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mai vedem ceva: teoria relativităţii e considerată o culme a cunoaşterii omeneşti, pe când Biblia abia de aici începe.
Astfel că, o minte umană si limitată se
înfioară la nemărginirea si atotputernicia
lui Dumnezeu... dar binecuvântarea deabia acum începe... Avem în El, o cetate
și un turn tare în care ne putem încrede...Un Dumnezeu care a creat lumina
într-un mod atât de miraculos, a creat lumina și în inimile noastre...
Mai miraculos decât lumina ce o vedem, este lumina ce pătrunde și deschide ochii și mintea oamenilor. O lumină ce face din inimi de piatră, inimi
de carne.
„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a lumi-

nat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui
Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2
Corinteni 4:6)
Iar harul de care avem parte, este să ne
numim copii ai Lui, lumini care să lumineze în această beznă din jur.
Răsăritul e aproape, iar noi suntem
chemați să fim făclii până va răsări Soarele nostru..
”Căci Domnul Dumnezeu este un soare...”(Psalmul 84:11)
„Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit
luna şi stelele să lumineze noaptea, care
întărâtă marea şi face valurile ei să
urle, El, al cărui nume este Domnul
oştirilor.” (Ieremia 31:35)
Mețac Anda

O RAZĂ DE SPERANŢĂ
Atât de grea e viaţa uneori
Cât poate fi de greu o, Doamne mai scrum
Când te trezeşti târziu în noapte uneori,
Rămâne să mă uit ce am în faţă.
Cuprins de teamă şi fiori
Când greutaţile-s mai multe Că restul... parcă s-a pierdut
Să nu auzi a Duhului Sfânt decât ştii.
pe drum...
şoapte
Să nu te-nveselească nici un
câmp cu flori
O rază de speranţă mi-a rămas
Atât de grea e viaţa uneori
Trăind cu teama că pe piept ai Nu pot să nu mă uit spre ea!
Când te gândeşti cum ai fi vrut să să le ţii ...
Că până-n veşnicie-i doar un
fie,
pas
Că-n loc de soare, cerul tău e “O nu-s mai mari ispitele ca Şi nimeni nu mi-o poate-nplin de nori
harul”
tuneca!
Şi n-ai trăit demult o bucurie.
Sunau cuvintele unei cântări.
Dar cum să dreg în viaţa mea E raza Celui care m-a iubit
Şi cât de grea e viaţa câteodată, amarul,
Din veşnicii, când m-a cheCândcredinţataeaspruîncercată Când îl găsesc şi-afară şi-n mat pe nume.
Când toţi te părăsesc parcă deo- cămări?
E Domnul ce pe cruce s-a
dată
jertfit
Şi când cetatea de scăpare are Şi cum să stau indiferent o viaţă Şi s-a-nălţat la Cer salvând o
poarta încuiată.
Văzând că-n jurul meu e nu- lume
Sorin Zah
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„Fie Numele Domnului binecuvântat de
acum şi până în veac! De la răsăritul soarelui
până la apusul lui, fie Numele Domnului
lăudat. ” (Psalmi 113:2-3)
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Fiat lux! Să fie lumină!

„„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul
Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era
şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.””
(Apocalipsa 1:8)
câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin
înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului
oştirilor.“
(Iacov 5:1-4)

IMAGINI DIN
VIITOR
„Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele
voastre sunt roase de molii. Aurul şi
argintul vostru au ruginit; şi rugina lor
va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi
strâns comori în zilele din urmă! Iată
că plata lucrătorilor care v-au secerat

Cum ar fi să poţi vedea pentru câteva
clipe, viitorul?
Iacov foloseşte această imagine a viitorului adus în prezent, pentru a face cât
mai vie realitatea pe care urmează să o
experimenteze oamenii.
Desigur, exerciţiul la care sunt invitaţi
interlocutorii, nu este rostul imaginaţiei
sale, ci adevărul pur al Cuvântului lui
Dumnezeu.
Din Scriptură, orice om poate afla adevăruri esenţiale cu privire la propria persoană în ceea ce priveşte viitorul.
Pentru destinatarii săi, autorul creează
o imagine extrem de plastică a viitorului
în care bogăţiile acestora erau pierdute
ori lipsite de valoare, iar toate
înşelăciunile unei vieţi Continuare pag. 2

O SFÂNTĂ PACE
A fost o vreme când îmi vedeam liniștit de drumul meu și mă consideram
un creștin destul de religios, dar nu-l cunoșteam pe Dumnezeu ca Tată ceresc
măreț în îndurare, îndelung răbdător,
măreț în bunătate și compasiune față de
omenire și implicit și față de mine.
A venit însă timpul cuvenit când însăși
Domnul prin felul său delicat a lucrat în
toată ființa mea și mi-a arătat atât de clar
cât de nesigură este viața mea fizică pe
acest pământ și m-a convins de
inconștiența mea că am o natură
păcătoasă și că de fapt sunt un mare
păcătos și că mă găseam chiar atunci pe
marginea prăpastiei în pericol, gata, gata
să cad în locul cel groaznic de chin.
Și atunci prin harul si compasiunea Sa,

