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El nu mai este nimic de adăugat şi
nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face
aşa pentru ca lumea să se teamă de
El." Al doilea gând pe care îl am este
să am răbdare ştiind că lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, pentru că El spune din
nou în Eclesiastul 3:1: “Toate îşi au
vremea lor, şi fiecare lucru de sub
ceruri îşi are ceasul lui.” Anul acesta vreau să mă bucur în Domnul, şi
să mă veselesc de lucrările lui mari
şi minunate pe care le va face în viaţa
mea: Eclesiastul 3:22 spune: “Aşa
că am văzut că nu este nimic mai bun
pentru om decât să se înveselească
de lucrările lui: aceasta este partea
lui. Căci cine-l va face să se bucure
de ce va fi după el?” Un alt gând,
l-am găsit în Coloseni 3:23: „Orice
faceţi să faceţi din toată inima, ca
pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” Un alt lucru ce l-am învăţat
în viaţă, este să nu superi pe Domnul
Dumnezeul Tău, şi cererea mea pentru Domnul este să mă mustre atunci
când greşesc. Căci ce s-ar întâmpla
dacă nu ne-ar mustra? Dacă şi-ar înEu aş vrea ca în noul an şcolar în care
am intrat, să fim un exemplu pentru cei
din lume! De asemenea, să ne rugăm cât
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toarce faţa de la noi? Deuteronom
8:5 spune: „Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te
mustră, cum mustră un om pe copilul
lui.” Ai milă de noi Doamne, şi iartă-ne... ajută-ne să fim binecuvântări
pentru cei din jurul nostru şi lumină
pentru cei în întuneric... Nu îţi întoarce faţa de la noi! Mă rog Domnului să mă ajute să nu pun niciodată
pe primul loc pe altcineva înafară de
El... Deuteronom 8:19: “Dacă vei
uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei
merge după alţi dumnezei, dacă le
vei sluji şi te vei închina înaintea lor,
vă spun hotărât azi că veţi pieri.”
Deuteronom 8:11: „Vezi să nu uiţi
pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile,
rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le
dau azi.” Deuteronom 8:17: „Vezi
să nu zici în inima ta: Tăria mea şi
puterea mâinii mele mi-au câştigat
aceste bogăţii.” Deuteronom 8:6:
„Să păzeşti poruncile Domnului
Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El”.
Doamne ajută-ne!
Anda Meţac
mai mult ca Domnul să îi mântuiască pe
cei pierduţi.
Andreea Silaghi

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22
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GÂNDURI… LA ÎNCEPUT
DE AN ŞCOLAR

„Eu voi merge înaintea ta, voi
netezi drumurile muntoase,
voi sfărâma uşile de aramă şi
voi rupe zăvoarele de fier.
Isaia 45:2

OAMENI CU
OPINIE
„Oare, tăcând, faceţi voi dreptate?
Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii
oamenilor?“
Psalmi 58:1
Sunt sigur că faţă de relele şi nelegiuirile care se întâmplă în lume, creştinii sunt plini de sentimente de revoltă,
fiind în totalitate împotriva acestor atitudini abominabile.
Dar, este oare suficient să ne exprimăm revolta doar în interiorul fiinţei

noastre, fără să ne manifestăm nemulţumirea astfel încât să fie cunoscută de
toţi?
Biblia ne spune că degeaba avem o
opinie pozitivă, animată de spiritul dreptăţii, dacă ne lipseşte curajul de a ne exprima.
Oare de câte ori nu am fost martorii
nedreptăţilor din jurul nostru, dar am
preferat să ne ţinem gura închisă, dintr-un spirit comod, din dorinţa de a nu fi
amestecaţi în disputele altora şi cu teama de a nu fi expuşi unor posibile atacuri?
Cu o asemenea atitudine, în ciuda
spiritului de dreptate care ne animă, în
jurul nostru o să cadă o mulţime de
victime, nu pentru că nu Continuare pag. 2

limpede, bazat pe Scriptură, prezentat
şi cunoscut de toată lumea, faţă de
orice eveniment important al societăţii. Uneori, tăcerea poate fi interpretată ca şi o acceptare a relelor şi
nedreptăţilor care ne înconjoară. Aşadar, fără vrerea noastră, se poate
crede că ne situăm de partea răului, tocmai din cauză că am preferat tăcerea.
Când Dumnezeu ne-a schimbat viaţa, făcând din noi făpturi noi, asemănătoare naturii Sale, El ne-a înzestrat şi
cu gândire nouă, cu puterea şi curajul de
a ne împotrivi nedreptăţii şi păcatului,
sub toate formele sale.
De aceea, suntem obligaţi să fim de
partea dreptăţii, să trăim drept, să afirmăm dreptatea şi să strigăm atunci când
este încălcată, deplin conştienţi că o
dreptate afirmată în tăcere este inutilă.

Într-o lume în care suntem înconjuraţi
de oameni afundaţi în întuneric, iar
ispita este mereu prezentă înaintea noastră, noi, copiii Lui, avem această luptă
de purtat în continuare, de a fi diferiţi
faţă de ceilalţi; să arătăm că noi avem
dragoste şi răbdare pentru cei care nu
merită nimic. Dumnezeu a spus să nu ni
se tulbure inima şi să avem credinţă în
El. Avem atâta nevoie noi, ca şi tineri,

să avem certitudinea că nu suntem singuri, pentru a-L putea mărturisi pe Isus
Cristos acolo unde ne-a aşezat El în
lume. Domnul păcii să vă ofere mereu
putere în lupta aceasta cu "frumuseţile"
acestei lumi, ca să nu vă îndepărtaţi de
dragostea dintâi care este El!

