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Laudă-L neîncetat

„Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima,
toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!”
(Psalmi 31:24)
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Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședinţă de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 15.00 Ieşire la Iarbă verde

COMORI DE
BUCURIE ŞI
DESFĂTARE
„…înaintea feţei Tale sunt bucurii
nespuse şi desfătări veşnice în dreapta
Ta.” (Psalmi 16:11)
Bucuriile extraordinare şi desfătările
netrecătoare nu se află nicidecum acolo
unde le caută cei mai mulţi. Ele nu pot
fi găsite în lume, indiferent de zelul şi

frenezia cu care încearcă unii să ne
amăgească.
Bucuria autentică şi desfătările care
împlinesc şi rămân pentru totdeauna, pot
fi găsite numai înaintea feţei Domnului.
Oricât ai căuta, nu te lăsa prostit să
crezi că există o „peşteră a lui Aladin”
care să ascundă comori de împlinire, bucurie şi desfătare. Ceea ce găseşti în
lume îţi va da un sentiment fals că ai întâlnit bucuria autentică şi fericirea
netrecătoare, dar la un moment dat vei
vedea cum se scurg toate printre degete,
lăsându-te cu gustul amar al eşecului pe
care nu l-ai anticipat.
Lumea şi Diavolul îţi vând iluzii
atunci când încearcă să strecoare în
mintea ta ideea că poţi afla fericire independent de persoana Domnului.
Toate dezamăgirile oamenilor au în
comun atitudinea nesăbuită de a
crede minciunile sfruntate Continuare pag. 2

mâinile Domnului este edificatoare şi
suficientă pentru a înceta să obţii bucurie şi desfătare acolo unde s-a
dovedit a fi numai un izvor de
amărăciune.
Bucuria şi desfătarea pot răsări
numai din părtăşia dulce şi nepreţuită a
umblării cu Domnul şi a trăirii fără
compromis în prezenţa Lui.
Nu poţi şti lucrul acesta până nu ai
curajul să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, să-ţi încredinţezi destinul în voia
Lui şi să-L laşi să te fericească aşa cum
crede El de cuviinţă.
Când îl vei lăsa pe Domnul să te
stăpânească în acest fel, vei putea
mărturisi ceea ce nici nu ţi-ai închipuit
vreodată: …înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în
dreapta Ta.

Rugaţi-vă pentru:
- Prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul
adunării
- Să nu fim ascultători uituci
- Pentru fiecare lucrare din biserică
- Zădărnicirea planurilor diavolului
- Dorinţa de părtăşie a tuturor membrilor
- Domnul să ne ajute să strângem Cuvântul Său în inima noastră ca să nu
păcătuim împotriva Lui
- Cei care sunt plecaţi în filialele bisericii
- Copiii și tinerii bisericii să fie păziţi de
influenţa celui rău
- Aparţinătorii bisericii noastre
- Cei de la cateheză: înţelegerea Cuvântului, curaj, credinţă, schimbare şi creş-

tere spirituală
- Cei bolnavi din biserică
- Comitetul bisericii
- Pastorul bisericii şi familia lui
- Sănătatea spirituală a familiilor din
biserică
- Ţara noastră
- Unitatea bisericii
- Putere de a fi mărturii plăcute Domnului
- Fraţi/surori văduvi/văduve
- Programul stabilit pentru duminica
următoare
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ale Diavolului cu privire la felul în care
putem avea parte de împlinire sufletească.
La urma urmei este vorba de hotărârea
fiecăruia dintre noi în a decide pe cine
credem. Îl crezi pe Diavolul, spiritul
mândru, hain şi egoist, care urmăreşte
să se fericească exclusiv pe sine, sau Îl
crezi pe Dumnezeul Preasfânt şi Atotputernic, Cel care este definit de
dragoste, adevăr, milă, dreptate şi îndurare?
Cuvântul afirmă fără echivoc că bucuria adevărată şi desfătarea netrecătoare se află numai în părtăşie cu
Dumnezeu.
Realitatea o poţi experimenta numai
dacă îndrăzneşti printr-un act de
credinţă că alergi în braţele Domnului,
să laşi în urmă trecutul cu tot ce nu este
după placul Lui şi să accepţi lucrarea de
transformare deplină pe care El este
gata să o îndeplinească în viaţa ta.
Mărturia celor care s-au abandonat în
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„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Suntem în anul Centenarului, 100 de
ani de la Marea Unire. Printre prietenii
mei virtuali de pe Facebook a apărut o
nouă provocare: sa facă 100 de lucruri în
100 de zile, să ajute 100 de copii timp de
100 de zile etc.
Eu îmi doresc să fiu 100% pentru
Dumnezeu nu doar 100 de zile ci toată
viața, să fiu mulțumitoare și recunoscătoare pentru fiecare binecuvântare nemeritată, să ajut mereu cu drag pe cei din

jurul meu, să învăț să mulțumesc chiar și
atunci când e greu, să mai pot un pic
atunci când simt că sunt la capătul puterilor, să fiu mereu lumină în întunericul ce
mă înconjoară ... și lista ar putea continua
pănă la o sută de lucruri sau dorințe.
100% pentru Domnul! Doamne ajută!
Doamne dă izbândă.
Aurelia Modoc

„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor
care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne
temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina
munţii în inima mărilor.”
(Psalmi 46:1-2)
LAUDĂ-L NEÎNCETAT!
„Nu-i chemare mai mare,
Nu-i altă onoare,
Decât să îngenunchez la tronul Tău
Copleșit de uimire, scăldat în iubire
Eu trăiesc doar pentru-a Te lăuda.”
Această cântare este o cântare profundă
pentru mine, plină de putere, iar versurile
ei mă motivează mereu la o trăire după
voia lui Dumnezeu și la dorința de a-L
lăuda dintr-o inimă curată. Dumnezeu nea pus pe fiecare într-un loc, lângă anumiți
oameni, cu diferite slujbe, cu anumite
sarcini de îndeplinit, dar nimic din toate
acestea nu se compară cu minunata
chemare care El ne-a făcut-o de a fi copiii
Săi.
Ce altă onoare mai mare putem avea
în viața aceasta decât să știm că ne putem
închina înaintea Creatorului acestei lumi
și să știm că suntem ai Lui? Ce altă
chemare mai mare putem avea pe acest
pământ decât să știm că suntem chemați
să trăim pentru El și să ajungem cu El în

veșnicie?
Dumnezeu ne copleșește cu dragostea
Sa, ne uimește în modurile cele mai minunate atunci când ne așteptăm mai
puțin, cum am putea să nu Îl lăudăm?
Sunt atâtea moduri prin care Îi putem
aduce laudă, încât nu avem nicio scuză
ca să nu o facem. Știm că lauda și
închinarea își au rolul lor în viața de
creștin, știm cum ne pot înviora sufletul,
cum ne pregătesc pentru a asculta Cuvântul și cum prin ele putem să Îl simțim atât
de aproape pe Dumnezeu lângă noi așa
că, „Lăudați pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,
căci este plăcut și se cuvine să-L
lăudăm.” (Psalmul 147:1)
Nu Îi vom putea mulțumi îndeajuns
niciodată pentru tot ce a făcut pentru noi,
dar putem să trăim o viață prin care să Îi
aducem laudă neîncetat!
Roxana Modoc

3

