CERTITUDINI
Ora de filosofie se scurgea
încet şi într-un moment decisiv,
m-am hotărât să nu mai număr
secundele până avea să se
sfârşească.

L

uam notiţe cu o viteză frenetică
în timp ce mintea mea refuza să
asimileze şi să-şi asume conceptele. Eram undeva în afară văzând clar pe
Cineva care avea răspunsurile tuturor întrebărilor rostite şi a unora prea stinghere
să se profileze în cadru, în timp ce omul
clădea nişte răspunsuri şubrede, incomplete şi parţial satisfăcătoare, de care se
agăţa cu o disperare acută.
Pe un ton ce m-a făcut să mă reîntorc
rapid dintre gânduri, mândră şi degajată,
o afirmaţie îşi făcea intrarea în scenă, alertând toate principiile mele: numai oamenii proşti au certitudini. A pendulat puţin
între oameni proşti şi nebuni, nehotărâtă
de cum avea să-i fie forma finală. Am cugetat puţin, reţinând-o printre gânduri
şi mi-am întors privirea, constatând că
aveam o mulţime de convingeri şi certitudini.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16.)
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe
Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că

Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi
mântuit. (Romani 10:9)
Încă puţină, foarte puţină vreme, şi
Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi! (Evrei
10:37).
Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele
şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1
Ioan 1:9)
De altă parte, ştim că toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele
celor ce sunt chemaţi după planul Său.
(Romani 8:28)
…Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. …
(Matei 28:20)
„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de
voi.” (Petru 5:7)
Am o mulţime de incertitudini mici,
nu ştiu dacă acesta este cel din urmă cuvânt, dacă următorul moment va fi şi ultimul şi nu am nicăieri notate detaliile
minore cu privire la viitorul meu. Cunosc
însă un lucru care eclipsează toate aceste
amănunte pe care mintea mea nu poate
decât se le speculeze şi anume că toate
sunt în mâna unui Dumnezeu care-mi este atotsuficient, a unui Dumnezeu care-mi
garantează că o viaţă trăită pentru Hristos
este una câştigată. Viaţa mea nu este lipsită de certitudini, trăiesc prin ele, iar atunci
când nu ştiu ce va urma, am certitudinea
că dragostea Lui va creiona în mine tot ce
este mai frumos spre gloria Sa.
Amalia Lupu
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ÎNTÂLNIREA CU
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„Nu te teme de nimic, căci Eu te
izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine;
şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu
te va aprinde.“
(Isaia 43:1b-2)
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N

imeni nu îşi doreşte suferinţa. Cu toţii am vrea ca drumul
credinţei noastre să şerpuiască lin printre coline înverzite, câmpuri înmiresmate de aroma îmbătătoare a florilor
iar grijile să stea cât mai departe de noi.
Inevitabil însă pe parcursul călătoriei
prin lumea de aici drumul nostru va trece prin apă, prin valuri şi prin foc.
Dumnezeu n-a lăsat Continuare pag. 2

Corabia salvării!

MUSAFIRI

Cu toţi am trăit pe marea corabie a lumii ce se unduieşte prin furtunile vieţii, căutându-ne un loc de unde să putem vâsli şi noi
în direcţia care ne-o doream, dar fără nicio
şansă, aceasta fiind condusă de gloata mare
de oameni ce se îndreaptă spre pierzare.
Eram distraşi adeseori de lucrurile mărunte ce ni se ofereau pe această încântătoare navă din lemn vechi şi ponosit ce nu va
mai rezista mult in faţa năvalei de probleme,
temeri şi dureri.
Poate într-o zi sufletul tău s-a săturat de
amărăciunea vieţii trăite pe corabie şi a preferat să-şi facă propria barcă, cu care a um-

În perioada 27 mai-02 iunie vor fi
împreună cu noi fraţii noştri din Biserica
Baptistă Ellisville, Saint Louis, SUA. În
cadrul acţiunii „Vino şi Vezi” se vor face
consultaţii oftalmologice în localităţile
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să ştim că Dumnezeu vrea să trecem
prin el dar ne va păzi să nu ne ardem.
Când trecerea prin apă nu poate fi
evitată înseamnă că Dumnezeu vrea să
ne arate că este mai tare decât valurile iar râurile cele mai adânci pot fi
trecute cu uşurinţă. Nu putem îndrăzni să credem că biruim focul şi valurile
datorită abilităţilor noastre deoarece ştim
cu certitudine că izbăvirea i se datorează
în exclusivitate Domnului.
În acest fel focul nu te face mai slab
ci dimpotrivă devii mai puternic, valurile
nu te îneacă ci îţi dau convingerea că le
poţi străbate. Credinciosul care trăieşte
pe propria piele experienţa valurilor şi a
focului are privilegiul să-L vadă şi să-L
ştie pe Dumnezeu cât mai aproape de el.
Pentru un astfel de om focul şi apa nu
sunt decât mijloacele de care Dumnezeu
se foloseşte să-i spună cât de preţuit este
în ochii Săi şi că nimic nu i se poate întâmpla în viaţă fără ca Domnul să-i fie
aproape.

