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Biblia spune: “lacov însă a rămas singur. 
Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor”. 
Când Dumnezeu hotărăşte să se ocupe de tine, El te va 
face să fii singur. Să remarcăm că lacov “a rămas”. 
Când e necesară o operaţie, nimeni nu are voie să intre 
în sala de operaţie. Ceva din tine trebuie rezolvat sau 
altfel nu vei supravieţui. Să remarcăm şi faptul că 
“atunci un om s-a luptat cu el până…”. Unii poate te vor 
părăsi, dar nu şi Dumnezeu. “Acela care a început în voi 
această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus 
Hristos” (Filipeni 1:6). 

“Până” când lacov devine Israel, “până” când amăgitorul devine stăpânitor cu 
Dumnezeu, “până” când începi să umbli, să vorbeşti şi să trăieşti aşa încât toată lumea din 
jurul tău îşi va da seama că ai fost atins de Dumnezeu. Dumnezeu nu te va lăsa să trăieşti cu 
lucruri pe care până acum ţi le-a trecut cu vederea . Când nu mai ai timp, El se va lupta cu 
tine şi-ţi va arăta că îţi iroseşti viaţa. El se va lupta cu tine datorită atitudinilor, cuvintelor şi 
faptelor tale indiferente. El se va lupta cu tine datorită ingratitudinii tale şi te ajută sâ vezi 
cât eşti de binecuvântat. El se va lupta cu tine din cauza şovăielii tale şi a faptului că nu eşti 
dispus să-ţi iei un angajament.

Ai schimbat locuri de muncă, ai schimbat relaţii şi ai schimbat biserici; când ai de 
gând să-L laşi pe Dumnezeu să te planteze definitiv undeva pentru a putea aduce rod? 
Există doi de “până” în această relatare. Primul, Dumnezeu s-a luptat cu lacov până când 
a spus da. Al doilea, lacov s-a luptat cu Dumnezeu până când El l-a binecuvântat. În acel 
moment numele lui lacov a fost schimbat, trecutul său s-a încheiat şi a început viitorul pe 
care Dumnezeu îl avea în plan pentru el.
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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu

B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

Să ne rugăm în această săptămână pentru  
urmatoarele  persoane și familiile lor 
din biserică:

EFECTUL FLUTURELUI
“ Cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe?” 

(Zaharia 4:10)

Ai auzit de efectul fluturelui? În fizică, el descrie 
modul în care micile schimbări ale condiţiilor climatice 
iniţiale (cum ar fi bătaia aripilor unui fluture) pot afecta 
vremea la mii de kilometri depărtare. Imaginează-ţi – un 
fluture fragil poate modifica tiparele de vreme de pe un alt 
continent! Dacă nu ar fi dat din aripi, traiectoria sistemului 
climatic ar fi putut fi mult diferită Ce putem învăţa de aici? 
Poate uneori te simţi neînsemnat, la fel de fragil ca un 
fluture. Poate ţi se pare că nu mai dai din aripi când stai în 

picioare singur pentru adevăr şi cinste la locul de muncă sau acasă. Poate spui: “Ce pot face 
eu în faţa unei probleme atât de mari?” 

Mai mult decât crezi! Credinţa ta, vorbele tale, faptele tale, rugăciunile tale, 
exemplul tău, bunătatea şi perseverenţa ta pot elibera puterea lui Dumnezeu şi pot activa 
forţele cerului ca să lucreze în acea situaţie. Lui Dumnezeu îi place să folosească lucrurile 
pe care noi le considerăm neînsemnate cum ar fi toiagul lui Moise care a despărţit Marea 
Roşie, praştia lui David care a doborât un uriaş sau prânzul unui băiat care a hrănit 
mulţimea. Bătaia aripilor tale poate iniţia schimbări care vor influenţa vieţile celor din, jurul 
tău pentru întreaga veşnicie. 

Domnul Isus a spus: “dacă ati avea credinţa cât un grăunte de muştar, aţi zice 
muntelui acestuia: “Mută-te de aici colo” şi s-ar muta” nimic nu v-ar fi cu neputinţă” (Matei 
17:20). Nu este vorba de dimensiunea seminţei pe care o semeni, ci de Dumnezeu care o 
poate face să crească. Nu este vorba de rugăciunea pe care o rosteşti, ci de măreţia Celui care 
răspunde la rugăciune.

Fr. Palacean Alexandru
S. Palacean Fam. Cretu Dumitru 

S. Rugaci Maria

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 01 SEPTEMBRIE 
-DIMINEAŢA 09:00-12:00 - 1.Cor.10:14-22
-DUPĂ-MASĂ -18:00-20:00 - Rom:12:1-8

MIERCURI  04 SEPTEMBRIE 
-  SEARA - 18:00-20:00 – Psalmul 36

VINERI  06 SEPTEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 
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...NU AJUNGE SĂ AI DREPTATE de Ursula Koch

„Unora dintre ei le-a fost necaz şi ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir?” 

