Nu de puţine ori, în călătoria de creştin
suntem tentaţi să ne facem singuri planuri.
Poate că avem această ispită, de a-L
exclude pe Dumnezeu din planurile

DECIZII PENTRU VIAŢĂ
Cu ajutorul Domnului am ajuns în
ultimul an de facultate, în acest moment
sunt nevoită să iau decizii care îmi vor
influenţa toată viaţa.
Prima ispită care apare în mintea
mea este să aleg lucruri şi drumuri cât
mai uşoare.
După lungi bătăi de cap fără nici o
soluţie, realizez că nu pot face nimic
prin propriile puteri, iar construirea unui
viitor fără implicarea Lui Dumnezeu
este zadarnică.
Acceptând Voia Lui ajung să capăt
o pace care mă face să realizez că este
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noastre personale. Însă, precum psalmistul spune, aceste planuri sunt zadarnice
şi adesea dureroase în viaţa de creştin.
Însă avem un Tată care ştie ce este mai
bine pentru copii săi.
Ca şi copii ai Lui, putem să ne apropiem de El cu deplină încredere, spunând: “Doamne facă-se voia ta, Tu eşti
înţelept şi planul Tău este perfect şi
bun”.
Când Îl punem în centrul vieţii pe
Domnul nostru, numai atunci vom fi
deplin satisfăcuţi.
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Decizii pentru viaţă

” Dacă nu zideşte Domnul o casă,
degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă
nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba
veghează cel ce o păzeşte.”
Psalmi 127:1

atât de bine să mă ştiu ocrotită de mâna
unui Dumnezeu Suveran care ne cunoaște, ne susţine şi veghează din plin asupra
noastră.
Marta Savencu
Anunţuri
Marți
ora 17.00 Învățăm la instrumente
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

ZIUA
FERICIRII
„Da, fericirea şi îndurarea mă vor
însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi
locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.“ Psalmi 23:6
Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit ca începând cu anul 2012, în fiecare
an pe 20 martie să fie sărbătorită Ziua
Internaţională a Fericirii.
Unul dintre motivele care au determinat luarea unei asemenea decizii este

raportul îngrijorător al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care atrage atenţia cu
privire la răspândirea depresiei şi a cazurilor de cancer într-un ritm ameţitor.
De asemenea, s-a constatat că societatea actuală a produs idei extrem de
greşite despre fericire, care susţin în
mod cu totul eronat că pentru a fi fericit
ai nevoie de bani, de aprecierea semenilor, de un statut social aparte sau de
faimă.
În acelaşi timp, studiile au relevat că
oamenii fericiţi sunt mai sănătoşi şi trăiesc mai mult, sunt implicaţi în sprijinirea comunităţilor din care provin, au
stimă de sine, încredere, respect şi o gândire proactivă.
Din păcate, ONU poate doar să decreteze o zi a fericirii, însă îi este
Continuare pag. 2

prezenţa lui Cristos în noi. Tocmai de
aceea, obţinerea fericirii nu trebuie să
fie un scop în sine, în schimb, cine îşi
doreşte părtăşia cu Domnul găseşte şi
fericirea.
Acesta este motivul pentru care,
într-o lume ahtiată după plăceri trecătoare, călăuzită după valori strâmbe şi
animată de dorinţe mărunte, este nevoie
să înţelegem că cea mai mare nevoie a
noastră este Domnul şi că fericirea se
capătă în momentul în care ne legăm
numele de El.
Oamenii care au priceput lucrul acesta, nu sunt nicidecum în căutarea fericirii, deoarece, pentru ei ziua fericirii
a început când s-au dăruit Domnului şi
continuă să fie experimentată pentru
eternitate.

Continuare din pag.1

imposibil să-i facă pe oameni fericiţi.
Pe de altă parte, ştim din Cuvântul
lui Dumnezeu că fericirea nu se obţine
prin decretele unor instituţii umane, ci
se capătă în urma întâlnirii cu Domnul.
Oricât am alerga după fericire în această sferă a deşertăciunii, truda ne va
fi zadarnică, până în clipa în care vom
înţelege că fericirea vine de la Domnul.
Când ne pocăim de păcatele noastre
şi acceptăm să fim curăţaţi prin sângele
lui Cristos, încredinţându-ne viaţa pentru totdeauna în mâinile Sale, Domnul
este cel care aduce fericirea deplină în
inima noastră.
Fericirea dobândită în urma relaţiei
cu Dumnezeu nu este o fericire efemeră, care să dureze o zi sau o mie, ci este
o stare care ne însoţeşte pentru totdeauna.
O astfel de fericire nu depinde nicidecum de circumstanţele trecătoare ale
vieţii, fiind mai degrabă asigurată de

