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bil comprimată, pentru a sugera dimensiunile, diversitatea, grandoarea, excelenţa pregătirilor făcute de Dumnezeu pentru apogeul
creaţiei Sale: „Să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea Noastră” (Geneza 1:26) Ne putem gândi la febra pregătirilor pe care le face o familie cu ocazia
naşterii primului lor copil... dincolo de potenţialul strict material, de care depinde
structura acestora, ceea ce nu lipseşte nicidecum sunt: emoţii, dorinţe, temeri, îngrijorări;
este dragostea părinţilor - combustibilul care
pune totul în acţiune. Şi omul a primit chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască, au fost binecuvântaţi să crească, să se înmulţească, să umple pământul, să-l stăpânească „să fie o făptură minunată” (Ps.139). Frumuseţea omului stă în ceea ce a primit ca specific Creatorului: un suflet viu, înzestrat cu tot ce are
nevoie ca să împlinească scopul pentru care
a fost adus în fiinţă: „lauda slavei harului
Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.”
(Efes.1:6) Şi astfel, dotat cu cel mai performant computer „la purtător” şi liber să-şi
alcătuiască meniul din orice iarbă şi pom care face sămânţă, de pe faţa întregului pământ, cu o singură interdicţie - pomul din
mijlocul grădinii Edenului, care i-a fost dată
în grijă - omul îşi începe călătoria sub bunele auspicii ale părtăşiei cu Dumnezeu. Însă
a fost oprit din cauza păcatului neascultării
în momentul în care a decis să se supună
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influenţei malefice a duşmanului lui Dumnezeu. Nu are nici o relevanţă că duşmanul
s-a prezentat ca prieten. Esenţa greşelii constă în opţiunea de a acorda încredere celui
ce nu o merita lezând astfel sentimentele şi
autoritatea Creatorului. Credinţa este factor
declanşator al morţii, izgonirii din Eden şi
din relaţia cu Dumnezeu; dar tot credinţa
este soluţia salvatoare dacă este ancorată în
persoana Salvatorului, „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în
EL ,să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”
(Ioan3:16)
Măreţia lui Dumnezeu este în această soluţie şi felul cum a fost implementată. În
prezent sunt tot mai frecvente afirmații în
medii ştiinţifice care susţin că „nu creierul
generează conştiinţa, aşa cum încă se crede
la modul general, ci conştiinţa are în primire un creier de care se foloseşte pentru a se
informa, a experimenta şi a evolua de-a lungul vieţii” (D.C.Dulcan prof. univ. dr. medic
neurolog şi psihiatru).
Să slăvim pe Dumnezeu că ne-a dat Cuvântul ca „manual” pentru reprogramarea softului virusat de Satan, pentru asistenţa permanentă a Duhului Sfânt şi instituirea Cinei
Domnului - cadru solemn pentru bucuria
părtăşiei cu Mântuitorul, ocazie pentru pocăiţa sinceră a inimii şi dobândirea iertării depline. Amin.
Irina Gherghel

Anunţuri
Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18:00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17:00 Întâlnire de tineret.
Sâmbătă orele 10:00-12:00 Program cu copiii
Duminică ora 09:30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09:30 Pregătire pt. botez (cateheză)
Duminică orele10:00şi17:00Servicii de închinare
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COPILUL LUI
MAMA ŞI TATA
„După ce au împlinit tot ce poruncea
Legea Domnului, Iosif şi Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar Pruncul creştea şi Se întărea;
era plin de înţelepciune, şi harul lui
Dumnezeu era peste El.“ (Luca 2:3940)
În voia Lui suverană, Dumnezeu a hotărât că orice copil aparţine familiei sale
şi că acesta trebuie să crească în căminul în care s-a născut, alături de mama

