PROIECTUL „MAME ÎN RUGĂCIUNE”
(convinsă) că felul în care-și trăiește
Obiectivele proiectului „Mame în
viața, rugăciunea ei, cuvintele ei, exemrugăciune”. Prima întâlnire, sub forma
plul ei personal îi influenteaza atât pe
„mic dejun cu rugăciune” a avut loc în
copiii ei, cât și o întreagă generație.
data de 04.03.2017.
5. Mamele să aducă în rugăciune înain1. Mamele să înțeleagă cât este de imtea Domnului, toate problemele copiilor
portant să-și poarte pe „brațe de
lor… Să se susțină unele pe altele în
rugăciuni” , copiii.
rugă.
2. Să se creeze un cadru intim în care
6. Mijlocirea în rugăciune pentru copiii
mamele prezente, să socializeze….. să
și famiile lor care trec prin situații spese cunoască mai bine, să identifice probciale (boală sau altfel de încercari)
lemele copiilor lor, problemele din
7. Deschiderea unei cărți de aducere
grădinițe, școli, universitați, locurile în
aminte….în care să fie înscrise cererile
care ne sunt așa implicați copiii.
mamelor pentru copiii lor….sau cererile
3. Mamele să-și împărtașească experimamelor pentru schimbarea sistemului
ențele și să învețe unele de la altele, în
de învațământ sau al oricărui sistem în
lumina Scripturilor… Să conștientizeze
care sunt participanți și copiii noștrii…
că trebuie să-i învețe pe copii calea
..Și de asemenea, monitorizarea biruDomnului, că atunci când aceștia vor
ințelor….. adică, momentul și modul în
îmbătrîni, să nu se abată de la ea…(
care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor.
Prov.22:6)
4. Fiecare mamă să fie responsabilizată

AȘA E SCRIS...
Așa e scris: să stăm desprinși de humă
Unire să-ntreținem cu tot ce e divin
Pentru nimicuri să nu plătim vreo sumă
Să nu ne supărăm când cerul nu-i senin.
Așa e scris: doar ce semănăm culegem,
Nu cu măsuri terestre cântărim
De-aceea oriunde-am fi alegem
Pe Domnul vieții să-L sărbătorim.
Așa e scris: tot ce-au afirmat profeții
Când au transmis mesajul cel ceresc
Biserica Creştină Baptistă
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Așa e scris: primi-vom o răsplată
Dar nu în lumea plină de nevoi
Ci-Acolo unde nu e nici o pată
Și unde vor sfârșii sfinții eroi.
George Cornici
Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri 17.00-20.00 Școala biblică
Sâmbătă 09.00-15.00 Școala biblică
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.

pag. 3 Astenii de primăvară?...

Dovedește...

„veniţi să ne închinăm şi să ne
smerim, să ne plecăm genunchiul
înaintea Domnului, Făcătorului
nostru!”
(Psalmi 95:6)

Se va-mplini în zorii dimineții
Sau când ființele trudite se-odihnesc.
Așa e scris: să împărțim o cină
Cu cel pe care soarta l-a lovit
C-așa vom strânge roade din grădină
Și vom primi ce nici nu ne-am gândit.

DIN CUPRINS:

ÎNŢELEPŢI
CARE ÎNVAŢĂ
„să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va
mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta
iscusinţă” (Proverbe 1:5)
Este mare diferenţă între a fi înţelept
şi a crede că eşti înţelept.
Omul care a devenit înţelept, dobândind înţelepciunea care vine de la Dumnezeu, este cel care a priceput că are
nevoie disperată de harul lui Dumnezeu
care să-l transforme într-o făptură nouă.
Un astfel de om ştie că nu se poate

înţelepţi prin sine însuşi şi nici
adăpându-se din searbăda şi puţina
înţelepciune a lumii.
Înţeleptul îşi extrage cunoaşterea din
legătura permanentă cu Dumnezeu, Cel
în care înţelepciunea locuieşte în plenitudinea ei. Acest fel de înţelept stă aplecat asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi
soarbe cu nesaţ din învăţătura netrecătoare a Celui veşnic, înţelegând că nu
acumularea cunoştinţelor îi va spori înţelepciunea, ci capacitatea de a transforma ceea ce a aflat în trăirea lui de
fiecare zi, în aşa măsură încât aceasta să
urmeze pe deplin voia lui Dumnezeu.
Dar adevăratul înţelept se mai deosebeşte într-o privinţă de cel pretins înţelept. Omul înzestrat cu înţelepciunea
de sus nu va pretinde niciodată că a atins
desăvârşirea, ajunsă la nivelul în
care să nu mai fie nevoie Continuare pag. 2

înţelepciunea Domnului, stare de
continuu nesaţ manifestată cu o voluptate spirituală ce nu scade în intensitate, ci dimpotrivă, creşte mereu.
Numără-te printre felul acesta de
înţelepţi. Cere să se reverse asupra ta
înţelepciunea care vine de la Dumnezeu. Acceptă că încă ai nevoie de cunoaştere, că depinzi de învăţăturile binecuvântate ale Domnului şi eşti încredinţat că numai în acest fel poţi ajunge
la statura deplină a desăvârşirii tale ca
fiinţă ce are ca ideal suprem asemănarea
cu Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Continuare din pag.1

