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																			7.	Cibu	Maxim
	 			8.	Coteanu	Anton
																			9.	Ene	Lucreția
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Anunțuri:

...	noi	nu	cădem	de	oboseală...
2	Corinteni	4:1-18

	 Este	cunoscut	faptul	că,	ın̂	toată	lucrarea	de	răspândire	a	Evangheliei,	
ap.	 Pavel	 s-a	 confruntat	 cu	 multă	 ım̂potrivire,	 cu	 multe	 riscuri,	 cu	 multe	
suferințe,	dar	niciodată	nu	a	renunțat	la	misiunea	ın̂credințată	lui	de	Domnul	
Isus,	 de	 a	 face	 cunoscută	 Evanghelia	 mântuirii	 la	 cât	 mai	 mulți	 oameni.	
Niciodată	nu-l	vedem	pe	acest	slujitor	atât	de	devotat		Domnului,	plângându-se	
că	slujba	e	prea	grea,	că	sacrificiile	sunt	prea	mari,	ci	mai	degrabă	a	considerat	
slujirea	ın̂credințată	de	Domnul	și	Mântuitorul	lui,	ca	un	mare	har	pe	care	l-a	
primit,	fără	ca	măcar	să-l	merite,	recunoscând	că	a	primit	această	slujbă	după	
îndurarea	Lui.
	 I�n	 această	 epistolă,	 pe	 lângă	 faptul	 că	 ap.	 Pavel	 ıș̂i	 apără	 apostolia	
(contestată	de	unii	din	biserică,	pe	care	el	ıî	numește	apostoli	mincinoși),	el	
arată	și	ce	ıl̂	motivează	atât	de	mult	pe	el	și	pe	ceilalți	slujitori	ai	Domnului	să	nu	
renunțe	la	luptă,	să	nu	renunțe	la	predicarea	Evangheliei,	indiferent	cât	de	mare	
este	ım̂potrivirea	și	cât	de	multe	sunt	sacrificiile	pe	care	trebuie	să	le	ın̂dure.
			 De	ce	afirmă	ap.	Pavel	că	el	și	ceilalți	slujitori	nu	cad	de	oboseală?

I.Pentru	ca	erau	animați	de	motivații	spirituale	foarte	puternice

1.Slujba	încredințată	lor	de	Domnul
												...	fiindcă	avem	slujba	aceasta	,	după	îndurarea	pe	care	am	căpătat-o...(v.	1)

2.Puterea	pusă	în	ei	de	Dumnezeu
			 Comoara	aceasta	o	purtăm	în	niște	vase	de	lut,	pentru	ca	această	putere	
nemaipomenită	să	fie	de	la	Dumnezeu...	(v.	7)

3.Faptul	că	suferințele	îndurate	acum	au	ca	rezultat	slava	veșnică	
viitoare
			 Căci	întristările	noastre	ușoare	de	o	clipă	lucrează	pentru	noi	tot	mai	mult	
o	greutate	veșnică	de	slavă.	(v.	17)		
						

Dar	ce	se	ın̂tâmplă	când	ne	confruntăm	cu	oboseala	spirituală?

II.Există	soluții	pentru	revigorare	spirituală.	

1.Hrană	zilnică	din	Cuvântul	lui	Dumnezeu
	...	niciun	cuvânt	de	la	Dumnezeu	nu	este	lipsit	de	putere.	(Luca	1:37)	
2.Ascultare	deplină	de	Duhul	Sfânt

		 	...umblați	cârmuiți	de	Duhul	...	(Galateni	5:16)
3.Părtășie	neîntreruptă	cu	Biserica

		 Ei	stăruiau	în	învățătura	apostolilor,	în	legătura	frățească,	în	frângerea	
pâinii	și	în	rugăciuni.	(Fapte	2:42)

	▀	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Vine	sfârșitul	lumii?	Ce	ın̂seamnă	asta	
pentru	un	creștin?	Care	sunt	semnele	vremurilor	din	urmă?	Ce	ar	trebui	să	
știe	 și	 să	 facă	 creștinul	 ın̂	 așteptarea	 venirii	 Domnului?	Azi,	 de	 la	 ora	
18.00,	ın̂vățăm	ım̂preună	ce	spune	Biblia	despre	lucrurile	din	urmă.		

