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terne - aşa doarme şi se odihneşte; ce ai
pus toamna pe pod, aceea vei pune iarna
în oală". A doua: aveam temă pentru vacanţă, să culegem folclor; mergeam în sat,
să vedem cum joacă tinerii, când era organizat "joc" adică dans, la şură, cu ceteră şi
gordonă (vioară şi contrabas). La joc, feciorii strigau "strigături" de cele mai multe ori satirice, îşi dădeau replică unii altora, îmi plăcea să observ, să notez, eram
elevă silitoare: "Haida, numa, după mine
(mărită-te cu mine), să te-nvăţ a trăi
bine!", "La moară nu te-oi mâna. De nu-i
merge, nu-i mânca!". Frânturi de înţelepciune populară, de îndemn la o viaţă organizată, la hărnicie, prevedere, responsabilitate şi asumare a consecinţelor propriilor
acţiuni, ori dimpotrivă, inacţiuni; îndemn
la o viaţă cu sens, în concordanţă cu morala creştină. Atunci, oamenii de la sat nici
nu încuiau uşa, despre poartă nici nu era
vorba! puneau pur şi simplu mătura, sau o
altă botă, în diagonală pe uşă sprijinită pe
clanţă şi ăsta era semn clar pentru oricine
că nu e nimeni acasă. Astăzi o astfel de
informaţie ar fi o imprudenţă, ar echivala
cu o invitaţie făcută hoţului, că poate lucra
fără teamă! Lumea se precipită spre un
sfârşit, anunţat, de unii aşteptat cu nădejde
vie, cu drag, cu veghere şi dor arzând în
rugaciune pentru sfinţi, pentru cei
nemântuiţi din jurul lor,...
Ce înseamnă "tertium non datur"? Este
expresia în limba latină a principiului terţului exclus; lege, în logica clasică, bivalentă, care spune că o propoziţie poate lua
numai două valori: adevarată(1) sau falsă(0) adică a treia posibilitate nu există !
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Şi ce altceva spune Domnul Isus şi toată
Biblia? Nu este oare orice poruncă însoţită
de promisiune sau de pedeapsă un balans
între aceste perechi: "dacă"(1) - "atunci"(1),
dacă (0) - atunci(0)! Şi în mod explicit ni
se spune să nu ne înşelăm singuri, căci"
Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce
seamănă omul aceea va şi secera. Cine
seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea,
dar cine seamănă în Duhul, va secera
din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în
facerea binelui; căci la vremea potrivită,
vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală."(Gal.6:7-9). Pe de altă parte, ştim
că trăim prezentul dinaintea venirii Domnului Isus pentru că ştiinţa şi cunoştinţele
de orice fel sunt într-o creştere exponenţială, aproape explozivă, şi cred că Dumnezeu S-a revelat pe Sine în orice "descoperire ştiinţifică" de-a lungul istoriei. IT,
tehnologia informaţiei, are la bază tot logica bivalentă, cu terţium non datur, care
permite graniţă clară între adevăr şi fals,
alb şi negru, în care programele pentru
calculatoare sunt în esenţă o cascadă de
bucle "IF-THEN", "DACĂ - ATUNCI"
dar, atenţie: există deja filosofi, logicieni,
care susţin o logică tri... polivalentă ...
"Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul
nostru Isus Cristos! De aceea, iubiţii mei
fraţi, fiţi tari, sporiţi totdeauna în lucrul
Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră
în Domnul nu este zadarnică." (1Cor.
15.57,58)
Irina Gherghel

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tineret
Sâmbătă ora 12.00-14.00 Proiectul Nistru
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Sărbătoarea mulțumirii
Duminică ora 17.00 Agapă
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Tertium non datur

„Voi sunteţi păziţi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinţă, pentru
mântuirea gata să fie descoperită
în vremurile de apoi!”
(1 Petru 1:5)