Continuare din pag. 1

niciodată ca din cuvintele Lui să se înţeleagă că cei ce sunt ai Lui vor trece nestingheriţi şi neatinşi de nimic prin viaţa
de aici.
Tocmai de aceea n-ar trebui să fim
deloc surprinşi atunci când în calea noastră apar valurile sau flăcările.
Însă chiar dacă această experienţă este
inevitabilă, Dumnezeu a promis că ne va
binecuvânta cu prezenţa Sa. Toată lumea
va ajunge la un moment dat să trăiască
experienţa valurilor şi a focului.
Ceea ce este însă groaznic şi înfricoşător în această experienţă este să n-ai pe
nimeni cu tine care să te încurajeze şi să
te ocrotească şi mai ales să fii lipsit de
prezenţa Domnului.
Harul care le este oferit copiilor lui
Dumnezeu este că în ciuda expunerii la
apă şi foc, Dumnezeu este acolo.
El le dă putere copiilor Lui să treacă
biruitori peste orice încercare, peste orice
obstacol, prin orice apă şi prin orice foc.
Când focul nu poate fi evitat trebuie

blat bezmetic fără o ţintă sigură.
Domnul ne-a privit în fiecare moment,
indiferent că eram pe corabia veche alături
de cei apropiaţi sau pe barca noastră, El ştia
cum sa ajungă la noi.
Da, El a putut şi poate înlătura furtuna
şi să-ţi dea o hartă spre o comoară veşnică.
Ce minunat este să-L putem sluji pe Tatăl
nostru cu o inimă şi un cuget curat, recunoscându-ne neputinţele, dar totodată
bazându-ne pe atotputernicia Lui!
Îmbarcă-te şi tu acum pe corabia
salvării, ce te va îndruma spre un pământ
sigur ca să poţi trăi o veşnicie alături de
Căpitanul nostru, Domnul Isus!
Camelia Blidar

Ilba, Târgu Lăpuş, Vălenii Şomcutei şi
Vărai. Vom organiza de asemenea programe pentru copii şi servicii de evanghelizare. Să aducem înaintea Domnului
în rugăciune şi această lucrare.

GENERAŢII, GENERAŢII
Camelia Sabău

u simt că mi se taie respiraţia de
uimire. Acest „anunţ” este ca o
durere adâncă şi ascuţită în fiinţa mea, pentru că adolescenţii sunt copiii
noştri. Instantaneu îmi aduc aminte de
generaţii de sacrificiu”, adică de cei care
sunt azi părinţii tinerilor şi adolescenţilor.
Îmi aduc aminte de cum am trăit noi,
pornind din anii aceia pe care generaţia
tânără de azi nici nu-i ştie, anii de comunism, de marxism, anii când cei ce se declarau atei erau consideraţi „spuma
societăţii” şi erau înălţaţi în funcţii şi elogiaţi.
Pentru foarte mulţi care am fost copii,
tineri şi apoi am devenit părinţi cu responsabilităţi, amintirea acelor vremuri
este întunecată, dar firul speranţei din sufletele noastre a răzbit peste toate greutăţile şi neajunsurile şi-am acceptat resemnaţi să fim „generaţie de sacrificiu” numai
ca urmaşii noştri să trăiască altfel, să le fie
mult mai bine.
Şi-acum, când am vrea noi să ştim că
e bine, că oamenii pot trăi mulţumiţi şi
fericiţi, acum, copiii, adolescenţii şi tinerii
noştri să se gândească la sinucideri?! Cei
pe care-i iubim cel mai mult? Cei la care