▀	 BULETINUL	BISERICII.	Vă	comunicăm	că	numărul	de	astăzi,	din	
această	ultimă	duminică	a	lunii	iunie,	ın̂cheie	seria	buletinelor	din	acest	an	
spiritual.	Prin	harul	Domnului,	ele	vor	apărea	din	nou	ın̂	toamna	acestui	an,	
când	vom	lua	startul	ın̂tr-un	nou	an	spiritual.	Dumnezeu	să	răsplătească	pe	
toți	cei	care	au	contribuit	cu	materiale,	cu	redactarea	acestora,	cu	printarea	
și	plierea	lor,	și	astfel	a	fost	posibilă	apariția	lui	ın̂	fiecare	duminică.	

▀          CINA	DOMNULUI.	Duminica	viitoare,	ın̂	prima	zi	a	lunii	iulie,	care	
este	și	prima	duminică	din	această	lună,	vom	avea	bucuria	să	participăm	la	
Masa	 Domnului.	 Vă	 reamintim	 că	 se	 pot	 ım̂părtăși	 cu	 pâinea	 și	 vinul,	
(simboluri	ale	trupului	și	sângelui	Domnului),	toți	cei	care	L-au	mărturisit	
pe	Isus	Hristos	ca	Domn	și	Mântuitor	personal	ın̂	apa	botezului,	și	sunt	ın̂tr-
o	bună	relație	cu	Domnul	și	cu	semenii.	
	 Cu	această	ocazie,	au	bucuria	de	a	participa	la	Masa	Domnului	și	cele	
11	persoane	care	s-au	botezat	duminica	trecută.

▀	 EUTIH.	 Jocuri	de	masă,	bucurie,	voie	bună	 și	recunoștință.	Toate	
acestea	și	multe	altele,	marți	de	la	18.30,	la	ultima	ın̂tâlnire	Eutih	din	acest	
sezon.

▀ ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

▀		 GRUPURI	 DE	 RUGĂCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

▀	 CITIREA	BIBLIEI.	Continuăm	citirea	Noului	Testament	ın̂	ordine	
cronologică.	După	primele	șase	luni	ın̂	care	am	citit	cele	patru	evanghelii	
simultan,	urmărind	lucrarea	Mântuitorului	ın̂ 	ordine	cronologică,	citim	ın̂ 	
prezent	 Faptele	 Apostolilor	 și	 epistolele.	 Pentru	 citirea	 Bibliei	 prin	
proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Uitați-vă	dar	cu	luare	aminte	la	
Cel	ce	a	suferit	din	partea	

păcătoșilor	o	ım̂ potrivire	așa	
de	mare	față	de	Sine,	pentru	ca	
nu	cumva	să	vă	pierdeți	inima,	
și	să	cădeți	de	oboseală	ın̂	

sufletele	voastre.	
(Evrei	12:3)

 Rugăciune	specială	pentru

PREGĂTIRE	în	vederea	SFÂRȘITULUI

s Mulțumim	 pentru	 credincioșii	 care	 ı̂și	
sfârșesc	cu	bine	călătoria.
s Mulțumim	 pentru	membrii	 din	 Biserica	
„Harul”,	 care	 sunt	 aproape	 de	 cei	 care	
experimentează	despărțirea	de	cei	dragi.
s Mulțumim	pentru	promisiunea	revenirii	
Domnului	ca	să	pună	capăt	istoriei	și	să	ın̂noiască	toate	lucrurile.
s Ne	rugăm	pentru	veghere	și	slujire	ın̂	așteptarea	venirii	Mântuitorului.
s Mijlocim	pentru	copiii	care	sfârșesc	ın̂că	un	an	de	școală	să	aibă	o	vacanță	
frumoasă	și	ın̂	tabără	să	ıl̂	cunoască	mai	bine	pe	Dumnezeu.
s Mijlocim	pentru	studenții	care	și-au	sfârșit	facultatea	să	găsească	un	loc	
de	muncă	adecvat.	

