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SETEA DUPĂ DUMNEZEU
“imi însetează sufletul după Tine … într-un pământ… fără apă” (Psalmul 6:l)

Mark Roberts scrie: “în timpul unei 
drumeţii pe munte, am zărit un vârf care părea să fie 
numai la câţiva kilometri depărtare, aşa că ne-am 
îndreptat spre el. Până am ajuns sus, ne-am folosit 
toată apa. Întoarcerea noastră a fost, din fericire, la 
vale, dar nu am găsit nici măcar un firicel de apă din 
care să ne potolim setea ce nu ne dădea pace. Am 
petrecut trei ore tânjind după apă, şi nu ne-am mai 
gândit la altceva decât la cât de minunat e să avem 
ceva de băut”. Când David a spus: “îmi însetează 
sufletul după Tine … într-un pământ sec, uscat şi fără apă”, duşmanii lui făceau presiuni 
asupra lui şi se întreba dacă nu cumva Dumnezeu l-a uitat. 

Te-ai aflat într-o asemenea situaţie? Durerea ta e de nesuportat şi Dumnezeu pare 
distant? Aşa cum setea fizică este modul în care corpul îţi spune că ai nevoie de apă, în 
lăuntrul tău există o sete spirituală pe care numai Dumnezeu o poate stinge. Şi El o va face: “ 
Mă veti căuta [ca pe o necesitate vitală], şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima” 
(Ieremia 29:13). 

Eforturile cu jumătate de inimă nu sunt de folos! Un învăţător al Bibliei spune: 
“Singurul mod de a-L cunoaşte pe Dumnezeu este … la prima mână. Cei ce se mulţumesc 
să-L cunoască printr-o relaţie de mâna a doua nu-L cunosc cu adevărat. Ei doresc ca alţii să 
se roage pentru ei în loc să se roage ei înşişi… alţii să le ofere versete în loc să le citească 
singuri. Ei se mulţumesc cu o biserică de la televizor sau cu o predică de pe internet. Fiecare 
om trebuie să'-L pună pe Dumnezeu la încercare, să vadă dacă El este cine spune că este, 
dacă promisiunile Sale sunt adevărate … dacă îi va răspunde la rugăciuni… dacă va fi lângă 

tine când ai nevoie de El… dacă îţi va da înţelepciune, putere, 
răbdare şi perseverenţă … Concluzie: El este cu adevărat, 
promisiunile Lui sunt adevărate şi El o va face – de fiecare 
dată”.

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 29 SEPTEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 

- dupa-masa -18:00-20:00 - tineret

MIERCURI  02 OCTOMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 40

VINERI  04 OCTOMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00

“In dragostea noastră fierbinte pentru voi”  (1 Tesaioniceni 2:8)

Împartăşeşte-ţi viaţa cu copilul tău. “Eram gata 
să vă dăm … chiar şi viata noastră”. Cum poate fiica 
ta să înveţe despre relaţiile sănătoase cu bărbaţii sau 
cum poate fiul tău să-şi dezvolte o identitate 
masculină sănătoasă dacă nu-ţi împărtăşeşti viaţa cu 
ei? Familia condusă de mamă în zilele noastre este în 
mare parte creaţia tatălui absent.Taţilor, vă 
împărtăşiţi viaţa cu copiii voştri: 
1) impărtăşindu-le valorile voastre. Ei trebuie să ştie 
ce este important pentru voi şi care sunt priorităţile 

voastre, ce lucruri susţineţi şi în ce credeţi cu adevărat. 
2) împărtăşindu-le modul în care ei pot trăi după principiile biblice. Viaţa va 
puneobstacole în calea lor, buimăcindu-i. Ei trebuie să cunoască; căile lui Dumnezeu şi 
Cuvântul lui Dumnezeu când trebuie să ia decizii dificile, cruciale. 
3) Împărtăşindu-le momentele vesele şi distractive. Când ajungeţi acasă copiii voştri se 
risipesc sau se strâng în jurul vostru? Sunteţi persoane distractive? Învâtaţi-i că 
creştinismul este ceva agreabil, nu ceva ce trebuie răbdat! Se spune că “familia care se 
roagă împreună rămâne împreună”. La fel şi familia care se joacă împreună! 
4) împărtăşindu-le cele mai bune preocupări în viaţă. Criticarea preocupărilor lor nu 
face decât să întărească dedicarea lor pentru ele. În loc să le condamnaţi muzica, 
îmbrăcămintea, emisiunile TV şi utilizarea internetului, prezentaţi-le alternative “mai 
bune”. 
5) Spunându-le cât de valoroşi sunt ei pentru voi. Nu presupuneţi că o ştiu. Cercetătorii 
sunt de părere că majoritatea copiilor, în special băieţii, se simt o povară pentru taţii 
lor. “În dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm … chiar şi viaţa 
noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi”. Spuneti-le lucrul acesta din nou şi din nou! 

