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MERGEM OPTIMIȘTI
Mergem optimiști pe-a vieții cărare
Chiar dacă traseul e întortocheat,
Chiar dacă în față e încețoșare
Știm că e cu noi Mirele-Mpărat.
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BULETIN DUMINICAL

Biblia este o sabie cu două tăişuri; o oglindă ce reflectă corect ceea
ce este omul; un ciocan care sfarmă stânca; o candelă pentru picioarele
noastre şi o lumină pe cărare, deoarece este vie, şi atinge cele mai
profunde nevoi ale omului. Ziua Mondială a Bibliei ne oferă
oportunitatea să ne alăturăm Bisericii universale în:
- a predica despre rolul și importanța Sfintelor Scripturi pentru viața
de credință personală, creșterea Bisericii (evanghelizare, ucenicie,
echiparea lucrătorilor, plantare de biserici) și misiune sau extinderea
Împărăției până la marginile pământului;
- a mulțumi lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său cel Sfânt prin care Lam cunoscut pe Domnul, creștem în asemănarea Lui și prin care
Domnul ne călăuzește spre patria cerească; mulțumim lui Dumnezeu
pentru Biblia în limba română pe care o avem tradusă de sute de ani:
Noul Testament din 1648, iar întreaga Biblie din 1688.
- a ne ruga pentru mișcarea de traducere a Bibliei și pentru popoarele
care încă nu au primit această binecuvântare, pentru traducători și
familiile lor, pentru lucrarea grea de traducere și pentru inimi deschise
la Cuvântul lui Dumnezeu. În lume sunt aproximativ 7000 de limbi
active, și cel puțin o carte din Biblie există în 3223 din ele:
– 636 au întreaga Biblie
– 1442 au Noul Testament
– 1145 au porțiuni din Scriptură
Scripturi audio sunt disponibile în peste
1000 de limbi. Filmul Isus a fost publicat
în 1460 de limbi. Există un proiect de
traducere a Bibliei început în 2400 de limbi din 165 de țări.
Totuși, estimările sugerează că 160 milioane de oameni care vorbesc
aproximativ 1670 de limbi, au nevoie de traducerea Bibliei, limbi în
care lucrarea încă nu s-a început! (statistici Wycliffe – 1 octombrie 2016)
- a dărui pentru traducerea Bibliei și pentru traducători, fără de care
lucrarea este împiedicată.
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar
pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.”

”Dumnezeul răbdării şi al mângâierii
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi
cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”

Nu există teamă în călătorie,
Tatăl ne e scut când dușmanii vin.
El nu ne îndrumă spre periferie,
Ci spre spațiul unde totul e divin.
O, ce exaltări și ce fericire!
Inimile-s pline de încredințări
Că-n această sfântă, caldă însoțire
Vrem doar Paradisul, nu străine țări.
Nu abandonăm când vine-ncercarea
În vâltoarea luptei, steagu-i ridicat!
Ploaia suferinței nu ucide starea
În care ființa s-a înveșmântat.
Mergem optimiști chiar prin câmp cu mine,
Pașii sunt păziți de Blândul Păstor,
Să sosim la Mal, să sosim cu bine
Unde nu ajunge valul stricător.
Ațintim privirea, nu spre lutul rece,
Ci spre Cel ce-a fost pentru noi străpuns!
Și-astfel când va fi ceasul doisprezece
Vom primi, prin Har, marele RĂSPUNS.
George Cornici/9 Iulie, 2014