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
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Iată	că	el	abordează	o	paletă	largă	de	poveri	şi	
fiecare	dintre	noi	trebuie	să	recunoaştem	că	purtăm	
sau	am	purtat	măcar	una	dintre	aceste	poveri	la	un	
moment	dat.	Dumnezeu	ne	spune	să	lăsăm	jos	aceste	
bagaje	şi	ne	poate	ajuta	să	o	facem	cu	condiţia	să-L	
lăsăm.

I�n	 primul	 rând,	 Max	 Lucado	 atrage	 atenţia	
asupra	faptului	că	purtarea	acestor	poveri	spirituale	
nu	are	consecinţe	numai	asupra	noastră,	ci	şi	asupra	
capacităţii	 noastre	 de	 a-L	 sluji	 pe	 Dumnezeu	 şi	
asupra	 relaţiilor	 cu	 cei	 din	 jurul	 nostru.	Apoi,	 prin	
explicaţiile	 de	 ordin	 etimologic,	 prin	 traducerea	
termenilor	originali	ın̂	ebraică	sau	greacă,	el	aruncă	o	
lumină	 nouă	 asupra	 sensului	 pasajului	 biblic	
respectiv	sau	ne	poate	face	să	ın̂ţelegem	mai	bine	ce	a	
vrut	 David	 să	 spună.	 De	 exemplu,	 Max	 Lucado	 ne	
atrage	atenţia	că	denumirea	pe	care	o	alege	David	ın̂	
primul	 verset	 Domnul	 este	 păstorul	 meu	 pentru	
Dumnezeu	este	Yahve	–	„Eu	sunt“.	El	arată	că	numele	
acesta	seamănă	cu	verbul	evreiesc	„a	 fi“	–	havah	 şi	
atunci	 Yahve	 ar	 putea	 ın̂semna	 ın̂	 acelaşi	 timp	 „Eu	
sunt“	şi	„Eu	cauzez“.	Şi	acest	detaliu	este	important	
pentru	că	noi	avem	nevoie	de	un	Dumnezeu	mare	şi	
dacă	Dumnezeu	este	Cel	care	este,	atunci	El	este	un	
Dumnezeu	care	nu	se	schimbă	şi	a	cărui	existenţă	nu	
a	fost	cauzată	de	nimeni	şi	de	nimic.

Apoi	 Max	 Lucado	 vorbeşte	 mult	 despre	 oi,	
arată	 cum	 este	 viaţa	 acestora	 şi	 legătura	 lor	 cu	
păstorul	 şi	 cum	 se	 traduce	 acest	 lucru	 ın̂	 legătura	
noastră	cu	Dumnezeu,	pornind	de	la	această	analogie	
oi-păstor.	Analogia	cu	oaia	şi	păstorul	este	valabilă	
pentru	tot	Psalmul,	nu	doar	pentru	primele	versete.	
De	 exemplu,	 sintagma	 „el	 ı̂mi	 unge	 capul	 cu	
untdelemn“	 face	 parte	 tot	 din	 această	 analogie,	
pentru	 că	 păstorul	 unge	 botul	 oilor	 cu	 ulei	 ca	 să	
alunge	insecte	care	le	pot	face	rău,	ca	să	le	apere	de	
vipere,	 ca	 să	 nu	 se	 rănească	 când	 se	 iau	 la	 bătaie	
berbecii	pentru	femele	şi	ca	să	le	vindece	rănile.

