cineva poate sã ofere sprijin sã îl
contacteze la nr.: 0752308792.
CUVÂNT DE SALUT
Salutãm prezenþa în mijlocul
nostru a echipei de fraþi din Statele
Unite condusã de pastorul Tommy
Blair. În aceste zile vor sluji împreunã
cu fraþi din biserica noastrã în lucrarea
cu copiii din localitãþile Fãureºti,
Finteuºu Mare, Nistru ºi Þicãu la VBS
(Vacation Bible School- Clubul
Vacanþei).
We welcome the team from
the USA. which is lead by pastor
Tommy Blair. Together with other
brothers from our church they will
share bible lessons VBS for children
from Fãureºti, Finteuºu Mare, Nistru
and Þicãu. Welcome to everyone and
may the Lord bless you and your
ministry in our church!
Tommy Blair împreunã cu soþia
Karen, Ron ºi Marvina Beckerdite
Jim ºi Margaret (Maggie) Albers,
Ruth Ozley, Kevin Hanley
Joe ºi Patsy Evans, Clyde ºi Pamela
Tuttle
Buddy Funk, Aaron White, Marcia
Pennell ºi Elizabeth Banwart
Fie ca Domnul sã
binecuvinteze slujirea lor ºi toþi copiii
care vor auzi în aceste zile mesajul
minunat al Scripturii.

STUDIU BIBLIC:
Romani 12:1-21
Orânduirea stãpânirilor este
responsabilitatea lui Dumnezeu, nu
a noastrã
Ne vom pãstra focalizarea în slujire
doar atunci când vom înþelege cã
datoria noastrã este sã ne rânduim
viaþa dupã voia lui Dumnezeu, iar
responsabilitatea lui Dumnezeu este
sã orânduiascã stãpânirile.

RUGAÞI-VÃ PENTRU:
--sãnãtatea fratelui Daniel Chereji, a
sorei Seraz Veronica, sora Mirela
Buruian, care în aceastã sãptãmânã
va fi operatã la Cluj ºi alþi fraþi care
trec prin suferinþe
-localitãþile în care se va desfãºura
activitate cu copiii în aceastã
sãptãmânã, ca Domnul sã facã roditor
Cuvântul semãnat în inimile copiilor
ºi apoi sã ajungã ºi la inimile
familiilor lor
- copiii care au fost sau vor merge
într-o tabãrã creºtinã, ca Dumnezeu
sã le vorbeascã inimii lor
- cei care freventeazã biserica
noastrã, ca Dumnezeu sã le îndrepte
paºii înspre El
- toþi membrii bisericii, ca sã fim
luminã în orice situaþie ºi sã fim
biruitori în alergarea noastrã.

ALTE ANUNÞURI:
Fratele Florin Strãnatcã, membru în
biserica noastrã cautã chirie. Dacã
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VIAÞA CA O ALERGARE
Alerg spre þintã, pentru premiul chemãrii cereºti a lui Dumnezeu,
în Hristos Isus.
Filipeni 3:14

