concluzie, ºi anume cã tot ce cred cã
sunt nu sunt, ºi afundându-mã în acest
nimic sã realizez cã Dumnezeu este
totul ºi toate, ºi doar aºa, nimicul
devine important, adicã copil de
Dumnezeu, rãscumpãrat, salvat…
În rest, aºtept tot mai mult acele
nor pe puful cãruia sã îmi regãsesc
Domnul, ºi sã îngenunchez aºteptânduI îmbrãþiºarea, cea care sã mã adoarmã
pentru a mã trezi în veºnicie, pe
malurile apei vieþii, într-un câmp verde
unde sã uit de ce a fost odatã… ºi sã
lãcrimez de bucurie pentru ce va urma.
Astfel voi avea privilegiul atingerii
Celui care va ºterge orice lacrimã,
pentru cã ea nu îºi mai are rolul în
fericirea eternã. La mulþi ani!... ºi
totuºi, conteazã cum, nu câþi…
ªtefi Vas

Cumpãna dintre ani
În ungherele sufletului distorsionat de
vremurile pe care le trãim, vom
conºtientiza mereu analiza
Dumnezeului cãruia îi slujim.
Greutãþile vor apãsa sufletul nostru sau
îl vor uºura, aceasta manifestându-se în
pãrtãºia noastrã cu Creatorul în primul
rând ºi în viaþa noastrã de zi cu zi în al
doilea rând. Avem în faþa noastrã un
taler în fiecare zi ºi pe el aºezãm, prin
deciziile noastre greutãþi în dreptul lui
Dumnezeu ºi în dreptul oamenilor. Ne
dorim sã fim acceptaþi ºi sã fim iubiþi în
contextul în care activãm, ºi este un
lucru cât se poate de natural. Cel mai
greu este atunci când pe talerul din faþa
noastrã trebuie sã luãm o greutate din
dreptul oamenilor ºi sã o aºezãm în
dreptul lui Dumnezeu… este vorba
despre compromisurile pe care trebuie
sã le refuzãm clar chiar dacã aceasta
este în detrimentul integrãrii la locul de
muncã, la ºcoalã, etc…
Talerul din faþa noastrã poate fi
influenþat doar de atitudinea noastrã, de
deciziile pe care le luãm. Simt cã trãim
într-o lume a ºmecherilor, o lume în
care distingem cu greu când cineva ne
vrea binele sau rãul. Pãcatul este tot mai
ºmecher ºi ne împresoarã tot mai fin,
pânã când ne goleºte de fericire, de
entuziasm… de Duh Sfânt.
Se va aºterne liniºtea peste
agitaþia acestor sãrbãtori ºi se va aºterne
liniºtea ºi peste promisiunile pe care le
facem la cumpãna dintre ani. La 12
noaptea îmi doresc sã termin târziu în
rugãciune, rãmânând cu aceeaºi

ANUNÞURI:
Programul de ANUL NOU
-Luni ora 18
-Marþi ora 10 ºi ora 18
Deoarece în perioada 30 decembrie-06
ianuarie este SÃPTÃMÂNA
NAÞIONALÃ DE RUGÃCIUNE,
întâlnirile bisericii continuã în fiecare
searã din aceastã sãptãmânã între orele
18-19.
Fiindcã niciun început poate fi mai
frumos în ochii Domnului decât sã ne
rugãm, veniþi cu bucurie la acest timp
de rugãciune organizat de bisericã.
-duminicã 06 ianuarie, ora 10: Botez
nou testamentar(dimineaþa)
-de la ora 17 serviciu divin: actul
punerii mâinilor ºi Cina Domnului
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TIMPUL MÂNTUIRII

