Simplu
Cred că cel mai greu lucru
pentru noi este câteodată să
vorbim simplu, pe înţelesul
tuturor, să lăsăm la o parte
cuvintele preţioase, de dicţionar,
şi să folosim un limbaj mai
accesibil.

M

ie îmi place să vorbesc, sinceră să fiu, este sau nu o deformare profesională nu ştiu,
poate am o scuză că sunt femeie, dar ştiu
că îmi place să vorbesc şi am multe cuvinte de spus într-o zi. Pe mine, Dumnezeu
m-a învăţat într-un mod aparte să vorbesc
simplu, prin elevii mei. Ei sunt copii cu
cerinţe educative speciale, pentru mine cei
mai deosebiţi copii, pentru mulţi din jurul meu sunt nişte handicapaţi care nu
merită niciun strop de atenţie.
Ca să mă fac înţeleasă a trebuit să las
deoparte cuvântul preţios şi important şi
să mă apropii de esenţă, de cuvintele simple şi comune în limbajul tuturor.
Acelaşi lucru e valabil şi pentru viaţa
creştină. Mesajul pe care trebuie să îl
transmitem e atât de simplu, atât de puternic şi deosebit: Isus te iubeşte! Bun sau
rău, frumos sau nu, înalt sau slab sau oricum ai fi Isus te iubeşte. El a murit pentru
noi, a înviat biruind moartea şi astfel crezând în El putem să avem viaţă veşnică. E
atât de simplu. De ce ne place să ne complicăm?
Biserica Creştină Baptistă
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Haideţi să lăsăm la o parte preţioasele
lucruri pe care credem ca trebuie să le
spunem pompos. Să trăim frumos ca-n
timpul zilei, să vorbim simplu despre Adevăr, să ne întoarcem la esenţă, să iubim
mai mult în fiecare zi.
Isus te iubeşte! Isus mă iubeşte. Simplu.
Aurelia Modoc

Zbor spre
veşnicie
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Cum mă vede Dumnezeu?
Adevărata siguranţă

Aşteptarea îşi făcea din plin
simţită prezenţa luând conturul
ambiguităţii, paradoxal.. Mi se
spunea că nu mai este mult şi voi fi
deasupra norilor, plutind prin
prisma curenţilor de aer, undeva
mai aproape de cer…
Însă, dacă te opreşti puţin din alergarea aceasta continuă şi istovitoare, care
cere mereu mai mult, vei realiza că timpul îşi va urma într-un alt mod cursul..
nu e nevoie decât să priveşti în jurul tău
şi să ajungi la concluzia că de la cel
mai “nesemnificativ” de- Continuare pag. 2

Cum mă vede
Dumnezeu?
Ce zice Dumnezeu despre mine? Să-l
lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze.
Noi avem nevoie să ştim dacă este cu
putinţă, ce zice El despre noi.
Rugăciunea noastră să fie ca strigătul
psalmistului: „Cercetează-mă
Dumnezeule şi cunoaşte-mi
inima! Încearcă-mă şi cunoaştem
gândurile. Vezi dacă sunt
pe o cale rea“.

S

ă-l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne
cerceteze până ce vom putea să
ne vedem aşa cum ne vede El. Să
nu încercăm să aflăm ce zice lumea despre noi. Vorbirile oamenilor pot să dea
despre noi o mărturie exact contrară
decât aceea pe care ar da-o Dumnezeu.
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nată şi de protecţia Autorului vieţii? În
goana aceasta nebună, se întâmplă să
uităm că am fost creaţi pentru ceva mai
mult... noi aparţinem cerului! E imposibil sa nu te cuprindă emoţia când
te gândeşti la acest final glorios, la
acea clipă când vei sta faţă în faţă cu
Creatorul Universului! Cel care mă poartă, Unicul care mă cunoaşte pe deplin,
Cel care m-a creat şi mă doreşte în totalitate pentru El, şi-a lăsat amprenta în tot
ceea ce înseamnă “fiinţa mea”... nu doar
atât, dar viaţa aceasta efemeră, care nu e
decât un abur ce se ridică în zare şi apoi
piere, nu ar avea absolut nici un sens fără
El.
Sufletul nostru este o scânteie divină
ce şi-a uitat aripile în inima Creatorului..
dar, din ziua în care S-a atins de inima şi
de viaţa noastră, am învăţat să zburam..
nu orice fel de zbor, ci cel spre veşnicie!
Rut Chereji