LA REVEDERE,
MAMĂ!
„Căci când eram încă… fiu gingaş şi
singur la mama mea,… mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!” (Proverbe
4:3,4)
Zece octombrie este ziua în care mama
mea a părăsit această lume pentru a se
muta în prezenţa Domnului.
Sunt încercat de sentimente contra-

dictorii pe care nu le-am mai trăit niciodată. Încerc să îmi adun gândurile ca
să pot încropi câteva rânduri de text, dar
ele nu mă ascultă, ci se risipesc în toate
părţile, în ciuda eforturilor mele disperate.
Deşi nu m-am gândit în mod special
la cum vor fi momentele despărţirii, nu
mi-am închipuit că le voi simţi şi trăi cu
atâta intensitate. Fizic nu mă doare nimic, însă mă doare îngrozitor pe dinăuntru, parcă cineva a deschis uşa sufletului, iar vântul răzleţ a început să o scuture din toate încheieturile, răscolindu-mi
întreaga fiinţă. Mama abia a plecat şi
deja îmi lipseşte.
Încerc să fiu puternic, să par curajos
şi să dau impresia că nu sunt atât de
afectat, dar nu îmi reuşeşte. Dacă nu
contează, atunci de ce mă simt atât
de pustiit şi gol în suflet? Continuare pag. 2

Ea mi-a arătat cum se poate trăi
prin credinţă şi cum poate fi pus
Dumne-zeu la încercare atunci când
văduva şi orfanul nu au pe nimeni în
afară de El.
Tot de la mama am învăţat să fiu cinstit, să nu îmi însuşesc bunul altu-ia, să
mă feresc de mândrie, să iubesc dreptatea, să fiu de partea celor slabi, să iert
şi să fiu gata să îmi cer iertare.
Mama a fost prima persoană care mi-a
vorbit despre cer şi apoi a sădit în sufletul meu dorinţa după întâlnirea cu Domnul. Ea a ştiut să mă înveţe că nu toate
se sfârşesc acum şi aici, ci că există o lu
me, un tărâm binecuvântat pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru copiii Săi răscumpăraţi prin sângele Domnului Isus
Cristos şi că dincolo de fericirea efemeră de aici, ne aşteaptă slava viitoare.
Ceea ce mi se pare ciudat este că atâta
vreme cât a trăit, nu cred că m-am oprit
vreodată din alergare să mă întreb ce am
învăţat de la mama, ci fac acest lucru
abia când ea nu mai este aici.
Îmi rămâne să trăiesc aşa cum am învăţat de la primul meu dascăl tot ceea
ce este în acord cu Adevărul absolut şi
să aştept cu inima şi sufletul înălţate
către cer, ziua când Domnul slavei, însoţit de credincioşii care au plecat înainte de noi, se va întoarce pentru a ne
lua cu Sine, purtaţi pe cărările necuprinse ale veşniciei, spre a ne odihni la tronul slavei Sale.
La revedere, mamă!

Continuare din pag.1

Nu este nicio clipă vorba despre prezenţa lui Dumnezeu, care este întotdeauna acolo, ci vorbesc despre golul care
rămâne când îţi pleacă pentru totdeauna,
mama.
Oare de ce îmi lipseşti mamă atât de
mult? Încerc să rostogolesc gândurile
unul după altul şi pricep că deşi mama
a fost o femeie simplă, fără carte, prin
câte şcoli am umblat nu am găsit pe nimeni care să mă fi învăţat atât de multe
lucruri aşa cum m-a învăţat mama.
Mama a fost primul dascăl care mi-a
desluşit tainele simple şi elementare ale
vieţii, oferindu-mi răspunsuri atunci
când mă defineau întrebările.
De la mama am aflat pentru prima oară despre Isus Cristos, despre credinţă,
Evanghelie, har, pocăinţă şi mântuire.
Ea mi-a făcut cunoştinţă cu eroii neîntrecuţi ai Scripturii pe care am învăţat
să-i îndrăgesc înaintea eroilor din benzile desenate.
Mama m-a învăţat să fiu om, să respect, să iubesc, să fiu altruist, să râd şi
să plâng, să sufăr şi să rabd în tăcere,
aşteptând ajutorul Domnului. De la ea
am deprins rugăciunea, dar nu orice fel
de rugăciune, ci rugăciunea ascunsă din
odăiţă, rugăciunea în genunchi, rugăciunea plină de pasiune, credinţă şi lacrimi,
care strigă şi se agaţă cu disperare de
Domnul.
Mama m-a învăţat să iubesc Biserica,
să fiu nelipsit de la părtăşia fraţilor de
credinţă, dar nu ca un simplu spectator,
ci gata să îmi folosesc darul spiritual
spre zidirea altora şi pentru slava lui
Dumnezeu.

