pentru o vreme de un tată pământesc
căci "orice ni se dă bun şi orice dar
desăvârşit este de sus, pogorându-se de
la Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare."
(Iacov 1:17)

continuare din pagina 3

să știu ce înseamnă să fii fiica unui tată
de care să te simţi ocrotită şi protejată
de gândirea unei lumi degradate, în care
să poţi găsi sfaturi înţelepte şi în care
poţi să vezi conturându-se în fiecare zi
mai clar chipul lui Cristos! Îi mulţumesc
Tatălui ceresc pentru că mi-a făcut parte
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Amalia Lupu

EDITORIAL
tuţii unde noi suntem recunoscuţi ca atare.
Oswald Chambers

pastor Daniel Chereji
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~ Ca să-l călăuzești pe copil pe calea
pe care trebuie s-o urmeze, călătorește
tu mai întâi pe ea.
Josh Billings

DM

~ Un tată nu este o ancoră care ne ține
înapoi, ci e o lumină călăuzitoare a
cărui iubire ne arată calea.
George Webster Douglas
~ Cele mai mari privilegii pe care
Dumnezeu le-a conferit vieţii omeneşti,
calitatea de tată, mamă şi copil, pot de
fapt deveni cele mai mari blesteme dacă
Isus Hristos nu este capul acelei instiBiserica Creştină Baptistă
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~ Răzvrătirea împotriva tatălui şi a
mamei este un păcat pentru suflet şi o
nenorocire pentru familie.
Platon

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Marți
ora 17.00 Învățăm la chitară și vioară
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 13.00 Tineret. Program de cântări
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

Tata

”Cum se îndură un tată de
copiii lui, aşa Se îndură
Domnul de cei ce se tem
de El.”
Psalmi 103:13

~ Bunătatea unui tată este mai înaltă
decât un munte iar bunătatea unei mame mai adâncă decât marea.
Proverb japonez

~ Copilul nu datorează părintelui viața, ci creșterea.
Nicolae Iorga

DIN CUPRINS:

VINA PENTRU
EŞEC
„Nebunia omului îi suceşte calea, şi
apoi cârteşte împotriva Domnului cu
inima lui. –“
Proverbe 19:3
Lumea noastră este plină de oameni
care îL învinovăţesc pe Dumnezeu pentru eşecurile şi căderile lor.
Deşi trăieşte fără să ţină cont de voia

Domnului, omul s-a obişnuit ca în momentul în care falimentează să nu îşi asume vina eşecului, ci mai degrabă să
privească spre Dumnezeu cu ciudă, reproşându-i că a fost adus în situaţia respectivă.
Astfel că am văzut cu toţii oameni în
asemenea postură, ba poate că şi chiar
noi înşine am fost bântuiţi de nebunia
învinovăţirii lui Dumnezeu pentru falimentele personale.
Dacă vrem să înţelegem cu adevărat
situaţia care ne-a dus la faliment şi mai
ales dacă dorim să ieşim din starea aceea, primul lucru pe care trebuie să-l
facem este să încetăm să căutăm
Continuare pag. 2

vinovăţia eşecului personal şi suntem
pregătiţi să admitem fără rezerve că
doar neascultarea de poruncile Domnului ne-au dus la faliment, ne putem
îndrepta cu smerenie şi credinţă
spre Domnul, cerându-i ajutorul.
Umblarea în ascultare de Domnul şi
de Cuvântul Său ne va ţine departe de
văgăunile păcatului şi de capcanele
eşecului, dar în acelaşi timp ne va ajuta
să înţelegem inima Domnului, că El este plin de dragoste, de milă şi de îndurare, că gândurile pe care le are cu noi
nu au în vedere eşecul, ci dimpotrivă,
binecuvântarea şi viaţa veşnică în prezenţa Lui.
Ca să nu experimentăm niciodată eşecul şi să nu-L învinovăţim pe nedrept
pe Domnul pentru acest lucru, să trăim
în ascultare deplină de El, împlinind
Cuvântul cu scumpătate.
„Îmi ţin piciorul departe de orice
drum rău, ca să păzesc cuvântul Tău.“
(Psalmi 119:101)

