RECUNOSCĂTORI
Am fost modelați și creați după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Deși suntem făpturi căzute și dărâmate,
suntem creați în mod complet, iar
Cristos a înnoit acea plinătate prin lucrarea Sa răscumpărătoare.
Suntem recunoscători Domnului
pentru că ne-a creat pentru a avea o
relație cu El și să împlinim planurile
Lui. Ne-a creat pe fiecare dintre noi în
mod unic cu daruri, capacități, abilitați
și talente. Aceste daruri ne sunt date cu
un scop anume, să menținem o relație

corecta cu El și cu noi înșine.
Când ne împiedicam pe drum găsim
siguranță în mâna puternica a Răscumpărătorului nostru știind că „Acela care
a început în noi această bună lucrare
o va isprăvi până în ziua lui Isus
Cristos” (Filipeni 1:6)
De aceea cerem Domnului putere de
a-L mărturisi lumii pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut în viețile noastre.
Nicoleta Ștef

„Lăudaţi pe Domnul,
toate neamurile,
lăudaţi-L, toate
popoarele! Căci mare
este bunătatea Lui
faţă de noi, şi
credincioşia Lui ţine în
veci. Lăudaţi pe Dom nul!”
(Psalmi 117:1-2)
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Anunțuri

Luni
ora 18 .00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
orele 18-20 Cursuri cu Slavic Gospel.
Evanghelia după Ioan
Sâmbătă orele 9-15 Cursuri cu Slavic Gospel.
Evanghelia după Ioan
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
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„Încredinţează-ţi lucrările în mâna
Domnului şi îţi vor izbuti planurile. ”
(Proverbe 16:3)

CUM NE
CREŞTEM
COPIII?
„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la
mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-I în
mustrarea şi învăţătura Domnului.”
(Efeseni 6:4)
Orice părinţi responsabili ştiu foarte
bine, fără să fie nevoie să le explice
cineva, că datoria de a-şi creşte copiii le
revine în exclusivitate.

Problema stă însă în înţelegerea noţiunii de creştere a celor cărora părinţii leau dat viaţă. Cei mai mulţi înţeleg prin
această datorie sacră, punerea la dispoziţie a resurselor materiale care să asigure procesul de creştere al propriilor
copii.
Sunt şi părinţi care îşi dau seama că
acest proces al creşterii nu trebuie să se
rezume doar la aspecte materiale, ci le
include şi pe cele morale, intelectuale,
sociale şi relaţionale. Părinţii care acţionează în baza acestei mentalităţi sunt
demni de admiraţie şi cu certitudine, vor
culege roadele muncii lor.
Dar Cuvântul lui Dumnezeu merge
mult mai departe şi spune, nu numai că
un copil ar trebui crescut de părinţi,
ci că acest proces de creşContinuare pag. 2

şi învăţătura Domnului, înseamnă că
s-au creat premisele care vor duce la
formarea unor generaţii sănătoase sub
aspectul spiritual, moral şi relaţional.
Ignorarea sau tratarea superficială a
acestui imperativ, la vremea culegerii roadelor, va aduce în inima
părinţilor, amărăciune, lacrimi şi dezamăgire.
Nu trebuie deloc să dăm ascultare
vocilor false care condamnă furibund
educarea copiilor în spiritul valorilor
biblice, numind-o pe nedrept îndoctrinare forţată, fanatism religios sau îngustime.
Să-i dăm ascultare Domnului, să
avem încredere în poruncile şi metodele
Sale perfecte, astfel încât în privinţa
creşterii propriilor copii, să ne dăruim
cu totul învăţăturii şi formării lor după
principiile Cuvântului, iar când va veni
timpul evaluării, în vreme ce alţii îşi vor
muşca mâinile privind cu groază la ce
fel de progenituri au crescut, părinţii
credincioşi se vor bucura de faptul că
Dumnezeu a onorat ascultarea lor şi i-a
binecuvântat cu urmaşi în care s-a imprimat pentru totdeauna chipul Său.

