an în ceea ce privește sufletul lor, probabil cei mai mulți n-ar ști ce să-ți spună, sau ar spune că viața este prea tumultuoasă, se derulează cu prea mare rapiditate, încât nu mai este timp pentru a
te gândi la asemenea chestiuni. Și, într-un anume fel, nici nu poți să-i contrazici, pentru că trăim vremuri în care evenimentele se desfășoară cu o asemenea
repeziciune încât, dacă te lași târât și implicat emoțional în tot vârtejul acesta, te
apucă amețeala și durerea de cap la ceea
ce se vede și se aude în jurul nostru, zi
de zi.
Și totuși, în calitate de creștin, de copil
al lui Dumnezeu, sfârșitul unui an este
prilejul cu care va trebui să stai înaintea

Celui care are în mâinile Sale sceptrul
de Domn al universului și Stăpân al istoriei lumii, Cel care îți cunoaște fiecare
fărâmă a existenței tale, de când ai fost
scris în planul Său și până în veșnicii, și
să recunoști ce a fost bun și ce nu a fost
bun în anul care tocmai s-a încheiat. Și
apoi să-ți reînnoiești angajamentele sau
să-ți iei angajamente, dacă n-ai avut niciunul. Cu alte cuvinte, să pui punct la
ce a fost până acum și s-o iei de la capăt.
Suntem la cumpăna dintre anul care se
încheie și cel care va să vină, ca oameni
născuți din nou, ca făpturi noi, cu o minte înnoită, puși deoparte ca să trăim o
viață nouă, având o poruncă nouă, de a
ne iubi unii pe alții, așa cum ne iubește
Cristos pe fiecare, iar dorința și rugăciunea noastră ar trebui să fie aceasta:
Doamne, înaintea sfințeniei Tale, recunoaștem că, în ciuda eforturilor noastre,
în ciuda intențiilor noastre, pe lângă biruințele din viața noastră s-au numărat
și eșecuri. Pentru biruințe, Îți suntem recunoscători numai Ție, căci Tu ești Acela care ne-ai dat puterea și izbânda.
Pentru eșecuri și falimente, Te rugăm să
ne ierți, căci acestea au fost roadele firii
noastre pământești: a egoismului nostru
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