să capete învăţătură. El va şti sta cu
mintea deschisă, dar în acelaşi timp capabilă de discernământ, pentru a strânge
în fiinţa lui lucrurile care vor clădi edificiul desăvârşirii.
Înţeleptul pretins va considera că poate
împrăştia în jurul lui seminţele aşa zisei
înţelepciuni, în vreme ce el are impresia
că nimeni nu mai are ce să-l înveţe nimic, întrucât a ajuns mai cunoscător decât toţi ceilalţi. Din acest motiv, o asemenea persoană, în loc să îşi descopere
înţelepciunea, de fapt, nu face altceva
decât să îşi dezvelească adevărata natură de om neînţelept.
Evidenţa clară a celui care posedă înţelepciunea lui Dumnezeu se observă în
lăcomia nestăpânită după hrănirea cu

pastor Daniel Chereji

Marţi între orele 10 - 17:
„40 DE ZILE PENTRU
VIAŢĂ”.
Post, rugăciune şi veghe
paşnică vizavi de Spitalul
Judeţean de Urgenţă.
TEMA LA ŞCOALA BIBLICĂ PENTRU CURSUL DIN IANUARIE
Alegeţi o naraţiune din Vechiul Testament şi răspundeţi la următoarele întrebări:
- unde este situată naraţiunea?
- care sunt personajele principale?
- evidenţiază intriga (început, conţinut şi final)
- ce rol important joacă dialogul în naraţiunea respectivă? (dacă există)
- care este punctul culminant al naraţiunii? (are sens implicit sau explicit?)
- unde se situează naraţiunea în planul general de mântuire al lui Dumnezeu

ORA DE VARĂ
În noaptea de 25/26 martie 2017, România trece la ora oficială de vară.
Ceasurile vor fi date cu o oră înainte (ora 3 va deveni ora 4), astfel, ziua
de duminică, 26 martie va avea 23 de ore, în loc de 24.
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ASTENII DE PRIMĂVARĂ?...
,,Faceți toate lucrurile fără cârtiri și
fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și
curați, copii a lui Dumnezeu, fără vină,
în mijlocul unui neam ticălos și stricat,
în care străluciți ca niște lumini în lume,
ținând sus Cuvântul vieții… “ Filipeni
2:14-16.
Ooo, ce mustrare… și ce mângâiere în
același timp am simțit citind aceste minunate cuvinte…
Mustrare, … pentru că de atâtea ori am
făcut lucruri șovăind, … plângându-mă
că mi-e greu și ,, nu mai pot…” în loc să
înțeleg că atitudinea mea, felul în care
fac lucrurile, înseamnă să strălucesc…
ca o lumină în lume…să înalț ,, Cuvântul vieții…”
Mângâiere, … pentru că noi suntem
copiii lui Dumnezeu, socotiți neprihăniți, curați și fără vină prin credința în
jertfa Domnului nostru Isus Cristos.
Și aici, nu ne îndeamnă să fim lumină,
ci afirmă ca o încurajare puternică pentru noi copiii de Dumnezeu, … o certitudine ce nu poate fii schimbată… ,,
străluciți ca niște lumini în lume, ținând
sus Cuvântul vieții ”… Adică, în lumea
aceasta a secolului XXI, ,,în mijlocul
unui neam ticălos și stricat”, … noi,

Copiii lui Dumnezeu, strălucim…
Strălucirea, se vede… atrage atenția,
nu poate rămâne ascunsă…uneori îi
orbește pe cei din jur…
Copiii lui Dumnezeu ,, strălucesc ” …
ei țin sus ,, Cuvântul vieții ”
Și degeaba forțele întunericului se
luptă în lumea noastră să învingă
virtuțiile, să dărâme principiile creștine,
… se văd punctele strălucitoare …
Copiii lui Dumnezeu, țin sus ,, Cuvântul
vieții ”…
Nici nu mai suntem obosiți … nici nu
mai simțim asteniile de primăvară …
reînvierea naturii ne dă un nou imbold
… și putem strălucii…
Facem toate lucrurile, ,, ca pentru
Domnul ”… ne hrănim din Cuvânt, ne
încurajăm și ne susținem unii pe alții, ne
rugăm și ajutorul din partea Tatălui nostru Ceresc, nu întârzie să vină…
Voi, … cei ce ,, străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus Cuvântul vieții
”… să nu obosiți ! să nu vă pălească
strălucirea… că mult, nu mai este si
zorii se vor ivii … curând se va arăta „
Luceafărul strălucitor de dimineață ”…
( Ap:22:16)
Camelia Sabău

DOVEDEȘTE…
Omul dovedește pe cine iubește în
viața lui. Felul în care-ti trăiești viața va
dovedii: cine ești și pe cine iubești.
,,Dumnezeu este dragoste“… El ne
învață sa iubim cu adevărat, El ne învață
să ne iubim semenii. Fiind născuți din
nou, din Dumnezeu, noi vrem să arătăm
lumii, puterea dragostei dumnezeiști,
prin viețile noastre transformate.
Dacă ai o credință puternică, vei crede
că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu:
Dumnezeu din Dumnezeu adevărat.
Această încredere nu vine din firea
omlui ci trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu Să-i iubească pe oameni prin noi.
O dragoste adevărată de Dumnezeu, se

dovedește printr-o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu transformă sămânța muritoare într-o sămânță
nemuritoare și veșnică.
Oricine trăiește în neprihănire va
dovedii celor din jur unde este : în
lumină și nu în întuneric. Credința mea
în Hristos este o dovadă personală, că eu
sunt un copil a lui Dumnezeu, El m-a
răscumpărat prin jertfa Sa de la Golgota.
Prin sângele Lui, sunt ceea ce sunt.
,,nădejdea aceasta nu înșeală, pentru
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată
în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care
ne-a fost dat.” Rom 5:5
Leș Nicolae
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