Sunt	multe	capitole	pline	de	ın̂curajare,	cum	
este	cel	despre	povara	mormântului	sau	cel	despre	
povara	lipsei	de	speranţă	şi	credem	că	această	carte	
atrage	 printr-o	 abordare	 ı̂n	 acelaşi	 timp	 poetică	
uneori,	 dar	 succintă,	 cu	 exemple	 din	 experienţa	
personală	 şi	 mai	 multe	 referinţe	 biblice	 pe	 lângă	
textul	Psalmului	23	pe	care	ıl̂	studiază.	Şi	credem	că	
este	util	şi	interesant	de	văzut	o	abordare	nouă	sau	o	
ım̂prospătare	a	acestui	Psalm	arhicunoscut	pentru	că	
există	pericolul	ca,	 tocmai	pentru	că	 ıl̂	 ştim	atât	de	
bine,	 să	 nu	 ne	 mai	 dăm	 seama	 de	 bogaţia	 de	
promisiuni	cuprinse	ın̂	el.

Un	capitol	se	numeşte	„I�nchisoarea	dorinţei“.	
Autorul	arată	că	dorinţa	devine	o	ın̂chisoare	atunci	
când	niciodată	nu	ai	ın̂deajuns	de	multe	lucruri	şi	nu	
eşti	 mulţumit	 cu	 ce	 ai;	 atunci	 când	 pentru	 tine	
ı̂mplinirea	 ı̂nseamnă	 să	 ai	 noul	 model	 de	 telefon	

mobil,	 cea	mai	 trendy	 ţinută	 sau	 cel	mai	 cool	 iubit.	
Când	te	plictiseşti	de	ele,	vei	vrea	altele,	dacă	pentru	
tine	 acestea	 sunt	 o	 sursă	 de	 ım̂plinire.	 Şi	 astfel,	 nu	
ajungi	 de	 fapt	 niciodată	 la	 ı̂mplinire,	 pentru	 că	
ı̂ntotdeauna	 va	 apărea	 ceva	 nou	 şi	 vei	 fi	 veşnic	
nemulţumit.	Max	Lucado	ne	atrage	atenţia	că	 tot	ce	
avem	nu	 este	 al	 nostru	de	 fapt.	 Şi	 atunci	 când	 vom	
muri,	 nu	 vom	 lua	 nimic	 cu	 noi.	 I�n	 plus,	 trebuie	 să	
ın̂ţelegem	că	nu	există	un	semn	egal	ın̂tre	ce	avem	şi	
noi.	Noi	nu	suntem	ceea	ce	avem.	Dumnezeu	nu	se	uită	
la	ce	se	uită	omul,	la	ce	are	el	sau	la	cum	arată	el,	ci	
Dumnezeu	se	uită	 la	 inima	noastră.	Ceea	ce	avem	în	
Păstorul	nostru	este	mai	mult	şi	mai	mare	decât	ceea	ce	
avem	în	viaţă,	ne	spune	Max	Lucado.	Dacă	I�l	avem	pe	
El,	avem	tot	ce	ne	trebuie:	un	Dumnezeu	care	ne	aude,	
puterea	dragostei	ın̂	spatele	nostru,	Duhul	Sfânt	ın̂	noi.	
Dacă	 Îl	 ai	 pe	 Păstor,	 ai	 har	 pentru	 fiecare	 păcat,	
călăuzire	la	fiecare	răscruce,	o	lumânare	pentru	fiecare	
colţ	şi	o	ancoră	în	fiecare	furtună.	Ai	tot	ce	ai	nevoie.

Capitolul	8	se	numeşte	„Un	schimb	ceresc“.	I�n	
acest	schimb	noi	dăm	povara	vinovăţiei	şi	primim	ın̂	
schimb	neprihănirea	pe	care	o	cere	Dumnezeu	pentru	
a	petrece	veşnicia	ım̂preună	cu	noi.	Cum	este	posibil	
acest	 lucru?	 Cărarea	 neprihănirii 	 e	 îngustă,	
şerpuitoare	şi	urcă	un	deal	abrupt.	 În	vârful	dealului	
este	o	cruce.	La	piciorul	crucii	sunt	bagaje.	Nenumărate	
bagaje	 pline	 de	 păcate	 fără	 număr.	 Calvarul	 este	
mormanul	de	îngrăşământ	pentru	vină.	Nu	vrei	să	o	laşi	
şi	pe-a	ta	acolo?

