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

AUGUST - LA MULTI ANI!
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AUGUST

URMÃRIŢI CE ESTE BINE înaintea tuturor oamenilor!
FACEŢI BINE celor ce vã vorbesc de rãu!
Frate, sorã, tânãr, tânãrã, ai încercat vreodatã acest lucru?

Dacã nu ai încercat, te rog sã o faci cât mai repede!

Fã bine CÂT poţi, CÂND poţi!
Sã nu asfinţeascã soarele sã nu faci un bine!
Cine ştie sã FACÃ BINE şi nu îl face, face PÃCAT!
Dacã vrei sã nu faci pãcat, FÃ MULT BINE!!
Fr. Petru Vidican

RUGÃCIUNE ÎN ÎNCERCARE
Sã nu obosim în facerea binelui,
cãci la vremea potrivitã vom secera,
dacã nu vom cãdea de obosealã! Gal. 6:9
Voi, fraţilor, sã nu osteniţi în
facerea binelui! 2 Tes. 3:13
Printre noi sunt mulţi care gem sub greutatea crucii, într-un fel
sau altul.
Ce efect are o rugãciune înãlţatã la timpul potrivit, la îndemnul
Duhului, pentru un mãdular din Trupul Domnului?
Ce valoare are o faptã bunã, fãcutã la vremea potrivitã, pentru
aceia dintre noi care sunt încercaţi?
Ce impact are FACEREA DE BINE în viaţa celor ce au nevoie
de sprijin?

FACEREA
DE BINE
Dacă FACEREA DE BINE o-nsoţeşti cu bunătate,
Cu răbdare, bucurie, pace, iubind ca un frate,
Ni se spune că e roada DUHULUI, ce străjuieşte
Mintea, inima şi viaţa! Cel ce zilnic ne sfinţeşte!
Când răsare dimineaţa, Soarele privind spre tine
Vrea să-ţi lumineze faţa! Vrea să-ţi FACÃ NUMAI BINE!
Când ploaia te răcoreşte, adieri te-nviorează,
Dumnezeu te ocroteşte! Spre BINELE tău lucrează!
Când ispititorul vine punând răul înainte,
Tu, cu FACEREA DE BINE, vei învinge-a lui ispite!
Priveşte cu bunătate pe cel pierdut lângă tine…
Nu lovi, făcând dreptate! Caută să-i FACI UN BINE!
Cel ce-aleargă după tine să-l ajuţi, să-l ocroteşti!
Dragostea îi FACE BINE, arată-i deci, că-l iubeşti!
Răbdător, FÃCÂND DOAR BINE chiar când ţi se-ntoarce rău,
Păstrând pacea pentru tine, ca balsam în pieptul tău,
Lasă pomul să-nflorească flori cu-n colorit plăcut,
Care să împodobească BINELE CE L-AI FÃCUT!
Fă ca Duhul Sfânt din tine să rodească-armonios
Roada “ FACEREA de BINE “, ca mireasma lui Hristos.
Fr. Alex Ghiorghie
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Bunãtatea rezultã în FACEREA DE BINE

FÃ BINELE
“Nu opri o binefacere celui ce are
nevoie de ea, când poţi sã o faci!” Prov.
3:27. “Sufletul binefãcãtor va fi sãturat, şi
cel ce udã pe alţii va fi udat şi el!” Prov.
11:25.
Aceasta este chiar o fãgãduinţã a lui Dumnezeu şi rãmâne ca eu sa
împlinesc condiţia care mi se cere pentru a îndrãzni sã aştept împlinirea ei.
Haideţi sã facem experienţa! Vom vedea cã, dupã lãrgimea inimii noastre, vom avea din belşug pentru nevoile noastre! “Sã nu obosim în facerea
binelui, cãci, la vremea potrivitã, vom secera - dacã nu vom cãdea de
obosealã” 2 Cor. 4:16
Fãrã sã sameni, nu poţi strânge recolta! Osteneala însãmânţãrii este
urmatã de bucuria secerişului, cãci avem fãgãduinţa cã semãnatul şi seceratul
nu vor înceta! “Sã ştiţi: cine seamãnã puţin, puţin va secera, iar cine seamãnã mult, mult va secera!” 2 Cor 9:6. Dumnezeu nu se uitã la suma datoratã
- ci la dragostea şi slobozenia cu care este efectuatã, cu care este îndeplinitã
FACEREA DE BINE!
Sã fim atenţi, cã se are în vedere ce ARE omul, nu ceea ce NU ARE!
“Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sãrac, cãci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbãveşte!” Psalmul 41:1. Este datoria oricãrui creştin sã se gândeascã la cei
sãraci! Domnul Isus i-a pus lângã noi când a zis: “Pe sãraci îi aveţi întotdeauna
cu voi”. Pe cel ce se intereseazã de cel sãrac în ziua nenorocirii Domnul îl va
scãpa - este o fãgãduinţã! Putem cere de la Domnul un ajutor special şi direct:
aşa cum faceţi voi altora, tot aşa vã va face Domnul vouã!
A face bine fãrã a spune o şoaptã!! “Ci tu, când faci milostenie, sã nu
ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta sã fie fãcutã în ascuns şi
Tatãl tãu care vede în ascuns îţi va rãsplãti!” Matei 6:3-4
Atenţie: nici o fãgãduinţã nu este fãcutã pentru cei care fac milostenii
doar pentru a fi vãzuţi de oameni! Ei îşi iau rãsplata prin laudele oamenilor din
jur şi nu pot nãdãjdui sã fie plãtiţi de douã ori!
Sã facem bine în ascuns, şi Domnul ne va rãsplãti la timpul potrivit, şi în
cel mai bun fel. “Cine are milã de sãrac, împrumutã pe Domnul, şi El îi va
rãsplãti binefacerea” Prov. 19:17
Plinã de bucurie, Rut s-a întors seara de la câmp, şi i-a povestit lui Naomi de Boaz, pe al cãrui ogor a muncit, şi care i-a fãcut mult bine dând poruncã
slujitorilor sãi: “Lãsaţi-o sã culeagã spice între snopi şi sã n-o opriţi, şi chiar voi
sã scoateţi din snopi câteva spice; sã o lãsaţi sã culeagã spice şi sã n-o
înfruntaţi!” Rut 2:15-16.
Dumnezeu sã ne ajute pe toţi sã sporim în facerea binelui! Nici un
pahar de apã proaspãtã, dat cuiva, nu îşi va pierde rãsplata!

