T

abăra de la Tg. Lăpus m-a
impresionat prin seriozitatea
liderilor, metodele de predare
folosite, nopţile aventuroase petrecute în
corturi lângă lacul „Lighet’’ şi plimbarea
pe lac cu barca.
Adi Olar
louă, e soare, noi tinerii ne bucurăm şi Îi dăm Glorie Domnului... Mă bucur că am avut
ocazia de a îmi petrec aproape o săptămâna timpul cu nişte oameni deosebiţi
şi că am legat prietenii valoroase. Mulţumesc Domnului pentru timpul de părtăşie cu El şi cu tinerii. Deşi vremea nu a
fost de mers cu corturile şi am fost binecuvântaţi mai mult cu ploaie decât cu
soare, lăudat să fie Domnul. Indiferent de
vreme, am profitat de timpul împreună şi
am câştigat prieteni. Pe lângă distracţie şi
lucrurile care ne amuzau, am avut emoţii
şi seri în care am fost ţinuţi în suspans
...experienţe interesante. Încă o dată
Dumnezeu Şi-a arătat frumuseţea prin
oameni şi natură, Şi-a revărsat harul Său
în fiecare zi peste noi, ne-a înconjurat cu
dragoste, protecţie. Nu ne-a lipsit nimic
chiar şi vânătăile “şi-au făcut simţită
prezenţa“. Mulţumesc Domnului pentru
modul minunat în care El ne vorbeşte, lucrează în vieţile noastre şi pentru săptămâna în care El ne-a ţinut în braţele Lui
indiferent de ploaie, soare sau furtună.
Noemi Sava

P

M

ie mi-a plăcut foarte mult
în tabăra aceasta, prima mea
tabără, deoarece am avut în
fiecare zi un timp pentru rugăciune, penBiserica Creştină Baptistă
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EDITORIAL

ulţi tineri merg în tabere, în
excursii doar ca să se distreze, sau ca sa fie departe
de părinţi, să fie mai libertini, nu ca să
rămână cu ceva în suflet, dar această
tabăra organizată de Nicu Lăcătuş este cu
ceva mai diferită faţă de celelalte tabere
organizate de profesorii de la şcoală.
Am învăţat că trebuie să ne facem
timp şi pentru Domnul, de a sta în
părtăşie zilnică cu El. În al doilea rând,
am fost în părtăşie cu tinerii şi ne-am
cunoscut mult mai bine, suntem deci
mai apropiaţi unul de altul, şi am învăţat
să fim alături, să ne sprijinim unul pe
celălalt.
Eu personal, din această tabără am
avut de învăţat, şi sper ca fiecare să
rămână cu ceva, să nu fie doar o tabără
de o săptămână pe care o uiţi, şi din
urma căreia să nu rămâi cu nimic în suflet. Eu cred că nu o voi uita curând
această tabără, şi toate momentele petrecute împreună, frumoase, sau mai puţin
frumoase.
Adelina Silaghi

pastor Daniel Chereji

A

cesta tabără a fost o tabără frumoasă. Am reuşit să leg prietenii mai strânse, dar cel mai
important a fost că am reuşit să aprofundez relaţia meu cu Dumnezeu.
Mă bucur că am putut să particip în
această tabără.
Paul Pop
tru a cânta, sau pentru a ne relaxa.
Acest timp a fost minunat, şi am învăţat lucruri noi.
Lupu Andrei

LUCRURILE
CELELALTE
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.“
An XII, nr. 555 din 17 iulie 2011

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Cateheză
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
Clipe de cer
într-o tabără de corturi

(Matei 6:33)

C

ei mai mulţi oameni sunt preocupaţi de-a lungul vieţii cu
prioritate de lucrurile trecătoare. Suntem obsedaţi de grija zilei de
mâine, de asigurarea mijloacelor de subzistenţă, de îmbrăcăminte şi de mâncare
fără să realizăm că în ciuda îngrijorării
noastre, în fiecare zi am avut atât
mâncare cât şi îmbrăcă- Continuare pag. 2

Acesta ar putea fi un gând care să
sumarizeze cele şase zile petrecute cu
tinerii în tabăra organizată la Târgul
Lăpuş.

