ODIHNA CEA MAI PLĂCUTĂ

Zâna Meţac

,, Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui
cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.’’ 1 Corinteni 2:9-10
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rin efortul nostru omenesc nu
izbutim să atingem standardul de
viaţă cerut de Dumnezeu. Este
atât de liniştitor să ştim că Isus a plătit
pedeapsa pentru păcat, neprihănirea Sa ne
îmbracă pe noi ca şi o haină care acoperă şi
protejează trupul nostru de goliciune, frig
şi prin Isus avem asigurarea vieţii veşnice.
Viaţa şi jertfa Sa sunt speranţa noastră. În
El putem găsi Odihna Plăcută.
Isus se adresează nu numai celor căzuţi
în păcat, ci şi celor care se clatină sub
greutăţile vieţii, oricare şi oricâte ar fi acestea.
Dumnezeu ştie ce luptă avem de dus
fiecare, ne cunoaşte poverile noastre şi ne
îndeamnă să le aşezăm la picioarele Sale, cu
încredere în dragostea şi grija Sa faţă de noi,
oricare ar fi situaţia în care ne aflăm sau
prin care trecem.
,,Nu vă ingrijiorati de nimic, ci în orice
lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu.“ Filipeni 4:6-7
Viaţa noastră în această lume este plină
de îngrijiorări, probleme mereu în schimbare de diferite feluri, lipsuri materiale,

boli, dezamăgiri şi cuvântul „odihnă” a dispărut parcă din vocabularul celor mai
mulţi .
Îngrijiorarea este probabil cea mai întâlnită emoţie a secolului în care trăim şi ea
îţi fură bucuria, pacea, îţi dă dureri de cap,
încruntare, nelinişte.
,,De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de
viaţa voastră.“ Matei 6:25-32
Ce înseamnă odihna? Ce ştim despre
ea?
Înseamnă eliberare, uşurare, mulţumire, mângâiere. Odihnă este atunci când
greul vieţii, problemele care ne apasă cad
pe ceva sau cineva din afara noastră, atunci
când povara noastră este luată de cineva din
exterior şi simţim eliberare, linişte, încurajare şi îndrumare, prin Domnul nostru Isus
Cristos.
De aceea Odihna Plăcută nu se poate
obţine altfel decât printr-o relaţie intimă,
personală cu Isus, o relaţie de încredere,
închinare, ascultare şi dependenţă totală.
Astfel obţinem odihna pentru sufletele
noastre pe acest pământ şi moştenire în Împărăţia Cerurilor.
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ODIHNA SPIRITUALĂ - ADEVĂRATA ODIHNĂ

A

devărata odihnă este cea spirituală. Dacă sufletul tău se află
într-o stare bună, atunci tot
trupul tău se va afla.
Cum se capătă această odihnă? Dumnezeu ne-a răspuns în Matei 11:29.
“Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi
dela Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre.” Este un proces. Mai întâi trebuie să iei jugul Lui, iar apoi vei căpăta
odihnă, pentru că odihna în sine este
ceva care vine după ce o anumită activitate a fost efectuată.
Ce înseamnă “să iei jugul lui Hristos?” Eu înţeleg prin aceasta “a face lu-
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crarea Lui”. Noi, de cele mai multe ori,
nu ne implicăm în lucrarea Domnului
din cauza comodităţii.
Pornim de la ideea că e greu, şi obositor, şi e o responsabilitate mare. Este adevărat. A te implica în lucrare înseamnă
compromis. Înseamnă de multe ori să renunţi la confortul personal, înseamnă să
renunţi la o parte din timpul şi resursele
tale, înseamnă oboseală. Însă o dată cu
oboseala fizică, vine şi odihna spirituală,
cea a sufle tului, care este cu mult mai
importantă şi care nu se poate obţine
într-un alt mod: “Luaţi jugul Meu … şi
veţi găsi odihnă pentru suBlanka Zah
fletele voastre”.

