OARE VA MAI GASI EL CREDINȚĂ PE PĂMÂNT?
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Oare va mai găsi El credință?

„Voi lăuda pe Domnul din toată inima
mea, voi istorisi toate minunile Lui.”
(Psalmi 9:1)

PRIVIRI
PRIETENOASE
„O privire prietenoasă înveseleşte inima…” (Proverbe 15:30)
În felul în care îi privim pe cei de
lângă noi stă ascunsă o putere nebănuită
de vindecare. Indiferenţi, grăbiţi, preocupaţi de noi înşine, superficiali şi
necunoscători ai secretelor comunicării,
avem tendinţa să nu punem preţ pe
modul în care îi privim pe cei cu care
interacţionăm.

Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte cât de importantă este privirea
prietenoasă şi ce efecte benefice are
asupra interlocutorilor noştri. A avea
mereu o privire prietenoasă este o atitudine care trece de graniţa profesioniştilor în arta comunicării, mai ales
când protagoniştii sunt oameni răscumpăraţi de Dumnezeu.
Credincioşii nu le zâmbesc celor din
jur pentru că au deprins tainele comunicării eficiente, ci datorită lucrării lui
Cristos în viaţa lor, Cel care a trimis spre
moarte firea veche, înlocuind-o cu o
natură nouă, asemănătoare firii Sale
desăvârşite. În acest fel, oamenii lui
Dumnezeu nici nu zâmbesc profesional
şi nici nu sunt nevoiţi să depună un efort
în vederea obţinerii unei priviri prietenoase. Ei împrăştie zâmbete deoarece înlăuntrul lor Continuare pag. 2

Mai ales în comunitatea oamenilor
mântuiţi, nici nu ar trebui să întâlnim
oameni cu priviri laconice, şterse,
înţepătoare, indiferente, duşmănoase
sau respingătoare. Ce fel de părtăşie
s-ar putea naşte între nişte persoane
a căror privire este aţintită în gol sau
care parcă aruncă săgeţi nimicitoare
spre cei din jur?
Să nu uităm că odată deveniţi copiii
Domnului, chemarea şi rostul nostru în
această lume este să le facem de cunoscut oamenilor, Evanghelia lui Cristos.
Împărtăşirea veştii bune începe obligatoriu cu o privire prietenoasă. În acest
fel, cei de lângă noi îşi vor deschide
inima cu totul altfel faţă de Cuvântul lui
Dumnezeu.
Domnul ne cheamă ca oriunde ne
aflăm să împrăştiem priviri prietenoase,
care pot aduce bucuria şi zâmbetul pe
feţele triste şi în inimile mohorâte,
înţelegând că aceasta este prima dovadă
că purtăm în noi Lumina.

Continuare din pag.1

domneşte pacea lui Cristos, iar când
privesc cu dragoste şi prietenie, ei nu
fac altceva decât să dezvăluie ceea ce
stă ascuns în inimile lor.
Cristos Însuşi, în umblarea Sa pe
Pământ a înseninat vieţile oamenilor, nu
doar vindecându-i, ci şi privindu-i cu
dragoste.
Oamenii sunt împovăraţi de griji şi
încărcaţi cu o groază de probleme. Nici
nu ne imaginăm cât de multe dintre
aceste probleme poate rezolva o privire
prietenoasă. O astfel de privire acţionează asemenea unui balsam, pentru cei
marginalizaţi, necăjiţi, întristaţi, singuri,
pentru cei supăraţi, sau răniţi de alţii.
Privirile prietenoase încurajează comunicarea şi stimulează relaţiile. Acestea sunt preludiul perfect pentru ca
inima unui om să se deschidă şi să îşi
împărtăşească durerile şi poverile care
îi apasă viaţa.
O atmosferă apăsătoare şi rece precum gheaţa, se schimbă instantaneu,
atunci când privirile inexpresive, lipsite
de culoare şi viaţă, sunt transformate în
zâmbete calde.
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REZULTATUL DEPINDE DE TINE
„Să nu vă potriviți chipului veacului
acestuia” (Romani 12:2)
Tu determini rezultatele din viața ta,
deoarece Dumnezeu nu a dat nimănui
altcuiva puterea asupra opțiunilor pe
care le ai. Când nu ne merge bine, deseori căutăm explicația în altă parte. Asemenea Evei, noi spunem: „Diavolul m-a
pus s-o fac”. Nu, Domnul Isus a spus:
„v-am dat putere să călcați… peste toată puterea vrășmașului” (Luca 10:19).
Asemenea lui Adam, noi spunem:
„Eva m-a pus s-o fac”. Dar psalmistul
a spus: „Mă încred în Dumnezeu, și nu
mă tem de nimic: ce pot să-mi facă
niște oameni?” (Psalmul 56:4). Uneori
credem că împrejurările care ne scapă de
sub control sunt de vină, dar cu Dumnezeu „toate lucrurile (inclusiv oamenii
și împrejurările) lucrează împreună
spre binele (nostru) ...” (Romani 8:28)
– nu spre înfrângerea noastră!
Necredința te face victimă și te predispune la un stil de viață prin care
încerci să schimbi oamenii și împrejurările. E ca și cum ai încerca să scoți oul
afară din omletă. Devii o persoană fixată
pe vinovăție în loc să fii o persoană
focalizată pe rezolvarea problemelor.

TABĂRĂ PENTRU COPII
În perioada 26-30 iunie va avea loc tabăra pentru copii la
Fânaţe.
Pentru detalii şi înscrieri luaţi legătura cu Nicoleta Mureşan.

„1. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
2. să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel
sfânt şi să te sprijine din Sion!
3. Să-Şi aducă aminte de toate darurile
tale de mâncare şi să primească arderile
tale de tot! (Oprire)
4. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi
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Acceptă adevărul că indiferent ce face
diavolul, ceilalți sau împrejurările,
Dumnezeu îți dă dreptul să ai ultimul
cuvânt în viața ta. „Cel ce este în voi,
este mai mare decât cel ce este în lume”
(1 loan 4:4). Rezultatul nu este determinat de ceea ce se petrece în jurul tău, ci
de ceea ce se petrece în lăuntrul tău. „El
este ca unul care își face socotelile în
suflet” (Proverbe 23:7).
Diavolul poate determina rezultatul
numai cu permisiunea și cu cooperarea
ta – iar tu nu trebuie să i le dai! Așadar,
crede în abilitatea lui Dumnezeu de a te
scoate triumfător din orice dificultate.
Cules de Cristina Goron
PSALMUL 20
împlinească toate planurile tale!
5. Atunci noi ne vom bucura de biruinţa
ta şi vom flutura steagul în Numele
Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
6. Ştiu de acum că Domnul scapă pe
unsul Său şi-i va răspunde din ceruri,
din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul
atotputernic al dreptei Lui.
7. Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe
caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele
Domnului Dumnezeului nostru.
8. Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne
ridicăm şi rămânem în picioare.
9. Scapă, Doamne, pe împăratul şi
ascultă-ne când Te chemăm!”
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