aceleaşi replici şi fraze stereotipe.
Poţi fi omul rutinei atâta vreme cât
aceasta este un instrument fidel, destinat să te slujească într-un mod eficient, dar când începe să devină o
povară, ri-dică-te împotriva ei.
Dar mai presus de toate acestea, alungă din viaţa ta monotonia unei legături serbede cu Dumnezeu, nu te uita la
legătura cu Domnul ca la o corvoadă, ci
priveşte-o cu plăcere, apropie-te de El,
fă orice este nevoie pentru ca sufletul să
nu îţi fie plictisit şi sătul de legătura cu
Domnul, întoarce-te la dragostea dintâi,
i-a hotărâri noi, reafirmă-ţi supunerea şi
ascultarea, decide să îţi sfinţeşti viaţa,
apoi vei descoperi cum din eliberarea de
sub o asemenea povară, răsar roadele binecuvântate ale unei relaţii vii, dinamice, intense şi însufleţite de Duhul Domnului.

Continuare din pag.1

dică să păşim dincolo de viaţa cu care
ne-am obişnuit.
Ai îndrăznit să visezi şi să speri că vei
face ceva care îţi va colora viaţa într-un
fel aparte, dar ai aşezat acele dorinţe undeva într-un sertar ascuns al minţii tale
şi nu mai găseşti calea spre ungherul acela, astfel că trăieşti în acelaşi decor
cenuşiu care te deprimă şi îmbolnăveşte.
Lupta cu povara rutinei poate fi câştigată cu condiţia să nu amâni mereu
clipa înfruntării.
Astăzi este cel mai potrivit moment să
te iei la trântă cu rutina şi să faci paşi
clari spre împlinirea visurilor tale, indiferent că sunt mici sau mari.
Începe să repari o relaţie şubredă sau
care a fost frântă, stai de vorbă cu cineva
drag, vizitează un prieten, citeşte o carte, mergi în excursie, urcă pe un vârf de
munte, găteşte un fel nou de mâncare,
bucură pe cineva cu o surpriză plăcută,
alege alt traseu în drumul către casă, dute într-o plimbare la ţară sau în parc, nu
saluta mereu în acelaşi fel, renunţă la
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Domnul este tăria mea şi scutul meu;
în El mi se încrede inima, şi sunt
ajutat. De aceea îmi este plină de
veselie inima şi-L laud prin cântările
mele. (Psalmi 28:7)

pastor Daniel Chereji

„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”,
zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi
Cel ce vine, Cel Atotputernic.”
(Apocalipsa 1:8)
Biserica Creştină Baptistă
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DEM

Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Interviu cu candidaţii pentru botez
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 09.30 Cateheză, pregătire botez
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

POVARA
RUTINEI
O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom
de viaţă.
(Proverbe 13:12)
Poate te numeri printre cei care şi-au
propus în mintea lor să ducă la îndeplinire anumite dorinţe, să îşi împlinească
visuri, să repare o relaţie, să atingă un
obiectiv care nu a fost împărtăşit cu nimeni, sau să facă anumite lucruri intere-

sante, ieşite din sfera rutinei.
Eşti atât de preocupat şi captiv în activităţile cotidiene, încât spiritul suferă,
iar inima s-a îmbolnăvit fără să îţi dai
seama că această stare are drept cauză
povara rutinei care te ucide într-un mod
lent dar sigur.
A fi legat de o anumită rutină nu este
neapărat rău, dimpotrivă, există în viaţa
noastră lucruri deosebit de importante
care trebuie îndeplinite cu sfinţenie, ca
şi cum ar face parte din propria natură.
Rutina devine un duşman atunci când
în loc să fie de ajutor în fericirea şi împlinirea noastră, se transformă într-un
gardian care ne împieContinuare pag. 2

