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Învaţă pe copil calea pe care trebuie
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu
se va abate de la ea.
(Proverbe 22:6)

Descoperiți în careul de mai sus
următoarele nume proprii din Biblie:
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Dezlegare în numărul următor.
Dan Matei

Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
Misiune la Nistru
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Cina Domnului
Duminică după amiază: Serviciul de închinare va
avea loc la Nistru

PRIORITATEA
SUPREMĂ A
PĂRINŢILOR
El a pus o mărturie în Iacov, a dat o
Lege în Israel şi a poruncit părinţilor
noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie
cunoscută de cei ce vor veni după ei, de
copiii care se vor naşte şi care, când se
vor face mari, să vorbească despre ea
copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pu-

nă încrederea în Dumnezeu, să nu uite
lucrările lui Dumnezeu, şi să păzească
poruncile Lui.
(Psalmi 78:5-7)
Creşterea, educarea şi purtarea de grijă
faţă de proprii copii, sunt responsabilităţi importante şi de negociat pentru părinţi, dar din perspectiva relaţiei cu
Dumnezeu, prioritatea supremă a părinţilor este să le transmită copiilor lor valorile eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Singura modalitate prin care se
poate asigura păstrarea şi Continuare pag. 2

Oricum, influenţa lumii cu valorile
ei strâmbe este uriaşă şi exercită constant o presiune negativă enormă asupra fiecărei generaţii, căutând cu înverşunare puncte de vulnerabilitate.
Îndepărtaţi şi privaţi de principiile
sănătoase, normale şi sfinte ale lui
Dumnezeu, urmaşii noştri vor deveni
ţinte sigure în faţa atacurilor concentrate
exercitate de lumea păcătoasă la îndemnul viclean al Diavolului.
Fiecare părinte susţine că îşi iubeşte
copiii, dar dacă iubeşti, într-adevăr, ascultă chemarea lui Dumnezeu şi asumă-ţi
prioritatea supremă de a le transmite
Cuvântul în aşa fel încât să-l cunoască,
să se încreadă în Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, să păzească acest
Cuvânt fără să-l uite vreodată, înţelegând că propăşirea, fericirea şi binecuvântarea eternă depind de aceasta.
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conservarea intactă a principiilor incluse în Legea Domnului, este ca părinţii
să îşi asume rolul de a transmite aceste
principii generaţiilor următoare.
Familiile care neglijează această poruncă primită din partea lui Dumnezeu,
indiferent de motivul care stă la baza atitudinii lor, îşi condamnă urmaşii la regres moral, îndepărtare de Dumnezeu şi
pierderea legăturii cu El.
În ciuda statutului social privilegiat pe
care îl pot avea urmaşii, în ciuda unui
trai de viaţă prosper din punct de vedere
material, dacă acestora le vor lipsi
reperele absolute şi sigure ale Cuvântului lui Dumnezeu, îi paşte dezastrul şi
nefericirea.
Falimentul moral, spiritual şi relaţional din atâtea familii din zilele noastre,
se explică prin faptul că undeva în şirul
generaţiilor, o anumită generaţie sau
mai multe, nu au ascultat porunca lui
Dumnezeu şi nu au tratat ca prioritate
supremă datoria de a transmite copiilor
lor normele morale şi spirituale ale Cuvântului lui Dumnezeu.

pastor Daniel Chereji

CREDINŢA MÂNTUITOARE
„Cine crede în mine din inima lui vor
curge râuri de apă vie cum spune Scriptura” (Ioan 7:38)
Cu toţii avem o credinţă, dar nu orice
credinţă duce la mântuire. Pentru o credinţă adevărată trebuie să ne încredem în
Domnul cu toată fiinţa noastră.
Mulţumesc Domnului că nu m-a lăsat
să sfârşesc alergând după o credinţă care
duce la pierzare, ci mi-a descoperit o credinţă care duce la Isus, atunci când am
cunoscut această biserică. Dragostea lui
Isus, care nu are asemănare, m-a făcut să
cred că prin suferinţele Lui mi-a iertat
fărădelegile mele şi mi-a dat nădejdea
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vieţii veşnice.
Îmi doresc ca această credinţă din inima
mea să crească în fiecare zi pentru că îmi
dă pace şi linişte, ştiind că sunt în mâna
puternică a Tatălui.
Doamne, te rog să ma modelezi după
voia Ta, ca să trăiesc în ascultare de Tine
şi din inima mea să iasă râuri de apă vie
şi să inunde inima celor din familia mea
care încă stau nehotărâţi. Doamne Isuse,
te rog ascultă glasul rugăciunilor mele.
Amin!
Anuca Blidar

MULŢUMIREA – EUCHARISTEO
„Domnul Isus, în noaptea când a
fost vândut, a luat o pâine şi după ce a
mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o [...]”
(1 Corinteni 11:23)
Isus, în noaptea de dinaintea ciocanului
care avea să-i înfigă cuiele printre ligamente, primeşte ceea ce dă Dumnezeu ca
pe un har, ca pe un motiv de mulţumire?
Având înainte perspectiva de a fi părăsit
de Dumnezeu, Însuşi Isus mulţumeşte
chiar pentru lucrul care avea să-L zdrobească, iar după ce-L va fi zdrobit să Îi
aducă belşug de bucurie. Bucuria care Îi
era pusă înainte.
Vedem un alt exemplu, când Isus a stat
la mormântul lui Lazăr. Cu lacrimile
şiroindu-I pe obraji, S-a rugat: „Tată, Îţi
mulţumesc că M-ai ascultat [...]” (Ioan
11:41). Şi a urmat minunea învierii din
morţi! Vedem în Matei 15:36 cum Isus a
luat pâinea şi peştişorii şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a urmat minunea
înmulţirii pâinilor şi a peştilor şi toată
mulţimea de oameni s-a săturat.
În textul din Luca 17:11-19 vedem cum
cei zece leproşi au fost vindecaţi, însă

numai unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu
glas tare. S-a aruncat cu faţa la pământ la
picioarele lui Isus si I-a mulţumit. Era
samaritean (Luca 17:15-16) Când Isus îi
spune în versetul 19 „Scoală-te şi
pleacă; credinţa ta te-a mântuit.” vedem
minunea ce s-a produs în urma mulţumirii, pe când ceilalţi nouă au rămas vindecaţi doar trupeşte, nu şi sufleteşte.
În ochii lui Isus, mulţumirea e parte integrantă a credinţei mântuitoare. Avem
intrare în viaţa din belşug doar atunci
cînd credinţa noastră aduce mulţumiri.
Mulţumirile sunt manifestarea „da”- ului
cu care răspundem harului Său.
„Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Ma proslăveşte şi pregăteşte calea ca
să-i arăt mântuirea lui Dumnezeu”
(Psalmul 50:23)
Domnul să ne ajute să fim mulţumitori
pentru orice lucru mic sau mare pe care
îl primim ca pe un dar din partea Lui.
Amin!
Diuţa Blidar

Cum își va ţine tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după cuvântul Tău. Te caut
din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat
de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în
inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
(Psalmi 119:9-11)
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