Toate lucrurile pe care le ai? Nu sunt
ale tale. Şi ce altceva ştii tu despre toate
aceste lucruri? Nu este vorba de tine. În
Luca 12:15 Isus a spus: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani;
căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Viaţa nu se defineşte prin ceea
ce ai, chiar dacă ai mult.
Cerul nu te cunoaşte că eşti cel cu un
costum frumos sau femeia cu o casă
mare. Cerul îţi cunoaşte inima. Omul se
uită la aspectul exterior, dar Biblia spune că Domul se uită la inimă. Când
Dumnezeu se gândeşte la tine, se poate
ca El să-ţi vadă compasiunea, devota-

mentul, bunătatea sau isteţimea, dar El
nu se gândeşte la lucrurile tale.
Dacă te defineşti după lucrurile pe
care le ai, te vei simţi bine când vei avea
mult şi te vei simţi rău când nu vei avea.
Mulţumirea vine când noi putem spune
cu toată sinceritatea împreună cu Pavel:
“Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc
în belşug. În totul şi pretutindeni m-am
deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu
în belşug şi să fiu în lipsă.”(Filipeni
4;12)
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vinovaţi în jurul nostru sau deasupra
noastră şi să ne asumăm vinovăţia proprie.
Nu Dumnezeu este de vină că am ajuns la eşec. Nu Dumnezeu poartă vina
falimentelor mele, indiferent că acestea
sunt de natură materială, morală, spirituală sau relaţională.
Greşirea ţintei corecte este determinată de propria nesăbuinţă şi neascultare. Ajungem să gustăm amărăciunea eşecului pentru că n-am ascultat
cum trebuie de Dumnezeu, nicidecum
pentru că i-am fi urmat sfaturile.
„Acesta este rodul căilor şi faptelor
tale, este vina răutăţii tale, dacă este
aşa de amar şi te pătrunde până la inimă.”“ (Ieremia 4:18)
De fapt, aşa după cum nebunia neascultării şi răzvrătirii faţă de Domnul
duce la eşec, aceeaşi stare de nebunie îl
face pe om să cârtească împotriva Domnului pentru căderile sale.
Cu o asemenea atitudine, un astfel
de om nu va găsi niciodată drumul către
calea cea bună, ci va continua să umble
din eşec în eşec.
Odată ce suntem gata să ne asumăm

TATA
Tata… un singur cuvânt și totuși atât
de multe sentimente, o mulțime de amintiri și gânduri frumoase. Suntem atât
de binecuvânțati cu un părinte căruia
putem să-I spunem “tată”, persoana la
care mereu găsești un sfat bun, o
călăuzire, un adăpost pentru sufletul tău.
El niciodată nu te refuză, nu te lasă în
așteptare, e întotdeauna acolo pentru
tine, dispus să te asculte.
Dumnezeu în dragostea Lui cea mare
a rânduit să avem în jurul nostru oameni
adevărați, după placul Lui, oameni care
să ne îndrume, să fie alături de noi, oameni prin care Îl putem vedea pe El.
Tata e cel mai bun exemplu prin care
Dumnezeu ne arată dragostea și grija
Lui permanentă față de noi, un Tată iubitor, înțelegător și credincios promisiunilor Lui. Când rostești cuvântul “tata”
inima arde de iubire, știind că la el ai
siguranță și fericire.
Tata e prima persoană cu care împăr-

pastor Daniel Chereji

Max Lucado

Într-un secol în care omul alege să-şi
clădească familia pe un fundament al
compromisului şi conformat tot mai
mult după ideologia relativismului, temeliile consolidate ale familiei sunt
zdruncinate şi imaginea a ceea ce reprezintă armonia indisolubilă a legăturilor
ce nu pot fi frânte decât de veşnicie este
tot mai distorsionată. Inima mea e plină

tășești cele mai importante decizii din viața ta, e acolo să se bucure împreună cu
tine în momentele fericite și să te susțină în clipele mai puțin fericite. Trebuie
să mulțumim neîncetat pentru darul acesta din partea Domnului de a avea un
tată.
Dumnezeu să binecuvinteze toți tații
și părinții!
Alexandra Ștef
de mulţumire pentru că într-o vreme în
care familia şi valorile acesteia sunt
neglijate, Dumnezeu m-a binecuvântat
să cresc într-un cămin sănătos.
Îi mulţumesc pentru că ne-a binecuvântat în primul rând cu prezenţa Sa în
casa noastră, prin acela care a înţeles că
odată ce i s-a făcut parte de bucuria
mântuirii şi de adevărul Evangheliei are
datoria de a-l încredinţa curat mai departe. Îi mulţumesc pentru dragostea şi
harul Său revărsate din belşug peste noi,
prin expresia cea mai curată a dragostei
pe care tatăl meu şi-ar fi putut-o arăta
faţă de noi: aceea de a ne împărtăşi Cuvântul care ne-a făcut de cunoscut pe
Cel ce ne-a răscumpărat sufletele.
Nu știu ce înseamnă să fii părinte, încontinuare pagina 4
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