Noi	nu	putem	face	nimic	pentru	a	fi	neprihăniţi	
ın̂aintea	lui	Dumnezeu,	aşa	că	El	L-a	trimis	pe	Fiul	Său	
să 	 sufere	 pentru	 păcatele	 noastre	 şi 	 s ă 	 f ie	
neprihănirea	noastră	pentru	noi.	Noi	nu	trebuie	decât	
să	credem	ın̂	El	şi	să	lăsăm	bagajul	vinei	la	cruce.

Unul	dintre	cele	mai	cunoscute	şi	citate	versete	
din	acest	psalm	pe	care	Max	Lucado	ıl̂	analizează	ın̂	
cartea	 sa	 este	 „Chiar	 dacă	 ar	 fi	 să	 trec	 prin	 valea	
umbrei	morţii,	eu	nu	mă	tem	de	nici	un	rău“.	Autorul	
ne	spune	că	dacă	Dumnezeu	e	cu	noi,	nu	trebuie	să	ne	
temem	de	moarte,	pentru	că	Dumnezeu	ne	promite	că	
ne	va	ın̂soţi	şi	acolo.	De	fapt,	el	ne	arată	că	David	ne	
avertizează	 cu	 privire	 la	 importanţa	 asigurării	 că	
Dumnezeu	 este	 cu	 noi.	Nu	 te	 lăsa	 să	 ajungi	 în	 faţa	
morţii	 fără	 să-L	 ai	 pe	 Dumnezeu.	 Nici	 măcar	 să	 nu	
vorbeşti	despre	moarte	fără	să	vorbeşti	cu	Dumnezeu.	
El	şi	numai	El	te	poate	călăuzi	prin	valea	aceasta.	Alţii	
pot	doar	specula	cu	privire	 la	moarte	sau	năzui	 să	o	
înţeleagă,	 dar	 numai	 Dumnezeu	 ştie	 drumul	 care	 te	
duce	acasă.	Şi	numai	Dumnezeu	este	decis	să	te	ducă	
acolo	în	siguranţă.	

Capitolul	 13	 se	 numeşte	 „Singur	 noaptea,	
singur	şi	ziua“	şi	porneşte	de	la	versetul	4	al	Psalmului	
23,	 ın̂	 care	David	spune	„Tu	eşti	cu	mine“.	Se	spune	
despre	 singurătate	 că	 ar	 fi	 cea	 mai	 grea	 boală.	 Se	
remarcă	deseori	că,	deşi	suntem	tot	mai	mulţi	oameni	

pe	 pământ,	 tocmai	 acum	 tot	 mai	 mulţi	 oameni	 se	
plâng	 de	 singurătate.	 Autorul	 alege	 să	 schimbe	
perspectiva	 asupra	 singurătăţii.	 I�n	 primul	 rând,	 el	
defineşte	singurătatea	ca	absenţa	 intimităţii,	nu	ca	
absenţa	 oamenilor.	Nu	 eşti	 singur	 atunci	 când	 eşti	
singur	literalmente.	Eşti	singur	atunci	când	te	simţi	
singur.	 Şi	 apoi	 el	 se	 ı̂ntreabă	 dacă	 nu	 cumva	
singurătatea	 este	 un	 dar	 de	 la	 Dumnezeu,	 o	
modalitate	prin	care	El	să	ne	atragă	atenţia	asupra	Sa,	
asupra	a	ceea	ce	vrea	să	ne	spună	la	un	moment	dat.	
Pentru	ca	Dumnezeu	să-ţi	atragă	atenţia	s-ar	putea	să	
fie	nevoie	să	scoată	din	viaţa	ta	toate	acele	lucruri	care	
te	distrag,	până	când	nu-ţi	mai	rămâne	nimic	decât	
Dumnezeu.	Dacă	e	nevoie	ca	Dumnezeu	să	reducă	la	
tăcere	toate	celelalte	voci	din	viaţa	ta	pentru	a-L	auzi	
pe	El,	o	va	face.	Pentru	că	vrea	să	descoperi	că	El	este	cu	
tine.	Yahve	este	cu	tine.