Aştept cu nerăbdare să încep noul an
de şcoală, pentru că pe mine şi pe echipa
de misiune ne aşteaptă un proiect de alfabetizare în câteva biserici pe care le
frecventăm, unii care aşteaptă să le spunem despre Dumnezeu, alţii care trebuie
încurajaţi. Ştiu că uneori îmi va fi greu
şi poate voi vrea să renunţ, dar ştiu că

Domnul va fi de partea mea şi-mi va
spune ce mi-a spus întotdeauna când
mi-a fost greu – “Ştiu prin ce treci şi te
înţeleg, doar rămâi unde eşti pentru că
Eu te-am pus acolo şi prin ce treci acum
e cel mai bine pentru tine.”
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le-am dat dreptate, ci pentru că dreptatea noastră nu s-a făcut auzită.
O astfel de dreptate este o dreptate
inutilă. A da dreptate cuiva, fără să spui
deschis acest lucru, este ca şi cum ai
pretinde că ai săturat un om, plătindu-i
în gând o masă la restaurant.
Este adevărat că în clipa în care ne
ridicăm glasul împotriva nedreptăţilor,
devenim vulnerabili. Însă, tăcerea este
atitudinea care culpabilizează.
Când Isus Cristos a venit în lumea
noastră, nedreptatea, răul, păcatul şi asuprirea l-au umplut de revoltă. Diferenţa dintre El şi noi este că în timp ce
noi alegem laşitatea tăcerii, Cristos a
ales să vorbească. El a strigat împotriva
oricărei forme de nedreptate, luând partea celor apăsaţi şi nedreptăţiţi.
Ştiu că ne supără şi ne afectează nedreptăţile din jurul nostru. Însă, va trebui să înţelegem că este nevoie de ceva
mai mult decât să ne împotrivim în sinea noastră. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să aibă un punct de vedere coerent,
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Adelina Silaghi

Alexandra Cerchez

GÂNDURI… LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR
Sfârşitul cheamă un nou început... şi
începutul este jumătatea întregului. Era
o zi friguroasă de septembrie, trăgeam
după mine un ghiozdan troller mare,
probabil suficient de mare încât să pot
încăpea şi eu în el. Fiecare copil din
curtea mare asfaltată, bătută de mingile
de fotbal şi baschet de anii trecuţi, şi-a
auzit numele şi erau grupaţi în clase.
Uniforma vişiniu-castană se asorta frumos cu cordeluţa ce îmi ţinea părul, care
însă totuşi îmi intra în ochi din cauza
vântului... Frunzele pluteau în aer şi
clopoţelul suna din nou anunţând un nou
an şcolar... Am cules din amintiri câteva
imagini din prima mea zi din şcoala
primară.
Timpul este o valoare de sentiment:
pentru unii trece prea repede, pentru alţii
prea încet. Şi cum lucrurile se repetă,
povestea începe din nou cu o zi de septembrie... De data asta, indicii temporali
sunt aceeaşi, dar nu şi cei climatici...
povestea gimnaziului începe cu o zi călduroasă de vară prelungită... în curtea
încă înverzită, cu aceleaşi bănci din
clasa a IV-a, care cunosc mai multe secrete decât se pot spune, şi mai multe
însemnări decât ar putea încăpea pe ea.
Cu soarele ce ne mângâia pe toţi pe faţă,
ne bucuram de încă un început: eram la
gimnaziu. Am trecut în categoria "celor
mari", de la "Prichindel" la "Madrigal"... treceam pe holul de la etajul doi
al şcolii noastre, cu drepturi depline,
fără a mai fi ajutaţi de vreun copil de
clasa a VIII-a mai milos, care realiza că
locul nostru nu era acolo, şi probabil ne-am
rătăcit... Ne bazam pe timp, nu ne gândeam încă la viitor, la liceu sau la teze...
Timpul e o noţiune ca pânza păianjenilor din care a fost ţesută mătasea cea

mai fină. Dacă ar exista vreo modalitate
de a merge în instanţă şi a da în judecată
trecerea timpului, probabil aş spune:
Mie mi s-a omorât timpul, Onorată Instanţă. Tânjim după amintiri, după începuturi vechi, după uşurinţa cu care
făceam cu mânuţele pictate de cerneală
bastonaşe, sute... după uşurinţa teoremelor de la mate inexistente în a I-a, sau
după uşurinţa analizărilor de la română,
când nu conta caz, funcţie sintactică..."
Substantiv? Bine. Ai 10"; şi am realizat
că lucrurile grele devin uşoare, doar după ce realizezi cât de grele sunt alte lucruri... la fel de uşoare mai târziu...
Şi uite-mă din nou la începutul unui
sfârşit, la ultimul obstacol din alergarea
de la gimnaziu, clasa a VIII-a. Se zice
că timpul trece. Timpul nu trece niciodată. Noi trecem prin timp; şi cum deznodământul este revenirea la situaţia
iniţială, se pare că începutul sfârşitului
începe din nou cu o zi de septembrie
friguroasă... Gândurile străbat mintea tuturor, iar unul din sutele de gânduri pe
care le am pentru începutul acestui sfârşit de gimnaziu este să nu număr fiecare
oră din zi, să fac în aşa fel încât fiecare
oră din zi să conteze.
Ceea ce am învăţat din anii trecuţi, a
fost că înţelepciunea nu o ai. Ea se cere
de la Dumnezeul cel Atotputernic, care
a creat cerurile şi pământul, care ne-a
creat într-un mod aşa de minunat, şi care
ne-a cuprins şi pe noi în dragostea Lui
nemărginită care nu are sfârşit. Este singurul lucru veşnic în care îţi poţi pune
încrederea. Eclesiastul 3:14 spune: "Am
ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci, şi la ceea ce face
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