Continuare din pag. 1

taliu, cel mai “banal”mecanism construit
până la complexitatea si particularizarea
fiecărui lucru – este doar ingeniozitatea
şi măiestria Creatorului. Modul minunat
în care acordă atenţie şi celei mai mici
părţi a fiinţei noastre, cunoscând fiecare
celulă, construind întregul... Atunci,
parcă minutele nu mai înseamnă ore, iar
secundele minute( vorbind de acea aşteptare nerăbdătoare).. ci primesc o altă conotaţie, o altă semnificaţie, fiind un prilej
extraordinar destinat admiraţiei Dumnezeului nostru!
Cât de reconfortant este să ne ştim
purtaţi pe aripile Lui, ocrotiţi la pieptul
Său, ţinuţi în căuşul palmelor Sale! Indiferent de locul unde ne-am duce existenţa, de cultura în care trăim, de limba
pe care o vorbim…El rămâne Acelaşi
pentru cei credincioşi, statornici Lui.
Ce ne-am putea dori mai mult atunci
când dispunem de dragostea necondiţio-

Ei laudă ceea ce El urăşte şi urăsc ceea ce
e plăcut lui Dumnezeu. Să nu cerem părerea prietenilor pentru că pe ei poate
i-am dezamăgit, fiindcă firea omenească
este diferită de cea dumnezeiască.
„Omul se uită la înfăţişare, dar Dumnezeu se uită la inimă”. Una dintre cele
mai arzătoare dorinţe a noastre ar trebui
să fie a ceea ce zice Dumnezeu despre noi.
Omul trebuie să fie conştient că odată va
sta faţă în faţă cu Dumnezeu. Şi atunci
înaintea întregului Univers, se va ridica
orice văl de peste noi şi cele mai ascunse
taine ale inimii noastre vor fi date la iveală. Haina care ne ascunde acum de ochii
omului, nu ne va putea ascunde de ochii
lui Dumnezeu. De aceea fiecare om să îşi
pună această întrebare: „Ce zice Dumnezeu despre mine?” Dumnezeu care cercetează inima, dacă se uită El în inima
mea, ce găseşte El acolo?
Rodica şi Ioan Tincu

Adevărata
siguranţă

L

umea are o gamă variată de oferte pentru a pune în siguranţă individul de lucrurile incerte ale
acestei vieţi. Cumva, pentru fiecare lucru
există câte o soluţie pe care dacă eşti dispus să o accepţi contra unui anumit cost,
eşti asigurat. În spatele fiecărui lucru omenesc, fiecărei organizaţii, stau însă interese
ascunse şi realizezi că nimic din ceea ce îţi
oferă lumea nu-ţi urmăreşte neapărat bunăstarea. Dincolo de ceea ce s-ar creiona
drept siguranţă, stă pitită monstruozitatea
minţii omeneşti, care stă în acapararea autorităţii asupra celor ce au această firească
nevoie de a se simţi confortabil şi ocrotiţi.
Probabil că de cele mai multe ori ducem
şi ne imaginăm fiecare lucru într-o extremă de dimensiuni catastrofale, totul ni se
pare o vastă conspiraţie la adresa persoanei
noastre, însă ce este cert este faptul că lumea niciodată nu va putea oferi siguranţă
deplină omului, lumea nu va putea oferi
siguranţă sufletului.
Dumnezeu este adeseori reprezentat de
oameni ca o entitate care dacă
cumva ar exista, ar fi mult prea
îndepărtată şi ocupată cu gestionarea lucrurilor din univers
pentru a se implica în chestiuni
mărunte precum viaţa omului
de rând. Însă siguranţa după
care omenirea aleargă disperată
este darul fără de plată pe care
El a ales mai dinainte să-l dea
omului, darul fără plată care
constă în faptul că avem trecere
în faţa unui Dumnezeu care este drept, prin prisma Jertfei Fiului Său. Avem siguranţa unui
suflet salvat de la moarte, sigu-

Debusolaţi, avizi după ceva care să
confere siguranţă pe fondul unui cadru
în care se derulează rapid evenimente
bizare, oamenii duc în spate povara
unei vieţi nesigure, pândită parcă din
toate colţurile de împrejurări nefaste.
Controlul pe care omenirea îl are
asupra acestei lumi se clatină
primejdios. Puterea şi
siguranţa sunt curmate de
cele mai neprevăzute
situaţii.
ranţa unei vieţi eterne într-o lume perfectă, un loc pregătit de însuşi Domnul
nostru, siguranţa că suntem ascultaţi şi
preţuiţi peste capacitatea noastră de a înţelege.
Va veni o zi, când şiretlicurile ce stau
ascunse în spatele îndelung proclamatei siguranţe pe care şi-o atribuie omenirea va
păli în faţa dreptăţii lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce lumea şi-a atribuit ca fiind
propriu şi sigur nu va putea sta drept scut
în faţa judecăţii Sale. Toţi cei ce şi-au pus
siguranţa în singurul Dumnezeu, viu şi
adevărat, ce ţine toate lucrurile sub control prin înţelepciunea Sa, cu siguranţă nu
vor fi daţi de ruşine.
Amalia Lupu
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