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Picătura de înţelepciune
Nu risipi comoara vieții tale!
autor necunoscut
Să nu plângi după laptele vărsat
Și nu cârti în duh la orice greu,
Ci plângi pentru căderea în păcat
Și viața tristă fără Dumnezeu!
Nu te-ntrista când lumea te urăște,
Nu te-agăța de mofturile firii,
Ci caută ce Domnul prețuiește
În hainele dreptății și iubirii!
Nu strânge-n suflet negura tăcerii
Și nu privi cu jind la cei bogați,
Mărturisește-ți tainele durerii
Lui Dumnezeu, și celor ce-ți sunt frați!
Nu risipi comoara vieții tale
În căutarea unui vis lumesc!
Rămâi, și suferă pe Sfânta Cale
Cu ochii spre Limanul îngeresc!
Să nu aștepți răsplată de la oameni,
Tu urmărește dragostea curată,
Căci tot ce-ai semănat, și tot ce sameni
Va cântări la Dreapta Judecată!
Nu te mâhni că ești sărac în lume,
Că n-ai palate, straie de argint;
Isus ți-a dat pe-acest pământ un nume
Să-l porți creștine până la sfârșit!
Să duci lumina crucii-adevărate
În sfântă curăție și iubire,
Căci dincolo de ceruri și de moarte
Te-așteaptă minunata răsplătire!
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“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

SĂRBĂTORIŢII LUNII
OCTOMBRIE 2016

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

Domnul să te binecuvânteze !

Buletin inFormativ

Popovici Iulian Dumitru – 7 octombrie
Ţuţuian Rodica – 8 octombrie
Chilnicean Elena – 11 octombrie
Craiovan Maria Ileana – 13 octombrie
Raduţ Viorica – 16 octombrie
Pavel Alexandru – 23 octombrie
Cîrpean Gheorghe – 26 octombrie
Văran Sabin – 27 octombrie
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Să nu se piardã nimic
pastor Onisim Mladin
Dupã ce s -au sãturat, Isus a zis ucenicilor Sãi: „Strângeți fãrãmiturile care au
rãmas, ca sã nu se piardã nimic.” - Ioan 6:12

VERSETUL LUNII
OCTOMBRIE 2016
,,Dupã ce s-au sãturat, Isus a zis
ucenicilor Sãi: „Strângeți fãrãmiturile
care au rãmas, ca sã nu se piardã nimic.”
Ioan 6:12

ANUNȚURI
- în data de 02 octombrie 2016, ora 18.00, în
biserica noastră va avea loc Sărbătoarea
Mulțumirii
- 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.
- Începând cu luna iunie 2013 prin intermediul
bisericii noastre se derulează un nou proiect, de
aceasta dată unul cu caracter social, intitulat Ana
& Ana. Proiectul are în vedere ajutorarea
familiilor de fraţi şi surori pensionari, cu venituri
mici.
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Înţelepciunea dintr-o poezie!