pastor Daniel Chereji

DACĂ NU ZIDEȘTE DOMNUL O CASĂ...
”Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu
păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte.” Psalmi 127:1
Versetul acesta îmi atrage mereu atenţia nu doar asupra binecuvântării de a fi
copil al lui Dumnezeu, sub paza Singurului în stare să ne poarte de grijă în fiecare aspect al vieţii, ci şi asupra responsabilităţii de a-mi aşeza planurile şi aspiraţiile în mâna lui de Tată.
De-a lungul anilor adolescenţei şi a celor petrecuţi în studenţie am simţit harul
Său în fiecare aspect pe care l-am pus
înaintea Lui, întărindu-mi paşii şi călăuzindu-mă în atotînţelepciunea Sa.
Mai mult de atât, am învăţat că pecetluiţi cu Duhul Său cel Sfânt, tot ceea
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ce El zideşte în noi, fiinţa noastră întrea
gă, dorinţele şi înzestrările noastre trebuie să arate spre slava Celui Atotputernic şi Sfânt.
Amalia Lupu

E uimitor contrastul dintre viaţa trăită
fără binecuvântarea lui Dumnezeu, caracterizată de deşertăciune "Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează
cei ce o zidesc..." (Psalmul 127:1a) şi
viaţa trăită sub călăuzirea şi autoritatea
lui Dumnezeu: "căci prea iubiţilor Lui
El le dă pâinea ca în somn." (PsalFĂ O SCHIMBARE
Una dintre cele mai mari provocări,
mai ales atunci când eşti tânăr, este renunţarea la ambiţiile şi dorinţele personale,
la lucrurile care îşi oferă confort, siguranţă, stabilitate pentru a căuta să împlineşti voia lui Dumnezeu cu privire la
viaţa ta. Şi nu e uşor!
În fiecare zi trebuie să te motivezi, să
o iei de la capăt, să realizezi că uneori
nu vor fi deloc binecuvântări materiale,
ci doar bucuria că ai făcut ceea ce DomBIRUITOR PRIN HAR
...STOP ! Am alergat prea mult. Puţin
doar să mă opresc şi să mă odihnesc.
Offf... ce bine e.
Şi stând aşa am văzut lângă mine
Cartea. Am luat-o şi am început să citesc. Nu mi-a plăcut ! Am descoperit lucruri pe care vroiam să nu le bag în seamă... să trec peste ele... Nu am putut.
Citind în Carte m-am întristat. Am
văzut câteva lucruri adevărate despre
mine: gândurile mele nu erau gândurile
Lui, vorbele mele nu erau vorbele Lui,
faptele mele nu erau faptele pregătite
mai dinainte în care să umblu după voia
Lui.
Am început să plâng. Deodată am auzit o şoaptă asemeni unei adieri de vânt,
care spunea: "...şi pe tine Te iubesc, şi
pentru tine Am murit...".
Atunci am început să înțeleg ceea ce
ar fi trebuit să știu demult. Mi-am şters
lacrimile, am luat Cartea şi am început

mul 127:2b).
Nu putem spune decât: ”Doamne ajută-ne să rămânem în voia Ta şi sub ocrotirea Ta, pentru ca viaţa trăită pe acest
pământ să nu fie una de deşertăciune, ci
una plină de speranţă!”
Cu mult drag,
Onea Beniamin
nul voia să faci.
Dar în astfel de momente descoperi
un Dumnezeu care protejează, care oferă, care nu dezamăgeşte niciodată, care
nu părăseşte, care vindecă, restaurează,
eliberează, dă nădejde; vei descoperi un
Dumnezeu care ţi-e suficient. Vă încurajez să faceţi pasul... viaţa vi se va
schimba pentru totdeauna!
Savu Răzvan

să citesc iar; şi tristeţea mea a început să
se transforme în bucurie. Am decoperit
că El m-a făcut dintr-un înfrânt un Biruitor. Biruitor pentru că, deşi sunt slab,
biruinţa Lui mi-am însuşit-o eu.
Acum eu sunt cu El, iar El este cu mine. El este Păstorul, El este Calea, Adevărul şi Viaţa, de fapt El este TOTUL,
iar eu sunt ceea ce sunt prin EL, adică
prin Isus Cristos Domnul şi Mântuitorul
meu.
Sunt fericit, sunt bucuros. De ce?
SUNT BIRUITOR PRIN HAR!
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