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că își împarte bunătățile harului după
placul voiei Sale? El mustră pe cine iubește, pe adevărații lui copii. Tatăl ce folosește nuiaua spune că-i pasă de copiii
Lui și că aceștia sunt adevărați. Când
totul merge bine, e ușor să iubești. Dar
să văd cât iubești dacă rămâne doar o
promisiune: Eu voi fi cu tine! Ai curajul
să iubești cu adevărat? Atunci când rămâi în ceața groasă, ai curajul să mai
faci cei trei pași ca să apuci mâna Tatălui? Muntele e plin de cai și cară de

foc, Dumnezeu e acolo, gata să sară în
ajutor, de asta să nu te îndoiești! Și fiecare vede după cât îi luminează candela!
Dumnezeul cel mare să-i binecuvânteze și să-i întărească pe cei care văd
mai departe în așa fel încât să-i poată
călăuzi pe cei care au mai puțin ulei și
flacăra e gata să se stingă. Totuși, fiecare
va sta în picioare, pentru că Domnul are
putere să-l întărească pentru ca să stea
în picioare în fața primejdiei!
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Atitudine

Vlad Nechita

ATITUDINE
Cine a crezut vreodată
Ca Fiul lui Dumnezeu
Să coboare pentru tine,
El fiind chiar Dumnezeu.

Ai privit cu nepăsare
Când în chinuri implora
El cerea a ta iertare
Și osânda ți-o purta.

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât
orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.”
(Proverbe 4:23)

A venit să te îmbrace
Cu podoabe-mpărătești
Din neant să te dezgroape,
Oare, tu, Îi mulțumești?

Nu uita și azi te cheamă
A plătit al tău păcat
Recunoaște-L și te-nchină
De păcate ești iertat.

vei pleca în călătorie, când te vei culca
şi când te vei scula.“ (Deuteronomul
6:6,7)
Obişnuiţi peste măsură de mult cu binecuvântările Domnului, există pericolul ca până şi trecerea mării cu talpa piciorului să fie uitată. Însă experienţele
care marchează viaţa noastră de credinţă
nu numai că nu au voie să fie uitate, ci
acestea trebuie împărtăşite copiilor şi
copiilor copiilor noştri spre cunoaştere
şi luare aminte.
Vai de generaţia care creşte fără să se
delecteze cu dulceaţa poveştilor adevărate trăite aievea de proprii părinţi de-a
lungul umblării lor cu Domnul. Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de principiile Cuvântului se clădeşte încă din
perioada copilăriei, când personalitatea
copilului este în formare şi caracterul
său nu ajunge viciat şi cuprins de tentaculele ucigaşe ale păcatului.
Amintirea lucrărilor lui Dumnezeu
din viaţa noastră ne vor

S-a-nsoțit cu oameni simpli
Cu mișei, cu trădători,
Să-ți arate-o altă viață,
Ești tu, recunoscător?

Margareta Troancheș

~ Să nu te bizui numai pe faptul că ai candelă; păstreaz-o
aprinsă! Să strălucească lumina ta înaintea oamenilor,
ca să nu fie hulit Hristos din pricina ta.
Sf. Chiril al Ierusalimului
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Crăciunul Copiilor. Cadouri!
„Binecuvântat să fie Domnul în veci!
Amin! Amin!”
(Psalmi 89:52)

PERPETUAREA
VALORILOR
„Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului
tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu
cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au
văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le
cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor
tăi.“ (Deuteronomul 4:9)
„Şi poruncile acestea, pe care ţi le
dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le
întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să
vorbeşti de ele când vei fi acasă, când

