SOSESC ZILELE TOAMNEI

În șoapta vântului întrezăresc mistere
Și-n timp ce văd culegători de mere
Din nou mă duce gândul la-nviere.
Să pot să număr frunze căzătoare?
Aș îndrăzni dar n-am o motivare
Și nici n-aș vrea să gust din întristare.
Încet…încet sosesc zilele scurte
Tot mai puțin m-așez la umbră-n curte
Îmi pregătesc paltonul și încă două scurte.
Duios în gânduri se-așează nostalgia
Să pot să-mi definesc analogia,
Să-mi conservez mai bine energia.

Alte culori au apărut pe scenă
(Nici una din ele nu este obscenă)
Sunt potrivite să apară pe o trenă.
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Sunt tot mai scurte zilele de toamnă
Să știm viața de aici ce-nseamnă,
Și să trăim ce Duhul Sfânt ne-ndeamnă.

În pomul fructifer văd o răriște
Mai plastică decât vreo poză din reviste
Căci crengile spre sol pot să se miște.
~ Niciodată să nu spui rugăciuni, ci să
te rogi.
Richard Wurmbrand
~ Nu e suficientă numai predicarea. Viața noastră trebuie să fie un sacrificiu de
sine, un devotament vizibil... Trrebuie să
îndeplinim adevărul, nu numai să-l predicăm.
Hudson Taylor
~ Nu va fi o trezire câtă vreme fratele
AMIN și fratele OCHI UMEZI nu se
găsesc printre membrii bisericii.
Ch. Finney
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Sosesc zilele toamnei

George Cornici
~ Credința face ceea ce nu pot face osteneala omului și legea.
Sf. Ioan Gură de Aur,
~ Creștinul se hrănește din ceea ce mănâncă: sau din lumea aceasta, sau din
Duhul lui Dumnezeu.
Sf. Macarie cel Mare
~ Mori în fiecare zi ca să trăiești veșnic.
Sf. Antonie cel Mare
Culese de Dan Matei

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
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
„Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale,
Doamne!”
Psalmi 4:6b

AVERTISMENTELE TOAMNEI
„Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!”
Ieremia 8:20
Toamna a sosit din nou, cucerindu-ne
cu spectacolul magnific de culori şi
nuanţe, întrecându-se parcă pe sine, în
dorinţa de a ne încânta privirile şi a ne
bucura sufletele.
Desigur, curând, aşa cum i se cuvine
unei doamne respectabile, aceasta nu va
zăbovi mai mult decât trebuie, pentru a

se retrage discret de pe scenă, lăsând în
suflete melancolie.
Dincolo de această reprezentaţie superbă cu jocuri de culori, arome şi savoare, ştim cu toţii că există un Creator măreţ care conduce toate lucrurile cu sfatul
voii Sale.
Cu siguranţă că în planul Său, intenţia lui Dumnezeu a fost ca toamna să ne
încânte dar în acelaşi timp să ne şi avertizeze.
Metamorfoza naturii, spectrul de culori în schimbare şi fiecare frunză care
cade la pământ, au menirea să ne anunţe
că suntem trecători şi că timpul nu aşteaptă pe nimeni.
Noi aparţinem unei lumi care trece şi
în acelaşi timp, trecem şi noi împreună
cu ea.
Tragedia este ca în ciuda acestor
avertismente grăitoare, să rămânem
la fel, cu aceeaşi fire Continuare pag. 2

Nu risipi timpul de har, atâta timp cât
se mai zice. „astăzi”.
Indiferent de atitudinea ta, timpul
se scurge, oportunităţile se pierd, vara
şi toamna se sfârşesc, viaţa se apropie de final, iar curând vine îngheţul.
Atunci, chiar dacă vei striga după
mântuire, aceasta va sta departe de tine,
iar tu vei plânge cu amar, afară, pătruns
până în măduva oaselor de frigul şi amărăciunea disperării, unde nu este decât plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Oamenilor care se îmbracă în religie
ca şi cu o haină bine călcată de duminică
nu le place acest fel de biserică plină de
bucurie. Când avem parte de o trezire şi
binecuvântarea lui Dumnezeu vine la
noi, şi primim ajutorul de care avem nevoie de la Dumnezeu, aceia care au
făcut din religie o simplă haină de duminică, nu vor fi prea încântaţi - de fapt, ei
vor fi deranjaţi. De pe poziţia Scripturii,
noi vom insista că ei trebuie să trăiască
cinstit luni dimineaţa, dar ei nu vor să
facă asta. Ei nu vor ca viaţa practică să
le fie afectată de religie. Duminica ei

intră în biserică şi îşi lustruiesc religia,
dar pe la ora 11 seara, o pun înapoi în
raft. Luni ies afară şi trăiesc aşa cum vor
să trăiască. Eu refuz să cedez în faţa
acestui lucru şi a acestui fel de oameni.
Noi trebuie să fim o biserică a Dumnezeului cel viu, şi nu o întrunire a celor
influenţi şi a ştabilor. Ştabii pot să vină
dacă se pleacă pe genunchi - ştiţi voi, un
ştab pe genunchi nu este mai înalt decât
nimeni altcineva.

