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acanţa pentru noi toţi cei care
suntem elevi este cea mai frumoasă parte dintr-un an deoarece suntem liberi, putem să ne distrăm,
nu avem grija şcolii şi a invăţatului, nu
mai trebuie să studiem, ci putem face orice şi putem merge oriunde, dar într-o privinţă, noi copiii Lui Dumnezeu nu avem
şi nu vom avea vacanţă niciodată, si aceasta este de a-L sluji pe El. Deoarece nici
Dumnezeu nu îşi ia vacanţă niciodată,
nici noi nu trebuie să ne luăm vacanţă din
„slujba” slujirii Lui. Dar această slujire este
cel mai frumos „job” din lume. Şi dacă ne
onoram această slujbă avem ca moştenire
cerul şi cel mai important o viaţă veşnică
de „vacanţă” în ţara promisă. Deci haideţi
să fim muncitori devotaţi !
Daniel Tămăşan

vară, e cald, e soare… nu prea
pot să stau în casă pe o vreme
frumoasă şi călduroasă. Chiar
dacă eu am terminat mai târziu cu şcoala
(am avut practică) mă pot bucura de vacanţa asta. Chiar dacă am un program stabilit, vreau să îl las pe Dumnezeu să îmi
facă El programul. Toate ieşirile, taberele,
conferinţele şi tot ce am planificat, vreau
să le las în mâna Lui. Voi merge ca şi lider
în tabără, şi vreau să fiu exemplu în tot
ceea ce voi face, şi cei de acolo să vadă că
Domnul chiar mi-a schimbat viaţa. Sper
că Domnul să mă călăuzească şi să mă păzească în toate ieşirile (unele cam extremeparapantism) şi vreau să fie o vară super
faină alături de El. Vara 2010, 100% pentru Tine
Radu Banaurs

Deşi suntem înclinaţi să ne dimininuăm ritmul, să ne încetinim activităţile
sau să nu facem lucrurile cu aceaşi frecvenţă cu care o făceam înainte, vacanţa
nu este un prilej de a întrerupe sau de a
slăbi relaţia noastră cu Dumnezeu. Probabil, există o tendinţă chiar şi printre cei
care sunt copii al Lui Dumnezeu de a reduce din intensitate căutarea după Dumnezeu în momentele când activităţile
cotidiene sunt în reflux. Însă Scriptura
afirmă apăsat că „… omul dinlăuntru se
înnoieşte din zi în zi” ( 2 Corinteni 4:16).
Copiii Lui Dumnezeu, nu ar trebui să
cadă nici de oboseală,din cauza presiunilor exercitate de evenimentele solicitante ale vieţii,însa nu ar trebui nici să cadă
într-o indolenţă, datorată întreruperii
temporare a unor activităţi obişnuite.

Dacă chiar şi pentru o clipă Dumnezeu şi-ar retrage mâna, şi ar refuza să mai
controleze evenimentele şi fenomenele,
noi nici măcar nu am mai exista ca persoane. Însă acest lucru este contrar caracterului Lui Dumnezeu.Dumnezeu nu
poate face pauze. Aceasta, în primul rând
pentru că este etern. Pauzele presupun existenţa timpului.
Însă viaţa creştinilor este una supranaturală şi într-un sens, una atemporală.
Dumnezeu doreşte să aveam cu el o relatie neîntreruptă tocmai pentra că ne
pregăteste veşnicia pentru a o împartăşi
cu noi. Aşadar, suntem chemaţi ca şi în
momentele de răgaz să Îl căutăm şi mai
mult pe Dumnezeu, să ne punem încrederea în El şi mai mult pentru că la asta
am fost chemaţi.
Noemi Sava
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„De ce-Mi ziceţi: „Doamne,
Doamne!”, şi nu faceţi ce
spun Eu?”
(Luca 6:46)

