ÎNVAȚĂ DE LA TOATE
Învaţă de la ape să ai statornic drum,
Învaţă de la flăcări că toate-s numai
scrum.
Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,
Învaţă de la stâncă cum neclintit să
crezi.
Învaţă de la soare cum trebuie s-apui
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui.
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci
Cum trebuie prin lume de liniştit să
treci.
Învaţă de la toate, că toate-ţi sunt
surori
Să treci frumos prin viaţă, cum poţi
frumos să mori…
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i
uitat
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în
noi,
Învaţă de la ape să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna

grea.
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi
cunoşti,
Învaţă de la stele că-n cer sunt multe
oşti.
Învaţă de la greier, când singur eşti, să
cânţi,
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi,
Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s
grei,
Şi du-te la furnică şi vezi povara ei.
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa,
Învaţă de la păsări să fii mai mult în
zbor,
Învaţă de la toate că totu-i trecător…
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n
care treci,
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti
în veci!
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Învață de la toate

„Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are
o îndelungă răbdare pentru voi şi
doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi
să vină la pocăinţă.”
(2 Petru 3:9)

Traian Dorz
Cules de Cristina Goron
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
La serviciul de închinare de duminică
dimineaţa vor cânta spre slava Domnului,
Fraţii Groza

„Vă voi preface sărbătorile în jale şi
toate cântările în bociri pentru morţi,
voi acoperi toate coapsele cu saci şi voi
face toate capetele pleşuve; voi arunca
ţara într-o jale ca pentru un singur fiu,
şi sfârşitul ei va fi ca o zi amară.“
(Amos 8:10)
Se pare că este pentru prima dată când
oraşul nostru extinde o sărbătoare, de la
trei zile, la o săptămână. Desigur, evenimentul şi-a schimbat şi numele din sărbă-

toare în festival, clamând pretenţii aristocrate cu o aroganţă nedisimulată.
De fapt, acţiunea aceasta se înscrie într-un trend din ce în ce tot mai vizibil în
zilele noastre. Se pare că oamenii manifestă o apetenţă deosebită pentru distracţie şi divertisment, iar politicienii fără
scrupule, cu simţul ascuţit şi hulpav, se
grăbesc să exploateze ocazia servită pe
tavă, în vederea construirii unui capital
politic fără de care nu ar putea supravieţui.
Permeabili, oamenii acceptă cu multă
deschidere orice iniţiative care le vor
servi cu lejeritate drogul nesperat al amăgirii că viaţa aşa cum este ea, mizerabilă
şi crudă, la urma urmei are şi părţile ei
bune, mai ales dacă este asezonată cu
mâncare şi stropită cu liContinuare pag. 2

VARA S-A ISPRĂVIT
”„Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!”
” Ieremia 8:20
Putem fi nostalgici sau melaconici,
dar neapărat să fim realiști. Nu e relevant ce școală începi în prag de toamnă.
Dacă nu ești ucenicul lui Isus poți fi cel
mult un analfabet cu diplomă.
Uită-te de aproape la verdele ce
pălește, la ruginiul care cuprinde pământul și întreabă-te ce nu ai răstignit
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toarea nu poate veni fără frângere şi
po- căinţă. Până purtăm după noi povara neîndurătoare a păcatului şi a
morţii, nici chiar toate sărbătorile din
lume nu vor putea să ne dezbrace de
hainele nefericirii.
Sărbătoarea poate începe atunci când
ne lăsăm atinşi de puterea vindecă-toare
a harului lui Dumnezeu, ne recu-noaştem
vinovăţia şi răutatea, pen- tru ca apoi să
întindem mâna cu umi-linţă spre darul
vieţii veşnice căpătat în urma jertfei Fiului lui Dumnezeu.
Desigur, înnoiţi în natura noastră lăuntrică, dorinţa irezistibilă după sărbătoare
s-a schimbat fundamental. Pentru oamenii noi, sărbătoarea înseamnă umblatul de mână în părtăşie cu Domnul, fericirea de a se şti iertaţi pentru totdeauna,
trecutul spălat pe deplin, iar viitorul veşnic o certitudine mai clară ca secunda următoare.
În timp ce lumea se va lăsa în continuare amăgită de festivaluri fără substanţă, credincioşii Domnului sărbătoresc în
nădejde, victoriile trecutului, prezentului
şi ale viitorului.
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cori bahice din belşug.
Se pare că în acest fel, lumea din zilele
noastre seamănă din ce în ce mai mult cu
lumea primului secol.
De exemplu, populaţia Romei era injectată cu microbul spectacolului, trăind uşuratic şi superficial, ţinută în mişcare de
celebrul dicton Panes et Circenses, adică
Pâine şi Circ.
Pesemne, mulţimea gândeşte că dacă
două, trei zile nu satură şi nu aduc împlinirea visată, poate că înmulţind festivalurile şi trăind din sărbătoare în sărbătoare,
până la urmă, fericirea se va lăsa şi ea găsită.
Trudă degeaba. Visare zadarnică. Vânare de vânt. Scufundare în deşertăciune.
Eforturi irosite. Pentru că sufletele goale
vor rămâne la fel de goale, ba încă şi mai
zdruncinate şi amăgite de ideea că nimicul poate fi săturat cu nimic.
Plăcerile acestea de o clipă nu fac decât
să sporească amărăciunea şi să picure
prin suflete otrava resemnării. Păcăliţi,
oamenii se mulţumesc cu astfel de surogate, încetând să mai caute izvorul care
le poate oferi împlinire autentică şi astâmpărarea setei care le chinuieşte sufletul.
Secretul aflării adevărului nu este departe de niciunul dintre noi. Dar sărbă-

