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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul să te binecuvânteze !

La umbra aripilor Tale

La umbra aripilor Tale,
Călăuzit de-al Tău toiag,
Îmi caut locul de scăpare,
Mântuitor iubit și drag.
O lume-ntreagă se frământă
Ca să te răstignească iar.
Eu am ales poteca sfântă,
Și-al suferințelor pahar.
Sub pașii mei stă nemiloasă
O cursă-ntinsă de dușmani.
Dar Tu îmi pregătești o masă,
Să stau cu Tine peste ani.
Chiar dacă prin ocară-mi vine
Potop de lacrimi și-umiliri,
Știu că din ceruri de la Tine,
Îmi dai puteri și izbăviri.
Și chiar când vorba lor străpunge
Ca sulițe cu vârf de fier,
Știu bine, harul Tău mi-ajunge
Și mă ridic pân' la cer.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre

Tehnoredactare:
Valentin David
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE la
adresa:
www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre

Purea Iconia – 10 august
Rusovan Simona Angelica – 10 august
Boboescu-Jura Beniamin – 11 august
Dan Octavian – 12 august
Rășinar Adelina – 17 august
Copriva Iosif – 22 august
Popescu Virginia – 24 august
Cozma Sorin – 25 august
Sporea Eugenia – 30 august
David Marius – 31 august
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La umbra … Celui Atotputernic
pastor Onisim Mladin

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, și se odihnește la umbra Celui
Atotputernic. Psalmul 91:1

VERSETUL LUNII
AUGUST 2015
„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, și se
odihnește la umbra Celui Atotputernic.”

Psalmul 91:1

ANUNŢURI
- Începând cu luna ianuarie 2015 s-a început o
campanie puternică de promovare a bisericii
noastre și a viziunii sale prin intermediul
platformei de socializare Facebook. Periodic
peste 3400 de prieteni ai paginii primesc un
mesaj din partea bisericii. Dacă sunteți dintre cei
care primiți mesaje de la noi vă rugăm să
distribuiți mai departe.
- Pe website-ul bisericii noastre există
posibilitatea susţinerii proiectului educaţionalevanghelistic de construire a unei şcoli creştine
prin donaţii în sumă fixă de 10 euro folosind
plata cu cardul.