N

u trebuie sã ne concentrãm prea mult pentru a constata cã trãim într-o
lume a vitezei. Deºi astãzi, datoritã capitalismului, a dezvoltãrii
tehnologice, oamenii au mijloace de alergare mai performante, totuºi
alergarea sau alergãtura a fost ceva specific pentru oamenii din toate timpurile.
Acest lucru descoperã o trãsãturã extraordinarã a omului, ºi anume dorinþa de a
aspira la ceva mai mult pentru viaþa sa. Astfel cã, oamenii cautã mereu þinta vieþii
lor ºi aleargã cu toatã puterea înainte pentru atingerea idealurilor care, în opinia
lor, le pot oferi împlinirea.
Apostolul Pavel, fãrã a sugera cã idealurile pãmânteºti ar reprezenta ceva
greºit, doreºte sã aducã în atenþie o þintã superioarã tuturor aspiraþiilor
vremelnice ale credinciosului- þinta premiului ceresc. Realizarea pe plan
familial, social, profesional, fãrã împlinierea menirii spirituale pe acest pãmânt,
toate au o valoare trecãtoare.
Credinciosul trebuie sã priveascã mai departe de orizontul atât de îngust
al premiilor ºi onorurilor pãmânteºti spre premiul chemãrii cereºti. Satiafacþia ºi
eficienþa maximã a vieþii unui copil al lui Dumnezeu depind de þinta lergãrii lor.
Spre ce alergãm? Care ne sunt þintele, idealurile? Sã nu lãsãm ca sufletul nostru
sã fie ademenit de þintele mãrunte ale lumii, pierzând din obiectiv mãreaþa
noastrã þintã-rãsplata cereascã. Premiul nu este mântuirea sufletului. Mântuirea
nu este un premiu oferit cuiva care a obþinut favoarea lui Dumnezeu prin merite
personale. Mântuirea e darul lui Dumnezeu nu premiul. Dar odatã mântuit,
credinciosul nu leneveºte, nu se plimbã pe drumul credinþei, nu oboseºte ci este
mereu în alergare pentru a câºtiga valori nepieritoare ºi o rãsplãtire cereascã.
Deci, înainte!
Nicu Lãcãtuº
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Am învãþat împreunã sã fim
gata de start în cursa începutã alãturi
de Isus ºi apostolul Pavel, din a cãrui
viaþã ne-am inspirat în cele cinci zile
petrecute în tabãrã, sã continuãm
alergarea, sã ascultãm cu atenþie, sã
continuãm lupta chiar dacã în jurul
nostru sunt obstacole ºi mai ales sã
rãmânem uniþi.
Am întâlnit în aceastã tabãrã
copii cu mari probleme, cu pãrinþi
divorþaþi sau implicaþi într-un divorþ
foarte urât, ei aflându-se mereu la
mijloc, copii singuri, copii fãrã
prieteni. Am învãþat sã ne rugãm
împreunã, sã cerem rezolvarea
problemelor noastre Antrenorului
nostru, Isus. Alãturi de Pavel am
început alergarea ºi facã Domnul ca
sã o sfârºim cu toþii lângã El în ceruri.

Cronica unei alergãri împlinite
„Lucrul important la Jocurile
Olimpice pentru toþi nu este sã
câºtigi, ci sã participi. Lucrul esenþial
în viaþã nu este sã învingi, ci sã fii un
concurent bun.” - Baronul Coubertin,
fondatorul Jocurilor Olimpice
moderne
Aleargã pentru premiu
„Puþin credinciosule, pentru
ce te îndoieºti?”- a fost lecþia
esenþialã pentru mine, pe care
Dumnezeu m-a învãþat odatã cu
organizarea teberei „Aleargã pentru
premiu” de la Cavnic.
Dacã la început porneam cu
entuziasm în organizarea taberei,
având un numãr mai mare de copii, în
ultima sãptãmânã se tot retrãgeau
copii, astfel încât nu ºtiam dacã
aceastã tabãrã va avea loc sau nu. În
ultima sãptãmânã, chiar în ultima zi
înainte de plecare s-au mai anunþat
copii, aºa cã luni dimineaþa am plecat
spre Cavnic cu un numãr de 16 copii,
dintre care doar patru frecventeazã
biserica noastrã.
Duminicã, 29.06.2008, la
studiul biblic s-a vorbit despre
mântuirea Neamurilor. Mulþumesc
lui Dumnezeu cã aceastã tabãrã a fost
pentru copiii Neamurilor, cei care nu
frecventeazã biserica noastrã.
Asemeni lui Pavel, apostolul
Neamurilor, ºi noi am fost fost
chemate sã vestim Evanghelia
copiilor care nu au fost la bisericã.

A fost minunat ºi foarte
încurajator pentru mine sã vãd cum
copiii încep sã se roage singuri, la
început foarte timid ºi mai apoi plini
de curaj, cum încep sã cânte singuri
cântãrile pe care le-m învãþat ºi mai
ales mi-a plãcut sã-i vãd cum se joacã
împreunã, cum sunt o echipã care se
ajutã mereu, dând dovadã cã au fost
atenþi la lecþiile fãcute în fiecare
2

