FIECARE DĂ CE ARE
Totul e creat pe lume
Pentru într-ajutorare;
Pentru ce e-n jurul său,
Fiecare dă ce are.
Totul e creat pe lume,
Fie lucru mic sau mare
Spre folosul tuturora,
Nimic nu-i din întâmplare.

chii
Câmpu-i plin, recoltă mare;
Cât de bun este pământul
Căci dă omului ce are !
Noapte. Întuneric beznă;
Zori, şi soarele răsare
Scăldând totul în lumină,
Deci el dă lumini, ce are.

Ceartă, ură, dezbinare ;
Credinciosu-adevărat
Îi îndeamnă la-mpăcare.
Credincios - şi pentru alţii
Viaţa lui e-o îndrumare,
Spune peste tot de Domnul,
Deci şi-acesta dă ce are.

Vară. Soarele-i fierbinte,
Peste tot, căldura mare;
Stai sub pom - primeşti răcoare,
Pomul deci îţi dă ce are.

Prieteni - însă deodată
Ceartă, ură, dezbinare;
Credinciosul fals ´i-aţâţă,
Deci sărmanul dă ce are.

Un om bun, plin de iubire
Blând în orice-mprejurare,
Duce pace pretutindeni,
Deci dă tuturor ce are.

Zgribulit porneşti spre
casă...
Iarnă, frig, zăpadă mare.
Intri-n casă - e căldură,
Deci şi soba dă ce are.

Te-ntâlnești pe drum cu-n
frate
Şi-ţi produce întristare
Fiindcă te priveşte rece:
Dragul meu, îţi dă ce are.

Când nădejdea mântuirii
Îţi devine-ncredinţare,
Din încrederea în Domnul
Dă şi celui care n-are.

Sau: afară-i primăvară,
Mergi pe câmp şi rupi o
floare,
O miroşi - îi simţi parfumul,
Deci şi floarea dă ce are.

Pocăit, da-l bate vântul
Şi viaţa lui apare
Poticnire pentru alţii Să ştiţi că dă ce are.

Imaginați-vă-o albină
Alergând din floare-n floare
Să ne-aducă nouă miere:
Dragul meu, ne dă ce are.
În excursie-n poiană,
Cântă-o pasăre,-i răcoare,
Cântu-i minunat desfată,
Deci şi ea îţi dă ce are.

Când lovit eşti de vreun frate
Să nu-ntrebi: "Cum poate
oare?"
Are ? N-are conştiinţă ?
Fiecare-i clar, îţi dă ce are.
Mergi pe stradă. La un
colţ
Doi se ceartă-n gura mare,
Unul dintre ei înjură Omu-acesta dă ce are.

Toamnă. Şi cât vezi cu o-

Prieteni - însă deodată:
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A fi rău, a fi vulgar
Să nu crezi că-i lucru mare
Credincios de eşti - atuncea
Fii o binecuvântare.

Omu-n lume-i îndreptarul
Către iad sau către rai;
Celor mulţi din jurul tău,
Ascultător iubit, ce dai ?
Valentin Popovici

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 17.00 Cursuri de chitară și vioară
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

Fiecare dă ce are

”La Domnul este scăparea:
binecuvântarea Ta să fie peste
poporul Tău.”
Psalmi 3:8

Omul bucuros în toate,
Şi în bine şi în rău
Bucurie va transmite
Tuturor din jurul său.

Totul e creat pe lume
Fie lucru mic sau mare
Spre folosul tuturora,
Nimic nu-i din întâmplare.

DIN CUPRINS:

FRUMUSEŢEA
SACRIFICIULUI
„Noi am cunoscut dragostea Lui
prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru
noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa
pentru fraţi.“
1 Ioan 3:16
Într-o lume cu principii pervertite,
egoistă şi sedusă de propria imagine,
ideea de sacrificiu pare desprinsă dintro lume îndepărtată şi de-a dreptul necunoscută celor de astăzi.