I�n	ultimul	verset,	David	spune:	„Da,	fericirea	
şi	ın̂durarea	mă	vor	ın̂soţi	ın̂	toate	zilele	vieţii	mele	şi	
voi	 locui	 ın̂	Casa	Domnului	până	 la	sfârşitul	zilelor	
mele“.	Ultimele	bagaje	la	care	trebuie	să	renunţăm	ca	
să	putem	şi	noi	spune	acest	 lucru	referitor	 la	viaţa	
noastră	sunt	bagajul	ın̂doielii	şi	cel	al	dorului	de	casă.	
Dumnezeu	 rămâne	 lângă	 noi	 chiar	 şi	 atunci	 când	
avem	 ı̂ndoieli,	 dar	 trebuie	 să	 avem	 ı̂ncredere	 că	
bunătatea	Lui	şi	ın̂durarea	Lui	ne	vor	ın̂soţi	ın̂	fiecare	
zi	a	vieţii	noastre.	Nu	doar	ieri,	nu	doar	azi,	ci	mâine,	
poimâine	şi	toată	viaţa.	

I�n	ce	priveşte	al	doilea	bagaj,	dorul	de	casă,	
acesta	 este	 singurul	 bagaj	 pe	 care	 avem	 voie	 să-l	
purtăm	până	la	sfârşitul	vieţii	pentru	că	este	cel	care	
ne	aminteşte	că	locul	nostru	nu	este	aici	pe	pământ	şi	
că	ceea	ce	contează	cu	adevărat	este	ceea	ce	investim	
pentru	viaţa	veşnică.

Cea	 mai	 mare	 nenorocire	 care	 ţi	 se	 poate	
întâmpla	nu	este	 să	 te	 simţi	departe	de	 casă	atunci	
când	eşti	departe,	ci	să	te	simţi	acasă	atunci	când	nu	
eşti	acasă.	Nu	înăbuşi	acest	dor	de	casă,	ci	ţine-l	viu.	
Acesta	 va	 fi	 singurul	 bagaj	 pe	 care-l	 vei	 mai	 avea	
atunci	când	 te	vei	 întâlni	 în	 sfârşit	cu	Dumnezeu.	Şi	
când	Îl	vei	vedea	pe	El,	vei	lăsa	jos	şi	acest	bagaj.	Aşa	
cum	un	soldat	care	 se	 întoarce	acasă	 lasă	să-i	 cadă	
raniţa	jos	când	o	vede	pe	soţia	lui,	aşa	şi	tu	te	vei	elibera	
de	dorul	tău	când	Îl	vei	vedea	pe	Tatăl	tău.	Cei	pe	care-i	
iubeşti	vor	striga	de	bucurie.	Cei	pe	care-i	cunoşti	vor	
aplauda.	 Tot	 zgomotul	 însă	 va	 înceta	 când	El	 îţi	 va	
cuprinde	 faţa	 în	 palmele	 Lui	 şi-ţi	 va	 spune	 „Bine-ai	
venit	 acasă!“.	 Şi	 cu	mâinile	 Lui	 în	 care	 se	 vor	 vedea	
semnele	cuielor	îţi	va	şterge	orice	lacrimă	din	ochi.	Şi	
vei	locui	în	Casa	Domnului	tău	–	pentru	totdeauna.