D

umnezeu a fost aşa cum e întotdeauna: puternic, bun şi
minunat; iar tinerii au avut
ocazia să dezvolte în mod practic relaţii de
apreciere, sprijin şi grijă reciprocă. Pentru
mine acest timp a adus o confirmare în
plus cu privire la nevoile tinerilor şi m-a
determinat să mă gândesc mai mult la
metodele folosite, în aşa fel încât nevoile
lor spirituale, afective, emoţionale să fie
împlinite într-un mod eficient. Vreau să
mulţumesc părinţilor care ne-au acordat
credit şi ne-au suştinut. Mărturiile tinerilor care au participat, vor confirma dacă
s-a meritat să vină în tabără şi dacă se merită să trăieşti aproape de Dumnezeu.
Nicu Lăcătuş

2

vârşită ştie cum să întoarcă lucrurile în
aşa fel încât să nu-l lase nerăsplătit pe
cel care se dovedeşte pasionat după lucrurile de sus.
Adevărul crunt este că, atunci
când umblăm departe de Dumnezeu,
ne lipseşte credinţa şi atunci cade în
sarcina noastră alergarea disperată după
celelalte lucruri.
Când eşti al lui Dumnezeu, îngrijorarea, teama şi fuga după lucrurile trecătoare nu îşi mai au rostul.
Dacă ai fi definit în funcţie de lucrurile după care alergi, ce anume te-ar
defini, umblarea cu Dumnezeu sau umblarea după lucrurile celelalte? Chemarea
lui Cristos pentru tine este să vii la El, să
crezi în El, să umbli cu El, să asculţi de
El, iar celelalte îţi vor fi date pe deasupra.
Dacă alegerea ta este să stai departe de
El indiferent care este motivul, înseamnă
că alegi să-ţi îngropi prezentul şi viitorul
alături de lucrurile celelalte care sunt sortite pieirii.

Continuare din pag. 1

minte.
Există în noi un microb care ne face
incapabili să administrăm cu eficienţă şi
înţelepciune ordinea priorităţilor din viaţa noastră.
Alergăm, trudim, obosim, investim
iar la capătul drumului ne dăm seama că
ne-am pierdut viaţa irosind-o în lucruri
care nu trec testul veşniciei.
Căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi
a neprihănirii Lui ar trebui să fie în capul
listei preocupărilor noastre. Toate celelalte lucruri din viaţa noastră trebuie subordonate acestora. Nimic nu poate fi mai
important în viaţă decât apartenenţa la
Împărăţia lui Dumnezeu şi căpătarea
mântuirii prin neprihănirea lui Cristos,
apoi urmărirea transformării noastre în
asemănare cu El.
Paradoxul este că atunci când găseşti
adevăratul rost al lucrurilor în viaţă şi ştii
să deosebeşti ceea ce este mai de preţ,
lucrurile celelalte ţi se dau pe deasupra.
Dumnezeu în înţelepciunea Sa desă-

Clipe de cer

A

fost o tabără relaxantă pentru
trupul nostru şi una antrenantă
pentru suflet. Deoarece vremea
a variat şi am fost lipsiţi de apărare în pădure, Dumnezeu a fost cu adevărat
cetăţuia noastră cea tare. Am constatat că
cel mai sigur loc este în braţul Domnului
şi astfel am învăţat să depindem total de
El în orice circumstanţă. Am mai învăţat
că trebuie să fim vase curate, care să împartă o apă bună pentru sufletele celorlalţi.
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru protecţia Lui şi pentru timpul minunat pe
care l-am petrecut împreună cu ceilalţi
tineri!
Blidar Camelia