OCTOPUS
pastor Daniel Chereji

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi
treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor,
de cititor în stele, de vestitor al viitorului,
de vrăjitor, de descântător, nimeni care să
întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau
cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe
morţi. Căci oricine face aceste lucruri este
o urâciune înaintea Domnului;“
(Deuteronomul 18:10-12a)

ampionatul Mondial de Fotbal care tocmai se încheie
astăzi a atras ca un magnet
interesul a milioane de oameni de pe
întregul mapamond.
Asemenea comportamentului faţă de
un zeu, oamenii au cântat, au râs, au
plâns, au băut râuri de alcool, s-au certat,
unii chiar şi-au pierdut viaţa, toate de
dragul fotbalului.
Isteria a căpătat pe alocuri forme aberante. De la ingratele vuvuzele şi până la
caracatiţa Paul, oamenii au dovedit încă
o dată cât de haini sunt şi de înstrăinaţi
de voia lui Dumnezeu.
Nemulţumiţi să aştepte rezultatele
meciurilor, suporterii pătimaşi au apelat
la ghicitori şi prezicători pentru a le satisface curiozitatea bolnăvicioasă.
Probabil cel mai titrat şi mediatizat
„oracol” a fost caracatiţa Paul.
Este vorba despre o caracatiţă de la
acvariul Oberhausen, Germania, despre
care se spune că poate prezice care echipă
va fi câştigătoare.
Ritualul de ghicire se desfăşoară într-un
acvariu unde sunt două cutii cu mâncare
îmbrăcate fiecare în steagul ţării echipelor
care urmează să joace.
Continuare pag. 2
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depărtându-i pe oameni de principiile
lui Dumnezeu.
Măcar din minimă decenţă şi respect faţă de Domnul ar trebui să ţinem
cont de lucrurile pe care Dumnezeu le
cataloghează drept urâciuni şi idolatrie, acestea fiind metode interzise de a
cerceta viitorul.
Dacă ar exista cunoaştere de Dumnezeu, ar exista şi respect faţă de cuvintele
Domnului.

Continuare din pag. 1

Caracatiţa se aşează pe una dintre
cutii, asta însemnând că echipa aceea va
fi câştigătoare.
Spre disperarea celor slabi de minte şi
uşor de zăpăcit în convingerilor lor
şubrede, se spune că adulata moluscă cefalopodă Paul a prezis fără eroare toate
rezultatele de la acest campionat mondial.
Când au auzit românii că cineva îi întrece în idei trăsnite şi stupide nu s-au
lăsat mai prejos şi dacă tot nu sunt în stare
să ajungă să joace la un campionat mondial măcar să aibă şi ei un oracol la modă
care să poată prezice rezultatele modestului nostru campionat.
Aşa se face că au găsit-o la Grădina
Zoologică din Bucureşti pe maimuţa
Felix, un vechi prezicător al rezultatelor
de la Loto, pe care l-au reprofilat imediat
pe prezicerea rezultatelor sportive. Poate
unii consideră lucrul acesta ca şi pe o
joacă, alţii îl privesc ca amuzament, însă
sunt foarte mulţi care chiar cred că aceste
animale au puterea de a prezice lucruri
din viitor. Aparent jocuri nevinovate, astfel de practici stârnesc mânia şi gelozia lui
Dumnezeu.
Noi ştim din Scriptură că viitorul tuturor oamenilor este în mâna lui Dumnezeu. Viaţa noastră, evenimentele şi
destinele acestei lumi sunt cunoscute de
către Domnul până în cele mai mici detalii.
Cu subtilitate şi viclenie, folosindu-se
de divertisment, Diavolul îşi strecoară cu
dibăcie metodele spurcate şi otrăvite, în-

„Poporul Meu îşi întreabă lemnul
lui, şi toiagul lui îi proroceşte; căci
duhul curviei îi duce în rătăcire şi
sunt necredincioşi Dumnezeului lor.“
(Osea 4:12)

Dar tocmai pentru că inima şi gândurile oamenilor sunt departe de Dumnezeu, în rătăcirea lor oamenii întreabă
lemnul, caracatiţa, maimuţa, dau cu
ghiocul, apelează la ghicitori şi prezicătoare, semnând pe neştiute în acelaşi timp
pactul cu Satana.
Într-o astfel de lume, aşteptarea Domnului de la poporul Său este ca acesta săi rămână credincios Lui.
Sunt lucruri pe care nu trebuie să le
facem pentru că aşa ne-a poruncit Domnul, chiar dacă în mod aparent noi nu
vedem în aceste practici nici un pericol.
Faptul că Dumnezeu ne cunoaşte, că
are un plan specific cu fiecare dintre noi,
că ne iubeşte şi că a promis călăuzire şi
ocrotire pe drumul nostru prin viaţă, sunt
lucruri care ne dau suficientă siguranţă
pentru a asculta de El în exclusivitate.