Mai	 multe	 fragmente	 din	 această	 carte	
descoperiți	 pe	 carteaeoviață.com,	 ı̂n	 pagina	
Emisiuni,	sezonul	3,	episodul	8.

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Călătorie	fără	bagaje	

de	Max	Lucado

Pentru	 că	 vacanţa	 de	 vară	 a	 ı̂nceput	 vă	
prezentăm	astăzi	o	carte	perfectă	de	luat	şi	de	citit	ın̂	
vacanţă,	dar	şi	ın̂	vederea	vacanţei.

I�n	 cartea	 Călătorie	 fără	 bagaje	Max	 Lucado	
dedică	 câte	 un	 capitol	 fiecărui	 verset	 sau	 unui	
fragment	 de	 verset	 din	 bine-cunoscutul	 Psalm	 23.	
Autorul	ım̂bină	mesajul	acestuia	cu	ideea	de	călătorie	
prin	viaţă	 fără	bagaje	–	aşa	cum	spune	şi	 subtitlul,	
Eliberarea	 de	 poveri	 care	 nu	 ţi-au	 fost	 niciodată	
destinate	să	le	porţi.

Bagajele	 despre	 care	 vorbeşte	 Max	 Lucado	
sunt	 poveri	 de	 ordin	 spiritual,	 emoţional	 sau	
psihologic. 	 El	 vorbeşte	 despre	 povara	 unui	
dumnezeu	mic,	 povara	 bizuirii	 pe	 propriile	 puteri,	
povara	 nemulţumirii,	 povara	 oboselii,	 povara	
ın̂grijorării,	povara	lipsei	de	speranţă,	povara	vinei,	
povara	 aroganţei,	 povara	 mormântului,	 povara	
durerii,	povara	fricii,	povara	singurătăţii	etc.

B I S E R I C A	 P E R S E C U TATÃ

4.Implicare	în	slujirea	Domnului.
			 Ca	niște	buni	ispravnici	ai	harului	felurit	al	lui	
Dumnezeu,	 fiecare	 din	 voi	 să	 slujească	 altora,	 după	
darul	pe	care	l-a	primit.	(1	Petru	4:10)

	 Este	 de	 dorit,	 (și	 trebuie	 să	 luptăm	 pentru	
aceasta),	să	nu	ne	prindă	niciodată	oboseala	ın̂	lucrul	
Domnului.	 Ceea	 ce	 l-a	 motivat	 pe	 ap.	 Pavel	 să	 nu	
renunțe	 nicio	 clipă	 la	 slujba	 pe	 care	 Domnul	 i-a	
ın̂credințat-o,	trebuie	să	ne	motiveze	și	pe	noi.	Și	dacă	
totuși,	oboseala	ajunge	să	pună	stăpânire	pe	careva,	
nu	uitați	că	Dumnezeu	ne	oferă	suficiente	resurse	de	
revenire,	 de	 revigorare,	 de	 ı̂nsuflețire	 și	 ı̂ntărire	
spirituală,	 pentru	 a-L	 putea	 sluji	 pe	 Dumnezeu	 cu	
toată	dedicarea	și	puterea	pe	care	o	primim	de	la	El.	

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

CRISTINA	MEREUȚĂ

smulțumire	lui	Dumnezeu	pentru	purtarea	Lui	
de	grijă	în	toate	nevoile	familiei

spentru	 sănătatea	 fizică	 a	 celor	 doi	 băieți	
gemeni:	 Ștefan	 și	 Matei	 și	 pentru	 creșterea	 lor	 în	
cunoașterea	Domnului

	 mântuirea	tuturor	celor	din	familia	lărgităs

ssănătatea	 mamei	 (Petra),	 pentru	 a	 fi	 în	
continuare	un	sprijin	pentru	familie

Purtați-vã	sarcinile	unii	altora	și	veți	împlini	
astfel	Legea	lui	Hristos!		Galateni	6:2


	Page 1
	Page 2