şi tata, părinţii săi naturali. Nimeni altcineva nu va fi în stare să se ridice la înălţimea sacrificiului, căldurii sufleteşti şi
dragostei pe care o pot îndrepta părinţii
către copiii lor.
Familia este cel mai potrivit loc în care
copilul se poate dezvolta din toate punctele de vedere pe tot parcursul creşterii
sale, până la stadiul de adult.
Când a acceptat ca Fiul Său să vină în
lumea noastră şi să îmbrace o natură umană urmând să parcurgă toate stadiile
prin care trece orice fiinţă umană, Dumnezeu Tatăl a considerat că locul ideal în
care Isus poate creşte este familia formată din mama şi tata.
Cu siguranţă că dacă ar fi existat un alt
cadru mai potrivit, Dumnezeu ar fi ales
ca Fiul Lui să crească acolo. Ba mai
mult, dacă pentru creşterea copiilor ar
putea fi o soluţie mai bună decât este familia, Dumnezeu ar fi inventat-o. Însă,
El ştie că mediul perfect pentru dezvoltarea şi creşterea unui copil este familia naturală.
Copilul Isus s-a bucurat de o creştere
armonioasă şi sănătoasă înconjurat fiind
de căldura, dragostea şi exemplul părinţilor Săi, chiar dacă Iosif era tatăl
adoptiv. Reuşita de mai Continuare pag. 2

Când mama şi tata înţeleg acest
lucru, pe umerii lor stă aşezată cea
mai mare responsabilitate care le
poate fi dată unor oameni, aceea de a
îngriji, iubi necondiţionat, creşte şi
forma caracterele celor ce le-au fost
daţi spre în-credinţare.
Dumnezeu ştie că nu există nici un alt
loc mai potrivit în care copiii s-ar putea
dezvolta mai armonios, aşa că i-a dat
spre grijă părinţilor, cu asumarea rolului specific de mamă şi tată.
Ca să crească cât mai echilibrat cu putinţă, copilul are nevoie de implicarea
ambilor părinţi în educaţia şi formarea
lui şi îi sunt indispensabile amândouă
rolurile, atât cel de tată cât şi cel de mamă, cu modelul şi specificul fiecăruia.
Atunci când mama şi tata îşi asumă aceste roluri, înseamnă că ei au înţeles
planul şi voia lui Dumnezeu cu privire
la familie şi vor putea privi cu bucurie
şi satisfacţie rodul sacrificiului, dragostei şi ascultării lor de Domnul.

Continuare din pag.1

târziu a Sa, vorbind în termeni umani,
se datorează şi echilibrului pe care l-a
cunoscut în sânul unei familii sănătoase
din punct de vedere moral şi spiritual,
care l-a crescut cu toată dragostea şi afecţiunea de care a fost în stare.
Dezvoltarea fizică, intelectuală, socială, relaţională, emoţională, morală şi spirituală se pot îndeplini ca nicăieri altundeva în sânul familiei.
Chiar dacă în zilele noastre există instituţii specializate în creşterea copiilor,
acestea nu pot oferi nici pe departe echilibrul pe care-l găseşte orice copil în familia lui. Cu toată calitatea serviciilor
care le sunt acordate, beneficiarii unor
astfel de îngrijiri instituţionale poartă
semnele înstrăinării de cei care le-au dat
viaţă.
Situaţiile în care există copii abuzaţi
sau neglijaţi de proprii părinţi sunt cazuri de excepţie care trebuie tratate ca
atare şi nu schimbă absolut deloc planul
lui Dumnezeu şi regula de aur că în mod
normal copiii aparţin familiei în care s-au
născut şi trebuie să crească în sânul acesteia.

