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că noi trebuie să fim exemplul lor.
Cuvântul Domnului este ca o sămânță.
Se cere timp să crească, ca și un copil.
Când Cuvântul prinde rădăcină în viața
unei ființe, atunci viața este una nouă
spre a-L glorifica pe Cel care o dă.
Acest lucru îl dorim și pentru Luca
astăzi și în fiecare zi, pentru copiii noștri
astăzi și în fiecare zi, binecuvantare!!!

„Și poruncile acestea pe care ți le dau,
astăzi, să le ai in inima ta. Să le întipărești în mintea copiiilor tăi, și să le
vorbești de ele când vei fi acasă, când
vei pleca în călătorie, când te vei culca
și când te vei scula.” (Deuteronomul
6:6,7) Domnul să ne ajute!
Cu dragoste în Domnul,
Zâna Mețac

LĂSAȚI COPIII LA ISUS!

DIN CUPRINS:

Pastor Daniel Chereji
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Veniți copii la binecuvântare
În vremuri tulburi, cu nevoi,
Că s-ar putea să nu mai fie soare.
Ci numai ploi, șuvoaie și noroi.

Parcă oamenii de astăzi
Nu vor să prindă rădăcini.
Copilașii mici în țară
Sunt mereu tot mai puțini.

Lăsați copiii la Isus și nu-i opriți!
Chiar El a spus-o cu temei.
Împărăția cea de sus,
E dată unora ca ei!

Unu-i puțin, doi sunt prea mulți
Nici nu știi cum e mai bine.
Dacă stai și îi asculți,
Tot mai mulți asta-ți vor spune.

Blânzi, smeriți, neprihăniți
Pecetea Duhului purtați!
Nu fiți ca cei nechibzuiți
Ce nu vor să devină frați!

Odrasle fine, binecuvântate,
Ce-mpodobiți a noastră viață,
Biserica Creştină Baptistă

“BIRUINŢA”

Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Roxana Tentiș
DM

Anunţuri

Sorin Zah

Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Încrede-te în Domnul din toată inima
ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi
va netezi cărările.”
(Proverbe 3:5-6)

Lăsați copiii la Isus

”... Adevărat vă spun că
oricine nu va primi Împărăţia
lui Dumnezeu ca un copilaş,
cu niciun chip nu va intra
în ea.”
(Luca 18:17)

Dar te încearcă-o umbră de tristețe...
Nu te gândi. E-acum târziu!
Ajungi să-ți pară rău la bătrânețe,
Că nu ai mai avut măcar un fiu.

Copii făcuți în tinerețe,
Săgeți de luptă-n anii grei.
Fericit e-acel ce-și umple
Tolba de săgeți cu ei.
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EDITORIAL

Când un întreg în două se desparte,
Voi rămâneți cealaltă jumătate!

Ferice casa unde Domnul
E prietenul binevenit
Și-mpodobită-i casa-n care
Un copilaș a dăruit.

Tehnoredactare: Roxana Tentiș

An XVI, Nr. 768 din 16 august 2015

RESPONSABILITĂȚI
DE PĂRINTE
„Și voi părinților, nu întărâtați la
mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în
mustrarea și învățătura Domnului.”
(Efeseni 6:4)
Minunatul privilegiu de a fi părinte aduce în același timp și o imensă responsabilitate. Dumnezeu le poruncește părinților credincioși ca aceștia să își
crească proprii copii în mustarea și învățătura Domnului. Acest lucru presupune transmiterea în mod constant a

cuvintelor Scripturii, astfel încât fiecare
copil să aibă cunoștințe temeinice în
ceea ce privește învățătura Domnului.
Însă, niciun părinte nu trebuie să
creadă că dacă a transmis cunoștințele
teoretice ale Cuvântului, înseamnă că șia făcut datoria. Îndemnul Scripturii nu
are în vedere doar cunoașterea teoretică
a învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu,
ci vizează mai ales capacitatea de a aplica învățătura Domnului în toate circumstanțele vieții.
Ba chiar mai mult, interacțiunea cu
Scriptura nu trebuie să aibă în prim plan
regulile, ci pe însuși Domnul.
Părinții au nevoie de multă înțelepciune și lumină de sus pentru a ști să nu
despartă principiile de credință și purtare, de persoana Domnului.
Orice copil trebuie să știe că la baza
credinței creștine stă relația cu o Persoană divină și aceasta este Isus
Cristos, Fiul lui DumContinuare pag. 2

se va conduce vor fi diluate și dacă
nu va exista cunoaștere adâncă a Cuvântului urmată de o trăire pe
măsură, vina le aparține părinților
care nu au dat ascultare poruncii
Domnului.
Chemarea pentru toți credincioșii
cărora Dumnezeu le-a făcut parte de
binecuvântarea de a fi părinți, este să își
asume cu deplină responsabilitate ceea
ce le-a fost încredințat de Domnul cu
privire la creșterea copiilor în învățătura Domnului.
Numai în acest fel se poate asigura
perpetuarea în familie, societate și biserică a valorilor absolute cuprinse în
Cuvântului Domnului.