Evenimentul zilelor trecute, în care
câţiva oameni şi-au riscat propriile vieţi,
doi dintre ei chiar plătind preţul suprem,
pentru a salva vieţile semenilor lor, readuc înaintea ochilor noştri ideea sfântă
a sacrificiului.
Capacitatea de a pune pe primul loc
interesele altora în defavoarea intereselor proprii, chiar cu riscuri majore
pentru integritatea fizică, defineşte ideea
de sacrificiu. Iar atunci când acest lucru
nu este motivat de nimic altceva în afară
de compasiune şi dragoste, sacrificiul atinge sublimul.
Creştinii ar trebui să fie cei mai puţin
surprinşi de exemplul sacrificiului, deoarece aceştia trăiesc datorită jertfei desăvârşite aduse de Isus Cristos Fiul lui
Dumnezeu. Scriptura ne spune că exemplul de sacrificiu al Domnului Isus
ar trebui să ne inspire, Continuare pag. 2

cruri pentru care merită să ne sacrificăm. Viaţa trăită pentru alţii, este o
viaţă de sacrificiu. Trăind cu inima
întoarsă înspre Dumnezeu şi înspre
semeni, vom trăi aşa cum aşteaptă
Dumnezeu să trăim.
Când îţi mărturiseşti credinţa cu pasiune, când ajuţi un semen, când sprijini
un slăbănog, când îţi faci timp să asculţi
problemele altuia, când eşti gata să
mângâi, să alini durerea şi lacrimile cuiva, când pui interesele altora înaintea
intereselor tale şi când ajungi chiar să
uiţi de propria viaţă de dragul câştigării
vieţii altora, înseamnă că trăieşti din
perspectiva lui Cristos, din perspectiva
sacrificiului. Dumnezeu îţi spune că o
astfel de viaţă merită apreciată, deoarece viaţa aceea este viaţa lui Cristos.

Valurile mării se arcuiau înspumate
într-un joc oscilant. Vuietul lor răzbea
dincolo de ochii omului cu chipul petrecut de ani, căci era o mare a inimii,
Marea Aspiraţiilor, a Viselor şi a tuturor
lucrurilor mărunte după care alerga şi
care se ascundea înlăuntrul fiecărui om,
animându-i cu vise fiinţa. Cu fiecare
dorinţă împlinită, marea aceea nesecată
a inimii ridica o alta, ca pe un val ce se
topea mai apoi în neant, într-o căutare a
deplinătăţii.
Într-o lume neîmplinită, în care bucuria fiecărui vis atins se stinge în neant în
căutarea împlinirii altuia, de ce fel de
vise îţi este animată fiinţa? Care este bucuria care conturează dinamica sufletului tău? Tot ce este pământesc se va
trece, topindu-se în nesfârşitul de lucruri
pe care omenirea le caută şi nu au putut
să îi definească tânjirea.
"Domnul a găsit cu cale să-L zdro-

bească prin suferinţă Dar, după ce Îşi va
da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea
o sămânţă de urmaşi, va trăi mul-te zile
şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cu-noştinţa
Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune
pe mulţi oameni într-o stare după voia
lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor." Isaia 53:10-11
În planul Său desăvârşit de mântuire
a ceea ce era deturnat de la scopul iniţial
al creaţiei, Dumnezeu a ales să restaureze în noi scopul pentru care ne dăduse
suflare de viaţă - o trăire pentru slava Sa
- ca într-o lume neîmplinită, inima noastră să se bucure fără încetare în El, să-şi
ancoreze visele în Acela care celebrează
bucuria mântuirii noastre.
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astfel încât, la rândul nostru să fim gata
de sacrificiu pentru alţii.
Faptul că jertfa şi spiritul de sacrificiu sunt neobişnuite în zilele noastre, ne
culpabilizează pe toţi cei care susţinem
că suntem urmaşii lui Cristos.
Viaţa trăită în tihnă, huzur, indiferenţă, nepăsare faţă de alţii şi excesiv
pentru sine, este de fapt o viaţă irosită,
lipsită de marca autenticităţii cristice.
O slujire sinceră şi plină de dragoste
a celor de lângă noi, va lăsa asupra vieţilor noastre amprenta sacrificiului.
Este vremea să ascultăm chemarea
lui Cristos la sacrificiu. Este timpul potrivit să ne lăudăm mai puţin cu faptul
că purtăm numele Domnului şi să-L onorăm mai mult, urmându-i exemplul.
Dacă suntem într-adevăr urmaşii
Domnului, primul lucru pe care ar trebui să-l facem, este să ne întoarcem dinspre noi înşine, spre cei din jurul nostru.
În acest fel, vom vedea o mulţime de lu-

