PĂSTORUL MEU

meu, am avut încredințarea în suflet că
într-adevăr nu voi duce lipsă de nimic
din toate punctele de vedere, mai ales
spiritual. Știu că doar dacă Îi acord locul
cel mai de cinste, viața mea va fi binecuvântată cu adevărat.
Am simțit de atâtea ori mâna Sa la luÎn atâtea situații din viața mea am încru, purtarea Lui de grijă atât de minucercat să dau eu soluția potrivită, am
nată, iubirea-I iertătoare, încât cu fiecare
vrut să îmi rezolv problemele prin putezi care trece harul Lui continuă să mă
rile mele și în frământări și lupte să ies
uimească. Nu L-aș schimba cu nimic,
singură biruitoare. De fiecare dată mă apentru că Domnul e cel mai bun si milegeam cu două lucruri: dezamăgire și o
nunat lucru care putea să mi se întâmple
situație și mai complicată.
vreodată și e tot ce am eu nevoie.
Când am înțeles cu adevărat ce în“La El am găsit ce nimeni, nicicând
seamnă ca Dumnezeu să fie Păstorul
nu-mi poate da.”
Roxana Tentiș
Da Domnul e Păstorul meu
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Păstorul meu

„Sufletul binefăcător va fi
săturat, şi cel ce udă pe alţii va
fi udat şi el. –”
Proverbe 11:25
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Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 17.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima
veselă, din pricina mântuirii Tale:” (Psalmi 13:5)

„Ca pasărea plecată din cuibul ei,
aşa este omul plecat din locul său.“
(Proverbe 27:8)
În înţelepciunea şi suveranitatea Sa,
Dumnezeu a hotărât pentru fiecare dintre noi o anumită vreme şi un anumit loc

în care să trăim.
Atunci când, prin pocăinţă, ne-am aşezat într-o relaţie corectă în raport cu
Dumnezeu, fiinţa noastră îşi găseşte liniştea în El, iar în ceea ce priveşte trecerea vremelnică prin lumea de aici, în
ciuda greutăţilor, suntem legaţi cu toţii
de ceea ce numim şi considerăm a fi acasă.
Desigur, creştinul ştie că se îndreaptă
spre o lume infinit mai bună, acolo unde
este locuinţa sa veşnică, în prezenţa lui
Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, pentru
o vreme, inima îi este legată de casa
teporară din lumea de aici.
Omul care stă aşezat în voia lui
Dumnezeu ştie foarte bine care este
locul lui din lumea de aici, locul despre
care poate spune că este acasă şi că
Continuare pag. 2

Oamenii plecaţi din locul lor sunt
mai degrabă cei care nu se află acolo
unde ar vrea Dumnezeu să fie, adică
oamenii care sunt într-o stare de răzvrătire.
Aşezaţi de către Dumnezeu în lumea pe care El însuşi a creat-o, avem
nevoie să ne întrebăm fiecare: oare mă
aflu acolo unde vrea Dumnezeu să fiu?
Oare sunt eu în locul în care vrea Dumnezeu să slujesc? Oare sunt în locul în
care vrea Dumnezeu să trăiesc?
Sunt eu în locul în care Dumnezeu
vrea să fiu pentru a creşte în asemănare
cu Cristos?
Dacă vom striga către Domnul din
toată inima, sub călăuzirea blândă şi înţeleaptă a Duhului Său, El ne va îndruma pe fiecare dintre noi acolo unde ne
este locul.

Continuare din pag.1

i se potriveşte cel mai bine.
Este o experienţă binecuvântată să
ştii că te afli în locul în care Dumnezeu
a vrut să fii şi că nu trăieşti povestea amară a dezrădăcinării.
Când ştii că te afli în locul tău, ştii şi
că există oamenii potriviţi prin care
Dumnezeu să şlefuiască până şi ultimele colţuri ale caracterului tău, cu scopul
desăvârşirii lui.
Când trăieşti în locul tău ştii că ai un
rost, că eşti iubit şi la rândul tău poţi împărtăşi dragoste. În cuibul tău ai simţământul apartenenţei şi al valorii, iar în
clipa în care părăseşti locul care îţi era
destinat, devii asemenea unei păsări plecate din cuib.
Liniştea, pacea, odihna, siguranţa şi
rostul parcă nu mai sunt aceleaşi.
Dar omul plecat din locul lui nu este
neapărat doar cel care se mută dintr-un
loc în altul. Ba chiar o astfel de mutare
nu ar trebui să fie o problemă dacă aceasta este voia şi călăuzirea Domnului.

