parcursul anului pe care înainte cu trei
sute ºaizeci ºi cinci de zile îl numeam tot
„nou”. Trei sute ºaizeci ºi cinci de zile au
fãcut ca anul „nou” sã devinã „trecut”…
Învãþãm sã fim optimiºti, sã
dezvoltãm o gândire pozitivã, privim
încrezãtori spre viitor ºi sperãm în „mai
bine”. În lumea noastrã modernã ºi
emancipatã, ce înseamnã oare „mai
bine”?
Cândva, în anii trecuþi, credeam
cã lucrurile artificiale, sintetice, ne vor
aduce bunãstare ºi multe nevoi vor
dispare ºi oamenii vor trãi mai bine ºi vor
fi mai bogaþi. Aºa credeam, ºi oamenii de
ºtiinþã cãutau sã descopere ºi sã inventeze
o mulþime de lucruri care sã le înlocuiascã
pe cele naturale, a cãror rezerve se
epuizeazã atât de repede. Iar azi, „mai
binele” înseamnã „E”-uri în alimentaþia
noastrã nesãnãtoasã ºi înseamnã
„compuºi sintetici care provoacã cancer”
ºi înseamnã „poluare”, „efect de serã” ºi
„încãlzire globalã” ºi boli nemainâlnite,
gripe cu tulpini noi, viruºi ºi microbi
necunoscuþi. Iatã cum sunt mãcinate
constant trupurile visãtorilor doritori de
„mai bine”.
ªi oare ce „mai bine” sã ne dorim
într-o lume mecanizatã ºi automatizatã,
cibernetizatã? În curând nu va mai trebui
sã muncim, pentru cã roboþii vor munci în
locul nostru. ªi probabil nici sã gândim nu
va mai trebui, fiindcã calculatoarele au o
putere inegalabilã de monitorizare ºi
sintetizare ce n-o putem egala. Bietele
noastre minþi optuze!
Politica ºi diplomaþia vor salva
lumea din criza economico-financiarã;
„Vom face totul!”-spun guvernele. „Vom
implementa sisteme moderne ºi
democratice ºi în lume va fi mai bine”.
Oare de ce ne apare un zâmbet amar pe
buze? Ce nu e în ordine cu noi?
De-aº avea puterea, aº face ca

lumea sã amuþeascã o clipã… doar atât
cât sã se audã „Tic-Tac”-ul cadenþat ce
prevesteºte viitorul. Doar atât cât sã audã
toþi: „Vai, zice Domnul de copiii
rãzvrãtiþi, care iau hotãrâri fãrã Mine, fac
legãminte care nu vin din Duhul Meu, ºi
îngrãmãdesc astfel pãcat peste pãcat!“
(Isaia 30:1) Probabil atunci, lumea
noastrã modernã ar înþelege cã „mai bine”
înseamnã „ascuns în Cristos”, înseamnã
apropiere de Domnul, înseamnã sfinþire.
Eu nu pot sã fac ca lumea sã amuþeascã
nici mãcar pentru o clipã dar noi, copiii
lui Dumnezeu, putem fi sare ºi luminã. De
vom fi aºa, poate cã „Anul Nou” va aduce
ceva „mai bine” pentru o lume veche ºi
bolnavã.
Camelia Sabãu

ANUNÞURI:
Luni ora 18 - ªedinþã de comitet
Miercuri ora 18 serviciu de închinare
Joi - ora 10 ºi ora 18 servicii de
închinare
Duminicã
- ora 10 - Serviciu de închinare
- ora 18 Studiu biblic

