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“Cine rãmâne în Mine şi în cine rãmân Eu, aduce MULTÃ ROADÃ, cãci
despãrţiţi de Mine nu puteţi face nimic!” Ioan 15:5

IULIE - 2013
Roada Duhului, dimpotrivã, este…

BUNATATEA

GANDURI DIN SCRIPTURA
DESPRE BUNATATE
● BUNATATEA este limba pe care surzii o pot auzi si orbii o pot vedea!
Mark Twain

In ultimele saptamani m-am gandit mult la BUNATATE. Nu doar pentru ca
este roada Duhului pe care o vom studia in luna Iulie, ci in mod deosebit pentru ca imi
recunosc falimentul in aceasta caracteristica a caracterului crestin! Si am cerut Domnului sa imi arate un lucru simplu dar esential despre BUNATATE. Dar am cerut ca sa
mi-l descopere intr-un mod simplu, intr-un fel in care sa il pot intelege si aplica.
Primul verset de care mi s-a adus aminte a fost: “Pentru ce Ma numesti
“BUN”, i-a zis Isus? Nimeni nu este BUN decat Unul singur: Dumnezeu!” Marcu
10:18. Deci aceasta caracteristica de a fi BUN apartine in toata perfectiunea ei doar lui
Dumnezeu! Unul singur este BUN: Dumnezeu! Si vedem ca in acest context nici macar
Domnul Isus nu si-a atribuit aceasta caracteristica! Oare ce sa insemne acest lucru?...
Al doilea verset care mi-a fost adus in memorie este cunoscut: “Ceea ce face
farmecul unui om este bunatatea Lui” Proverbe 19:22 Am auzit de mai multe ori
vorbindu-se despre acest verset, si despre semnificatia lui. Insa in lumina faptului ca
Dumnezeu se identifica in exclusivitate cu aceasta caracteristica, BUNATATEA, inseamna ca singura modalitate prin care putem avea aceasta caracteristica este in a ne identifica in totalitate cu Dumnezeu! Daca lasam lucrarea Duhului sa modeleze in noi tot mai
mult in fiecare zi chipul lui Dumnezeu, vom deveni ca El: plini de BUNATATE! Deci,
singura metoda de a deveni plini de BUNATATE este de a ne identifica tot mai mult cu
Dumnezeu!
Al treilea verset care mi-a vorbit in mod personal este: “Cine urmareste
neprihanirea si bunatatea, gaseste: viata, (si mai multa) neprihanire si slava.”
Proverbe 21:21 Aici am vazut ca bunatatea este strans legata de neprihanire! Cu ce
scop? In a dobandi nu nunai viata si slava, ci si mai multa neprihanire! Neprihanirea
inseamna a fi pus deoparte pentru Dumnezeu! Deci, pentru a castiga nu numai viata si
slava, ci si mai multa neprihanire, trebuie sa impletesc neprihanirea cu bunatatea!

Cum ar arata lumea din jurul nostru daca
BUNATATEA sincera si veritabila
ar fi exprimata vizibil in viata Bisericii din Cleveland?

● Nici un act de BUNATATE, cat de mic ar fi, nu este risipit niciodata! Aesop
● Nimeni sa nu vina la tine si sa plece fara a deveni mai bun, si fara a fi mai
fericit! Fii intruchiparea BUNATATII lui Dumnezeu: BUNATATE pe fata ta,
BUNATATE in ochii tai, BUNATATE in zambetul tau! Mother Teresa
● BUNATATEA in cuvinte creaza confidenta. BUNATATEA in gandire
creaza profunzime. BUNATATEA in generozitate creaza dragoste. Lao Tzu
● Poarta-te cu fiecare cu BUNATATE si respect; nu pentru ca ei sunt buni,
ci pentru ca tu esti!
● Cateodata e nevoie doar de putina BUNATATE de la un suflet ranit
pentru altul ca sa ne schimbe pentru totdeauna!
● Lucrurile obisnuite si minore de fiecare zi sunt cele care capata insemnatate, iar oamenii pe care ii cunoastem in fiecare sunt cei care ne pot da insemnatate; dar BUNATATE poate aduce Cerul pe pamant!
● Rezultatele BUNATATII nu se pot vedea intotdeauna imediat. Cateodata
trec ani si ani pana cand BUNATATEA aratata se intoarce inapoi la tine. Si
cateodata, nu vezi deloc roada BUNATATII tale, dar efectul si impactul ei il
vei gasi adanc in sufletul care a fost atins de tine! Dan Kelly

● BUNATATEA infrumuseteaza viata impacand toate neintelegerile! Ea
limpezeste ceea ce e incurcat, usureaza ceea ce este greu, si inveseleste
ceea ce este trist Lev Tolstoi
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ADUCI TU ROADA?
Roada Dulului, dimpotriva, este… BUNATATEA!!
Galateni 5:22-23

