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Ana Iambric
Melentie Sacacian
Alexandru Tiberiu Marcovici
Florea Tatomir
Gena Carneci
Petru Dorin Aga
Horatiu Emanuel Indreiu
Mihai Prundeanu
Adrian Toader
Dorel Maxim
Maria Maur
Laura Sicoe
Catalina Gabor
Edita Vaum
Florin Calin Dumitriu
Sorina Alexandra Apetrei
Sorina Tutunaru
Ovidiu Victor Martin
Ileana Herenyi

PROGRAMUL
SERVICIILOR DIVINE

DATA
NAŞTERII

apusul soarelui:
16,52

Sabat IV
28 noiembrie

NUMELE ŞI PRENUMELE

NOIEMBRIE
2020
Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – FLORIN DUMITRIU

Sabat I

Liebling

IONEL
SOPONARIU

Sabat II
LUCIAN
FARA

Sabat III

Sabat IV

VALENTIN
APETREI

PAVEL
MEMETE

 7 noiembrie – Sabatul exploratorului
 14 noiembrie – Ziua AMiCUS
 21 noiembrie – Dar pentru SperantaTV
Romania (colecta)
 28 noiembrie – Ziua prevenirii violentei

ALTRUISMUL
Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi
unii pe alţii cum v-am iubit Eu. – Ioan 15:12
După teribilele atacuri teroriste ale Al-Qaeda
din 11 septembrie 2001, au început să circule
multe istorisiri înduioşătoare. Una este despre
Rick Rescorla, un veteran de 62 de ani al
armatelor britanice şi americane, şi erou pe
câmpul de luptă din Vietnam. El a fost responsabil
de evacuarea a peste o sută de oameni din Turnul
de sud din World Trade Center şi chiar a încercat
să îi liniştească fredonând imnuri vechi din
Cornwall, Anglia, de unde era el. Când unul din
colegii lui i-a spus că trebuia să evacueze clădirea,
el a răspuns: „De îndată ce mă asigur că toţi
ceilalţi au ieşit.” Fiind la telefon cu soţia lui, care
era disperată, Rescorla a spus: „Nu mai plânge!
Trebuie să îi scot pe aceşti oameni în siguranţă.
Dacă mi se va întâmpla ceva, vreau să ştii că
niciodată nu am fost mai fericit ca acum.” Trupul
lui nu a fost găsit niciodată.
O altă poveste este a lui Welles Crowther de
24 de ani, care a devenit cunoscut pentru străini
ca „bărbatul cu bandană roşie”. Crowther i-a
îndrumat pe supravieţuitori către scările de ieşire
şi i-a încurajat să se ajute unii pe alţii, în timp ce
în spatele lui purta o femeie tânără, rănită, 15
etaje. Lăsând-o pe ea şi un grup de supravieţuitori
în siguranţă, el a mers înapoi sus să îi ajute pe
ceilalţi. Dar clădirea s-a prăbuşit şi nu s-a mai
întors niciodată.
Într-o lume cu atâta cruzime şi competiţie, ce
îi motivează pe oamenii ca Rescorla şi Crowther
să îşi sacrifice vieţile pentru oameni pe care nu iau văzut niciodată? Tu ai fi suficient de curajos
pentru a face la fel?

În Iacov 1:17 citim: „Orice ni se dă bun şi
orice dar desăvârşit sunt de sus, coborându-se de
la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare,
nici umbră de mutare.” Pavel explică faptul că
dragostea lui Dumnezeu este „turnată în inimile
noastre prin Duhul Sfânt” (Rom. 5:5) chiar și în
inimile necreştinilor, care uneori sunt mai iubitori
şi mai atenţi decât mulţi aşa-zişi creştini.
Ca creştini, noi ar trebui să fim primii care
demonstrează dragostea şi compasiunea altruistă
pentru lume. Porunca lui Hristos pentru noi astăzi
este: „Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu,
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi
avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:34-35).
Ca şi planetele în sistemul solar al lui Dumnezeu,
noi ar trebui să reflectăm lumina Soarelui
Neprihănirii (Mal. 4:2) celor din jurul nostru!

PRIETENIE ADEVĂRATĂ
După plecarea băiatului, David s-a sculat din
partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu fața la
pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni
s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai
ales se prăpădea plângând. 1 Samuel 20:41
O alta traducere a acestui verset este: “De
îndată ce băiatul era plecat, David ieși de unde se
ascunsese lângă grămada de piatră. Atunci David
se plecă de trei ori cu fața la pământ. Amândoi
erau în lacrimi în timp ce s-au îmbrățișat și și-au
luat rămas bun, David plângând cel mai mult. “
Ionatan a ieșit pe câmp în apropierea locului
unde se ascundea David. El a tras o săgeată, așa
cum convenise cu David, dându-i de înțeles că
Saul căuta în continuare să-l ucidă. Apoi, Ionatan
și-a trimis slujitorul înapoi în oraș. Astfel, el și

David au rămas singuri și au putut vorbi puțin.
Amândoi au plâns, iar apoi și-au luat la revedere.
Cu ochii în lacrimi, Ionatan privea neputincios
cum prietenul său se îndepărta, fiind acum nevoit
să ducă o viață de fugar.
Am fost binecuvântat de Dumnezeu să am
mulți prieteni! Dar binecuvântarea cea mai mare
este că mi-a oferit posibilitatea să am 2 prieteni
adevărați, care sunt lângă mine în orice moment
al vieții şi îşi arata mereu disponibilitatea la
nevoile mele.
Îmi aduc aminte cu drag multele momente în
care râdeam împreună, cele în care plângeam, dar
şi momentele de ajutor în situațiile critice!
Alex, m-a învățat ce înseamnă să fii altruist
(avea o problemă de sănătate foarte gravă, cu
crize foarte mari, dar cu toate acestea a ales să
meargă împreună cu mine să cumpărăm
materialele necesare pentru Școala Biblica de
Vacanţă). Al doilea prieten de nădejde este soția
mea Daniela care m-a învățat dăruirea din suflet.
În această situație deosebit de grea, Ionatan sa dovedit a fi un prieten cu adevărat loial și
altruist. Satan, dușmanul tuturor celor loiali, s-ar
fi bucurat, cu siguranță, să-l vadă pe Ionatan
călcând pe urmele lui Saul și punându-și propriile
ambiții sau propria glorie mai presus de orice. Să
nu uităm că lui Satan îi place să exploateze
înclinațiile noastre egoiste. El a reușit să facă asta
cu primii noștri părinți, Adam și Eva. (Geneza
3:1-6) Dar cu Ionatan nu a reușit. Ce frustrat
trebuie să fi fost Satan! Îi vei ține și tu piept lui
Satan împotrivindu-te înclinațiilor egoiste?
Ți-ar plăcea să ai un prieten la fel de bun ca
Ionatan?