Dar cine aude, şi nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă
pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit
îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost
mare.” (Luca 6:49)
Vara aceasta am fost martori de departe la dezastrul produs de ape în diferite colţuri ale ţării. Sute de oameni
neputincioşi şi înfrânţi, şi-au privit agoniseala de o viaţă distrusă într-o clipă de
furia apelor.
Construcţii făcute anapoda în zone
cu risc ridicat de inundaţii, lipsa unei politici hidrografice coerente la nivel naţional, defrişările necontrolate, absenţa unui
sistem de diguri şi baraje sunt doar câteva dintre motivele pentru care inundaţiile fac şi vor continua să facă ravagii iar
sute de oameni vor fi puşi în situaţia să-şi
vadă avutul mânat de potopul de ape.
Privind imaginile de la inundaţii gândul mi-a zburat la exemplul dat de
Domnul Isus cu omul care şi-a zidit casa
pe nisip.
Continuare pag. 2
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aproape ora 8 seara şi eu stau la
birou, cu cartea înainte şi în
timp ce citesc îmi vine în minte
un gând... Îmi dau seama că ceva nu este
în regulă şi pun cartea pe scaun, îmi iau
agenda şi mă uit prin programul meu
pentru restul vacanţei. Trec cu privirea
peste programările pentru tabăra unde voi
merge, peste ieşirile cu prietenii, plecarea
în concediu cu parinţii,vizitarea oraşului
şi îmi vine în minte întrebarea: Este voia
Lui Dumnezeu să fac lucrurile astea? Ar
trebui să mă duc în aceste locuri după decizia mea, sau ar trebui să-L întreb pe
Domnul dacă El vrea ca eu să merg.
Şi după puţin timp de meditare realizez că este vacanţă şi tot acest timp mă
gândesc cum pot să-mi folosesc timpul
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teze pentru eternitate.
Şi mai grav este că în tot acest timp
auzim. Auzim cuvintele Domnului şi
îi înţelegem voia dar nu facem. În încăpăţânarea şi cerbicia noastră nu ne
grăbim să-i împlinim dorinţele ci ne
complăcem în poftele noastre.
Iar când vine şuvoiul pe neaşteptate,
ţipăm îngroziţi că n-am ştiut, că nu ne-a
anunţat nimeni, că nu credeam că va fi
chiar aşa.
Însă şuvoiul nu întreabă pe nimeni,
când vine distruge totul în cale asemenea
unui tăvălug, tot ce n-a fost clădit cu
înţelepciune şi chibzuinţă pe temelia statornică şi neclintită care este Isus Cristos.
Tu cum ai construit până acum? Ce
vei face când vine şuvoiul? Cu ce vei rămâne în urma lui? Să ştii că tot ce-ţi poate lua şuvoiul sunt lucruri zidite şi
adunate degeaba. În viaţă contează cu
adevărat doar lucrurile pe care nu le poate lua şuvoiul.
Eşti provocat să răspunzi dacă atunci
când vine şuvoiul vei rămâne neclintit
sau prăbuşirea va fi mare?

tmosfera vacanţei? Probabil unii
dintre voi vă veţi întreba „care
vacanţă”? Întradevăr, valabilitatea ei este restricţionată, deţine excepţii, astfel încât aş dori să mă adresez categoriei
care cunoaşte încă semnificaţia acestui cuvânt.
Odată cu venirea ei, timpul nostru nu
este atât limitat, deţinem mai multă libertate şi implicit timp. Suntem oare conştienţi şi pregătiţi să folosim acest timp în
primul rând pentru scopul de a fi mai
aproape de Dumnezeu, cunoscându-L în
profunzime, şi aplicându-I voia în viaţa
noastră?
În acest caz, scopul deţine semnificaţia
adevărată, oferindu-ne timp pentru a
putea fi câştigat cu adevărat.
Urmează câteva gânduri în atmosfera
vacanţei, needitate, şi toate exprimând sinceritatea de a folosi acest timp în primul
rând pentru Dumnezeu, înţelegând şi
aplicând ceea ce El doreşte pentru
viaţa noastră, iar atunci, vom
putea afirma cu siguranţă că
am dobândit „vacanţa reală”.
Rut Chereji

Sunt sigură că fiecare din noi aşteaptă
cu nerăbdare excursiile pe care le vom face
şi ne gândim deseori unde să mai mergem, ce locuri să vizităm.
Deoarece suntem ucenicii lui Hristos
trebuie să ne comportăm în aşa fel încat
să-i facem cinste. Având acest statut, pe
umerii noştri atârnă responsabilităţi mari
(2 Corinteni 5:20; Matei 28:19-20). De
aceea eu am decis să dau o mai mare importanţă comunicării cu Dumnezeu şi să
vorbesc celorlalţi despre modul în care El
schimbă inimi, decât să fiu nerăbdătoare
când este vorba de excursii.
Să fii în slujba Domnului este un mod
minunat de a petrece vacanţa şi cu siguranţă El ne va fi alături!

pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi a-L
urma, pentru o relaţie mai apropiată.
Bineînţeles, că tentaţiile sunt multe, doar
e vacanţă, distracţie, călătorie, prieteni
etc., însă este important să nu uităm şi
scopul nostru. De a avea o relaţie strânsă
cu Dumnezeu.
Un prim obiectiv pe care l-am luat la
începutul verii a fost de a încerca pe parcursul acestei vacanţe să pot creşte spiritual, să mă aproprii mai mult de
Dumnezeu şi să-L slujesc mai mult decât
până acum. Pot să spun că în anii trecuţi
mergeam în tabere pentru noi prietenii,
glume, distracţie, nu pentru a petrece un
timp special cu Dumnezeu, dar acum,
când mai sunt doar câteva zile până la una
dintre tabere, parcă nu mai pot aştepta.