pastor Daniel Chereji

PICĂTURA DE-ALINARE
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l
alăptează, și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși
Eu nu te voi uita cu nici un chip; Iată că
te-am săpat pe mâinile Mele…” Isaia
49:15-16a
Iată că,… în fiecare zi, Dumnezeu are cuvântul Său de-ncurajare pentru noi, cei ce
suntem copiii Lui… El ne vorbește, când
într-un fel, când într-altul…
Ca un pictor ilustru, din cerul Său luminos,
lasă să picure culoare divină, caldă, pastelată, vindecătoare, peste sufletele noastre
împovărate și umbrite de-apăsarea vieții
noastre și civilizată… croită parcă dinadins
prea strâmtă, de minți obtuze, omenești,…
fără frică de Dumnezeu…
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Și în ce mod brutal știu oamenii să modifice cursul vieții… și din lucruri normale, să
facă lucruri anormale… și sub umbrela ocrotirii vieții și a drepturilor individului, cu
un bisturiu blestemat de nepăsare, se taie legături de dragoste, legături sfinte dintre persoane în a căror vene, curge același sân-ge…
Copii, smulși din brațele părinților lor…
Bebeluși despărțiți de sânul cald al mamei…
privați de dragostea și mângâierea ei… în
numele unor legi omenești de „ocrotire a
copilului”… Lume nebună!
Și totuși… deși n-am merita, El ne-a promis: „nu te voi uita cu nici un chip”… Și
prin toate hățișurile acestei jungle mo-derne,
El ne călăuzește… și găsim Calea…
continuare în pagina 3
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Cu inimile lipite de El, adunând în minte
Cuvântul divin, răzbim… pentru că El e tăria noastră… și pas cu pas, ne poartă credincios, spre biruință.
Și-apoi, ne-avem unii pe alții… căci suntem frați în Cristos… și ne putem purta unii
altora, poverile…
Știm,… și putem și noi să-ntindem mâna
către cel ce e în nevoie… și putem șterge lacrima din ochiul care plânge… și rugile noa-

stre de mijlocire, sunt primite la Tronul de
Har al minunatului nostru Domn…
Să ne încurajăm dar, unii pe alții… Putem
rezista!... chiar putem merge înainte…
Și pașii noștri uneori șovăielnici, întăriți
de Mâna puternică a Domnului, ne vor duce
la final,… la biruință…
Și nici nu mai este mult… și-L vom vedea
pe Domnul…
Camelia Sabău

ELIAS, O BINECUVÂNTARE!
Familia noastră s-a mărit cu un membru,
un băieţel frumos şi finuţ cu numele Elias
Cristian, o comoară daruită de Dumnezeu şi
o binecuvântare. Cele mai frumoase sentimente s-au sădit în inima noastră de când a
apărut el. Nimic nu poate fi înlocuit cu dragostea imensă şi bucuria de nedescris pe
care Dumnezeu ni le-a dăruit prin Elias.
Chiar dacă pentru o mamă, a aduce un copil pe lume nu e uşor, Dumnezeu a îngăduit
şi acest lucru să ne aducem aminte că şi
atunci când greul ni se pare prea greu, El e
acolo şi face totul ușor. El niciodată nu ne
dă mai mult decât putem duce.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a purtat
de grijă şi ne-a dăruit un copilaş sănătos.
Ziua de azi este o zi specială, pentru noi
ca parinţi, dar mai ales pentru Elias, este ziua în care îl încredinţăm în Mâna Domnului
şi dorim ca binecuvântarea şi protecţia Lui

să fie mereu peste El. Dumnezeu ni l-a dăruit şi ştim cu certitudine că tot El îi va purta
de grijă viaţa întreagă şi nouă, ca parinţi, ne
va da înţelepciune să îi putem oferi o
creştere frumoasă şi după voia Lui.

Darius şi Ema Pop

MĂREȚIA LUI DUMNEZEU
La început, Dumnezeu a făcut cerurile
şi pământul. Apoi a zis: „Să fie lumină!" şi
a fost. Lumina a numit-o zi, iar lipsa luminii,
întunericul, l-a numit noapte. Pământul era
acoperit de ape şi Dumnezeu a zis să fie o
întindere între ape care să despartă apele de
ape. El a pironit norii sus şi a făcut să
ţâşnească cu putere izvoarele adâncului,
iar întinderea a numit-o cer. Dumnezeu a
zis apoi să se strângă la un loc apele care
sunt dedesubtul cerului, să se arate uscatul şi aşa a fost iar ele s-au numit „mări”

respectiv „pământ”. La porunca Domnului
pământul a dat verdeaţă, iarbă şi pomi roditori fiecare cu sămânţa lor, după soiul lor.
Apoi Dumnezeu a creat soarele, luna şi stele
ca să des-partă ziua de noapte, să fie semne
ale vremii, anotimpurile, anii; apoi a făcut
vieţuitoarele mărilor, păsările cerului, vieţuitoarele pământului - toate după soiul lor. Şi
aceste lucrări au fost bune şi au fost binecuvântate.
Am ţinut să fac această enumerare, inevitacontinuare în pagina 4
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