Alege optimismul!
Rob este tipul de om pe care ţi-ar plăcea să-l cunoşti: e întotdeauna bine
dispus şi are întotdeauna ceva pozitiv de spus. Dacă cineva îl întreabă cum îi
merge, el răspunde: “Dacă ar fi mai bine de atât, ar fi nevoie de doi oameni
pentru atâta bine!”. E un optimist. Dacă un coleg are o zi grea, Rob reuşeşte
întotdeauna să-l facă să vadă partea pozitivă a situaţiei.
Am devenit curios şi într-o zi l-am întrebat: “Nu înţeleg, nu este cu putinţă
să fii optimist în toate zilele, tu cum reuşeşti?”. Rob îmi răspunse: “În fiecare zi
când mă trezesc, ştiu că am două posibilităţi: pot să aleg să fiu bine dispus sau
pot să aleg să fiu rău dispus. Şi aleg să fiu bine dispus. Când mi se întâmplă
ceva rău, pot să aleg între a fi o victimă sau pot să aleg să învăţ din ce mi s-a
întâmplat. Şi eu aleg să învăţ. De fiecare dată când cineva vine la mine să se
lamenteze pentru ceva, pot să aleg între a-i accepta plângerile sau pot alege să-l
ajut să vadă latura pozitivă a vieţii. Şi eu aleg întotdeauna partea bună a vieţii.”
“Dar asta nu este întotdeauna aşa de uşor!” i-am spus.
“Ba da, zise Rob, întreaga viaţă este o problemă de
opţiuni. Când îndepărtezi din viaţă tot ceea ce nu contează cu adevărat, totul devine o chestiune de opţiuni.
Depinde de tine să alegi cum să reacţionezi la diverse situaţii, tu trebuie să
decizi cum să-i laşi pe alţii să-ţi influenţeze atitudinea faţă de viaţă. Tu alegi să
fii bine sau rău dispus. Până la sfârşit tu eşti acela care decizi cum să-ţi trăieşti
viaţa”.
După această discuţie am pierdut legătura cu Rob fiindcă mi-am schimbat
locul de muncă, dar adesea mă regăseam gândindu-mă la cuvintele lui atunci
când optam pentru ceva în viaţă în loc să reacţionez la evenimente. Apoi am
aflat că Rob a avut un accident groaznic la locul de muncă, a căzut de la 18
metri înălţime şi după o operaţie de 8 ore şi după o îndelungată spitalizare a ieşit
având o placă de oţel în spate. M-am dus să-l văd şi l-am întrebat dacă se simte
tot atât de bine.
“Vrei să vezi cicatricile mele?”
“Dar cum faci să rămâi pozitiv după ce ţi s-a întâmplat?”
“În timp ce cădeam, primul lucru care mi-a venit în minte a fost fetiţa mea. Apoi
în timp ce zăceam pe pământ, mi-am zis că pot să aleg între a muri şi a trăi. Şi
am ales să trăiesc!”
“Dar nu ţi-a fost frică?”
“Atunci când m-au dus la spital şi am văzut expresiile feţelor surorilor şi
doctorilor, mi-a fost frică fiindcă era de parcă se uitau la un om mort. Apoi un
infirmier m-a întrebat dacă am alergie şi am răspuns: ”DA!”.Toţi m-au privit şi
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01 NOIEMBRIE
02 NOIEMBRIE
03 NOIEMBRIE
04 NOIEMBRIE
05 NOIEMBRIE
06 NOIEMBRIE
07 NOIEMBRIE
08 NOIEMBRIE
09 NOIEMBRIE
10 NOIEMBRIE
11 NOIEMBRIE
12 NOIEMBRIE
13 NOIEMBRIE
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IEREMIA 19 – 22
IEREMIA 23 – 25
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IEREMIA 51 – 52
PLÂNGERI 1 – 2
PLÂNGERI 3 – 5
IACOV 1 – 5

atunci am strigat: ”Sunt alergic la
gravitaţie!” Toţi au izbucnit în râs,
şi eu le-am spus: ”Acum operaţi-mă
ca pe un om viu, nu ca pe unul care
e deja mort!”
Rob m-a învăţat că în fiecare zi
avem posibilitatea de a alege să
trăim o viaţă deplină. Şi este inutil
să fim mereu îngrijoraţi pentru
mâine, fiindcă fiecare zi vine cu
problemele ei cu care trebuie să
trăim, şi mâine ne vom gândi la
problemele de mâine. La urma
urmei, azi este ziua de mâine pentru
care îţi făceai probleme ieri.
Autor necunoscut
Optimiștii, de pierd ceva, cu credință
privesc spre viitor! Alege și tu
optimismul! Umple-ți inima de
iubire, așterne-ți zâmbetul de față și
savurează fiecare clipă dăruită de
Cel Preaînalt!

16 NOIEMBRIE
17 NOIEMBRIE
18 NOIEMBRIE
19 NOIEMBRIE
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24 NOIEMBRIE
25 NOIEMBRIE
26 NOIEMBRIE
27 NOIEMBRIE
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EZECHIEL 1 – 4
EZECHIEL 5 – 9
EZECHIEL 10 – 13
EZECHIEL 14 – 16
EZECHIEL 17 - 19
EZECHIEL 20 – 21
EZECHIEL 22 – 24
EZECHIEL 25 – 28
EZECHIEL 29 – 32
EZECHIEL 33 – 36
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LA MULȚI ANI
BINECUVÂNTAȚI!

Le dorim celor născuți în luna

NOIEMBRIE
MOCAN PAUL – 02
BLIDĂRAN REBECA – 04
GOICOVICI DARIUS – 04
CRANICEAN SAVA – 06
IUCU DORU – 07
SIRBU ALINA – 12
CREINICEAN MOISE – 13
RĂSĂDEA BENIAMIN – 13
MUNTEANU SAMUEL – 18
PUȘCHIȚĂ PAUL – 24
MOCAN IOSIF – 29

”Credincios este Domnul:
El vă va întări
și vă va păzi
de cel rău!”
2 Tesaloniceni 3:3