pastor Daniel Chereji

încă și ce nu a murit în viața ta pentru ca
să trăiască Domnul Isus.
Când ploaia a început să ude brazdele, tu întrebă-te ce ploi te udă pe tine?
E plin internetul de știri, s-au înmulțit
vocile care comentează, râuri de cerneală curg în aceste zile cu privire la imigranți. Pe tine să te preocupe mântuirea
ta și amintește-ți că Dumnezeu revarsă
ploaia Duhului Sfânt prin rugăciune și
părtășie și răcorește prin apa Cuvântului
continuare în pagina 3

„Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în
toate privinţele....” 1 Corinteni 1:5
„Mami,mami! Noi suntem bogaţi
sau săraci?” mă întreabă fetiţa mea cea
mare Elisa într-o zi când venea de la
şcoală. „Am un coleg care mi-a spus că
locuieşte într-o casă mare, că are ATVuri şi servitori la masă....noi nu avem...mami, noi suntem săraci, aşa-i?”

Zâmbesc, apoi o iau în braţe şi îi
explic că bogăţia nu constă în nenumăratele lucruri, jucării sau obiecte pe
care noi le acumulăm în decursul vieţii,
ci a fii bogat înseamnă să-L ai pe Domnul Isus în inima ta, să-L iubeşti şi să asculţi de El. Dacă faci aceste lucruri nu
vei duce lipsă de nimic. Aşa ne promite
Domnul în Cuvântul Său: „Temeţi-vă de
Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic
nu duc lipsă cei ce se tem de EL!. Puii
de leu duc lipsă şi li-i foame, dar cei cei
caută pe Domnul nu duc lipsă de nici
un bine.” Psalmul 34:9,10.
„Mami dar noi îl iubim pe Domnul Isus... înseamnă că suntem bogaţiiii!”
Într-adevăr când Îl ai pe EL eşti
BOGAT!
Tabita Morar
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Său, sufletul care îl caută.
Nu te întrista de puținătatea hambarului pământesc și nu te îngrijora cu privire
la ce vei mânca sau ce vei îmbrăca tu sau
copiii tăi: celui cu inima neprihănită
Domnul îi făgăduiește ajutorul Său.
Numără holdele secerișului sfânt și
nu te încrede în bogăția care trece. Nu te
simți rușinat că oamenii te numesc sărac
pentru că ei nu văd aurul credinței ci,
doar aurul pământului.
Dacă e adevărat că toamna se numără
bobocii, cu cât mai adevărat e cuvântul
care ne spune că secerișul verii se calculează mai mult sufletește. Dacă azi, în
prag de toamnă, sufletul tău e așternutul
picioarelor Lui, dacă credința sporește și
crește ca lumina zilei, atunci poți să spui:
e o toamnă frumoasă și binecuvântată.
Tot ce vreau să strâng în această toam-

nă în hambarul sufletului e: prietenia cu
sfinții, rugăciuni, cuvintele Bibliei, faptele credinței, bucuria mântuirii și roadele
alergării pentru El.
Privesc spre acest prag de toamnă și
spun: „Să se bucure şi să se veselească
în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc
mântuirea Ta să zică fără încetare:
„Mărit să fie Domnul!” ” Psalmii 40:16
Florin Ianovici
Cules de Roxana Tentiș
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