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Du-te la furnicã!

Evenimente

El îþi cunoaþte începutul þi sfârþitul
pentru cã nu are nici început þi nici
sfârþit.

Bucuraþi-vã cu cei care se bucurã!

Proverbe 6:6 - Du-te la furnicã, leneºule; uitã-te cu bãgare de seamã la cãile ei,
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Dumnezeu sã-i binecuvânteze!

Durata scurtã a vieþii ne dã puterea
de a rezista, nu ne oferã o scuzã pentru a renunþa.
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de dimineaþã, cu începere de la
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binecuvântarea micuþului
Iosua Cãlãcean

Stabileþte-þi cursul dupã singura
Stea a Nordului din univers - Dumnezeu.
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planuri în deplinã cunoþtinþã de cauzã.
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Dumnezeu te iubeþte prea mult
pentru a lãsa sã se învârtã totul în jurul
tãu.
(Citate oferite de Adi C.; din Nu totul se învârte în
jurul meu de Max Lucado, Editura Scriptum,
Oradea, 2010.) Cartea o gãsiþi în biblioteca bisericii.
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Domnul sã te binecuvânteze!

vremea concediilor! Timpul a
trecut, o spunem mereu,
incredibil de repede. Iatã cã se
terminã ºcoala, vin lunile de varã e
aer de vacanþã. Într-o astfel de vreme,
ce este mai normal decât sã întrebi ºi
sã fii întrebat: unde mergi în vacanþã ?
ce faci în concediu? Fiecare ne facem
propriile noastre planuri (ajustate
drastic de bugetul afectat de crizã).
Tinerii proaspãt cãsãtoriþi viseazã la
vacanþe exotice. Ei bine, eu vã propun
o vacanþã cu adevãrat exoticã: “Du-te
la furnicã!”
“Du-te la furnicã, leneºule!” Oare
de ce? Ce anume face dintr-o vizitã la
un muºuroi de furnici o experienþã atât
de necesarã pentru fiecare dintre noi?
Zeci de mii de specii de furnici sunt
rãspândite pe faþa pãmântului ºi totuºi
au câteva trãsãturi comune ce pot fi
uºor de observat, dacã cineva se uitã
cu bãgare de seamã la ele. Coloniile
de furnici sunt dintre cele mai organizate din întreaga lume animalã. Abilitatea lor de a comunica, de a se
organiza ºi a-ºi împãrþi responsabilitãþile este pilduitoare pânã ºi pentru
cei mai renumiþi manageri. Îndemnul
lui Solomon este adresat în primul
rând leneºului, adicã celui care ºtie
cã ar trebui sã facã ceva; are ºi
abilitatea necesarã, dar îi lipseºte
cheful. Nu ne regãsim oare ºi noi în
aceastã descriere? De regulã
perioada de varã este vremea când ne

simþim legitimaþi sã o “lãsãm mai
moale”, “sã reducem motoarele”, sã
punem cuvântul VACANÞÃ! peste
toate pro-iectele noastre. Ei bine,
furnicile n-au vacanþã. Pentru ele,
vara este o oportunitate unicã pe care
nu vor sã o rateze cu niciun chip.
Uitã-te cu bãgare de seamã la
cãile ei! Solomon ne încurajeazã sã
ne uitãm atent, cu o minte dispusã sã
înveþe din tot ceea ce observã.
Termenul folosit este identic cu cel
care descrie felul în care Dumnezeu
îºi evalueazã încântat creaþia:
Geneza 1:31 - Dumnezeu S-a uitat la
tot ce fãcuse; ºi iatã cã erau foarte
bune. Nouã ce ne atrage atenþia când
ne uitãm cu bãgare de seamã la un
muºuroi de furnici? Toate muncesc cu
sârg, chiar peste puterile lor. Pentru
ele, vara nu este un timp de relaxare,
ci de muncã disciplinatã. ªtiaþi cã o
furnicã obiºnuieºte sã care pe spate
greutãþi mult peste propria ei
greutate? Cine ar putea calcula câþi
kilometri parcurge o furnicã într-o
singurã zi? Disciplina lor este liber
consimþitã. Nu este nimeni care sã le
împingã de la spate sau sã le motiveze la fiecare pas. Proverbe 6:7 - Ea
n-are nici cãpetenie, nici priveghetor,
nici stãpân; Furnica nu se sperie de
niciun obstacol. Dacã ceva îi stã în
cale, ºtie sã persevereze în gãsirea
unor soluþii alternative. Aºadar, pentru
ele, orice obstacol nu este decât o
Continuarea în pagina 2
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oportunitate ascunsã. Dacã ai putea
sã ai acces la mintea lor, ai afla ºi de
ce se comportã aºa. Creatorul le-a
înzestrat cu o capacitate, care, din
pãcate, la noi oamenii, pare a fi pe
cale de dispariþie, ºi anume,
capacitatea de a gândi în viitor.
Proverbe 6:8 - Totuºi îºi pregãteºte
hrana vara ºi strânge de ale mâncãrii
în timpul seceriºului. Furnicile ºtiu sã
rãscumpere vremea, fiindcã ºtiu cã
vara va trece ºi, odatã cu ea, vor trece
ºi oportunitãþile ei. De aceea fac tot
ce le stã în putinþã pentru a profita la
maximum. Efeseni 5:16 - Rãscumpãraþi vremea, cãci zilele sunt rele.
Cred cã dacã ar fi sã se audã o voce
dinãuntrul muºuroiului, aceea ar zice:
ªi vara va trece!
Înþelepþeºte-te! Dupã ce te-ai dus
la furnicã, dupã ce ai privit atent la ea,
urmeazã sã tragi câteva concluzii
pentru viaþa ta. Exact ca în naturã,
viaþa are mai multe anotimpuri.
Fiecare perioadã din viaþã poate fi o
pregãtire pentru urmãtoarea. Dacã e
varã, atunci nu uita cã te poþi pregãti
pentru iarnã! Dacã eºti tânãr, te poþi
pregãti pentru maturitate! Iar dacã eºti
în viaþã, nu uita cã te poþi pregãti
pentru veºnicie! Viaþa e formatã din
clipe, de aceea cine vrea sã nu-ºi
risipeascã viaþa, trebuie sã ºtie sã nu
risipeascã nicio clipã. ªtiu cã vacanþa
trebuie sã includã ºi clipe de relaxare,
care ne revigoreazã pentru responsabilitãþile pe care le avem de purtat
fiecare. Aceste clipe sunt binevenite,
atâta timp cât nu ne pierdem perspectiva veºniciei. Iatã câteva sugestii
practice:
Relaxarea nu trebuie sã te
împingã spre lene. Dumnezeu
nu-ºi gãseºte plãcerea în cei
leneºi. Selecteazã din cartea
Proverbelor toate versetele despre
lenevie ºi vei vedea ce are de spus
Dumnezeu despre ea. Gãseºte în