ne uităm întrezărind „urmarea”, „viitorul”
sunt aşa de neîmpliniţi încât se gândesc
să-şi ia viaţa?!
De fapt, mai mult sau mai puţin conştient, noi monitorizăm în minţile noastre
o sumedenie de greşeli pe care le-a făcut
„societatea” şi avem explicaţii pentru starea lumii de azi. Toţi cădem de acord că
„lumea noastră” de azi este bolnavă, nebună, nesătulă, neglijentă, imorală … şi câte
nu am mai putea înşira, dar, într-un cuvânt, „lumea noastră” este tot mai departe
de Dumnezeu.
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se va
abate de la ea” (Proverbe 22:6). Cuvintele
Scripturii înseamnă speranţă. Întotdeauna
găsim rezolvare la Domnul şi copiii Domnului ştiu că „cine urmăreşte neprihănirea
şi bunătatea găseşte viaţă, neprihănire şi
slavă” (Proverbe 21:21). Şi dacă Dumnezeu pedepseşte fărădelegile părinţilor până
la al treilea şi al patrulea neam, El se îndură până la al miilea neam de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile sfinte. (Deuteronom 5:9-10).
Iată rezolvarea pentru tinerii noştri disperaţi: noi, părinţii trebuie să-L iubim pe
Dumnezeu şi poruncile Lui să ne fie preţioase şi să le păzim.
Aş vrea să ştiu că există o generaţie care
se roagă Domnului pentru vindecarea neamului. Aş vrea să ştiu că există acea
„generaţie de sacrificiu” care-şi poartă pe
braţe de rugăciuni copiii, adolescenţii şi
tinerii.
Tu faci parte din acea generaţie?

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16)
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a
iubit aşa de mult încât şi-a trimis singu-

rul Fiu să se jertfească şi pentru mine ca
eu să am viaţă veşnică.
Şi eu, la rândul meu, doresc să-mi
dăruiesc inima lui Dumnezeu şi să-I fiu
credincioasă toată viaţa mea.
Amalia Matei

Crainicul unui post de radio
local anunţa sec, rece, că 8 din
10 adolescenţi mărturisesc că cel
puţin o dată au avut gânduri de
suicid.
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CERTITUDINI
Ora de filosofie se scurgea
încet şi într-un moment decisiv,
m-am hotărât să nu mai număr
secundele până avea să se
sfârşească.

L

uam notiţe cu o viteză frenetică
în timp ce mintea mea refuza să
asimileze şi să-şi asume conceptele. Eram undeva în afară văzând clar pe
Cineva care avea răspunsurile tuturor întrebărilor rostite şi a unora prea stinghere
să se profileze în cadru, în timp ce omul
clădea nişte răspunsuri şubrede, incomplete şi parţial satisfăcătoare, de care se
agăţa cu o disperare acută.
Pe un ton ce m-a făcut să mă reîntorc
rapid dintre gânduri, mândră şi degajată,
o afirmaţie îşi făcea intrarea în scenă, alertând toate principiile mele: numai oamenii proşti au certitudini. A pendulat puţin
între oameni proşti şi nebuni, nehotărâtă
de cum avea să-i fie forma finală. Am cugetat puţin, reţinând-o printre gânduri
şi mi-am întors privirea, constatând că
aveam o mulţime de convingeri şi certitudini.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16.)
Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe
Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că

Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi
mântuit. (Romani 10:9)
Încă puţină, foarte puţină vreme, şi
Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi! (Evrei
10:37).
Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele
şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” (1
Ioan 1:9)
De altă parte, ştim că toate lucrurile
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele
celor ce sunt chemaţi după planul Său.
(Romani 8:28)
…Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. …
(Matei 28:20)
„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de
voi.” (Petru 5:7)
Am o mulţime de incertitudini mici,
nu ştiu dacă acesta este cel din urmă cuvânt, dacă următorul moment va fi şi ultimul şi nu am nicăieri notate detaliile
minore cu privire la viitorul meu. Cunosc
însă un lucru care eclipsează toate aceste
amănunte pe care mintea mea nu poate
decât se le speculeze şi anume că toate
sunt în mâna unui Dumnezeu care-mi este atotsuficient, a unui Dumnezeu care-mi
garantează că o viaţă trăită pentru Hristos
este una câştigată. Viaţa mea nu este lipsită de certitudini, trăiesc prin ele, iar atunci
când nu ştiu ce va urma, am certitudinea
că dragostea Lui va creiona în mine tot ce
este mai frumos spre gloria Sa.
Amalia Lupu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ÎNTÂLNIREA CU
APA ŞI FOCUL
„Nu te teme de nimic, căci Eu te
izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine;
şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge
prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu
te va aprinde.“
(Isaia 43:1b-2)
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Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu biblic
Vineri
- ora 18 - Grupul de rugăciune al
tinerilor
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
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Corabia salvării
Generaţii, generaţii
Certitudini

N

imeni nu îşi doreşte suferinţa. Cu toţii am vrea ca drumul
credinţei noastre să şerpuiască lin printre coline înverzite, câmpuri înmiresmate de aroma îmbătătoare a florilor
iar grijile să stea cât mai departe de noi.
Inevitabil însă pe parcursul călătoriei
prin lumea de aici drumul nostru va trece prin apă, prin valuri şi prin foc.
Dumnezeu n-a lăsat Continuare pag. 2

