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Iov 42:2
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”.

POŢI BIRUI
dacă știi când ești vulnerabil

Unul din cele mai cunoscute personaje din istorie este împăratul
David. Pe la vârsta de 15 ani, David devine super-eroul națiunii pentru
că l-a învins pe Goliat. Drept răsplată, împăratul Saul i-o oferă pe fata
lui, dar David nu se consideră vrednic să fie ginerele împăratului (1Sam.
18:18). Puțin mai târziu, tânărul David se împrietenește cu cu Ionatan,
fiul împărtaului Saul. Acest lucru nu a fost pe placul lui Saul și din mai
multe motive, Saul vrea să îl omoare pe David. Așa se face că David
ajunge un fugar. La un moment dat, David împreună cu oamenii lui ajung
la un preot numit Ahimelec. Interesant că ajunge acolo  flămând și fără
arme. Pentru ca să obțină pâinile de la preot minte. Apoi cere o sabie
și interesant că Ahimelec îi aduce sabia cu care el îl omorâse pe Goliat
(1Sam. 21:4-9).  
În împrejurarea aceasta se ridică o întrebare: “de ce tânărul acela devenit super erou la o vârstă foarte fragedă, ajunge într-o astfel de
stare? De ce din cauza lui se abate o tragedie peste familila lui Ahimelec?  
Poate că unul din răspunsuri ar fi că, atunci când David luptă cu Goliat,
nu avea nimic de pierdut și de aceea îi este mai ușor să se încreadă în
Domnul. Între timp a  devenit faimos și a căpătat mai multă experiență
și de aceea parcă îi mai greu să se încreadă în Domnul. Este mult mai
tentat să se încreadă în el și în propriile resurse. În momentul în care Saul
îl amenință,   David experimentează cel puțin 3 stări: îi este frică, este
supărat și se simte singur.
Aceste trei sentimente, de frică, de singurătate și de nervozitate,
îl fac să greșească și așa se facă că David ajunge să săvârșească una din
cele mai mari geșeli din viața lui.
Și tu treci prin astfel de momente când îți este frică sau te simți
singutr/ă sau trăiești o stare de nervozitate. Trebuie să ști că în acele momente ești foarte vulnerabil/ă. Și tu riști să faci cele mai mari tâmpenii
atunci când ești nervos, când îți este frică și când te simți singur sau uneori când le experimetezi pe toate deodată.
David a irosit un moment important. Momentul în care i se aduce
sabia lui Goliat, ar fi putut fi un moment în care, aducându-și aminte de
acea experiență, să aleagă să se încreadă mai mult în Dumnezeu. Ar fi
trebuit să își aducă aminte de puterea lui Dumnezeu şi cum rezolvă Dumnezeu problemele celor care se încred în El.
În ciuda unor astfel de experienţe, David ajunge să fie numit cel
mai mare împărat al poporului Israel și om după inima lui Dumnezeu.  
Nu a fost perfect, dar ceva l-a făcut un om măreț. Ce anume l-a făcut pe
David un om atât de măreț? Cred că cel puțin două lucruri pot fi amintite
aici:
Mai întâi, David nu a uitat niciodată Cine este pe Tron. În ciuda
succesului și a popularității, în ciuda faptului că el însuși avea un tron,

totuși David nu a uitat Cine este pe Tron. Este așa de ușor să uiți Cine
este pe Tron când ai sănătate, succes, când îţi merge bine afacerea, când
copiii sunt frumoși și sănătoși. Ești tentat să spui: “Eu sunt pe tron”.
Experiențe mai puțin plăcute l-au ajutat pe David să nu uite acest lucru.
În foarte mulți psalmi, David spune “Domnul meu” și “Împăratul meu”.
Acest lucru este absolut esențial.
Un al doilea lucru care îl ajută pe David să fie un împărat mare,
este prețuirea pe care o acordă Legii lui Dumnezeu. În vechime împărații
nu se supuneau legilor. Ei erau deasupra legii. Legile se ajustau după ei.
Și totuși David înțelege că el trebuie să se supună Legii lui Dumnezeu.
O face de bună voie și cu bucurie așa după cum spune și în Psalmul 40:8
“vreau sa fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii
mele.”
Asemenea lui David și tu ai păcătuit, și nu odată, dar dacă Îl cauți
pe Dumnezeu, El te iartă pentru că Isus a murit pentru păcatele tale. Ca
să ai parte de biruință, însă în anumite moment, când ești mai vulnerabil/ă
să faci greșeli, adu-ți aminte Cine este pe Tron și  prețuiește poruncile Lui
și atunci, prin credință, vei birui.
							Păstor Romică Iuga
Săptămâna trecută, tinerii au avut parte de o tabară
minunată împreună cu fratele păstor Ovidiu Drăgan.
Au fost vizitați și de fratele Romică Iuga. Ne rugăm ca Domnul să îi ajute
să ajungă cu bine acasă.

ANUNŢURI

În diaspora, trăiesc mulți tineri români și multe familii tinere care
au plecat la muncă. În perioada 10-12 august, fratele Romică Iuga este
invitat în Danemarca să susțină o tabără pentru tineri și familii tinere. Ne
rugăm ca Domnul să îi dăruiască har în lucrarea pe care o va face acolo.
Copiii bisericii “Speranța” vor merge în tabără la Șiștarovăț în
perioada 20-25 august. Ne rugăm pentru vreme bună, pentru un timp
minunat, pentru ca Domnul să îi cerceteze pe copii și să îi ajute să Îl
cunoască pe El cu adevărat. Ne rugăm și pentru învățători ca Domnl să le
dea mult har.
În 22 august, la București, va avea loc o întâlnire în care se va
discuta despre dezvoltarea la nivel național a unei strategii pentru plantare de noi biserici. Mișcarea Baptistă din România are nevoie de un suflu
nou, de aceea rugați-vă pentru această lucrare.
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Studiu biblic
10.08.2018
Tema: Evanghelia vestită
în Ierusalim: Naşterea Bisericii
Text: Fapte 2:37-47
Verset de aur: Fapte 9:31
17.08.2018
Tema: Evanghelia vestită până la
marginile Pământului: Pecetea
veridicităţii creştinilor
Text: Fapte 11:19-30
Verset de aur: Fapte 1:8
24.08.2018
Tema: Biserica: Locul meu şi al tău
în planul de misiune
al lui Dumnezeu
Text: Fapte 13:1-12
Verset de aur: Matei 9:37-38
31.08.2018
Tema: Epistolele lui Pavel: Fumdamentele Bisericii dintre neamuri
Text: Galateni 1:11-2:10
Verset de aur: 2Petru 3:15-16
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