STUDIU BIBLIC:
Deuteronom 31:34
Cel care n-a învãþat sã rãspundã cu
iubire la iubirea lui Dumnezeu va gusta
din rigoarea dreptãþii Lui.
Mânia lui Dumnezeu se descoperã din
cer împotriva oricãrei necinstiri a lui
Dumnezeu. Deci pregãteºte-te sã te
întâlneºti cu Domnul, Dumnezeul tãu!
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nul acesta a fost o lecþie asprã pentru toþi cei care au îndrãznit sã creadã cã
structurile omeneºti sunt solide ºi de neclintit. Ca într-un joc de castele pe nisip
am asistat la prãbuºirea unor concerne industriale de renume, la falimentul celor
mai mari bãnci ºi la cãderea unor corporaþii uriaºe. Am vãzut majoritatea economiilor
mondiale ale þãrilor celor mai avansate tremurând de frica recesiunii, iar oamenii
înnebuniþi de durerea pierderii locurilor de muncã, în incapacitatea de a-ºi plãti datoriile
la bãnci ºi speriaþi de spectrul sumbru al sãrãciei. ªi ca ºi cum n-ar fi destul, aceastã plagã,
asemenea unei caracatiþe uriaºe, atinge cu tentaculele ei într-o mãsurã mai mare sau mai
micã, toate þãrile civilizate. Nu este de mirare cã cei mai mulþi oameni se uitã spre viitor
cu fricã ºi groazã, speriaþi cã vremurile care urmeazã vor aduce necazuri ºi mai mari.
În astfel de circumstanþe chiar ºi copiilor lui Dumnezeu ajunge sã le fie
zdruncinatã credinþa, uitându-se cu îngrijorare la ceea ce se întâmplã în jurul lor. Însã mai
mult ca niciodatã suntem obligaþi sã ne întoarcem hotãrâþi cu faþa spre Dumnezeu
înþelegând cã El este Domnul nostru iar promisiunile Sale nu sunt doar pentru vremurile
bune ci rãmân pentru totdeauna.
Când am devenit copiii lui Dumnezeu, Cristos ªi-a asumat toatã
responsabilitatea purtãrii noastre de grijã pânã în cele mai mãrunte detalii. Ca ºi oameni
rãscumpãraþi din pãcat ºi înzestraþi cu o naturã nouã, noi putem trece în mod accidental ºi
pasager prin stãri de îngrijorare, incertitudine, neliniºte sau teamã dar nu avem niciun
drept ºi niciun motiv sã rãmânem acolo. Credinþa ancoratã în Cuvântul lui Dumnezeu
este o credinþã care nu tremurã, nu se îngrijoreazã ºi nu se teme. Baza încrederii noastre
nu este cuvântul omului ci însuºi promisiunea Domnului Isus: ” cãci El însuºi a zis:
„Nicidecum n-am sã te las, cu nici un chip nu te voi pãrãsi.”(Evrei 13:5). Aceastã frazã
este una dintre cele mai ciudate ºi interesante propoziþii din Biblie, fiind construitã în
întregime din negaþii, tocmai pentru a scoate în evidenþã imposibilitatea ca Isus Cristos
sã-i pãrãseascã pe copiii Sãi.
Scrutând viitorul ºi ceea ce ne rezervã el, ar trebui sã fim mai degrabã preocupaþi
de trãirea unei vieþi sfinte ºi predate total Domnului, fãrã a ne mai uita cu îngrijorare la
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ani sã le ºteargã orice urmã a trecutului ºi
astfel prin forþe proprii sã se þinã de
promisiunile sau idealurile ce ºi le-au
propus, dar eºecul este inevitabil, cãci mai
devreme sau mai târziu ele se dovedesc a
fi în van. Aºadar doar Dumnezeu ne poate
asigura un an nou fericit, iar oferta lui este
nelimitatã si gratuitã.
Un an nou fericit ºi binecuvântat!
Amalia Lupu

ceea ce va veni. Câtã binecuvântare, câtã
alinare, câtã pace, câtã liniºte, ce har, ce
bucurie sfântã existã în inima copiilor lui
Dumnezeu care trãiesc bazându-se pe
fãgãduinþele scumpe ale lui Cristos care
promite cã nu-i va pãrãsi niciodatã.
Pãºeºte în noul an cu hotãrârea
fermã de a sta aºezat în voia Domnului,
umblã cât mai aproape de El ºi fii dispus
sã-i auzi la fiecare pas cuvintele:
„Nicidecum n-am sã te las, cu nici un chip
nu te voi pãrãsi”.
pastor Daniel Chereji

...Se scurg ultimele clipe ale
acestui an ºi încerc sã fac un bilanþ al vieþii
trãite în acest an. Ceea ce este cert este cã
Dumnezeu nu a încetat sa mã
binecuvânteze, sã mã cãlãuzeascaã ºi sã
mã pãzeazscã de accidente, iar pentru
aceasta nu am cuvinte sã Îi mulþumesc
îndeajuns, dar, privind din cealaltã
perspectivã, mã gândesc : eu cât la sutã
I-am dat din viaþa mea Lui, cât L-am
slujit: 90%?, 50%? …aa… e prea mult...
sau mãcar 15%?... Cu regret în suflet o
spun cã puteam sã dau mai mult din viaþa
mea, din timpul meu, din ceea ce mi-a
daruit Dumnezeu.
Anul acesta am trãit experienþe
frumoase alãturi de Dumnezeu, dar ºi
momente în care am simþit cã totul se
prabuºeºte peste mine, chiar dacã atâtea
întrebãri au rãmas fãrã raspuns.
Dificultãþile ºi frãmântãrile m-au ajutat sã
înþeleg ce imens privilegiu este sã fiu
copilul Lui. «Cum voi rãplãti Domnului
toate binefacerile Lui faþã de mine?».
Intrând în noul an plin de
entuziasm, doresc ca sã trãiesc în fiecare
zi în ascultare de Domnul, aplicând
Cuvântul Lui în viaþa mea, mulþumit cã
am posibilitatea sã mã simt în siguranþã în
mâna Sa.
Marius Buruian

