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CÂND ESTI ÎNGRIJORAT 
-"Nu vă îngrijoraţi de nimic" (Filipeni 4:6) -

Eşti astăzi îngrijorat de ceva? Atunci setează-ţi mintea cu următoarele promisiuni. Sau mai 

bine, poartă-le cu tine şi citeşte-le regulat:

1) "întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi … cu noi este Domnul, 

Dumnezeul nostru, care ne va ajuta"

(2 Cronici 32:7-8). 2) "Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în 

mâinile oamenilor de care te temi" (leremia 39:17).

3) "Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu." Dacă vei trece 

prin ape" Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca" (Isaia 43:1-2).

4) "Nu vă temeţi … căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu" (2 Cronici 20:15).

5) "În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi [aveţi curaj, fiţi plini de încredere, fiţi siguri] 

Eu am biruit lumea" [am golit-o de puterea de a vă face rău şi am cucerit-o în locul vostru] 

(loan 16:33).

6) "Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa 

mea" (Psalmul 4:8).

7) "Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor" (Psalmul 

34:17).

8) "Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei 

vedea că te poţi odihni liniştit" (Iov 11:18).

9) "ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te 

izbăvesc, zice Domnul" (leremia 15:20).

10) "Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici 

îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, 

nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 

făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 

Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru" 

(Romani 8:38-39).

11) "Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu 

părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!" (Psalmul 9:10).

12) "Domnul este Păzitorut tău, Domnul este umbra ta pe 

mâna ta cea dreaptă … Domnul te va păzi de orice rău, îţi va 

păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire" 

(Psalmul 121:5-8)

Don Shula, antrenor principal al echipei de fotbal 
american, Miami Dolphins şi-a ţinut mereu jucătorii 
cu regula "celor 24 de ore". Le dădea 24 de ore să 
sărbătorească o victorie sau să plângă o înfrângere, 
după care trebuiau să o lase în urmă. Ce regulă 
extraordinară după care să trăieşti! Când eşti criticat, 
este omenesc să doreşti să te răzbuni, dar când încerci 
să-i înţelegi pe oameni este mai uşor să-i ierţi. Mulţi 
oameni cu trăsături negative din vieţile noastre duc 
lipsă de relaţii apropiate, aşa că îi ţin pe ceilalţi la 
distanţă, rareori îşi împărtăşesc sentimentele şi nu se 
simt în largul lor în preajma celor care o fac. Pentru ei 

este mai uşor să condamne decât să accepte. Privirile lor dure şi piezişe îi fac inflexibili. 
Deseori ei nu ştiu ce să facă cu libertatea; ei au nevoie de reguli care să le limiteze alegerile 
şi se simt în siguranţă doar în interiorul propriilor lor graniţe. Abraham Lincoln a spus: 
"Dacă aş încerca să răspund tuturor atacurilor îndreptate împotriva mea, ar trebui să-mi 
închid "prăvălia". Eu fac tot ce ştiu mai bine. Dacă sfârşitul mă găseşte pe calea bună, atunci 
ceea ce s-a spus nu mai contează. Dacă sfârşitul mă găseşte pe calea greşită, atunci nici chiar 
zece îngeri care să declare că am fost drept nu mai pot schimba nimic".

În relaţiile cu ceilalţi, adoptă de fiecare dată calea trasată de Domnul Isus: "rugaţi-
vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe 
cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. … Ce voiţi să vă facă 
vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel" (Luca 6:28-31). Este oare uşor să faci aşa de fiecare 
dată? Nu, dar de fiecare dată merită!
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MOTIV SĂPTĂMÂNAL DE RUGĂCIUNE!!!
Să ne rugăm în această săptămână 
pentru urmatoarele familii din biserică:

Sora Bălăjel Florica;
Fam. Cocoş;
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Daciana Bilan
Baiaş Lidia
Beniamin Crăciun
Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic
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Daniel Trotea