mai mult în afarã de faptul cã torþa se
mai stingea din cauza vântului ºi
trebuia aprinsã ºi în a patra zi ºi a
cincea zi au început sã se schimbe
câte un pic deoarece au început
problemele dupã o alergare mai
lungã. Se apropia de ultima parte care
era cea mai grea. A început ca o joacã,
cum încep de multe ori tot felul de
planuri, dar le abandonãm pe ultima
sutã de metri sau din faºã uneori
chiar.
În mintea maratonistului erau
mai multe întrebãri ºi rãspunsuri, dar
la un moment dat nu mai ºtia ce sã
rãspundã din cauza oboselii dar
transpira, cu picioarele împleticinduse înainteazã, înainteazã ºi
..........cade. Toatã lumea a tãcut ºi se
uitau întrebãtori ce a pãþit, de ce este
jos, dar .... de ce nu se ridicã? El se
întreabã: mai are rost sã continui?,
abandonez, mã dor picioarele ºi nu
mai pot, mã doare mâna, sunt rãnit.
De pe margine se aud strigãte ºi unii
dintre copii vin urlând cât pot de tare:
NU ABANDONA! TREBUIE SÃ
AJUNGI LA FINAL! AI ÎNCEPUT,
TREBUIE SÃ TERMINI!
IMPORTANT ESTE SÃ PARTICIPI
ªI SÃ AJUNGI LA FINAL! ?i am
simþit cum au venit ºi au început sã
mã tragã de mâini, sã mã împingã de
spate sã mã pot ridica de jos sã ajung
la linia de final ºi sã aplaude toþi ºi sã
te încurajeze ºi sã strige de bucurie cã
am ajuns, au ajuns la final. Într-o
astfel de situaþie îþi vine sã strigi:
Doamne, îþi mulþumesc cât eºti Tu de
mare ºi de bun, cât de minunat ºtii Tu

sã lucrezi în sufletele tuturor ºi cum
poþi Tu uni o mânã de oameni care nu
s-au cunoscut la începutul
sãptãmânii ºi acum ar face orice sã te
încurajeze sã mergi mai departe, sã te
ajute, sã se roage pentru cei care au
fost bolnavi ºi care nu au putut veni la
masa cu ei ºi sã se joace.
Sã-i vezi cum singuri te
întreabã de lecþii, de rugãciune, de
cântat, cum ºtiu sã se încurajeze unii
pe altii, cei mici pe cei mari, cei mari
pe cei mici ºi cum au învãþat cã
trebuie sã aibã grijã unii de alþii.
Liantul este Domnul Isus.
Obosealã nici nu ai mai simþit
când ai vãzut atâtea feþe zâmbitoare,
dornice de joacã, de cântat, de
drumeþii, cu toate cã ne-au avertizat
cã sunt ºerpi i-am vãzut numai în
sticlã gata prinºi ºi morþi.
LÃUDAT FIE DOMNUL
PENTRU TOATE MINUNILE PE
CARE LE FACE ªI PENTRU
MODUL MINUNAT ÎN CARE
LUCREAZÃ LA INIMILE
NOASTRE.
Gina Olar
ANUNÞURI:
Luni -ora 18 Comitet
Marþi - ora 9 - Grup de rugãciune
Joi - ora 18 - Bisericã
Vineri - ora 17 - clubul pentru copii
Awana
Duminicã
- ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 17 - Studiu Biblic
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dimineaþã, lecþii inspirate din Faptele
Apostolilor, punând în practicã în
fiecare zi ceea ce au învãþat.
Am fãcut câteva drumeþii
împreunã, dar cea care ne-a adus
tuturor cea mai mare satisfacþie a fost
cea spre Creasta Cocoºului, unde am
avut ºansa sã vedem mâna creatoare a
lui Dumnezeu , care a fãcut totul spre
bucuria ºi încântarea noastrã.
Mai adãugaþi pe lista
dumneavoastrã de rugãciune ºi pe:
Ariana, Mãdãlina, ªtefi, Adina, Iulia,
Ioana, Anca, Mircea, Andrei, Adi,
Marius, Andrei, Vlad, Marcu,
Andrei, Dãnuþ, Csabi. Sunt numele
copiilor care au fost în tabãrã ºi care
ºi-au început alergarea cu Isus,
rugaþi-vã ca Domnul sã le
cãlãuzeascã paºii spre El ºi spre viaþa
veºnicã.
Aurelia Modoc