La cumpãna dintre ani, stau
mereu cu tinerii de vârsta mea ºi ne
amintim prin tot ce am trecut în anul
precedent. Fiecare an ce trece e ca o
fotografie pe care la început am sperat sã
o încadrãm în cele mai frumoase amintiri,
sã aducem în prim-plan noi prieteni ºi sã
clãdim lucruri spre lauda lui Dumnezeu.
La final, analizãm fiecare rezultatul ºi ne
raportãm la noua imagine, cãutând sã
vedem cât de bine L-am reflectat pe
Creator celor din jur. Îi mulþumim pentru
tot prin ce am trecut, pentru cã la final, în
ciuda luminii nefavorabile, a ploilor ºi
norilor ce ne-au umbrit uneori cãrarea, El
ne-a ocrotit ºi am reuºit sã admirãm cum
ne-a purtat de grijã încã un an.
Ne pregãtim astfel pentru un nou
an, imaginând noi strategii de a surprinde
esenþa tinereþii. Hotãrâm ca Dumnezeu sã
fie Artistul. Sã aducem înaintea Sa
planurile noastre ºi sã-L lãsãm fãrã teamã
sã ne cãlãuzeascã ºi sã aºeze în fotografia
noastrã de final de an binecuvântãrile pe
care El ni le-a pregãtit. Deseori, cei mai
mulþi sperã ca începutul de an sã fie
intrarea într-o lume nouã. Pragul dintre
2

permanenþã cã, dacã-mi pare rãu, Tu eºti
gata sã mã ierþi, sã mã reînnoieºti, ºi cã Îþi
doreºti cu ardoare sã modelezi în mine
chipul ºi asemãnarea Ta, în cel mai fidel
mod cu putinþã.
Îþi mulþumesc, Doamne, cãci
chiar ºi atunci când cutele sufletului meu
tind sã se plieze datoritã cicatricilor
dobândite pe parcurs, Tu eºti Acela caremi dãruieºti puterea de a ierta, de a zâmbi
ºi de a merge mai departe, doar prin Harul
Tãu!
Aº vrea sã-Þi spun, Doamne,
cãci, chiar dacã am suferit unele pierderi
în trecut, ºi uneori mai doare, Îþi
mulþumesc pentru faptul cã, fiecare clipã
din viaþa mea care trece, mã simt mai
aproape de Tine, iar lacrimile se
transformã în bucurie, ºtiind cã într-o zi
voi fi împreunã cu Tine în cer. Nu ºtiu ceaº mai putea sã-Þi spun, decât cã sunt
recunoscãtoare pentru atâta grijã ºi
preocupare pe care le reverºi zilnic
asupra mea… de aceea aº vrea sã-Þi
dãruiesc întreagã fiinþa mea, cu toatã
dragostea mea, ca sã continui sã locuieºti
tu în ea…
Claudia Hosu,
o femeie binecuvântatã

Mulþumire
Îþi mulþumesc, Doamne, cã
atunci când norii negri au scrutat
orizontul vieþii mele, în acest an, Tu mi-ai
adus cerul Tãu în inima mea.
Îþi mulþumesc, Doamne, cãci,
chiar atunci când neputinþa, boala ori
disperarea de orice fel mi-au asediat
sufletul, Tu ai fost Acela care Te-ai
apropiat de mine în mod constant, cu
aceeaºi gingãºie, delicateþe ºi tandreþe
prin Cuvântul Tãu, de sufletul meu,
liniºtindu-mi inima îngrijoratã.
Îþi mulþumesc, Doamne, cãci,
chiar ºi atunci când am fost îngenunchiatã
sub povarã, Tu ai fost Acela care m-ai
ridicat ºi m-ai susþinut prin fraþii mei, care
au ºtiut sã-mi coloreze viaþa, sã o
înfrumuseþeze ºi sã rezoneze cu ceea ce
era în sufletul meu.
Lacrimi calde îmi brãzdeazã
obrajii ºi nu ºtiu cum sã-Þi mulþumesc
pentru cã Tu mi L-ai dãruit pe Titus… ºi o
familie unicã, familia mea!
Îþi mulþumesc pentru toate
situaþiile în care Tu Te-ai ascuns în acest
an, ai tãcut ori ai lãsat loc misterului… în
aceastã manierã ai reuºit cu destulã
dibãcie ºi mãiestrie sã mã provoci mai
mult în a Te cunoaºte… a Te descoperi iar
ºi iar... în a nu mã sãtura de Tine!
Îþi mulþumesc, Doamne, cãci,
chiar ºi atunci când am obosit ºi am
refuzat sã merg mai departe, Tu ai fost
Acela care, prin puterea Duhului Sfânt,
mi-ai dãruit cãlãuzire ºi curajul de a pãºi
alãturi de Tine, prin credinþã ºi mai
departe, dãruindu-mi o poftã neostoitã de
viaþã ce izvorãºte din Tine!
Îþi mulþumesc, Doamne, cã ºi
atunci când am greºit ºi nu am fost ceea ce
trebuia sã fiu, Tu mi-ai reamintit în

Mai bine…
Când plouã în suflet, poate fi
afarã o minunatã zi însoritã de varã sau o
strãlucitoare zi de iarnã cu zãpadã
pufoasã, cãci tot tristeþe aduce. Într-o
lume veche ºi bolnavã, ce-ar putea face
un an nou?!
Ne-am obiºnuit sã întâmpinãm
Anul Nou cu bucurie, cu gãlãgie, cu urãri
ºi zâmbete. Uitãm în momentele acelea
de toate greutãþile în care ne-am zbãtut pe
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