În ultimele zile toată lumea vorbește despre economie. Guvernele lumii se
încurajează reciproc la o tot mai mare prudență în cheltuirea resurselor. Din toate
părțile ni se spune că trebuie să „strângem în continuare cureaua” și că trebuie să
spunem un NU! hotărât risipei. Tinerii de astăzi, se plâng cei mai în vârstă, nu prea
știu ce e economia, pentru că s-au obișnuit cu risipa. Când scriu aceste rânduri parcă
mă văd copil acasă la mama și la tata, mereu supraveghiat discret să nu risipesc
nimic din ceea ce se pune la masă. Ca și argument forte mi se aducea în atenție
versetul din Ioan 6:12 – După ce s -au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeți
firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.“ Este oare Domnul Isus
împotriva risipei? vrea El să învățăm să fim economi? Iată la ce anume vreau să
medităm în rândurile care urmează.
Este cel puțin ciudat să vezi că Domnul, care nu ar fi avut nicio problemă să
înmulțească cele cinci pâini încât să sature nu cinci mii de bărbați, ci mult mai
mulți, a fost foarte atent ca ucenicii să nu risipească nimic. Fiindcă pentru Domnul
nu a fost nimic la întâmplare, mi se pare legitim să ne întrebăm de ce trebuiau
strânse firimiturile? De vreme ce s-au strâns exact atâtea coșuri câți ucenici au fost,
e clar că Domnul dorea ca ei să nu uite minunea Sa dar mai ales să nu uite că doar
El poate să sature. Coșurile pline erau cea mai bună dovadă că toți au putut mânca
atât cât au voit, fără ca hrana să fie la un moment dat epuizată. Textul nu ne spune
ce au făcut ucenicii cu firimiturile strânse. Ele au fost cel mai probabil date altor
înfometați care s-au bucurat de ele. Mă întreb însă dacă nu cumva există un sens
mai larg în care putem lua îndemnul Domnului Isus de a nu risipi nimic...
Nu risipi TIMPUL! Cu toții ne plângem că nu avem timp. Cred totuși că
dacă am analiza mai atent felul în care ne administrăm timpul, fiecare am descoperi
câtă risipă facem. Dacă la sfârșitul anului ar trebui să adunăm firimiturile de timp pe
care le-am risipit, probabil că am avea și noi un coș plin de timp prețios în care am
fi putut face atât de multe. Efeseni 5:16 – Răscumpărați vremea, căci zilele sunt
rele.
(continuare pe pagina următoare)
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Sub incidența acestui imperativ stau deopotrivă și cei tineri și cei mai în vârstă. Fiecare perioadă din
viața noastră are provocările ei, dar și ispitele ei care ne fac să risipim atât de mult timp
Nu risipi TĂRIA! Dumnezeu ne-a înzestrat cu o anumită capacitate fizică, diferită de la
un om la altul, care trebuie corect drămuită, astfel încât orice fărâmă să fie folosită pentru scopuri pe
care Domnul să le poată binecuvânta. De cele mai multe ori, atenționarea Scripturii în această
privință vizează implicarea în pofte nesăbuite care aduc cu sine vinovăția și care mănâncă vlaga din
interiorul nostru. 2 Petru 3:17 – Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă
ca nu cumva să vă lăsați tîrîți de rătăcirea acestor nelegiuiți, și să vă pierdeți tăria. Tocmai fiindcă
tinerețea este caracterizată de vigoare și tărie, tinerii sunt atenționați să nu și-o risipească în lucruri
care mai târziu vor aduce doar regrete. Gândiți-vă la Samson, care a fost atât de înzestrat de
Dumnzeu, dar care a făcut atât de puțin pentru El și pentru poporul Domnului pentru că și-a risipit
tăria în lucruri de nimic. Nu trebuie să uităm că nimic din ceea ce avem nu durează veșnic și de
aceea trebuie să ne administrăm resursele și tăria cu chibzuință. Anii bătrâneții sunt anii în care
puterile slăbesc. De aceea randamentul maxim pentru Domnul îl poți da atunci când râvna și puterea
sunt la capacitatea maximă. Psalmul 71:9 – Nu mă lepăda la vremea bătrâneței; când mi se duc
puterile, nu mă părăsi!
Nu risipi BANII! Știu că am ajuns să privim administrarea banilor ca pe o chestiune de
preferință sau înclinație personală. Unii sunt mai strânși la pungă, alții mai largi. Fiecare se știe pe
sine destul de bine. Nici unii, nici alții nu avem însă voie să fim risipitori cu ceea ce El ne-a dat spre
administrare. Probabil că cei mai mulți dintre cei care citesc aceste rânduri intră în categoria celor
care spun ei nu au ce risipi. Câți dintre noi nu avem acasă lucruri pe care le-am cumpărat la un
moment dat și care nu ne folosesc la nimic? Lucrurile pentru care am cheltuit mai mult decât le era
valoarea nu vor putea să ne aducă satisfacția scontată. Isaia 55:2 – De ce cântăriți argint pentru un
lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Oare de câte
ori ne-am dus la cumpărături pentru un lucru, ca în final să ieșim cu coșul plin de lucruri la care nu
ne-am gândit și care, cel mai probabil, nu erau foarte necesare? Se poate observa că, practic, nu
există limite în aplicarea acestui principiu. Micile firimituri care cad neglijent din mâinile noastre
sunt atât de necesare altora. De aceea împarte cu alții! Nu vreau să uităm că firimiturile sunt
importante înaintea lui Dumnezeu și că într-o zi vom da socoteală de fiecare din ele, de fărâma de
timp, de bani sau de putere. Luca 16:2 – El l-a chemat și i-a zis: „Ce aud eu vorbindu-se despre
tine? Dă-ți socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic.“
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