Daniel Chereji

Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru
Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim,
noi suntem ai Domnului.
(Romani 14:8)
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Cu cât mă uit mai mult la lumea în
care trăim, cu atât mai mult mă face să
nu doresc nimic din ea.
Adevărat este că trăiesc dar asta este
prin mila şi îndurarea lui Dumnezeu,
pentru că El îngăduie acest lucru. De
multe ori mă gândesc la copiii mei, la ce
vor fi când vor fi mari, la ce vor face, ce
vor a-lege, uitând că toate acestea sunt
în mâna lui Dumnezeu, iar El le va purta
de grijă.
Acum însă mă gândesc doar la un singur lucru: la mântuirea celor dragi ai
mei. Mă rog dimineaţa, şi ori de câte ori
am ocazia, ca Dumnezeu să îmi dea înţelepciune să le vorbesc copiiilor mei
despre El, despre dragostea lui Dumnezeu, despre cât de minunată e viaţa cu
Dumnezeu.
De foarte multe ori mulţi dintre noi
adulţii, credem că sunt pre amici să le
spunem prea multe, dar copiii mei mi-au
arătat de nenumărate ori că nu este aşa
şi că înţeleg mai multe decât cred eu.

Nimic în lumea aceasta nu e mai de
preţ decât să îi ştii pe cei dragi mântuiţi.
Iar dacă înainte mă gândeam des la viitorul lor, acum acest lucru s-a schimbat.
Dumnezeu m-a ajutat să înţeleg cum să
fiu un exemplu ca ei să crească cunoscându-l pe Dumnezeu. Mai mult de atât,
am deplină încredere în Dumnezeu că le
va purta de grijă în toate cele necesare,
aşa cum a făcut-o şi până acum.
Doresc să îl preţuiesc pe Dumnezeu
mai mult ca viaţa mea, mai mult ca priorităţile mele, mai mult ca orice plan al
meu şi sunt pe deplin încrezătoare că
dacă îl las pe Dumnezeu la cârma vieţii
mele, El va face ordine în viaţa mea şi
mă va ajuta ca priorităţile Lui să fie şi priorităţile mele, iar timpul meu să fie mereu
pentru El.
Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeule
pentru că îmi porţi de grijă şi nu mă laşi!
În toate Fii lăudat! AMIN !
Raluca Prună

TERTIUM NON DATUR
Acest mesaj este un cuvânt de încurajare pentru ca, oricui îl citeşte, să-i folosească; să se lase cercetat de Duhul
Sfănt, Mângâietorul şi ajutorul pe care
Domnul nostru Isus Cristos L-a cerut de
la Tatăl ceresc pentru noi, şi ni L-a trimis ca să "ne înveţe toate lucrurile", şi
să ne "aducă aminte tot" ce este scris în
Cuvântul Său. Îndrăznesc să spun că l-am
primit, pentru că nu a fost iniţiativa mea
să-l ofer. Pentru că nu pot respinge o solicitare de acest fel, am acceptat, apoi
am cerut cuvânt de la Domnul şi pentru
că timp de trei zile l-am aşteptat cu încredere, iată: Luca 11:23 "Cine nu este
cu Mine este împotriva Mea; şi cine nu
adună cu Mine, risipeşte." precum şi
întreg capitolul Luca 12 cu subtitlurile:

"Despre făţărnicie, frica de oameni,
hula împotriva Duhului Sfânt, Îngrijorările, Îndemn la veghere, Ispravnicul
credincios, Foc pe pământ, Semnele vremurilor".
În acest context, ca o modalitate de
prezentare necontondentă a mesajului
îmi stăruie în minte secvenţe vii din casa
bunicilor, unde am gustat bunătatea lui
Dumnezeu şi a fost pusă sămânţa Cuvântului în mintea copilului care eram.
Prima, cu mama-bună, care nu vorbea
mult, cu intenţie de a ne învăţa, dar multe lucruri în prezența ei le-am conştientizat pentru că erau făcute din iubire
sinceră cu bunătate, blândeţe, răbdare
(...!): "dragu mamii, tot omu, cum îşi aşcontinuare în pagina 4
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