„Pentru mine tabãra de la
Cavnic înseamnã o experienþã nouã.
Eu am învãþat despre Pavel. Mi-a
plãcut sã cântãm.” Ariana
„Am învãþat în aceastã tabãrã
cum sã mã port. Aº mai veni într-o
tabãrã creºtinã dacã ar fi tot ca ºi asta.
Mi-a plãcut foarte mult în tabãrã.”
Dãnuþ
„Tabãra a însemnat un lucru
foarte important pentru mine. Am
învãþat cã lucrul important în viaþã nu
este sã câºtigi ci sã participi.” Andrei
Z.
„Pentru mine tabãra a
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însemnat foarte mult, am fost mai
liniºtitã ºi am învãþat cât de mult
trebuie sã-L preþuim pe Domnul Isus.
Am învãþat cã dacã vrei se poate. Mia plãcut felul în care am fost trataþi
toþi bine ºi n-a fost nicio diferenþã
între noi. Mi-a plãcut tot, cu toate cã
mã mai supãram câteodatã pânã la
urmã am realizat cã tot ce faceþi o
faceþi pentru noi ca sã ne simþim bine.
” - Ioana
„Am învãþat sã cooperez ºi sã
mã adaptez situaþiilor. Cel mai mult
mi-au plãcut excursiile. Sper ca
tabãra de la Cavnic sã bucure în
fiecare an pe cât mai mulþi copii.”
Vlad
„Tabãra pentru mine a
însemnat o echipã. Aici am învãþat sã
avem grijã unii de alþii ºi sã ducem
totul la bun sfãrºit. Mie mi-au plãcut
jocurile ºi mi-a plãcut cã Gina ºi
Aurelia au vorbit frumos cu noi.”
Andrei C.
„În tabãra de la Cavnic a fost
foarte frumos ºi mi-a plãcut. În tabãrã
am învãþat jocuri, cântece ºi am
învãþat despre Pavel. Mie mi-au
plãcut foarte mult Jocurile Olimpice,
drumeþiile, focul de taãrã ºi lecþiile.” Marius
„Pentru mine tabãra de la
Cavnic a însemnat foarte mult. Am
învãþat sã-i respect pe ceilaþi, sã ne
rugãm ºi sã stãm frumos la masã.”
Adina
„Tabãra de la Cavnic a
însemnat totul pentru mine ºi am
învãþat sã duc lemne cu Mirciulicã.”
Andrei D.
„Mi-a plãcut mult în tabãrã sã

aduc lemne.” - Mircea
„Mie mi-a plãcut în camera
mea cã ne jucam împreunã cu Ariana
ºi mi-au plãcut cântãrile. Am învãþat
sã mã joc împreunã cu ceilalþi copii.”
Mãdãlina
„Aici am învãþat lucruri bune.
Mi-au plãcut mult jocurile.” Anca
„Tabãra de la Cavnic a
însemnat un start în forþã în vaiþa mea
spiritualã cu Isus. Mi-au plãcut
mâncarea, cântãrile, jocurile,
natura.” Marcu
„Tabãra de la Cavnic a
însemnat pentru mine mult. Aici am
învãþat sã fim credincioºi. Aurelia ºi
Gina ne-au învãþat multe. ” Csabi
„Tabãra a fost pentru mine o
experienþã plãcutã în care am învãþat
ce important este sã participi, mi-a
plãcut mult sã fac drumeþii ºi sã mã
joc.” Adi
„Pentru mine tabãra aceasta a
însemnat o bucurie pentru cã am
învãþat multe despre Pavel. Aici am
învãþat sã ne respectãm unii pe alþii,
sã ne iubim ºi sã ne ajutãm. Mie miau plãcut cel mai mult cântãrile,
povestirile biblice ºi jocurile.” Iulia
„Mi-a plãcut mult sã particip
la aceastã tabãrã. Mi-au plãcut mult
excursiile.” ªtefi
„Tabãra de la Cavnic a
însemnat pentru mine o încurajare ºi
o reîmprospãtare a alergãrii mele cu
Isus. Am învãþat sã mã încred deplin
în Dumnezeu pentru cã El e mereu în
control.” Aurelia
Am fost într-o tabãrã, cu 17
copii, dintre care unul era al meu.

Suntem o familie creºtinã, religie
ortodoxã.
Iniþial nu am vrut sã merg, dar
la insistenþele copilului meu, Andrei,
am cedat.
Acum mã bucur cã am fost la
Cavnic. DE CE?
Pentru cã mi-a plãcut acolo:
organizarea, programul din fiecare zi,
faptul cã toþi copiii de acolo,
indiferent de religia lor au fost un
grup, o echipã care au învãþat, s-au
rugat, au mâncat, s-au jucat ºi au
fãcut multe lucruri bune împreunã.
M-a impresionat grija lui
Gina ºi a lui Aurelia pentru aceºti
copii, calmul, pacea ºi liniºtea ce o
transmiteau celor din jur.
Cred cã toþi prezenþi la Cavnic
au învãþat cã într-o competiþie în viaþã
este important sã participi, sã duci la
bun sfârºit ceea ce ai început, cu
nãdejde, credincioºie ºi dragoste în
Domnul nostru Isus Hristos!
Delia Dumea

Maratonistul din aceastã
tabãrã a început cursa ca pe o joacã
oarecare deoarece îi plãcea sã ducã
torþa. Toþi au vrut sã fie maratonist. A
doua zi la fel, îºi continua cursa, a
treia zi la fel îºi continua cursa, nimic
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