Am în mine o foame
aprinsă după Cuvântul
Lui şi abia aştept să-mi
pot sătura această dorinţă
a inimii mele şi să vin din
această tabără plină de puterea Lui.
Un al doilea lucru important
pentru un timp de vacanţă mai plăcut, ar fi să nu pierdem timpul, să nu-l
irosim.Mulţi prieteni îmi spun că se
,,plictisesc de mor’’, că e cea mai urâtă vacanţă, că n-au ce face etc. Ei bine, când
eşti într-una din aceste situaţii ar fi bine
să profiţi că nu ai altceva în pogram şi să
cauţi să faci ceva pentru Domnul.
De fiecare dată când ai ocazia de a te
implica într-o lucrare, nu trebuie dată la

o parte.
Când ai
posibilitatea
de a alege un
loc unde să-ţi
petreci timpul,
pune dorinţa ta în
faţa Domnului, ascultă îndemnul Lui şi vei
ştii unde vrea Domnul să fi.
Ştiu că în vacanţă alţii mai plecăm în
călătorii, concedii, etc, dar să nu-L uităm
pe Domnul, să-L „luăm” cu noi. Purtaţi-L
mereu în inimile voastre, ţinând o legătură strânsă cu El. Sunt sigură că Dumnezeu va fi mereu acolo, pentru noi,
oriunde ne-am petrece timpul în vacanţă.
Diana Birtaş

Continuare din pag. 1

Pentru că din nefericire nu ne zidim
doar casele în aşa fel încât sunt mult prea
expuse pericolului ci lucru mult mai
grav, facem aceasta cu însăşi vieţile noastre.
Rostim cu uşurinţă numele Domnului, ne declarăm apartenenţa la poporul Lui,
îi ascultăm cuvintele dar spre nenorocirea
noastră nu căutăm să le împlinim.
Ne clădim idealuri şi vise încrezători
că vom avea sorţi de izbândă, dar mai repede sau mai târziu ajungem să le vedem
pe toate spulberate.
Credem cu ostentaţie că ne putem
conduce viaţa de capul nostru, fără să ne
pese de aşteptările Domnului cu privire
la noi. Avem impresia că vom putea trăi
liniştiţi şi nestingheriţi de necazuri, griji
mari, probleme sau alte lucruri care ar
putea conturba traiul tihnit şi monoton
în care ne-am lăsat prinşi.
Încercăm să trăim cât mai ocupaţi ca
nu cumva conştiinţa să ne mustre, cu
toate acestea trăim superficial, mânaţi de
împrejurări şi preocupaţi cu lucruri mult
prea mărunte şi neînsemnate ca să con-

“Apostolii mărturiseau cu
multă putere despre învierea
Domnului Isus. Şi un mare
har era peste toţi.”
Faptele Apostolilor
4:33
Blidar
Camelia
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poate face pauze. Aceasta, în primul rând
pentru că este etern. Pauzele presupun existenţa timpului.
Însă viaţa creştinilor este una supranaturală şi într-un sens, una atemporală.
Dumnezeu doreşte să aveam cu el o relatie neîntreruptă tocmai pentra că ne
pregăteste veşnicia pentru a o împartăşi
cu noi. Aşadar, suntem chemaţi ca şi în
momentele de răgaz să Îl căutăm şi mai
mult pe Dumnezeu, să ne punem încrederea în El şi mai mult pentru că la asta
am fost chemaţi.
Noemi Sava

Biserica Creştină Baptistă
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ANUNŢURI
Joi
- ora 18 Serviciu de închinare
Duminică - ora 9.30 Caticheză (pregătire
pentru botez)
Duminică - ora 10 şi 17 Serviciu de închinare
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Gânduri în atmosfera
vacanţei

An XI, nr. 505 din 1 august 2010

LECŢIA
INUNDAŢIILOR
pastor Daniel Chereji

„De ce-Mi ziceţi: „Doamne,
Doamne!”, şi nu faceţi ce
spun Eu?”
(Luca 6:46)

Dar cine aude, şi nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă
pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit
îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost
mare.” (Luca 6:49)
Vara aceasta am fost martori de departe la dezastrul produs de ape în diferite colţuri ale ţării. Sute de oameni
neputincioşi şi înfrânţi, şi-au privit agoniseala de o viaţă distrusă într-o clipă de
furia apelor.
Construcţii făcute anapoda în zone
cu risc ridicat de inundaţii, lipsa unei politici hidrografice coerente la nivel naţional, defrişările necontrolate, absenţa unui
sistem de diguri şi baraje sunt doar câteva dintre motivele pentru care inundaţiile fac şi vor continua să facă ravagii iar
sute de oameni vor fi puşi în situaţia să-şi
vadă avutul mânat de potopul de ape.
Privind imaginile de la inundaţii gândul mi-a zburat la exemplul dat de
Domnul Isus cu omul care şi-a zidit casa
pe nisip.
Continuare pag. 2