Sr. Eva Barac

Proverbul românesc spune:’’E bine sã vorbeşti bine, dar şi mai bine e sã
faci bine” , sau ’’O faptã bunã nu e niciodatã inutilã’’.
Roada Duhului Sfânt, FACEREA DE BINE este într-un fel practicarea
dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu. Personal, când citesc Biblia, mã întreb ce
trebuie sã fac şi cum sã aplic pentru mine prima datã Cuvântul lui Dumnezeu.
Nici unul nu ne-am nãscut cu virtuţi Dumnezeeşti! Caracterul creştin ni
se formeazã de-a lungul umblãrii noastre cu Dumnezeu. Practicarea Cuvântului
este misterul în procesul de transformare a minţii noastre, rezultând în fapte.
Am citit cã un scriitor a scris articole timp de 8 ani pânã a început sã fie plãtit
pentru munca aceasta; şi i-au trebuit 13 ani ca sã devinã un scriitor destul de
bun ca sã fie înscris în New York Times Best Seller List (lista publicaţiilor proeminente, cele mai importante în Statele Unite)
Multe versete din Biblie pe care le citim ne îndeamnã la schimbare în
purtare - ca sã putem trãi în pace unii cu alţii! De exemplu citim în Efeseni 4:32
”Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vã unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu
pe voi în Hristos”. Ca sã putem împlini acest cuvânt trebuie sã avem în noi
dragostea lui Dumnezeu, o altã roadã a Duhului Sfânt. Dacã avem în noi numai
dragostea fireascã pe care o au toţi oamenii, vedem numai greşelile semenilor
noştri. Mintea omeneascã, fãrã transformare divinã, este în rãzboi cu roada
Duhului Sfânt. De câte ori v-aţi dat seama, dupã un fapt împlinit, cã avem voinţa
sã facem binele dar nu avem puterea sã-l facem? Mie mi s-a întâmplat de atâtea
ori, şi mi-a pãrut rãu - dar nu am putut întoarce timpul înapoi.
Ceea ce avem în suflet este important doar dacã ne determinã sã facem
ceva, de dragul iubirii lui Dumnezeu. Cine suntem noi pe dinlãuntru nu are importanţã daca nu produce nimic pentru semenii noştri.
Transformarea la care trebuie sã ne supunem este definitã atunci când
un fel de gândire şi purtare este înlocuit de altul: purtarea fireascã este înlocuitã
de purtarea divinã. Bunãtatea lui Dumnezeu ne îndeamnã sã transmitem
aceastã bunãtate la cei din jurul nostru aşa cum scrie în Filipeni 2:3: ”Fiecare din
voi sã se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora” şi “O femeie uceniţã,
Tabita, tãlmãcit Dorca, fãcea o mulţime de fapte bune şi milostenii” Fapte 9:36
Femeia din Proverbe 31 este descrisã ca una cu ”gura plinã de înţelepciune, şi
învãţãturi plãcute îi sunt pe limbã, rãsplãtiţi-o cu rodul muncii ei şi faptele ei sã o
laude la porţile cetãţii”
Ca femei, soţii şi mame ar trebui sã ne uitãm în jurul nostru sã
vedem nevoia de fapte bune şi cuvinte încurajatoare personificate de
îndelunga dragoste Dumnezeiascã.

Sr. Mioara Pop