P

rivind în urma noastrã ne dãm seama cã ne-am fãcut timp pentru foarte multe
lucruri, unele folositoare, altele mai puþin. Cu siguranþã cã privind înainte,
fiecare se gândeºte de asemenea la un timp de vacanþã, la un timp de odihnã,
la timpul absolvirii ºcolii, la timpul promovãrii în funcþie, la timpul mãririi
salariului, la timpul mutãrii într-o casã nouã, la timpul de pensie ºi la multe alte
planuri pe care mintea este în stare sã le viseze. Ce trebuie însã sã ºtim este cã cel mai
important timp este timpul mântuirii.
Dacã ai fost confruntat cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ºi ai auzit
chemarea la pocãinþã, împãcarea cu Dumnezeu este lucrul cel mai important pe care
trebuie sã-l îndeplineºti. Nimic nu poate reprezenta o prioritate mai mare în viaþa ta
decât mântuirea sufletului tãu. Niciunul dintre noi nu suntem stãpâni peste viaþa
noastrã. Nimeni nu are garanþia cã va parcurge anul urmãtor în totalitate. Tocmai de
aceea, Biblia spune cã nu ne putem permite sã amânãm timpul mântuirii. „Iatã cã
acum este vremea potrivitã; iatã cã acum este ziua mântuirii.”“ (2 Corinteni 6:2)
Promisiunea lui Dumnezeu stã în picioare ºi spune cã El este gata sã-i
primeascã ºi sã-i ierte pe acei care se grãbesc sã se arunce în braþele Lui, pocãinduse, nu încercând sã se ascundã ºi sã fugã în continuare de El. Dar acest lucru nu
suferã amânare. Nu îl putem programa pentru anul viitor ºi nici pentru vremea
pensiei. Cine amânã astãzi, s-ar putea sã nu se mai poatã pocãi mâine. Avertismentul
Scripturii vine în ajutorul celor care sunt tentaþi sã se joace cu vremea mântuirii lor ºi
le spune: „Sã luãm dar bine seama, ca, atâta vreme cât rãmâne în picioare fãgãduinþa
intrãrii în odihna Lui, nici unul din voi sã nu se pomeneascã venit prea târziu.“
(Evrei 4:1) Trebuie sã ºtii cã în privinþa împãcãrii cu Dumnezeu existã un „prea
târziu”. Atunci, oamenii deºi vor vrea sã se pocãiascã nu vor avea nicio posibilitate
sã facã acest lucru.
Probabil te-ai gândit ca în anul care urmeazã sã faci o mulþime de lucruri.
Nimic nu-ºi are rostul dacã n-ai înþeles cã cel mai important timp este timpul
mântuirii. Grãbeºte-te sã te împaci cu Dumnezeu astãzi, ca sã fii liniºtit mâine.
Pentru cã viitorul tãu este în siguranþã doar dacã ai înþeles cã timpul mântuirii este
astãzi.
pastor Daniel Chereji
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mâna Lui mai pregnant lucrând în viaþa
mea.
La aceastã cumpãnã între ani aº
dori sã arunc ºi eu ceva: atitudinile,
vorbele, faptele care nu-L onoreazã, tot
ceea ce mai seamãnã cu lumea în
caracterul meu. Cât despre anul 2008,
în ceea ce mã priveºte, fericirea mea
este sã mã apropii de Dumnezeu; pe
Domnul îl fac locul meu de adãpost ca
sã povestesc toate lucrãrile Lui. „Cât
pentru mine, fericirea mea este sã mã
apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de adãpost,
ca sã povestesc toate lucrãrile Tale.“
(Psalmi 73:28)
Ancuþa Rus

Am citit undeva cã anumite
popoare, în preajma Anului Nou,
aruncã lucrurile învechite din casele
lor, înlocuindu-le cu altele noi.
Interesantã acþiune! Aceasta
demonstreazã cã oamenii sunt
receptivi la nou, la schimbãri ºi e bine
cã îndrãgesc progresul ºi sunt
preocupaþi de starea lor materialã.
Problema e cã sunt mai preocupaþi de
aceasta, decât de cea spiritualã.
Apoi m-am gândit la mine, la
anul care tocmai trece ºi la cel care vine
ºi am transpus totul pe plan spiritual.
Meditând la anul 2007 pot spune din
toatã inima: Domnul a fost bun ºi
credincios faþã de mine! Au fost ºi
momente dificile ºi momente de
bucurie, dar inima mea este plinã de
recunoºtinþã cã am vãzut mâna Lui la
lucru. În încercãri mi-a dat putere, m-a
luat în braþe ºi am ieºit cu Domnul meu
mai mult decât biruitoare! Am învãþat
atâtea lucruri când îmi era greu: am
învãþat cã El este Suveran, cã deºi e
furtunã, El e la cârmã, am învãþat sã mã
încred pe deplin în El, pentru cã-ºi duce
planul la îndeplinire în viaþa mea ºi
voia Lui este cea mai buna pentru mine,
ºi lista ar putea continua.
Apoi mã îndrept cu gândul spre
anul 2008 ºi stau liniºtitã pentru cã
Domnul meu e deja acolo, pregãteºte
totul, pentru ca toate lucrurile sã
lucreze spre binele celor ce-L iubesc pe
El. În mod sigur vor fi necazuri, dar,
bazându-mã pe suveranitatea ºi
cãlãuzirea Sa, pot sã spun cã nu mi-e
fricã, pentru cã ele sunt un prilej sã vãd