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

de Valentin Popovici

Sunt zile de caniculă și toți căutăm un loc unde să ne ascundem de
căldură. Unii au plecat la mare ca să se răcorească, alții preferă muntele, în vreme
ce alții par condamnați să stea acasă ascunzându-se cum pot de dogoarea soarelui.
Meteorologii ne spun că temperaturile sunt foarte ridicate chiar și la umbra, deci
șanse să ne răcorim nu prea sunt. Dar cei care acum, în luna lui cuptor sunt în
cuptorul unor încercări grele? oare pentru ei există un loc de odihnă, o umbră unde
să se răcorească? Psalmistul ne invită să ne odihnim la umbra celui Atotputernic ,
unde să medităm la câteva adevăruri reconfortante.
La umbra Celui Atotputernic nu ești scutit de necazuri.
Sunt două imagini prin care psalmistul zugrăvește felul în care Dumnezeu
Își protejează copiii. Prima este imaginea unei păsări care își acoperă cuibul cu
aripile ei, iar a doua este imaginea unei fortărețe unde soldații se pot adăposti în
vreme de război. “El te va acoperi cu penele Lui, și te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!” (Psalmul 91:4). Când alergăm la Domnul
și la adăpostul Său, e important să contăm atât pe grija, cât și pe tăria Sa. Grija
lipsită de tărie nu ne-ar fi de mare folos, dar nici tăria lipsită de grijă și atenție nu
ne-ar fi de ajutor. Tăria Sa motivată de grija părintească ne poate oferi protecția de
care avem nevoie. Ce se întâmplă însă când necazurile lovesc cortul nostru? Oare
și-a pierdut această promisiune valabilitatea? Nu mai este El în măsură să ne
protejeze? Nu mai vrea să ne protejeze? Să ne aducem aminte că diavolul a venit săL ispitească pe Domnul Isus folosindu-se tocmai de acest verset. Diavolul a încercat
să vadă dacă Domnul va cădea în capcana în care și noi deseori cădem, și anume, să
credem că întrucât suntem aleșii lui Dumnezeu, nimic rău nu ni se poate întâmpla.
Tocmai de aceea diavolul i-a sugerat Domnului Isus să se arunce de pe streașina
Templului, ca Dumnezeu să se simtă obligat să acționeze și să-L scutească de orice
consecință nefavorabilă (Matei 4:6). Psalmistul ne invită să medităm la umbra Celui
Atotputernic tocmai asupra acestui fapt.
(continuare pe pagina următoare)
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Proiectul de construcție a clădirii Centrului de Educație Creștină
La umbra Celui Atotputernic toate necazurile au un scop.
Dumnezeu este Cel care face toate lucrurile pentru, cu un scop. Pentru El nu există
întâmplare. Orice necaz poate fi folosit de El spre un scop anume, scop pe care noi s-ar putea să nu-l
pricepem uneori de la început.
“Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii” (Proverbe 16:4).
Rugăciunea noastră în mijlocul necazului ne va ajuta să vedem întreaga realitate cu alți
ochi. Psalmistul nu neagă existența răului din preajma sa. Dimpotrivă, îl descrie cât se poate de
grafic. Ciuma, molima sau săgețile care zboară ziua sunt parte din experiența zilnică a fiecăruia
dintre noi. Deși ele par că acționează haotic asupra noastră, psalmistul le vede ca parte dintr-un
scenariu divin. Cel mai important mesaj asupra căruia putem reflecta la umbra Celui Atotputernic
este acela că niciodată nu suntem simple victime ale atacurilor Celui rău. Domnul Isus știa că Tatăl
nu va îngădui să-I alunece piciorul (v. 12), însă aceasta nu L-a împiedicat să accepte ca picioarele
să-I fie străpunse pe cruce. El a știut că Dumnezeu are scopuri mult mai înalte decât protecția de
moment a copiilor Lui. De aceea, în final, a acceptat să se odihnească în voia desăvârșită a Tatălui.
Prima noastră întrebare când suntem în necaz nu trebuie să fie “cum pot să scap de aici?” Prima
întrebare pe care trebuie să ne-o punem este: “Ce scop are Dumnezeu cu mine în această
strâmtorare?”
La umbra Celui Atotputernic vei fi în siguranță chiar și în necaz.
Nu poți descoperi rostul vieții decât atunci când ești în relație cu Dumnezeu. “Fiindcă Mă
iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu” (Psalmul
91:14).
Relația cu El este filtrul prin care toate experiențele noastre din viață pot fi înțelese.
Promisiunea prezenței Sale le este dată celor care Îl iubesc pe Dumnezeu, nu celor care-L pot
înțelege deplin. Dacă nu ar fi așa, mă tem că prea puțini ar putea să beneficieze de ea. Pe marea
învolburată, în mijlocul furtunii, din corabie se puteau auzi strigătele de deznădejde ale ucenicilor.
Tocmai când credeau că vor pieri au auzit vocea atât de familiară a Domnului Isus: “Isus a vorbit
îndată cu ei, și le-a zis: ”Îndrăzniți, Eu Sunt, nu vă temeți!” (Marcu 6:50). Aceasta este experiența
atâtor credincioși de-a lungul veacurilor în mijlocul încercărilor și a necazurilor. Trebuie doar să
facem un pic de liniște înlăuntrul nostru, ca să putem auzi aceeași voce care de fiecare dată ne spune
blând, dar plin de autoritate: “Eu sunt! Nu te teme!”
Nu vei putea să-ți aproprii aceste adevăruri doar citindu-le. Ai nevoie să le experimentezi
și apoi să meditezi asupra lor.
În dogoarea acestei veri sau în mijlocul încercărilor care au dat peste tine, mă rog să
descoperi și tu această umbră a Celui Atotputernic!