Continuare pag. 2

2

rea cu Dumnezeu este o experienţă
vie, pasională, transformatoare, debordantă, incitantă, contagioasă, vizibilă
în fiecare aspect al vieţii credinciosului.
Având în vedere aceste realităţi, primii care vor observa felul în care trăim
sunt copiii noştri. Dar transmiterea valorilor şi a principiilor credinţei nu se
rezumă la aspectul pasiv. Părintele credincios are datoria să se implice activ în
formarea caracterului şi imaginii despre
Dumnezeu a copilului său. Prin urmare,
orice activitate cotidiană, orice prilej şi
orice fel de circumstanţe trebuie folosite
cu eficienţă maximă până la impregnarea totală a minţii cu principiile Domnului, astfel încât să nu mai existe nici un
loc pentru valorile lumii.
Ajungând să cunoască ei înşişi măreţia
lui Dumnezeu şi să probeze în propria
viaţă valorile care le-au fost transmise,
copiii noştri vor alege la rândul lor să îşi
lege numele de Domnul, îndrăgostinduse iremediabil de El.
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ţine plini de credinţă şi entuziasm, dar
în acelaşi timp ne vor ajuta să rămânem
smeriţi şi în stare de dependenţă faţă de
El, ştiind foarte bine că despărţiţi de
Domnul nu putem face nimic.
Dacă ceea ce suntem în stare să arătăm
urmaşilor noştri nu este decât o credinţă
găunoasă, lipsită de conţinut şi trăire autentică, cum ne putem imagina că aceştia vor dori să urmeze aşa ceva?
În timp ce credinţa adevărată este un
dar care se capătă, în schimb, modelele
şi principiile de viaţă se transmit de la o
generaţie la alta.
Cei care vin după noi au nevoie să vadă tipare autentice de trăire, să ştie că
ceea ce au auzit despre credinţa înaintaşilor chiar funcţionează şi poate fi pus
la probă de ei înşişi.
Rolul perpetuării valorilor pe care le-am
dobândit şi în care credem nu poate fi
pus în responsabilitatea unor terţe instituţii sau persoane, ci trebuie asumat de
fiecare părinte ca cea mai sfântă datorie
a vieţii sale.
Dumnezeu aşteaptă ca trăirea noastră
cu El să nu fie o activitate privată care
să se rezume la nivel de individ. UmblaCând ești pe genunchi și răspunsurile
îți par așa departe...
Când vezi ce mare este furtuna și crezi
că Te-am lăsat singur...
Când cazi de oboseală luptându-te cu
greutățile vieții...
Când crezi că toată lumea te-a părăsit,
chiar și Eu...
Când te întrebi dacă Te mai iubesc sau
nu...
Dacă privești la cruce vei realiza că Te
iubesc, Te-am iubit și o voi face mereu;
Nu ești singur niciodată. Eu stau pe
tron și veghez mereu asupra ta,
Și să știi că orice s-ar întâmpla, viața
ta este în Mâna mea.

pastor Daniel Chereji
Vino la Mine să găsești liniștea,
Vino la Mine să găsești fericirea,
Vino la Mine și nu îți va mai lipsi nimic!
Cules de Adelina Silaghi

DE 15 ANI PE CALE
De 15 ani pe cale,
Am fost pe munte dar și jos
Dar Tu mereu ai fost cu mine
Tu totdeauna credincios.

Ai fost cu mine în zile bune
Ai fost cu mine și la greu
Și mi-ai răspuns la rugăciune
Tu Ți-ai ținut Cuvântul Tău.

Eu am călcat și pe alături
Eu am greșit de multe ori
M-ai ridicat întodeauna,
Întodeauna răbdător.

O Domnul meu, eu știu prea bine
Cât de datornic îți sunt eu
Nu pot cuprinde în cuvinte
Dar tu ești credincios mereu.
Amin

Iar când am fost în deznădejde
Când am strigat că nu mai pot
Tu mi-ai răspuns duios și dulce
Eu Te-am purtat și Te mai port.
MAI MULȚI SUNT CEI CU NOI
„A trimis acolo cai, care şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea şi au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui
Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă
şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura
cetatea, cu cai şi care. Şi slujitorul a zis
omului lui Dumnezeu: „Ah! domnul
meu, cum vom face?” El a răspuns:
„Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu
noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi
a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de
cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei.” (2 Împăraţi 6:14-17)
Nu ai de ce să-ți faci griji atunci când
Dumnezeu trimite o armată de îngeri să
te păzească! Poate că unii se fălesc cu
lucruri care se văd, dar biruința stă în lucrurile care nu se văd! Sunt lucruri pe
care doar cei cu ochii deschiși pot să le
vadă și să le înțeleagă. Poți să ai doi ochi
și să vezi foarte puțin, iar din ce vezi, să
înțelegi și mai puțin. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă care luminează în
întuneric. Soarele Însuși luminează cu
mult mai tare! Candela nu iți arată de-

Rodica Pașca

parte drumul înaintea ta, cu ajutorul ei
vezi doar cât să nu te împiedici.
Totul se descoperă puțin cate puțin, iar
la capătul drumului planul lui Dumnezeu se arată glorios! Doar Dumnezeu
cunoaște totul dinainte. Noi oamenii
umblăm cu pași mici. Dacă am merge
prin vedere, n-ar mai fi credință. Știi de
unde pornești, știi unde vrei s-ajungi,
dar bunul Dumnezeu alege calea într-acolo. Unele drumuri sunt mai netede, altele mai pietroase, iar altele pline de
mărăcini.
Oamenii, prin firea lor, aleargă spre lucruri ce le văd bune și strălucitoare, dar
dacă în fața lor e un nor gros de ceață
se vor gândi de doua ori înainte să se încumete. Cei care văd doar oastea care
înconjoară cetatea, trebuie să deschidă
mai bine ochii... Dumnezeu vrea sa fie
crezut pe cuvânt! El dă întotdeauna ce-i
mai bun și mai potrivit fiecăruia, chiar
dacă alții nu văd în asta decât nenorocire. Și apoi nu-I aparținem Lui cu totul,
ca să reverse dupa bunătatea-I ce găsește
cu cale în viața noastră? Este El nedrept
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