Viaþa e frumoasã
În adolescenþã mã gândeam
dacã nu cumva viaþa de adult va fi
plictisitoare. În copilãrie procesul de
creºtere este unul natural, la ºcoalã
studiezi mereu lucruri noi, ai mulþi
colegi, diferiþi profesori, de la grãdiniþã
mergi la ºcoalã, apoi la liceu ºi la
facultate. Dar dupã ce începi munca,
mã gândeam, nu e oare monoton sã te
trezeºti în fiecare zi la aceeaºi orã, sã
mergi la serviciu ºi sã faci acelaºi lucru
zile, luni ºi ani buni?
Ei bine, au trecut câþiva ani de
când am terminat ºi eu ºcoala, ºi
privind în urmã pot sã spun ca viaþa e
frumoasã! Fiecare an a adus în viaþa
mea, prin harul Domnului, lucruri,
oameni, binecuvântãri noi, surprize
plãcute, întorsãturi neaºteptate, greºeli
din care am putut învãþa, dar ºi succese
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ºi bucurii.
Cu Dumnezeu anii trec aºa de
frumos! ªi trec spre ceva ºi mai
frumos!
E bine cã nu cunoaºtem
viitorul. Dacã am ºti ce ar urma,
greutãþile viitoare ar umbri bucuria din
prezent, iar succesele care ne aºteaptã
ne-ar face sã ne culcãm pe lauri. Dar
aºa, ne putem bucura de fiecare clipã,
aºa cum e cu încercãri, cu lacrimi, sau
cu multã fericire. Aºa viaþa e
interesantã. ªi aºa ne exersãm credinþa
în Dumnezeu.
Multe se pot întâmpla în anul
care vine, dar orice ar fi, pot sta liniºtitã
ºtiind cã Dumnezeu, Tatãl meu, este
Stãpân peste viaþa mea, peste zilele
care vor veni ºi peste orice situaþie.
Nu pot merge mai departe fãrã
a-I mulþumi din toatã inima pentru
felul minunat în care a avut grijã de
viaþa mea pânã acum, ºi pentru ceea ce
a pregãtit în continuare pentru mine. Îþi
mulþumesc, Doamne, ºi vreau sã te
laud cu tot ce sunt, acum, în anul care
vine, ºi în vecii vecilor!
Claudia Pãduraru

alt punct de vedere poate fi numitã la
fel de bine ºi Nãdejdile lui Ieremia
pentru cã ea aratã speranþa pe care o
aduce perspectiva Domnului pentru
copiii Sãi.
La cumpãnã de ani, privind în
urmã la lucrãrile noastre, am putea sã
ne plângem ºi sã fim descurajaþi pentru
multe insuccese personale. Dar
privind înspre Domnul, putem sã ne
împrospãtãm inimile ºi sã gãsim
comfort ºtiind cã rezervorul nãdejdii
nu s-a epuizat. Pentru oamenii fãrã
Dumnezeu, sfârºitul de an poate fi
sfâºietor ºi fãrã perspectivã atâta timp
cât nãdejdile lor se leagã de altceva
decât Dumnezeu. În ciuda tuturor
urãrilor de bine pentru noul an, dacã
omul nu are inima legatã de
Dumnezeu, el rãmâne lipsit de
speranþã. Într-o lume nesigurã, plinã
de boli, durere, mizerie moralã,
rãutate, rãzboaie ºi atâtea alte pericole,
toate urãrile de fericire se ofilesc odatã
cu trecerea în noul an. Doar cei care îºi
leagã inima de rezervorul nesecat de
fericire care este Dumnezeu, doar ei
pot trece într-un an nou cu încredere ºi
bucurie. Nãdejdea copiilor lui
Dumnezeu pentru viitor nu are la bazã
capacitãþile umane ci bunãtatea lui
Dumnezeu. Doar bazaþi pe harul ºi
bunãtatea lui Dumnezeu putem depãºi
falimentele ºi putem porni la drum în
noul an. Ce te face sã tragi nãdejde
pentru noul an? Fã din Dumnezeu
nãdejdea vieþii tale ºi poþi privi cu
încredere ºi entuziasm spre ceea ce
urmeazã, nu doar pentru încã un an ci
pentru toatã viaþa ºi pentru veºnicie.
Nicu Lãcãtuº

Rezervorul nesecat de nãdejde
„...iatã ce mã face sã mai trag
nãdejde: bunãtãþile Domnului nu s-au
sfârºit...”
Plângerile lui Ieremia 3:21b-22a
Deºi cartea se numeºte
Plângerile lui Ieremia pentru cã
scoate în evidenþã falimentul poporului
lui Dumnezeu, aceastã carte, dintr-un
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