O MULȚUMIRE ȘI O RUGĂ...

„A zis Zina nu contează câte minute…
vreau să mergi la spital”
“… Abia aștept naște.”
“… Roagă Zina…” (roagă-te pentru
Zina)
“Camiii o scos copil”

“Eu abia aștept fiu meu Samuel” (eu
abia aștept să-l văd pe…)
“Da am dat poze facebook”
“Mă bucur tare fiu meu”
Acestea sunt câteva din mesajele trimise
de Ghiță (care este surdo-mut din naștere) la începutul „aventurii” lor minunate care poartă numele Samuel…
Că surzii aud, am înțeles când ne-au
mărturisit ei că au auzit glasul Domnului… Acum, aceste mesaje, sunt demonstrația clară că muții vorbesc… și cuvintele lor, parcă au o rezonanță și o
încărcătură cu un înțeles aparte…
Nu voi comenta în nici un fel ceea ce
ei, Zina și Ghiță, spun atât de clar… voi
spune și eu… și precis, împreună cu mine veți spune și dumneavoastră: AMIN.
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Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09:30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

„Frica de Domnul lungeşte zilele, dar
anii celui rău sunt scurtaţi.”
(Proverbe 10:27)
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„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi
cu toată puterea ta.”
(Deuteronomul 6:5)

CONFRUNTAREA
CU „BABILONUL”
Dezlegare din numărul trecut
Anunţuri

DIN CUPRINS:

„Daniel s-a hotărât să nu se spurce
cu bucatele alese ale împăratului şi cu
vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat
pe căpetenia famenilor dregători să
nu-l silească să se spurce.” (Daniel
1:8)
Confruntarea cu valorile „Babilonului” este o provocare majoră pentru
fiecare copil, adolescent sau tânăr care
aparţine de Biserica lui Cristos.

Odată ajunşi în mijlocul lumii, toţi cei
care au fost crescuţi în spiritul valorilor
eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu, îşi
vor da seama că lumea operează cu alt
sistem de valori.
Conflictul moral fiind evident, fiecare
persoană va trebui să decidă pentru sine
de cine ascultă şi care sunt valorile pe
care le va urma.
Presiunea deciziilor de moment este
mult prea puternică, astfel că aceia care
consideră că vor putea hotărî ce să facă
în acele clipe, vor descoperi că au ales
greşit.
Este demnă de luat în seamă observaţia că tânărul Daniel nu s-a convertit în Babilon şi nu acolo şi-a dobândit
convingerile şi principiile sănătoase.
El s-a dus în Babilon cu principii
Continuare pag. 2

zarea plenară în principiile Dumnezeului veşnic asigură pace, linişte,
încredere, speranţă şi fericire deplină.
Orice om, bătrân sau tânăr, care s-a
lăsat locuit de Duhul şi şi-a umplut
mintea cu principiile Domnului, va
umbla prin lume fără a se lăsa contaminat de valorile sucite ale acesteia şi fără
dorinţa lacomă de a apuca plăcerile ei
deşarte, ştiind deja că împlinirea veşnică
vine numai din legătura cu Domnul.

