toare la adresa Cuvântului?
Există o singură soluţie: să creşti.
Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie hrana tare a Cuvântului Său, care trebuie
asimilat în totalitate, folosit în permanenţă şi lăsat să ne dezvolte la o
statură spirituală potrivită cu voia lui
Dumnezeu. Desigur, maturitatea nu are
în vedere numai cunoaşterea, ci în acelaşi timp şi dezvoltarea caracterului
nostru în asemănare cu caracterul Domnului.
Planul lui Dumnezeu nu este nicidecum ca noi să rămânem la stadiul de
nou născuţi, necunoscători, lipsiţi de
putere, plângăcioşi şi veşnic cu mâinile
întinse după ajutorul altora. Dumnezeu
ne vrea maturi, El vrea să creştem, să ne
dezvoltăm armonios, în aşa fel încât să
putem face faţă tuturor provocărilor, fie
morale, spirituale, relaţionale, motivaţionale, teologice sau de orice altă natură.

Continuare din pag.1

Adică există o etapă de început a întâlnirii cu Dumnezeu, în care este nevoie
să auzim mereu că Dumnezeu ne-a
mântuit prin harul Său, că nu a fost nevoie să plătim nimic şi că ne putem bucura în voie de avantajele pe care le au
copiii Domnului. Avem nevoie să auzim, de asemenea, că Dumnezeu ne iubeşte şi că avem preţ în ochii Săi. Dar
viaţa de credinţă nu se rezumă numai la
aceste adevăruri. Pe drumul credinţei
sunt prezente greutăţile de tot felul, sunt
presărate obstacole, avem de înfruntat
duşmani aprigi şi de trecut prin văi ale
plângerii.
Cu statura şi maturitatea unui nou născut, cum vei depăşi munţii de necazuri
şi probleme care se ivesc în cale? Cum
vrei să faci faţă luptelor crâncene iniţiate de vrăjmaşii a căror plan este să te
distrugă? Cum îţi vei dovedi maturitatea
şi capacitatea de a discerne adevărul de
fals în confruntarea cu învăţături şi erezii periculoase? Cum vei şti să te aperi,
ba chiar să înfrunţi pe cei care în
sminteala minţii rătăcite, creează tot
felul de terorii împotrivitoare şi sfidă-
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
„Cuvântul Tău este o candelă
pentru picioarele mele şi o lumină
pe cărarea mea.”
(Psalmi 119:105)
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Anunțuri
Luni
Joi
Duminică
Duminică

ora 18.00 Ședință de comitet
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
ora 10.00 Serviciu de închinare.
ora 17.00 Serviciu de închinare.

„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac
ţine îndurarea Lui!”
(Psalmi 136:1)

„…aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte,
nu de hrană tare. Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit
cu cuvântul despre neprihănire, căci
este un prunc.” (Evrei 5:12b-13)
Laptele este esenţial pentru alimentaţia
sănătoasă a unui nou născut şi rolul pe
care îl are este determinant pentru pro-

cesul de creştere al acestuia. În acelaşi
timp, nici un copil care se dezvoltă armonios şi normal, nu va rămâne prea
multă vreme bazat pe o dietă formată
exclusiv din lapte. De fapt, adoptarea
treptată a unei alimentaţii variate şi
complexe îl va ajuta în procesul de
creştere.
În privinţa dezvoltării spirituale, lucrurile stau exact la fel. Mult prea mulţi
credincioşi se mulţumesc cu o dietă
bazată exclusiv pe lapte. Le place să
audă mereu „cântecul de leagăn” al
adevărurilor minore în vreme ce adorm,
sorbind liniştiţi din „biberonul” învăţăturilor începătoare, care nu are nici
urmă de provocare la sfinţire, la ascultare sau la asumarea unor responsabilităţi şi nici abordarea adevărurilor
profunde ale lui Dumnezeu.
Negreşit, rolul hrănirii cu lapte este
covârşitor în vederea dezvoltării ulterioare a unui credincios. Continuare pag. 2