pastor Daniel Chereji

FII MULȚUMITOR

Mereu auzim în jurul nostru oameni
care îşi exprimă nemulţumiea faţă de tot
ce îi înconjoară, faţă de viaţa lor, faţă de
situaţia în care se găsesc. Mereu ar vrea
să schimbe ceva în viaţa lor crezând că
în felul acesta vor fi mai mulţumiti. Biblia ne învaţă să fim mulţumitori Dom-

nului pentru toate lucrurile. Noi, copiii
Lui trebuie să Îi fim mulţumitori şi recunoscători pentru că fiecare moment
din viaţa noastră este condus de El.
Personal Îi sunt mulțumitoare pentru
toate lucrurile din viaţa mea, pentru tot
ce îmi dăruieşte în fiecare zi, pentru că
mă călăuzeşte şi ştiu că viaţa mea este
sub protecţia Lui. Mereu Îi simt mâna
călăuzitoare asupra mea. Sunt plină de
bucurie că sunt copilul Lui şi asta mă
face responsabilă ca să îmi trăiesc viaţa
îndreptându-mă după Cuvântul Său.

ÎN MÂNA DOMNULUI

Sunt lucruri pe care orice-ai face nu le
poţi schimba, şi cu atât mai mult, nu poţi
schimba nimic spre bine când te îngrijorezi şi te tulburi. Tulburarea şi îngrijorarea sunt întruchiparea slăbiciunii. Nici
un fir de iarbă nu îl poţi mişca spre bine,
tulburat fiind. Dar liniştit şi cu credinţă,
poţi muta munţi de greutăţi (Matei 17:
20)
Oricât de multă trudă ai depune, nu
poţi face să treacă noaptea mai repede
decât îi este rânduit ei, oricât de mult te-ai
frământa şi îngrijora, nu poţi face să
crească copilul mai repede; oricât te-ai
zdrobi ca să-ţi schimbi înălțimea ta fizică, zadarnic îţi va fi totul.
“Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la
înălţimea lui?”
Trebuie să accepţi anumite limite, acceptă-ţi înălţimea. Tu eşti determinat în
anumite domenii, nu te ridica împotriva
lor, căci sunt multe domenii deschise şi
nedeterminate de hotare. Fă din limitele
tale trupeşti prilejuri de avânt şi de înălţări duhovnicești. Dacă Domnul a rânduit ca tu să fii sărac în cele materiale,

nu te zdrobi să te îmbogăteşti, căci coarda întinsă prea mult se rupe. Nu-ţi străpunge singur inima cu o mulţime de
chinuri, ci caută să te îmbogăteşti în cele
duhovnicești. Aici nu-i limită şi toţi, fără
excepţie, sunt chemaţi să fie proprietari
pe bogăţiile harului lui Dumnezeu.
Energiile pe care le cheltuieşti pentru
lucrurile pământului, care şi aşa nu le
vei atinge, transformându-le în energii
duhovniceşti, te vor ferici şi aici şi în
veşnicie.
Eşti împiedicat de împrejurari pentru
a ajunge un scop în viaţă? Gândeşte-te
că pentru ajungerea adevaratului scop, a
veşnicului şi fericitului scop: unitatea cu
Cristos, nimic nu te poate împiedica.
Dimpotrivă, daca îl iubeşti cu adevărat
pe Cristos, toate lucrurile lucrează împreună pentru atingerea scopului.
Bunyan, îngrădit de zidurile temniţei,
a transformat energiile sale fizice în energii duhovnicești şi astfel a ieşit: “Călătoria creştinului”, cea mai raspândită
carte din lume, după Biblie. El a trăit
împrejurări potrivnice, dar, prin harul lui
Dumnezeu au fost transformate în trepte
de înălţare duhovnicească şi pătrundere
mai adâncă în adevărata viaţă cu Cristos, care, dacă ar fi fost altfel, nu era cu
putinţă.
Să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu şi El va schimba spre fericirea
noastră veşnică toate împrejurările potrivnice.
Ema Zaharie

Amalia Matei

„Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne
arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare
plăcută, cu evlavie şi cu frică,” (Evrei 12:28)
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