Continuare din pag.1

deja însuşite de acasă şi cu convingeri
sănătoase gata formate.
Nu în zadar Scriptura promovează
ideea că fiecare copil are nevoie să
capete cât mai devreme o educaţie
biblică, tocmai pentru că însuşirea valorilor Scripturii îl va feri de o mulţime de
necazuri şi decizii greşite.
Hotărârea de a nu ne spurca are de-a
face cu orice fel de compromis.
Cei care au luat în serios valorile Cuvântului lui Dumnezeu vor şti că trăirea
în ascultare de Dumnezeu nu înseamnă
sub nicio formă o viaţă încărcată cu
frustrare şi neîmplinire, dimpotrivă, aşe-
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TEMA PENTRU STUDENŢII DE LA ŞCOALA BIBLICĂ:
Explicaţi de ce este important pentru creştini să fie convinşi că Biblia este
Cuvântul lui Dumnezeu.(o coală A4). Lucrările vor fi predate fratelui păstor
până la termenul limită de 14 octombrie.
O ÎNCREDERE ADEVĂRATĂ ÎN DUMNEZEU
Creatorul, care există cu adevărat. Un
Omul crede în lucrurile pe care le vede.
creștin pentru a fi creștin are nevoie să fie
Credinciosul se încrede în ceea ce nu se
născut din Dumnezeu dintr-o sămânță
vede, dar se crede. Sunt într-adevăr două
nepieritoare. Necredinciosul trăiește cu un
lumi: lumea fizică, cea care se vede aici
singur plan, cel fizic. În schimb, credinpe pământ și lumea spirituală invizibilă,
ciosul are două planuri: cel fizic și cel
„care nu se poate vedea”, o lume a ceruspiritual. Cel fizic se vede, iar cel spiritual
lui unde domnește Regele regilor și
este invizibil.
Împăratul împăraților, Dumnezeu.
Cina Domnului este un sacrament, este
Omul pământean nu crede într-o altă
unde invizibilul întâlnește și atinge vizilume, căci nu o vede și chiar dacă crede,
bilul. Isus a poruncit să se facă în anu poate să o înțeleagă singur fără Duhul
mintirea Lui până la a doua venire. Vino
Sfânt. De aceea, se comportă mai departe
Doamne Isuse! Amin.
fără frică de invizibil. Creștinul se bazează pe lumea reală a cerului care există
Niculae Leș
cu adevărat.
Filială Făurești
Încrederea noastră este în Dumnezeu
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MULȚUMIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul, și nu
uita nici una din binefacerile Lui.” (Ps
103:1-2)
Atunci când Dumnezeul Atotputernic
Își revarsă binecuvântările minunate,
noi, făpturile create de El, vibrăm sub
povara binecuvântărilor… și-nvățăm și
noi, la rândul nostru, să binecuvântăm
„Numele Lui cel Sfânt”.
Și măsura Lui de binecuvântare, nu-i
măsură omenească… e mai mult, e mai
bun, e mai bine, e uimitor față de ce-și
poate dori ființa umană…
Și uneori, avem înțelepciunea să ne
oprim din tumultul și zbuciumul vieții
ce-l trăim pe pământ, și numărându-ne
zilele, după cum ne-nvață Cuvântul, …
odată cu ele, numărăm binecuvântări
minunate pe care Domnul în bunătatea
Sa, nu contenește să le reverse asupra
noastră…
Și constatăm că suntem mulțumiți, …
că viața noastră, chiar dacă nu merităm,
este foarte bună așa cum ne-o croiește
marele Ziditor, Atotputernic,… moment
cu moment, ceas după ceas, eveniment
după eveniment…
Vrem adeseori să exprimăm în cuvinte
mulțumirea noastră… și să venim înaintea Lui, cu toată recunoștința noastră
pentru tot ce face El pentru noi în fiecare
zi din viața noastră, ce i-o datorăm
numai Lui… numai iubirii minunate ce
ne-o arată mereu, necondiționat.
Dacă simți că trăirea-ți este ștearsă…
dacă ți se-ntâmplă să călătorești în lume
fără țintă… și pierdut… încearcă să-ți
amintești și să enumeri binecuvântările
de care ai parte…
Dacă ai uitat cum e emoția vieții…
du-te și stai o oră pe holul de lângă sala

de nașteri a spitalului… Nu face nimic,
nu spune nimic, ci doar privește oamenii
de-acolo… vei simți cum întreaga-ți
ființă se umple de emoție… îți vei aminti
fiorul ce-ți străpunge inima atunci când
vezi… viața…
Dacă nu ți-ai făcut timp de multă
vreme să te-oprești, să meditezi, du-te
tăcând la spital, pe holul de la oncologie… nu e nevoie să intri în cabinet…
du-te doar, stai acolo și deschide ochii…
privește… și-nțelege…
Și dacă nici după aceste experiențe nu
simți că te inundă valuri de mulțumiri și
recunoștință la adresa Creatorului,
dedică-ți o zi, semenilor care au nevoie
de ajutorul tău. Adică, nu face nimic
altceva în ziua aceea, decât slujește celor
ce au reală nevoie de tine. Identifică-te
cu ei, preia tu problemele lor, poartă-le
durerile… ajută-i oricum poți… Fă asta,
timp de o zi… Știu cum vei fi seara: vei
pica din picioare de oboseală, vei dormi
ne-ntors, dar, vei fi împlinit și mulțumit.
Și dincolo de toate-acestea… când vei
realiza cât bine-ți face ție Domnul, știu
că vei găsi cuvinte de mulțumire, știu că
se va trezi recunoștința în ființa ta.
Azi, e o zi în care poți să mulțumești… poți fi recunoscător… Nu
pierde ocazia!
Camelia Sabău
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