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele persoane din biserica 
noastră: S. Popovici; S. Naidin Felicia; S. Faur Cristina;

S. Buzilă Elena; S. Irina Rus.
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 Lupta lăuntrică

După entuziasmul că ai fost mântuit prin credinţă în Hristos te trezeşti asaltat de 
gănduri şi  forţe care nu credeai că mai fac parte din viaţa ta.bFiind la început de cale în 
credinţă, această constatare te poate dezorienta. Descoperi ca naşterea ta din nou nu se 
ocupa de vechea ta fire, ci a adus-o întru-un contrast evident. Acelaşi vânt care ţi-a bătut în 
spate în drumul spre iad, îţi bate acum în faţă pe drumul spre rai. În viaţa ta lucrurile se 
petrec aşa cum citim în Bilie: S-a dus să întrebe pe Domnul. Şi Domnul a zis "Două neamuri 
sunt în păntecele tău... Şi cel mai mare va sluji celui mai mic" (Gen.25.22-23). Deşi 
Dumnezeu te-a răscumparat , în tine vor exista două naturi care  se vor lupta pentru  a 
controla viaţa ta. Natura veche trebuie să se supună naturii noi, nascută din Dumnezeu. În 
acest punct începe lupta launtrică. Se pune întrebarea, care natură va caştiga lupta? Lupta va 
fi caştigată de natura pe care o hrăneşti, pe care o protejezi şi o dezvollţi cel mai mult. De 
aceea hrăneşte natura nouă prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă sfatul psalmistului: Cum 
îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tau"(Psalm 119.9). Amin

Confrunta-ti temerile
“Dumnezeu nu ne a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă” (2 

Timotel 1:7)

Teama este ceva ce vei experimenta de fiecare dată când vei încerca un lucru nou, 
cum ar fi un nou loc de muncă sau o nouă relaţie sau o nouă strategie de investiţie. Nu vei 
reuşi niciodată atâta vreme cât vei ceda în faţa fricii. Lumea corporatistă riscă să dea 
faliment de fiecare dată când se lansează un nou produs. Lumea modei riscă să dea faliment 
cu fiecare nouă linie vestimentară. Totuşi, ei sunt dispuşi să-şi asume riscuri de milioane de 
dolari pentru a-şi îmbunătăţi mărfurile şi pentru a-şi spori vânzările. Câştigă oare de fiecare 
dată? Nu, dar fără a-şi asuma vreun risc nu ai nici o şansă. Poetul a scris: “A fost odată un om 
precaut ce niciodată nu râdea, ce niciodată nu se juca; el niciodată n-a riscat şi niciodată n-a-
ncercat, el niciodată n-a cântat şi nici măcar nu s-a rugat. Iar într-o zi când a murit, 
asigurarea respinsă i-a fost; căci dacă niciodată cu-adevărat nu a trăit, ei au pretins că nici 
deces n-a fost!” Adevărul e că toţi avem eşecuri! Rata eşecului rasei umane este de sută la 
sută şi toţi (inclusiv tu) se califică pentru a fi membru în acest club. Dar asta nu înseamnă că 
trebuie să trăieşti cu teama eşecului. Credinţa în Dumnezeu este cea care îţi dă curajul de a te 
confrunta cu temerile tale şi de a trăi viaţa pe care a dorit El s-o trăieşti. Dacă nu faci aşa, vei 
suferi de regretul faţă de “ceea ce ar fi putut să fie”. Nu vei fi niciodată perfect, deci 
niciodată nu vei avea succes deplin. Asta nu înseamnă că nu vei avea succes în viaţă, dar 
trebuie să încerci. Teama este un “duh” şi dacă o laşi, ea te va controla. Dumnezeu îţi oferă 
trei opţiuni mai bune: “putere … dragoste … chibzuinţă”.