Sa observam cuvantul “ROADA”! Este la singular, desi Apostolul Pavel
enumera noua feluri diferite de roade spirituale, tot ce avem nevoie pentru viata
de zi cu zi. ROADA este vizibila, reflecta caracterul bun si este facuta spre folosul tau si al celor din jur.
Sa remarcam bunatatea de care a dat dovada REBECA! A facut mai
mult decat I s-a cerut: ea a mers acea “mila in plus”… Matei 5:41: “Daca te
sileste cineva sa mergi cu el o mila de loc, mergi cu el doua!” Genesa 24:19:
“Dupa ce i-a dat si a baut apa pana ce s-a saturat a zis: Am sa scot apa si
pentru camilele tale pana vor bea si se vor satura”. Apoi, Rebeca a si primit
mai mult decat se astepta, a primit daruri scumpe si pretioase: ea, mama ei si
fratele ei.
MARIA si-a ales partea cea buna “si s-a umplut casa de mirosul mirului” Ioan 12:3. Domnul Isus vizita adesea, si cu mult drag casa din Betania. Aici
El a gasit pe cele doua surori si fratele lor, ale caror inimi Il iubeau si Il recunosteau pe Domnul. Cand venea la ei, Maria isi lua locul la picioarele Lui
pentru a-L asculta! Ea putea spune ca mireasa din Cantarea Cantarilor: “Cu
asa drag stau la umbra Lui si rodul Lui este dulce pentru cerul gurii mele” Cantarea.Cantarilor 2:3 Sau: “cand am primit cuvintele Tale, le-am inghitit, cuvintele
Tale au fost bucuria si veselia inimii mel” Ieremia. 15:16
Aceasta “parte buna” i-a dat Mariei multa cunostinta, pricepere si intelepciune. In Ioan 12, gasim pe Maria la picioarele Mantuitorului pentru a-I
darui ceva. Numai sase zile mai erau pana la Paste, ultimele zile pe care Domnul le sarbatoreste cu ucenicii! Maria a folosit ultimul prilej, si L-a uns pe Domnul inaintea mortii Lui.
Aflam de la Matei ca pretul acestui mir a fost de trei sute de lei, plata
cuvenita unui muncitor cu ziua pe un an de zile! Toata casa s-a umplut de
mirosul mirului si a fost o mare imbarbatare pentru inima Domnului! Pretul persoanei lui Isus a fost atat de mare pentru Maria, incat a dat “TOTUL” pentru El!

Trebuie sa ne gandim la faptul ca: Domnul ne-a dat o partasie de
a fi impreuna, de folos, de ajutor pentru fratii si surorile noastre, si sa ne
invioram inima in Cristos! “Da, frate, fa-mi binele acesta in Domnul si
invioreaza-mi inima in Cristos” Filimon 20.
Fa bine din toata inima, plin de bucurie, ca pentru Domnul! Daca
il faci bombanind, mai bine nu-l fa! Avem datoria sa prezentam pe Isus
Domnul nostru ca “Painea Vietii”. Aruncand aceasta paine pe apele care
infatiseaza “Marea Popoarelor”, Dumnezeu lasa uneori sa vedem roade,
acolo unde nici nu ne asteptam! Si chiar daca pe pamant nu le vom vedea, le vom vedea in Cer: “Arunca-ti painea pe ape, si dupa multa vreme
o vei gasi iarasi” Eclesiast 11:1
“Isus, viata pamanteasca pentu altii a jertfit!
Bunatatea Lui de-atunci, mii de vieti a cucerit!
Frate, sora,
Cati din cei ce-i ai alaturi bunatatea ti-au simtit?”
Vedem noi bunatatea lui Dumnezeu in tot ce ne inconjoara? “Ochii tuturor nadajduiesc in Tine si Tu le dai hrana la vreme; Iti deschizi Mana si
saturi dupa dorinta tot ce are viata” Psalm 145:15-16
Sr. Eva Barac

MIJLOCIRE PENTRU CEI ÎNCERCATI
“Voi sunteti paziti de puterea lui D-zeu,
prin credinta, pentru mantuirea gata sa fie
descoperita in vremurile de apoi.
In ea, voi va bucurati mult, macar
daca acum, daca trebuie, sunteti intristati
pentru putina vreme prin felurite incercari.
Pentru ca incercarea credintei
voastre, mult mai scumpa decat aurul care
piere si care totusi este incercat prin foc,
sa aiba ca urmare lauda, slava si cinstea
la aratarea lui Isus Cristos!”
I Petru 1:5-7

