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Anunțuri
Luni
ora 18.00
Joi
ora 18.00
Duminică ora 10.00
Duminică ora 17.00

Ședință de comitet
Închinare şi studiu biblic
Serviciu de închinare.
Serviciu de închinare.

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina
feţei Tale, Doamne!”
(Psalmi 4:6)

„…Iată, un foc mic ce pădure mare
aprinde!” (Iacov 3:5b)
Săptămâna trecută am fost chinuit
groaznic de o nevralgie rebelă care parcă nu se mai lăsa dusă. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că un nerv atât de mic
poate provoca o durere de o asemenea
intensitate.
Nici nu mă mir că pentru a defini partea cea mai dificilă a unei situaţii sau a

„Lucrările mâinilor Lui sunt
credincioşie şi dreptate; toate
poruncile Lui sunt adevărate,
întărite pentru veşnicie, făcute
cu credincioşie şi neprihănire.”
(Psalmi 111:7-8)

unei probleme, se foloseşte ca metaforă expresia punct nevralgic.
În această stare de suferinţă generată
de un simplu nerv, am înţeles că pentru
a provoca o durere mare nu este neapărat necesar să ai probleme cu un organ
vital, este suficient să ai necazuri mici
pentru ca acestea să provoace dureri
mari.
Pasul imediat următor a fost să mă gândesc că în domeniul spiritual, moral şi
relaţional se întâmplă la fel.
În timp ce, poate, suntem exigenţi şi
necruţători cu păcatele şi defectele mai
mari din viaţa noastră, le ignorăm impasibili pe cele mai mici, fără să ne dăm
seama că tocmai lucrurile mici pot cauza
dureri deosebit de mari.
Ne procopsim cu ticuri şi obiceiuri verbale, ne robesc dependenţe mici sau căpătăm deprinderi nesănătoase, periculoase tocmai prin faptul că trec neobservate, par inofensive Continuare pag. 2

mărăciune, un vierme al invidiei, o
patimă ascunsă sau nedescoperită, un
obicei prost, spiritul acid sau orice
altceva care intră în ceea ce noi numim lucruri mici şi neînsemnate, să
ne fure bucuria mântuirii, şi, de
asemenea, să întristeze sufletul semenilor, ba chiar a celor apropiaţi şi mai
ales, să-i producă amărăciune Domnului.
Deja ştim că problemele mari creează
dureri mari, dar este nevoie să avem în
vedere că şi lucrurile mici cauzează dureri mari.
Soluţia este ca în lumina Cuvântului
lui Dumnezeu şi sub călăuzirea Duhului
Sfânt, să ne pocăim atât în privinţa păcatelor mari, cât şi a celor mici, invitându-L pe Domnul să aducă în viaţa
noastră suflul înnoitor al sfinţirii.
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sau sunt ignorate, iar când le descoperim consecinţele, înţelegem cât de periculoase sunt.
Poate în interacţiunea cu cei de lângă
noi ne-am obişnuit să-i privim de sus,
să-i tachinăm în mod răutăcios, să le
dăm tot felul de porecle batjocoritoare
care pentru noi sunt amuzante sau trec
drept glume, dar care, în schimb, celor
cărora le sunt adresate le provoacă o
imensă durere.
O privire aspră, răutăcioasă, flegmatică, dispreţuitoare şi lipsită de dragoste,
sau gestul nesăbuit de a trece drept înainte pe lângă cineva cunoscut fără să-l
saluţi, aparent sunt lucruri mici, dar ele
sunt în stare să provoace dureri mari în
inimile multora.
Este îmbucurător să ştim că există mulţi
credincioşi care se străduiesc să trăiască în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, cel puţin în aspectele importante.
Dar este posibil ca un lucru mic, o a-
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SETEA SUFLETULUI ÎNSETAT
„Dar oricui va bea din apa pe care i-o
voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni
în viața veșnică.” (Ioan 4:14)
Cuvântul lui Dumnezeu este o mare
binecuvântare pentru oameni pentru că
este singura carte insuflată de Dumnezeu
și de folos ca să învețe, mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
Este hrana sufletului, laptele duhovnicesc
pentru a crește spiritual. De când am devenit copilul Domnului, zilnic mă hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu pentru
a avea o creștere spirituală sănătoasă.
Așa cum este imposibil să trăim fără apă și alimente, tot așa este și cu omul duhovnicesc, născut din nou, sufletul lui zilnic însetează după Cuvântul Domnului,
iar dacă această sete nu este prezentă es-
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te un semn de boală spirituală, ca și copilul care nu vrea să mănânce, refuză mâncarea iar mama lui știe că este bolnav.
Domnul potolește setea sufletului însetat, El a chemat pe oameni atunci când a
umblat pe pământ și a spus: „Dacă
însetează cineva, să vină la Mine și să
bea.” (Ioan 7:37)
Eva Silaghi

Prietenul lui Iov, Elihu spune în cartea
Iov 34:29: „Dacă dă El pace, cine poate
s-o tulbure? Dacă Îşi ascunde El faţa,
cine poate să-L vadă? La fel se poartă
fie cu un popor, fie cu un om.”
Sunt zile, poate chiar și nopți în care
ne lipsește pacea. Soluția omului pentru
insomnii, de cele mai multe ori este un
medicament. În versetul acesta găsim soluția lui Dumnezeu pentru astfel de probleme. Alături de Elihu, și David spune
în Psalmul 4: „Eu mă culc şi adorm în
pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai
linişte deplină în locuinţa mea.” Leacul pe care oamenii lui Dumnezeu l-au

folosit pentru problemele zilelor noastre:
stres, insomnie, îngrijorări, este Domnul
Isus Cristos.
Este uimitor, dacă citim atenție Cuvântul, aflăm tratamente, răspunsuri, soluții
pentru problemele noastre. Și un lucru
îmbucurător este acela că, un om care are
pacea lui Dumnezeu, eu cred că este și un
om care știe să vorbească și să aducă pace acolo unde ajung cuvintele lui.
Dumnezeul nostru să ne ajute să fim oameni ai păcii. Doamne, dă-ne înțelepciune!

Rugaţi-vă pentru:
- prezenţa lui Dumnezeu
în mijlocul adunării
- atmosfera de închinare
- 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
- vecinii Casei Domnului

- trecătorii
- Copiii, tinerii bisericii
să fie păziţi de influenţa celui rău
- Aparţinătorii bisericii noastre
- Musafirii care se află astăzi împreună cu noi
- cei de la cateheză: înţelegerea Cuvântului, curaj, credinţă, schimbare şi
creştere spirituală
- Cei bolnavi din biserică
- Comitetul bisericii
- Pastorul bisericii şi familia lui

Deși nu merităm, Dumnezeu Își arată
în fiecare zi bunătatea și dragostea pentru
noi. El nu este ca noi oamenii, ocupat și
mereu pe fugă. El e Dumnezeul care veghează asupra fiecăruia dintre noi.
Ca și copii ai Domnului, să ne îmbrăcăm cu o inimă mulțumitoare, plină de
dragoste așa cum El dorește și așa cum

El o face pentru noi.
Știm că planurile Lui sunt desăvârșite
așa că să ne încredem în El până la capăt
și să-L arătăm în locurile în care ne-a așezat.
Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la
aceasta!
Roxana Modoc

Vlad și Adelina Pop

„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
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