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

Sora Dugălia Jeni;
Sora Rada Viorica.
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3. Ieremia 39:16-18 - „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Melec, etiopianul şi spune-i: 
«Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste cetatea 
aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău şi nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla 
înaintea ochilor tăi. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul şi nu vei fi dat în 
mâinile oamenilor de care te temi. Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi 
prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul»” A urmat distrugerea 
fără milă a Ierusalimului şi cei mai mulţi dintre locuitori au fost ucişi sau duşi în robie. Ebed 
Melec, era printre cei destinaţi pierzării şi ca orice om era întristat şi aştepta cu înfrigurare 
desfăşurarea evenimentelor. Atunci Domnul i-a vorbit şi l-a liniştit, asigurându-l că va fi 
ocrotit de Cel Atotputernic, în care el se încredea. Cu siguranţă teama lui de Dumnezeu şi 
respectul pentru oamenii sfinţi şi lucrurile sfinte l-au făcut să întervină în favoarea lui 
Ieremia. Să ştiţi că toţi cei credincioşi lui Dumnezeu şi care au făcut ce au putut pentru copiii 
lui Dumnezeu, beneficiază de făgăduinţele Domnului, de protecţia Lui, în vremuri de 
strâmtorare. Poate veţi avea parte de vremuri critice, de aceea faceţi bine tuturor şi 
Dumnezeu vă va face bine, când veţi avea cea mai mare nevoie. 
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Ebed-Melec, etiopianul - Iosif Anca

CONTEXT: În perioada ultimilor ani ai existenţei statului iudeu, 
înaintea distrugerii Ierusalumului şi a Templului lui Solomon, 
Dumnezeu l-a folosit pe profetul Ieremia pentru a provoca poporul 
la pocăinţă, dar ei s-au răzbunat pe el, aruncându-l într-o groapă. 
Atunci a întervenit Ebed-Melec, etiopianul în favoarea lui Ieremia, 
fapt care a dovedit credinţa lui în Dumnezeul evreilor şi i-a atras 
ocrotirea divină, într-o perioadă extrem de critică.

TEXT: Ieremia 38:7-13;39:16-18.

1. Ieremia 38:7-9 - „Ebed-Melec, etiopianul, famen-dregător la curtea 
împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. ... Ebed-Melec ... a vorbit 
împăratului astfel: «Împărate, domnul meu, oamenii aceştia au făcut rău de s-au purtat aşa 
cu proorocul Ieremia, aruncându-l în groapă; are să moară de foame acolo unde este, căci în 
cetate nu este pâine!»” Dintre mulţi angajaţi ai casei regale, doar el, un străin, s-a găsit să 
vorbească pentru binele lui Ieremia şi să condamne atitudinea răuvoitoare a iudeilor. El a 
intervenit în favoarea unui om fără ajutor, la cel care avea puterea să facă ceva pentru 
uşurarea stării, oricum critice a profetului, datorată asediului în care era Ierusalimul. 
Aplicaţia este simplă de formulat:„Intervenim pentru cei care sunt în nevoi?” Când un copil 
este lovit de alţii, batjocorit, sau bolnav, facem tot ce putem pentru el, intervenind la 
invăţători, profesori, poliţie, medici sau părinţi? Să ne fie milă de cei din jurul nostru şi să-le 
dorim binele, luând modelul suprem al Domnului Isus, care mijloceşte la Tatăl, pentru toţi 
cei credincioşi şi are milă de toţi oamenii. Mai întâi de toate, este necesară o atitudine 
binevoitoare.