2

Cunoaşterea viitorului ar trebui în
mod obligatoriu să ne facă să strigăm
după îndurarea lui Dumnezeu şi revărsarea harului Său minunat peste
noi, apoi angajarea trăirii unei vieţi
de credinţă ancorate în Cuvântul Său.
Dacă astăzi ar exista o proiecţie cu imagini din propriul viitor, ce fel de imagini ar fi acestea? De fericire sau de
groază? Ai vedea imagini cu tine, bucurându-te în raiul lui Dumnezeu, sau te-ai
vedea chinuindu-te în iad?
În Scripturi, noi nu întâlnim o credinţă
fatalistă, dimpotrivă, pocăinţa ne poate
schimba destinul. Din perspectiva lui
Dumnezeu, viitorul tău este cunoscut în
întregime, iar cel mai bun lucru prin
care te poţi asigura că te aşteaptă un viitor glorios, este să te aşezi sub crucea
lui Cristos, trăind o viaţă de ascultare
deplină pentru tot restul vieţii tale.
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golite de principii şi caracter, erau întoarse împotriva lor, condamnându-i.
Desigur, proiecţia acestor imagini despre viitor, avea rolul să trezească în oamenii respectivi, duhul de pocăinţă şi
îndreptare.
Deşi nu ne oferă detalii, Scriptura ne
furnizează suficiente informaţii despre
viitorul nostru. Pentru cei care s-au împăcat cu Dumnezeu şi au ascultat chemarea la odihnă în Cristos, imaginile
viitorului sunt deosebit de promiţătoare.
În mod nesperat, viaţa unor astfel de
oameni va continua pentru totdeauna în
prezenţa binecuvântată a Domnului.
Din nefericire, imaginile din viitor ale
celor care umblă pe cărările păcatului,
sunt groaznice. Pedeapsa, chinul, regretul tardiv, compania Diavolului, neputinţa de a mai rezolva ceva, focul şi pucioasa sunt elemente ale decorului nedorit care le va acompania eternitatea.
Vestea bună este că în bunătatea şi
mila Sa, Dumnezeu ne dă ocazia să ne
determinăm viitorul veşnic.

pastor Daniel Chereji

Domnul mi-a vorbit mai mult decât
convingător prin Duhul Său, și m-a convins că trebuie să mă pregătesc de întâlnirea cu Dumnezeu, și aceasta a fost
atunci, trezirea mea spirituală.Slăvit să
fie Domnul !
Am înțeles după aceea și am fost încredințat prin Cuvânt că Isus Hristos
Domnul mă cheamă la El, la Persoana
Sa, să nu rămân într-o religie de formă,
să nu rămân în ceea ce am fost și m-a
convins că mă primește la El așa cum
sunt, cu starea mea totală de păcătos
pierdut și vinovat și m-a încredințat că
pe temeiul lucrării Sale de mântuire săvârșită și împlinită la cruce odată și pentru totdeauna prin jertfirea vieții Sale
continuare în pagina 3
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pentru păcatele omenirii și pe temeiul
învierii Sale, sunt salvat și eu și cred astfel că sunt regenerat la o făptură nouă,
că sunt născut din nou, născut din Dumnezeu prin Cuvântul Său.
Și am înțeles atunci și cred că însuși
Dumnezeu Tatăl în dragostea Sa m-a încredințat prin Cuvânt că mi-a dat dreptul
și cinstea să fiu și să mă numesc copil a
lui Dumnezeu, că prin darul Său, sunt
pecetluit cu Duhul Sfânt, fiind așezat în
unicul Trup al lui Hristos Domnul ca
mădular al Său, singura calitate de membru aprobată de Dumnezeu prin Cuvântul Său, fiind așezat și zidit ca o piatră
vie în Templul lui ”Dumnezeu binecuvântat în veci de veci !” Amin.
Sunt încredințat că toate aceste binecuvântari le-am dobândit fără vreun merit
FIAT LUX ! (SĂ FIE LUMINĂ !)
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape
era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu
Se mişca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era
bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina
de întuneric.” (Geneza 1:1-3)
Într-o lume cufundată în beznă și păcat, centrată pe omul exterior, oamenii
au baze false, dar copiii Lui, trăiesc cu
speranța ce o primesc din Cuvânt..
”Căci înţelepciunea lumii acesteia este
o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De
aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” (1 Corinteni 3:19)
Dumnezeu este infinit şi veşnic, El nu
poate fi înţeles de către omul limitat şi
temporar, decât în termenii cu care omul
este capabil să raţioneze şi să reacţioneze. Dumnezeu a creat lumina, iar aceasta
exista înainte de crearea unui astru ce-

al meu și acestea sunt numai și numai
lucrarea harului Domnului, sunt numai
datorită îndurării Sale, convins fiind că
acesta este darul credinței, prin Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru mine, încredințare că l-am primit pe Isus Hristos
Domnul ca Mântuitor personal și încredințat și convins să știu ca am primit în
dar viața veșnică în Isus Hristos și am
părtășia cu El aici pe pământ și în viața
eternă împreună cu toți răscumpărații
Săi. Preamărit să fie Domnul !
Înspre Tatăl nostru care este în ceruri
se înalță acum și pentru totdeauna mulțumirile mele, într-o sfântă bucurie și pace veșnică.
Binecuvântat să fie Domnul în veci de
veci. Amin !
Gheorghe Magdaș

resc care să stăpânească ziua sau noaptea.
Albert Einstein susţine în teoria relativităţii că viteza luminii în vid este o
constantă care nu depinde de sistemul de
referinţă. Din acest fapt înțelegem că
timpul, spaţiul, masa şi alte mărimi fizice sunt relative. El a ajuns la acest rezultat prin calcul, dar nu a reuşit să explice
din ce cauza viteza luminii în vid este
constantă. Explicaţia o găsim în altă parte.
Pe prima pagină a Bibliei ni se spune
că atunci când a făcut lumea, Dumnezeu
a făcut lumina şi abia după aceea a creat
şi celelalte obiecte ca sisteme de referință. Astfel, este perfect normal că viteza luminii în vid să nu depindă de obiectele care nu existau atunci când a fost
creată lumina.Vedem astfel că teoria
relativităţii oferă o nouă confirmare a relatării biblice privind facerea lumii, dar
continuare în pagina 4
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