fiecare zi ceva de fãcut, iar dacã þi-e
greu, acceptã sugestii de la cei din
prejma ta.
Acumuleazã ceva pe timpul verii.
Din pãcate, relaxarea cu o carte
în mânã este pentru mulþi o
practicã de mult uitatã. Gãseºte un
domeniu în care vrei sã cunoºti mai
mult, fie spiritual fie laic, ºi cautã sã
citeºti câteva cãrþi de referinþã în
domeniul respectiv. Vei rãmâne uimit
cât de mult poþi ajunge sã acumulezi
dacã citeºti ºi studiezi consecvent
jumãtate de orã pe zi. Pavel, chiar ºi
când era în temniþã, aproape de
moarte, a cerut sã i se aducã cãrþile (2
Timotei 4:13).
Economiseºte, atunci când cheltuielile nu sunt aºa de mari.
Sfatul acesta pare deplasat
acum, când guvernul vrea sã economiseascã pe spatele nostru. Principiul
însã trebuie sã rãmânã, iar cine îl
practicã, scapã de multe griji. Proverbe 10:5 - Cine strânge vara este un om
chibzuit! Cu cât învãþãm mai repede
principiul acesta, cu atât ne va fi mai
uºor sã-l practicãm. Cine nu ºtie sã
economiseascã puþinul, nu va ºti sã
economiseascã nici belºugul. Dacã
un copil va învãþa sã nu risipeascã pe
nimicuri atenþiile primite în diverse
ocazii de la cei dragi, va ajunge mare
cu lecþia învãþatã, iar aceasta îl va
scuti de multe crize.
Nu lãsa sã treacã vara vieþii fãrã
sã fii mântuit! Ieremia 8:20 Seceriºul a trecut, vara s-a isprãvit, ºi noi tot nu Suntem mântuiþi! Cea
mai mare tragedie ar fi sã nu fi folosit
ocaziile pe care þi le-a oferit Dumnezeu ca sã te împaci cu El ºi sã te
pregãteºti pentru veºnicie, ºi astfel sã
rãmâi nemântuit.
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Sã fim înþelepþi împreunã!
Onisim Mladin
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TOMEÞTI - IAÞI

Localitatea Tomeþti, cu o populaþie de 11.889 locuitori, este situatã la limita de sudest a teritoriului administrativ al municipiului Iaþi, fãcând parte din zona metropolitanã. Noile construcþii au fãcut ca aceastã localitate sã cunoascã o puternicã
dezvoltare economicã þi imobiliarã.

Rugaþi-vã pentru:
- cercetarea celor ce sunt robiþi de materialism;
- o strategie misionarã a bisericilor din Iaþi pentru aceastã localitate;
- o bunã mãrturie a credincioþilor din Iaþi faþã de colegii lor de muncã din Tomeþti.

GRUPUL ETNIC JAT DIN INDIA

Grupul etnic Jat nu este un grup etnic omogen, care sã locuiascã într-o anumitã zonã
þi sã vorbeascã aceeaþi limbã, ci îþi pãstreazã identitatea chiar dacã sunt o populaþie
nomadã împrãþtiatã prin: India, Pakistan þi Rusia, prin origine þi ocupaþie.
Localizare: Nord-Vestul Indiei
Limba: Hindi-Panjabi
Numãr: 15.354.000 membri
Religie: 99,91 % hinduþi
Evanghelici: 0,00 %
Biblia: a fost tradusã în întregime în 2000

Rugaþi-vã pentru:
- misionari creþtini care sã lucreze printre jatieni;
- câþtigarea pentru Cristos a celor ce locuiesc în þãri creþtine;
- pocãinþã celor ce aud Evanghelia pe internet;
- ocrotirea celor ce hotãrãsc sã-L urmeze pe Domnul Isus.

Perioada: 16-21 August 2010
Înscrieri: Daniela Galiþ
Termenul de înscriere: 30 iunie

Locaþia: CHISINDIA (jud. Arad)
Cazare
Preþ:
200
+ masã:
ron. 43 ron/ zi.
Responsabil tabãrã: Paul Sîrca
jocuri de echipã
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Vino alãturi de noi!

Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!
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