2. Ieremia 38:10-13 - „Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, 
etiopianul: «Ia de aici treizeci de oameni cu tine şi scoate din groapă pe prorocul Ieremia, 
până nu moare!» Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia ... a luat de acolo nişte petece de 
haine purtate şi nişte trenţe de haine vechi şi le-a pogorât lui Ieremia în groapă, cu nişte 
funii. Ebed-Melec, etiopianul, i-a zis lui Ieremia: «Pune aceste petece purtate şi aceste 
trenţe sub subsiori, sub funii». ... Au tras astfel pe Ieremia cu funiile şi l-au scos afară din 
groapă. Ieremia a rămas în curtea temniţei”. Acest om a fost gata să se implice total, pentru 
salvarea lui Ieremia. Împreună cu alţi oameni, ce l-au ajutat la scoaterea lui din groapă sau 
pentru paza operaţiei, au pus pe Ieremia la adăpost. Aşa trebuie să procedăm fiecare dintre 
noi, fiind gata să ne dăruim cu tot ce avem, asemeni samariteanului milostiv, care a folosit 
untdelemnul, vinul, asinul, banii, energia şi timpul pentru a-l salva pe cel căzut între tâlhari. 
În ambele cazuri a fost nevoie de intervenţia mai multor oameni, de aceea nu uita să-ţi 
provoci colegii să facă bine celor necăjiţi. Organizează activităţi de ajutorare a celor săraci 
sau bătrâni şi slabi şi vei face mare bucurie fiecăruia dintre ei. Ajutaţi la săpatul unei grădini, 
la transportul unor materiale (băieţii), la prepararea mâncării sau la curăţenie într-o familie 
cu bolnavi (fetele), dar nu uitaţi de îndatoririle din familia voastră. Folosiţi timpul liber şi 
pentru activităţi de binefacere, nu numai pentru joacă!

Duminică 23 IUNIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Fap.2:1-21
                                   - după-masa 18:00-20:00 – Fap.2:22-36 
Luni 24 IUNIE dimineaţa 09:00-12:00 – Fap.2:1-21
                                   - după-masa 18:00-20:00 – Fap.4:23-11, - Fap.2:37-47
Miercuri 26 IUNIE – 18:00-20:00 - Ps.26
Vineri 28 IUNIE    – 18:00 – rugăciune
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ÎTI POTI DEPĂŞI TRECUTUL
Iţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs” (Iov 11:16)

Tamar a experimentat pierderea a doi soţi şi trauma unui abuz sexual. Dar viitorul ei a 
fost mai măreţ decât trecutul, pentru că ea a dat naştere unui copil care a devenit strămoşul 
Domnului Isus. Ce onoare! Tu cel rănit, poţi ieşi la liman din această experienţă dureroasă 
şi poţi cânta cântarea celui biruitor. Prin harul lui Dumnezeu poţi învăţa să trăieşti în 
prezent şi să laşi în urmă trecutul. Cum? Petrecând timp în prezenţa lui Dumnezeu şi lăsând 
ca dragostea Lui să atingă zonele dureroase din lăuntrul tău. Dă-i toate secretele tale lui 
Dumnezeu – şi iasă-le acolo.

El poate scoate nefericirea din memoria ta aşa cum scoţi veninul din înţepătura unei 
insecte; apoi va începe vindecarea. Iov, care şi-a pierdut sănătatea, averea şi familia, a trăit 
ca să vadă împlinindu-se aceste cuvinte: “îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de 
ele ca de nişte ape care s-au scurs”. Mergi înainte, stai în şuvoiul harului lui Dumnezeu şi 
elibereaz-o. Las-o pe toată să plece. Era noapte, dar acum e zi! Lasă-L pe Dumnezeu să te 
ţină în braţe în siguranţă. Acolo poţi lăsa ca trecutul tău să cadă ca o haină. Poate nu-l vei 
uita, dar nu va mai trebui să-l porţi: “Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura” (v. 19). Gata cu 
învârtitul prin cameră, gata cu coşmarurile, gata cu teama pentru ziua de mâine. Ruşinea a 
fost spălată şi harul şi-a luat locul pe tron. Ridică-te în numele lui Hristos şi exercită-ţi 
autoritatea peste toate amintirile care te ţin legat de trecut. Lasă-L pe Dumnezeu să-ti 
vindece rănile, să rupă lanţurile şi să te elibereze.