Rugaţi-vă :
- pentru servicii divine înălţătoare în care
să fie onorat numele
Domnului
- pentru o închinare
în duh şi în adevăr
- pentru musafirii casei Domnului
- pentru cei care vor face diferite slujbe
în ziua de astăzi

- pentru putere în predicarea Cuvântului
- pentru ca Domnul să vorbească potrivit stării fiecăruia
- pentru ca Domnul să cerceteze fiecare
inimă din casa Lui
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
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nerăscumpărată, cu aceleaşi probleme,
cu acelaşi statut infam şi cu aceeaşi nefericire în suflet.
Avertismentele toamnei ne anunţă că
nu avem voie să ne pierdem vremea cu
nesăbuinţă.
Trece însăşi viaţa noastră, trece timpul de har, trec pe lângă noi oportunităţile de a ne împăca cu Dumnezeu, iar
mulţi dintre noi rămân la fel, neluând în
seamă niciunul dintre aceste avertismente.
Este toamnă, este vremea strângerii
roadelor, este vremea culesului. Nu lăsa
să treacă pe lângă tine vremea mântuirii.

pastor Daniel Chereji

A.W. Tozer - ”Sfetnicul”

“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

TU EȘTI PROIECTUL CERURILOR.
Dumnezeu a facut o singură versiune
de-a ta. El te-a construit într-un mod unic pentru o slujbă unică. El ți-a încredințat o sarcină unică în acest proiect.
Destul cu aceasta autodepreciere: „nu
pot să fac nimic” și destul cu opusul său
arogant: „trebuie să fac totul”. Nu, nu
trebuie! Nu ești soluția lui Dumnezeu
pentru societate, ci o soluție în societate.
Nu te îngrijora cu privire la îndemânările pe care nu le ai. Nu râvni la abilitățile pe care le au alții. Arată-L pe Dumnezeu prin unicitatea ta. Concentrează-te
asupra a ceea ce ești și asupra a ceea ce
ai. Nu vă comparați cu alții! Dumnezeu
nu te-a chemat niciodată să fii altceva
decat tu însuți. Însă, El te cheamă să fii
cel mai bun „tu” care ai putea să fii.
Munca ta conteaza în ochii Lui. Iar
munca ta contează și pentru societate,
avem nevoie de tine! Poți face ceva cum
nimeni altul nu poate face.
El nu te modelează în grabă. Nu ți-a
înmânat bagajul bunicului, bunicii sau
ÎL CUNOŞTI PE ISUS?
Atunci când celebrul episcop Beveridge
se afla pe patul morţii şi nu mai putea
recunoaşte pe nimeni, unul din prietenii
săi a venit la el şi l-a întrebat:
"Mă recunoşti? Ştii cine sunt?".
"Nu ştiu cine eşti", a răspuns episcopul.
Soţia sa, care era prezentă la discuţie, l-a
întrebat:
"Dar pe mine mă recunoşti ? Ştii cine
sunt ?"
Episcopul a privit-o şi a spus:
"Nu te cunosc ! Nu ştiu cine eşti !".
În cele din urmă unul dintre cei prezenţi
l-a întrebat:
"Prea onorate episcop, pe Domnul Isus
îl cunoşti ?"
Când a auzit pronunţându-se acest nume

DESCOPERĂ-ȚI VOCAȚIA !
viața mătușii, ci te-a „împachetat” în
mod personal și deliberat. Nu poți fi
eroul tău sau părintele tău, poți să le
imiți stilul de viață, însă nu poți fii ei.
Nu poți fii decât tu însuți. Nimeni din
lume nu deține combinația ta de abilități.
Ești singurul exemplar de „tu” pe care l-a
folosit El. Dumnezeu te-a făcut și apoi a
spart matrița. A face cel mai mult ceea
ce faci cel mai bine, în așa manieră încât
cineva să te plătească pentru asta, ei bine
asta înseamnă să îți descoperi vocația.
Când vine momentul să fii tu, spune-ți
replicile cu încredere pentru că doar tu
ai fost chemat pentru acest rol. Singura
greșeală este aceea de a nu risca să faci
vreuna. Mergi pe cracă... El nu va îngădui sa cazi.
Max Lucado - ”Vindecarea de o viață
banală”

faţa episcopului s-a luminat, ochii au început să-i înlăcrimeze şi cu o bucurie
imensă el a răspuns:
"Da, Îl cunosc şi încă foarte bine. De
mai bine de 40 de ani El este prietenul
meu cel mai apropiat".
Ionel Tuțac - Fântânile inspirației
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