Un turist călătorea cu maşina prin ţară când a zărit un fermier bătrân aşezat pe un 
balansoar pe verandă. în spatele casei se aflau şaptezeci de acri de teren. Turistul a întrebat: 
“E pământul dumneavoastră?” “Îhî”, a replicat el. “Şi ce faceţi cu el? Vă gândiţi să cultivaţi 
bumbac?” a întrebat turistul. “Nu, mă tem că îl fură muncitorii” a spus fermierul. “Ce ziceţi 
atunci de porumb”, a întrebat turistul. “Nu, mă tem că-l vor mânca lăcustele” a răspuns el. 
“Ei bine, a întrebat atunci turistul, ce ziceţi de creşterea vitelor?” Fermierul a spus: “Mă tem 
că preţul cărnii de vită va scădea”. “Atunci ce intenţionaţi să faceţi cu tot acest pământ 
bun?” a întrebat turistul. “Nimic. Vreau doar să fiu prudent”.

Aşa simţi şi tu? Când alegi să nu rişti nimic în viaţă, potenţialul tău pentru succes e 
ca acel teren gol. Atâta vreme cât teama îţi stăpâneşte viaţa, nu vei păşi prin credinţă şi nu-ţi 
vei împfini destinul. Biblia spune că fără credinţă este cu neputinţă să-i fim plăcuţi 
lui'Dumnezeu (Evrei 11:6). Nu ar fi mai bine să guşti eşecul şi să faci ce doreşte Dumnezeu, 
decât să rişti să nu-l fi pe plac? Cu toţii am experimentat teama care ne face să dăm înapoi. 
Numai cei ce o înving ajung departe în viaţă. “Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului 
Său” (Psalmul 35:27). învingerea fricii începe când crezi că “Dumnezeu doreşte ca tu să 
reuşeşti”. încins cu acest adevăr nu numai că-ţi vei putea sfida temerile, dar le vei şi învinge.
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AMESTECAREA A DOUĂ FAMILII (II)
“Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele” (Psalmul 101:2)

 
Aproape jumătate din familiile cu doi părinţi de astăzi sunt familii amestecate. 

Dacă şi tu faci parte dintr-o astfel de familie, iată câteva lucruri la care trebuie sâ te 
gândeşti. Primul, fiecare copil este unic. Copiii mici acceptă părinţii vitregi mai uşor 
decât adolescenţii. Autoritatea ta nu va avea aceeaşi greutate cu copiii mai mari. Trebuie 
să-i abordezi cu înţelepciune şi bunătate, în timp ce copiii mici au nevoie de hrană şi 
siguranţă. Al doilea, creează sisteme noi de familie Fiecare familie are propriul ei sistem. 
“Felul în care facem lucrurile la noi acasă este…”. Este ceea ce-i face pe membrii unei 
familii să se simtă parte dintr-un grup intim. Lucruri precum mersul la biserică împreună, 
luarea mesei împreună, jocurile sau doar bucuria unei izbucniri în râs ajută la stabilirea 
acelui sentiment al legăturii şi al apartenenţei. Al treilea, nu le nega copiilor accesul la 
părintele lor natural. Biblia spune: “Ferice de cei împăciuitori” (Matei 5.9). 

Deci nu-l înjosi pe fostul tău partener în faţa copiilor tăi şi nu-i folosi pe ei drept 
mesageri. Cercetările confirmă că acei copii care petrec timp cu ambii părinţi se adaptează 
mai bine. Faptul acesta micşorează posibilitatea ca ei să fie prinşi în “schimbul de focuri” şi 
să fie răniţi. În ultimul rând, acţionează mereu în interesul copiilor. Vor exista sărbători şi 
evenimente când va trebui să interacţionezi cu fostul tău partener, aşa că obişnuieşte-te cu 
asta – de dragul copiilor tăi. Ei au nevoie de dragostea şi de înţelegerea ta, mai ales când 
emoţiile o iau razna şi toată lumea trebuie să se adapteze. Respectă ce s-a petrecut înainte. 
Nu încerca să forţezi interpretarea ta idealizată despre cum trebuie să fie o familie. Fie că ai 
dobândit-o biologic sau prin căsătorie, calitatea de părinte necesită maturitate – multă 
maturitate. P.S. Dacă nu te-ai rugat, acum ar fi un bun moment să începi!

  Din 5 OCTOMBRIE  vor reîncepe serile de tineret!