ANUNŢURI
Joi

- ora 18 Serviciu de închinare

Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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rincipiul odihnei își are
rădăcinile în etapa creaţiei, fiind
conceput de însuși Dumnezeu
(Geneza 2:2). Odihnindu-se în a șaptea
zi, nu din cauza oboselii, ci mai degrabă
datorită faptului că și-a terminat lucrarea,
aducând-o la stadiul perfecţiunii în care
nu mai era nevoie de nicio îmbunătăţire.
Dumnezeu instaurează astfel un prototip
care în timp devine una din cele zece
porunci date poporului Israel (Exod
20:8-10). Deoarece Dumnezeul Sfintei
Treimi este un Dumnezeu omnipotent,
omniscient și omniprezent este absurd să
vorbim despre slăbiciunile sau oboseala
Acestuia, pentru că în caracterul și
veșnica existenţă a lui Dumnezeu, acestea
nu există (Isaia 40:28)! Putem spune că
El S-a oprit din crearea de specii (soiuri)
noi de creaturi, dar a continuat să creeze
fiinţe umane individuale, a continuat să
menţină toate creaturile și toate lucrurile
din jurul Său și a continuat să domnească
peste toată creaţia.
Pe de altă parte când vorbim despre
odihnă având în vedere umanitatea,
observăm că oboseala și slăbiciunea și-au
făcut apariţia după cădere, acestea fiind
o consecinţă a neascultării de Dumnezeu.
Chiar dacă iniţial Dumnezeu a creat ziua
Sabatului (după cum au numit-o evreii)
pentru om, El nu a avut în vedere la început ca aceasta să fie o zi în care fiinţa
umană să se reîncarce din punct de
vedere fizic, psihic și emoţional, ci doar
ca aceasta să fie o zi închinată Lui, o zi
pusă deoparte pentru Domnul (Exod
20:10). Dar odată cu păcatul, au venit și
consecinţele, iar una dintre acestea a fost
slăbiciunea trupului afectat de păcat.
Această consecinţă a adus odată cu ea
oboseala și nevoia de odihnă, de reîncărcare, revitalizare. Însuși Dumnezeu îi

William Richard Oanţă
poruncește lui Ilie, când acesta era în depresie să se scoale și să mănânce pentru
că drumul pe care trebuia să-l parcurgă
era lung (1 Împăraţi 19:7). Dumnezeu
nu dorește ca noi să lucrăm încontinuu,
ci la fel ca lui Ilie, El ne poruncește să ne
odihnim trupurile noastre, pentru ca ele
să prindă din nou putere.
Copiii lui Dumnezeu mai au parte și
de o altă odihnă. Cartea Evrei prezintă
odihna pe care credincioșii o au în
prezenţa Lui, revitalizându-și trupul și sufletul. Din momentul în care am crezut
în Isus Hristos, am început să luăm parte
la odihna dăruită de El prin eliberarea de
robia păcatului. Dar ca și credincioși nu
suntem scăpaţi de lupte zilnice, de probleme, de suferinţe. De aceea Dumnezeu
ne-a dat harul de a ne opri din munca
noastră pentru o zi și de a sta în prezenţa
Lui împreună cu fraţii, de a ne reîncărca
și fizic, dar în primul rând spiritual ca astfel să ne putem continua alergarea! Avem
harul de a ne odihni acum în Isus Hristos
și în Biserica Lui care este prezentată ca
un loc de pace și de odihnă! Apostolul
Petru spune că însuși Duhul Sfânt se
odihnește peste noi când suntem batjocoriţi pentru Numele lui Isus (1 Petru
4:14)!
Dumnezeu mai promite celor care
cred în El o odihnă. Această odihnă nu
este constrânsă de timp, ci ea va fi una
veșnică!
Credincioșii vor sta veșnic în prezenţa
Lui în ceruri, fiind eliberaţi de orice robii
ale păcatului, având trupuri noi, fiind
eliberaţi de truda de pe acest pământ,
odihnindu-se veșnic în Dumnezeu!
(Evrei 4:10)
Să ne bucurăm cu toţii de acest popas
din această dimineaţă și să ne odihnim
împreună în prezenţa Lui!
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