pastor Daniel Chereji

Amalia Lupu

Isaia 55:8-9 ”Căci gândurile Mele nu
sunt gândurile voastre, și căile voastre
nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci, cât
sunt de sus cerurile față de pământ, atât
sunt de sus căile Mele față de căile
voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.”
…Ceva nu era în regulă. …S-a înclinat
în față și în foarte scurt timp prin hublourile încețoșate se zăreau ramuri de
copaci, tot mai aproape, mai aproape și
apoi trosnetele… se auzeau trosnetele
trunchiurilor înghețate ce se rupeau sub
greutatea ce le-apăsa… Și-o bucată de
lemn înghețat a pătruns înăuntru prin
peretele zdrobit… fuselajul s-a rupt… și
se auzea un vuiet… și scârțâieturi și alte
bucăți de lemn și într-o parte și în cealaltă și zăpadă… și frig… s-a prăbușit…
avionul s-a prăbușit!... și-a frânt aripile.
Apoi, liniște… se auzea doar sunetul
fin cadențat al picurilor de combustibil
ce se prelingeau grăbiți pe aripa
înghețată. Toți cei șapte erau inconștienți… pentru câteva minute s-a așternut o grea tăcere…
Un pilot și-a încheiat astfel cariera
strălucită… orele lui de zbor, s-au terminat…
O tânăra, pasionată, exaltată, … o tânără care avea vise mari, care se pregătea cu sârguință într-o școală militară, să
ajungă medic... ”să salveze vieți” și ”să
ajute copii în Africa” își sfârșește în
acest eveniment viața”, cu lacrimile
înghețate pe obraji”…
Aripi frânte…Vise năruite…
În această săptămână, am trecut prin
diverse stări: emoții, îngrijorări, nemulțumiri, indignări… dar, i-am privit și cu
aprobare și admirație pe ”salvatori”…
(le-am reținut numele) pe cei ce s-au dus
prin nămeți să-i caute pe răniți… pe cei
ce și-au dat hainele de pe ei și au cărat

truse medicale ca să le poată acorda ajutor accidentațiilor.
Și totuși… dincolo de evenimente,
dincolo de această desfășurare tumultoasă simțim nevoia să ne liniștim… să
tăcem și să cugetăm…
...” Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre… Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ…”
Cum poți să trăiești ca să nu ajungi cu
”aripile frânte”?… cum să visezi?… și
cum să faci ca să-ți fie împlinite visele?
Cel ce știe răspunsul la aceste întrebări, trăiește complet… are viața din
abundență…
Cum putem afla noi gândurile Domnului… gândurile acelea din înălțimea
cerurilor?… Și totuși… cât ne sunt de
la-ndemână… cum stă Scriptura landemâna noastră… cum în Cuvântul
Său, Domnul cu bunătate și răbadre, cu
dragoste și înțelegere, ni se revelează…
ne-nvață, ne călăuzește… ne povestește,
ne încurajează…
Și ce-am avea noi altceva de făcut,
decât în supunere și cu mulțumire să
acceptăm și să înțelegem gândurile
Domnului cu privire la noi.
”Crist, pentru cei ce lâncezesc
Cuvântul Tău e rouă.
E … stropul Tău Dumnezeiesc
Nu ni-L închide nouă…
Cuvântul Tău e stea pe mări
Pe rătăciți îndreaptă
Și din ascunse depărtări
La Domnul îi îndreaptă.
O, stea ce-nvingi
Să nu te stingi…
Pătrunde pân la mine
Și ia-mă în cer la Tine.”
Camelia Sabău

3