V

reau să vă spun că în această
tabăra nu am învăţat să trag cu
arcul sau să fac noduri complicate din frânghie sau să supravieţuiesc în
diferite circumstanţe într-o pădure. Nu,
nu am învăţat asemenea lucruri. Am învăţat că trebuie să ne cunoaştem unii pe
alţii mai bine şi să avem părtăşie, să comunicăm mai mult, să ne rugăm mai mult
împreună şi un lucru pe care s-a pus accent a fost învăţătura că trebuie să am un
timp în fiecare zi destinat pentru mine şi
Dumnezeu, doar noi doi singuri. Am mai
învăţat că “Nu trebuie să te temi nici de
groaza din timpul nopţii, nici de săgeata
care zboară ziua,…pentru ca zici :Domnul este locul meu de adăpost! Şi faci din
Cel Prea Înalt locul tău de scăpare, de
aceea nici o nenorocire nu te va ajunge,
nici o urgie nu se va apropia de CORTUL
tău. “ Îi mulţumesc Domnului pentru
tabăra cu corturile de anul acesta, şi pentru Nicu care a sacrificat multe ca să vină
cu noi.
Oanţă James

Î

n această tabără am învăţat cum să
fim uniţi, să ne cunoaştem mai bine, să avem răbdare şi să sărim în
ajutorul celui ce avea nevoie, să ne protejăm unii pe alţii.
Îi mulţumesc Domnului că, chiar dacă
atunci când am plecat a fost o vreme nu
tocmai favorabilă pentru tabăra, ne-a dat
şi zile însorite.
A fost o tabăra fantastică, plină de surprize, aventuri, încercări, dar am fost mulţumitori pentru tot ce am primit,
deoarece ştim că numai Domnul se îngrijeşte de noi. Domnul să îl binecuvânteze
pe Nicu pentru tot ce ne-a învăţat şi pentru răbdarea care a avut-o cu noi.
Silvia Zah
n această tabără de la Cheile
Lăpuşului mi-am reînnoit relaţia
cu prietenii, iar prietenia cea mai
importantă pe care mi-am reînnoit-o este
relaţia cu Dumnezeu.
Îi mulţumesc Domnului că am putut
participa în această tabără.
Iulia Pop

Î

într-o tabără de corturi

Î

ntr-una din nopţile petrecute în tabără am fost cuprinsă de teamă din
cauza unui “vânător” care a trecut
pe acolo, însă am învăţat că “Nu trebuie
să te temi de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata...”, pentru că “Domnul este locul meu de adăpost!” şi... nicio urgie
nu se va apropia de cortul tău”.
Ema Zaharie

Î

n tabără am realizat cât de bun este
Domnul cu noi şi cât de darnic
este El. Am învăţat să fim uniţi.
Alături de Nicu am avut parte de drumeţii
bazate pe ajutor, sprijin şi încredere. A fost
o tabără de neuitat.
Zah Nicoleta

I

mpresia mea a fost una foarte plăcută pentru că am fost toţi uniţi şi
am ştiut să împărţim totul fără
nicio problemă. Consider că locul a fost
foarte frumos şi am cunoscut nişte oameni foarte generoşi.
Dora Balogh
nainte eram o fată dificilă, mă
supăram repede, din orice. În
tabăra asta am fost altfel, am simţit
ceva diferit. Nu m-am supărat deloc, deşi
erau tineri pe care i-am cunoscut până
atunci. Am cunoscut mulţi prieteni, mam distrat, mi-au plăcut relaţiile de unitate dintre tineri, fiecare a avut grija de
fiecare. A fost totul minunat.
Maria Demeter

Î

3
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Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
Clipe de cer
într-o tabără de corturi

(Matei 6:33)

C

ei mai mulţi oameni sunt preocupaţi de-a lungul vieţii cu
prioritate de lucrurile trecătoare. Suntem obsedaţi de grija zilei de
mâine, de asigurarea mijloacelor de subzistenţă, de îmbrăcăminte şi de mâncare
fără să realizăm că în ciuda îngrijorării
noastre, în fiecare zi am avut atât
mâncare cât şi îmbrăcă- Continuare pag. 2