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se
va abate de la ea.” Proverbe 22:6
Biblia este cartea de căpătâi a creştinilor, ea cuprinde mesajul lui Dumnezeu
pentru oameni, având sfaturi şi în ceea
ce priveşte creşterea copiilor. Cred cu tărie în educarea religioasă încă din copilărie. Copiii sunt asemenea unui burete,
ei asimilează foarte uşor o sumedenie de
informaţii fără să îşi pună întrebări dacă
sunt adevărate sau false. Cu cât vom semăna mai devreme în inima copiilor Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât le va fi mai
uşor la maturitate să înţeleagă pe deplin
planul Lui pentru toţi aceia ce îl caută
dintr-o inimă curată.
Avem în Biblie exemple de oameni
de succes, care au fost crescuţi de părinţii lor în frică şi temere de Dumnezeu,
e adevărat că aceşti oameni au avut şi
eşecuri, dar succesul lor s-a datorat faptului că au ştiut să se raporteze corect la

păcat şi apoi să îşi ceară iertare cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu.
Domnul să ne ajute ca în Biserica
Biruinţa să spunem tuturor copiilor adevărurile biblice cu tărie şi credinţă,
fiind încredinţaţi pe deplin că El îşi va
face lucrarea minunată în viaţa acestor
copii la vremea potrivită.
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nezeu.
Niciun părinte creștin nu își poate permite să ignore această poruncă. Sunt
foarte mulți părinți care își închipuie că
principalele lor responsabilități față de
copii sunt să le ofere condiții comode de
trai, confort, bani și o viață materială
îndestulătoare. Dar din perspectiva
Domnului, aflăm că principala responsabilitate este să ne creștem copiii în
învățătura Domnului.
Dacă societatea de mâine va ajunge
o societate decadentă, acest lucru se va
întâmpla și din cauza faptului că părinții
credincioși nu și-au îndeplinit misiunea
încredințată de Dumnezeu cu privire la
copiii lor.
Dacă Biserica își va pierde direcția
și vigoarea, dacă principiile după care

Pastor Daniel Chereji

„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
vei pleca în călătorie, când te vei culca
şi când te vei scula.” (Deuteronomul
6:6-7)
Aurelia Modoc

„ [...] „Nu te teme de nimic, căci Eu
te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al
Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi
cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă
vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt
Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! [...] De aceea,
pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru
că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni
pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.”
(Isaia 43:1-4)
Aceste versete mi-au fost în gând de
fiecare dată când teama și îngrijorarea
se cuibăreau în sufletul meu… Domnul
a fost cu mine de fiecare dată, la fiecare
pas, ne-a ocrotit, ne-a purtat în brațul
Lui. Îi mulțumesc Domnului pentru soțul meu, pentru că mi-a dăruit un soț
credincios.
Nu pot exprima în cuvinte ce înseamnă Luca si Clau pentru mine… sunt
pur și simplu un dar de la Domnul… o
binecuvântare pentru care îi mulțumesc
Domnului. Tot ce îmi doresc e binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor și înțelepciune ca să îi creștem pentru El. De

restul El va purta de grijă… Câteva versuri cântate de Otto Pascal exprimă
foarte bine ceea ce sunt copiii mei pentru mine dar și ce îmi doresc pentru ei.

Am gândul acum la dragostea de
mamă, deoarece așa ne trece Domnul pe
noi femeile să avem parte de acest sentiment, de bucurie perfectă la tristețe
care câteodată pare fară sfârșit.
Îmi pare, privind aproape la o mama
care se zbate pentru sănătatea copilului
ei, că este cea mai pură forma de iubire,
exceptând dragostea lui Dumnezeu pentru noi.
Din dragoste imensă pentru părticica
ruptă din ea, pe care o leagănă în brațe,
acea mică dorință ca tot ce a avut mai
bun, mai frumos în a sa viață, copilul va
crește și ii va zâmbi cu drag înapoi.

Oricum mama nu așteaptă altceva în
schimb.
„Iată fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui, este o răsplată,
de la El.” Psalm 127:3 Dumnezeu spune, că copiii sunt o binecuvântare, și
scopul părinților creștini este sa îi crească în așa fel încât cu viața lor să-L glorifice pe Dumnezeu.
Noi așteptăm de la copiii noștri să facă
ce le cerem; de bunăvoie și cu bucurie,
să fie politicoși, să nu plângă, să fie iubitori, etc, dar să ne amintim mai intâi

„În viață-am primit multe daruri
Și-n armonii am fost purtat neîncetat
Dar darul acesta e-un zâmbet de înger
Ce-n casa mea Domnul a lăsat.
Tot ce-mi doresc Părinte
Cu ochii Tăi să îl veghezi
Și în brațul Tău de Tată
Să-l binecuvântezi.
Ajută-ne să-l creștem
În dragoste cu privirea mereu înspre
cer… la Tine.
Dă-i înțelepciune, credință și dragoste
Și-un suflet cât mai curat
Si darul acesta e-un zâmbet de înger
Celui ce va fi întristat.
Și darul acesta e-un zâmbet de înger
Ce-n casa mea Domnul a lăsat….“
Otto Pascal-Cules de
Cristina Goron
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