În timp ce un om îşi schimbă
roata la maşina nouă, băieţelul lui
de 4 ani a luat o piatră ascuţită
şi a început să zgârie aripa maşinii.
Mânios, bărbatul a luat mâna
copilului şi l-a lovit peste ea de
multe ori, fără să-şi dea seama
că avea în mână o cheie.

L

a spital, copilul şi-a pierdut toate
degetele din cauza numeroaselor
fracturi. Când şi-a văzut tatăl…
copilul a întrebat cu ochii plini de
durere: „Tati, îmi vor creşte degetele
la loc?”
Bărbatul a rămas împietrit de
durere; s-a întors la maşina şi a
lovit-o de mai multe ori. Devastat de propriile lui fapte, stând
în faţa maşinii, s-a uitat la zgarieturi; băieţelul scrisese: „TATI, TE IUBESC”.

EDITORIAL

Mânia şi Dragostea nu au limite; alege-o pe cea din urmă pentru a avea o viaţă
minunată… Lucrurile sunt pentru a fi
folosite, iar oamenii pentru a fi iubiţi, dar
problema lumii de astăzi este că oamenii
sunt folosiţi şi lucrurile sunt iubite… În
timpul noului an, să fim atenţi şi să ne
amintim: lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oameniii pentru a fi iubiţi.
Voia lui Dumnezeu nu te va duce niciodată acolo unde Harul lui Dumnezeu
nu te va păzi.
Mihai şi Mioara Dumitru

pastor Daniel Chereji

ÎNCURAJARE
Bine-ai venit în noul an
Alergător de cursă lungă
Fii fericit că n-ai lăsat
Păcatul să te-ajungă.
Ţi-a dăruit iar Dumnezeu
Un an întreg cadou din viaţă
N-ai meritat şi n-ai plătit
Dar Domnul te răsfaţă.
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Pomul

E vrerea Lui, ca-n alte dăţi,
Să-ţi fie pe aproape
De-i fi bolnav sau necăjit
Te-a trece El prin foc sau ape.
Când vei striga, va auzi
Va şti chiar clipa când vei plânge
De vei cădea şi ti-i răni
Cu drag în braţe te va strânge.
Continuare pag. 2

El te-a ales din veşnicii
Te-a curăţat apoi cu sânge
Neprihănit eşti declarat şi sfânt
Şi aşezat mai sus de îngeri.

În bucurii ca şi-n necaz
În fericire sau suspine
Să ştii acum şi pentru veci
Că Domnul e cu tine.

Ascuns deplin eşti în Cristos
Destin ceresc curând te-aşteaptă
Tu luptă dar, fii credincios
Ca să primeşti de la Isus răsplată.

„Da, mi-am pus inima în căutarea
tuturor acestor lucruri, am cercetat
toate aceste lucruri, şi am văzut că cei
neprinhăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor,
sunt în mâna lui Dumnezeu, atât
dragostea cât şi ura. Oamenii nu ştiu
nimic mai dinainte; totul este
înaintea lor în viitor”.

Eclesiastul 9:1

S

untem înaintea unui an nou şi
înainte de toate trebuie să cerem
binecuvântarea lui Dumnezeu
peste familia noastră şi biserica în care nea aşezat. Ştiu că Dumnezeu este Omniprezent şi Atotştiutor, iar înaintea unui astfel
de Dumnezeu trebuie să ne declarăm slabi
şi mici şi tot ceea ce facem şi primim este
pentru
că
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Continuare din pag. 1

În negre nopţi de privegheri
Lovit de doruri şi de jale
Nu căuta prin alte părţi
Medicament mâhnirii tale.

El a îngăduit atât bucurii şi binecuvântări
cât şi întristări şi încercări.
Puterea lui Dumnezeu este în noi
atunci când stăm tari în faţa încercărilor.
Noi nu le putem opri, dar le putem învinge cu ajutorul Domnului Isus care trăieşte
în noi. Faptul că avem viaţă şi trăim, dovedeşte că gândim şi mintea noastră este
într-o continuă vizualizare a tuturor lucrurilor ce se petrec în jurul nostru.
Dumnezeu, de când ne-a căutat şi ne-a
născut din nou, ne-a facut un mădular în
trupul lui Cristos şi are un plan pentru fiecare în parte. Ne-am dori ca în acest an să
ne folosească mai mult în slujire, să ne dea
voinţă de a ne implica mai mult în vestirea
Cuvântului. Ne-am dori ca la sfârşitul
acestui an să privim în urmă, să-L recunoaştem în toate cărările noastre şi să-I
simţim mâna care ne poartă din biruinţă
în biruinţă. Amin.
Ştefan şi Eva Silaghi

Pomul

Printre umbre, se ridică
stingher, cu ramuri răsfirate,
strângând soare, un pom. Se
adânceşte în tonuri de viaţă,
prinzându-se cu rădăcinile de
unica sursă reală de existenţă,
tânjind spre arcul celest. Stă şi
ascultă cum îi vorbeşte eternul
şi se întăreşte, cu braţele
întinse într-un cerc armonios.

Ş

i viaţa pulsează prin el, aducând
la lumină rod… şi stropii de
ploaie-l cutremură tot. Fulgerele
se izbesc de cer, rupând din nori cu groază, dar el se înalţă mai falnic, mai dornic,
cuprinzând tot mai mult din viaţă.
Îşi aminteşte că nu era decât o sămânţă, menită să piară, petrecându-şi existenţa
într-o continuă neînsemnătate, până
când, odihnindu-se pe culmile ce rezonau
de departe a speranţă, a încolţit în el o avidă dorinţă de abandonare, ca din el altceva să se nască. Deşi zilele se întunecau,
vuiau de departe a disperare şi moarte,

rădăcinile se adânceau tot mai tare în viaţă, oferindu-i ocrotire, tărie, siguranţă.
Printre umbre, se ridică stingher, cu
ramuri răsfirate, strângând soare, un pom.
Se conturează în el cele mai aprigi lupte,
dar semeţia îi este dovadă a credincioşiei,
statornicei.
Ştie că dincolo de el e o mână tare ce-l
ţine să crească, să fie o dovadă de viaţă
printre sâmburii goi, ce se sting, ce tânjesc, sau nu ştiu încotro să se îndrepte
pentru că rostul lor pe pământ li se pare
un continuu suspin.
„Ferice de omul care nu se duce la
sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea
celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul
celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea
lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot
ce începe, duce la bun sfârşit.”
Psalmi 1:1-3

Lupu Amalia
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