„În adevăr am avut o bucurie şi
mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.” (Filimon 7)
E atât de minunat acest verset şi mai
ales când şi este pus în aplicare de către
credincioşii Domnului şi găsesc de bine
să-şi rupă câteva clipe din timpul lor
pentru o soră, cu un cuvânt bun care să
mângâie şi să învioreze inima şi să te
facă fericit, doar prin faptul că se gân-

deşte la tine. „Viaţa e frumoasă când
eşti fericit, dar viaţa e şi mai bună
atunci când alţii sunt fericiţi din cauza
ta.” Asta face Domnul în noi. El ne pune
pe inimă aceste gânduri. Nu pot decât să
mulţumesc Domnului pentru astfel de
fraţi şi surori. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă mângâie inimile
şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun. Amin.
Elena Negrean
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tere trebuie să se desfăşoare în mustrarea şi învăţătura Domnului.
Cu alte cuvinte, deşi responsabilitatea creşterii copiilor ţinând cont de
toate aspectele menţionate este lăudabilă, s-au aşezat sub ascultarea de Dumnezeu numai părinţii care înţeleg că sunt
chemaţi să îşi crească odraslele în mustrarea şi învăţătura Domnului.
Această responsabilitate este şi mai
evidentă în zilele noastre, când vedem
peste tot în jurul nostru rezultatele dezastruoase ale unor generaţii crescute
după metodele şi filozofiile sucite ale
oamenilor, complet străine de voia lui
Dumnezeu.
Dumnezeu este Creatorul şi El ştie
într-un mod perfect cum se poate dezvolta un copil, astfel încât să ajungă la
maturitate deplină din toate punctele de
vedere.
Deoarece în creşterea şi educaţia
oferită copiilor lor, părinţii nu urmează
principiile Domnului, pe zi ce trece
observăm cum foştii copilaşi ajung
adulţi, dar felul în care gândesc, vorbesc, trăiesc şi acţionează, dezvăluie că
aceştia sunt departe de tiparul pe care
Dumnezeu a intenţionat să-l croiască în
caracterul lor.
Când familiile de creştini adevăraţi
îşi asumă creşterea copiilor în mustrarea

„Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos
Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” (1 Corinteni
1:30)
Versetul acesta arată ceea ce a devenit
Domnul Isus Cristos pentru noi cei
credincioşi, prin moartea Lui de pe
cruce, nu ceea ce era El ca făptură în
viaţa aceasta pământească şi nici ce era
în veşnicie. Apostolul spune: „Prin El
(adică prin Dumnezeu) sunteţi în Isus
Cristos.” Înainte de moartea Lui noi nu
puteam fi în Cristos. Legătura cu Cristos
Cel viu nu era posibilă înainte de
moartea Lui. Cât timp grăuntele de grâu
nu moare, rămâne singur. O legătură vie
se poate face numai cu un Cristos mort
şi înviat.
Este clar că Domnul şi Mântuitorul
nostru în sensul textului din Proverbe 8
şi 9, este ÎNŢELEPCIUNEA lui Dumnezeu; dar pentru noi El este înţelepciune abia după moartea Sa prin care toate
lucrurile şi-au căpătat un rost al lor. La
cruce a fost înfăptuită lucrarea de iertare
a păcatelor noastre potrivit cu cerinţele

lui Dumnezeu. Şi aceasta într-o înţelepciune pe care oamenii cu priceperea lor
nu ar fi putut niciodată s-o născocească
sau cel puţin s-o înţeleagă - Cristos cel
răstignit în care oamenii au văzut slăbiciune a devenit pentru noi, cei aleşi,
PUTEREA şi ÎNŢELEPCIUNEA lui
Dumnezeu. ÎN El avem şi ÎNDREPTĂŢIREA, SFINŢIREA şi RĂSCUMPĂRAREA.
Niciodată n-am fi putut să ajungem
la această moştenire prin propriile noastre puteri. Dumnezeu L-a făcut pe
Cristos păcat pentru noi, ca noi să fim
neprihănirea lui Dumnezeu în El. Suntem izbăviţi numai prin jertfa Domnului
Isus Cristos şi suntem mântuiţi pe
temeiul sângelui scump al Mielului fără
cusur şi fără prihană.
Avem de-acum numai o ţintă
Şi NUMAI una să vestim
ISUS! ISUS! numai ISUS!
NUMAI de El noi vrem să ŞTIM.
Sursă: Internet
Cules de anonim

pastor Daniel Chereji

„Înălţaţi lui Dumnezeu
strigăte de bucurie, toţi
locuitorii pământului.”
(Psalmi 66:1)
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