Marcu 14 : 4

Cât de mult m-am străduit să iasă totul bine! Musafirii au venit, au adulmecat 
mirosurile îmbietoare, s-au bucurat la vederea mesei frumos decorate, însă când am servit 
salata și friptura, s-au dezlănțuit: Oare salata este biologică sau este crescută cu 
îngrășăminte? Iar carnea, nici n-ar mai trebui să se mănânce carne cu toate scandalurile din 
ultima vreme! Da, într-adevăr, îți trece orice poftă de mâncare când te gândești la toate 
acestea…Mie îmi trecuse deja și pofta, și foamea! După toată osteneala și truda din 
bucătărie, aflam acum că nimic nu era bine. Și ce era mai rău: musafirii mei aveau dreptate. 
Nici pe mine nu mă atrage gândul unor crescătorii uriașe de animale, mă irită felul în care 
sunt transportate animalele, mă înfioară ideea sporirii producției de carne prin folosirea 
diferitelor concentrate, dar de data aceasta am vrut ca totul să fie perfect, și aceasta pentru că 
așteptasem cu multă bucurie musafirii care urmau să vină…

NU TE TEME. PUNE-L PE DUMNEZEU PE PRIMUL PLAN
“Am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească”

(1 Împăraţi 17:9)

Când foametea a lovit Israelul, Dumnezeu i-a spus proorocului llie: “du-te la 
Sarepta … Am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească”. Să remarcăm trei lucruri 
în această povestire. Primul, când apare o nevoie, proviziile tale sunt la locul potrivit. Aşa 
lucrează Dumnezeu, aşa că cere-l să-ţi spună unde să mergi şi ce să faci. Iar când iţi spune, 
nu mai sta! Al doilea, oamenii pe care îi foloseşte Dumnezeu te vor surprinde. Uneori sunt 
oameni pe care ai tendinţa să-i priveşti de sus. Această văduvă, săracă lipită, avea numai “un 
pumn de făină … şi puţin untdelemn …” (1 Împăraţi 17:12). Asta nu e o problemă pentru 
Dumnezeu. 

El nu are nevoie de mult pentru a face ceva măreţ, numai de o inimă disponibilă. De 
ce nu l-a trimis Dumnezeu pe llie la o familie înstărită? Pentru că el nu aveau nevoie de o 
minune – dar ea avea. Când există o nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, El caută pe cineva 
care are o sămânţă, îi măreşte credinţa şi atât dătătorul cât şi lucrarea lui Dumnezeu sunt 
binecuvântaţi. În ultimul rând, “momentul nepotrivit” este deseori momentul potrivit 
pentru Dumnezeu. Această minune a avut loc în mijlocul unei crize economice. Ceea ce 
pare a fi cel mai rău moment pentru tine este momentul în care lui Dumnezeu îi place să 
acţioneze. Această femeie se afla la o masă distanţă de moarte; mai rău de atât nu se poate. 
“Ea s-a dus, şi a făcut după cuvântul lui llie. Şi multă vreme a avut ce să mănânce, ea şi 
familia ei … Făina din oală n-a scăzut, şi untdelemnul din ulcior nu s-a împuţinat…” (1 
împăraţi 17:15-16). 

Cheia minunii ei se găseşte în cuvintele lui llie: “Nu te teme … pregăteşte-mi întâi 
mie … o mică turtă” (1 împăraţi 17:13). Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: nu te teme, 
pune-L pe Dumnezeu pe primul plan şi El îţi va împlini nevoia.
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Flamanda de cer,
Il chem acum la cina…
Ii cer prezenta-I de lumina
si tare-as vrea sa cinez iar
un strop de har…

Smerita ma asez la masa
si-I caut in ochi sa-I citesc Cuvantul…
Privindu-L,
mai gasesc pamantul din mine
ce nu zideste decat ruine…

E prea multa huma
cu dor de tina…
Si iau vasul si-l sparg de pamant
si las mireasma dulce
sa-L atinga printre suspine tacute…

Bland ma priveste-n tacere
lasand sa curga in mine
dor dupa stele…
Duios imi intinde Cuvantul
apoi imi pune in maini potirul
sa beau din vin,
sa beau din sange
si simt iubirea-I cum ma frange…

Mananc si beau din El
si cu cat ma hranesc mai mult
mi-e tot mai foame si mai sete
caci dorul in mine mereu creste…

Nu-mi spune ca mai e mult pana Acasa
cand stiu ca mai e atat de putin
pana la marea masa… !
Atunci eu voi fi mireasa
iar El imi va fi Mire…
Dar pan-atunci voi sta plecat
cu vasul spart…

Si viata mea-I aduc
in semn de multumire!

După ce am strâns masa, m-am trezit în fata unui morman de vase murdare (de 
remarcat că toate erau goale!), simțindu-mă ca o ratată. Făcusem totul pe dos.

Deodată, în bucătărie a dat buzna fiica mea:

- Cu toate acestea, să știi că totul a fost delicios! a exclamat ea, îmbrățișându-mă cu drag.

Cu siguranță că nu numai femeile trec prin asemenea situații, dar mai ales ele, iar 
femeia din Betania este una din ele. Nici măcar nu este vorba dacă are sau nu dreptate prin 
ceea ce face, decisivă este atitudinea inimii ei. De câte ori credem că avem dreptate, și totuși 
greșim, și cât de ușor ne lăsăm furați de gândul să „clarificăm” una sau alta în legătură cu 
anumite persoane. De parcă nu am ști că toate constatările noastre nu sunt valabile înaintea 
Domnului, care ne-a dat ca poruncă supremă dragostea! Cine are dreptate în lipsa dragostei 
greșește întotdeauna!

Ce bine ne simțim când din cercul celor care „au dreptate” se desprinde câte unul și, 
cu o privire plină de dragoste, recunoaște intenția bună pe care am avut-o. Isus avea această 
privire. Și este bine să ne aducem aminte unii altora aceasta, atunci când se întâmplă ca toate 
să ne iasă iarăși pe dos.

POEZIE: La cina


