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are mică probabilitate să se întâlnească în
realitate, dar nu e chiar SF; se vor afla pe
alocuri câte unul sau doi - trei care vor
găsi curaj şi putere să-şi onoreze vocaţia
de profesor în numele Adevărului şi tot
cam atâţia elevi dispuşi să le aprecieze
caracterul, să-şi dorească mai mult în mai
puţin, să-şi asume "înotul împotriva curentului". Aceştia se vor bucura la semnalul reîntâlnirii: clopoţel sau poate...
trâmbiţă!
Din postura de elev perpetuu, îmi doresc
dobândirea rangului de ucenic al DomRugaţi-vă pentru:
- Prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul adunării
- Să nu fim ascultători
uituci
- Pentru fiecare lucrare
din biserică
- Zădărnicirea planurilor diavolului
- Dorinţa de părtăşie a tuturor membrilor
- Domnul să ne ajute să strângem Cuvântul Său în inima noastră ca să nu
păcătuim împotriva Lui
- Cei care sunt plecaţi în filialele bisericii
- Copiii și tinerii bisericii să fie păziţi de
influenţa celui rău
- Aparţinătorii bisericii noastre
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nului Păcii, al Luminii şi al Adevărului.
Mulţumesc profesorilor mei de pretutindeni şi îndemn pe toţi colegii mei "de
şcoală" să nu abandoneze lupta cu valurile, ci să exerseze încrederea totală în
Cuvântul Adevărului, să stăruiască în rugăciuni de multumire şi laudă, căci aceasta este Calea prin care vei reuşi azi ceea
ce n-ai reuşit ieri. Bucură-te pentru fiecare zi pe care Dumnezeu ţi-o dăruieşte este
o şansă de a trece examenele restante!
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Irina Gherghel
- Înţelegerea Cuvântului, curaj, credinţă,
schimbare şi creştere spirituală
- Cei bolnavi din biserică
- Comitetul bisericii
- Pastorul bisericii şi familia lui
- Sănătatea spirituală a familiilor din
biserică
- Ţara noastră
- Unitatea bisericii
- Putere de a fi mărturii plăcute Domnului
- Fraţi/surori văduvi/văduve
- Putere de a fi exemple pentru cei din
jur
- Noul an școlar să fie un an de izbândă
pentru toţi elevii/studenţii/profesorii
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Anunțuri
Joi
Duminică
Duminică
Duminică

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
ora 09.30 Grupurile de rugăciune
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

Domnul dă tărie poporului Său, Domnul
binecuvântează pe poporul Său cu pace.
(Psalmi 29:11)

DIN CUPRINS:
pag. 3

Întebări și răspunsuri...

„Fii o stâncă de adăpost pentru
mine, unde să pot fugi totdeauna!
Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu
eşti stânca şi cetăţuia mea.”
(Psalmi 71:3)

RUGĂCIUNE
DE MIJLOCIRE
„Dar bunătatea Domnului ţine în
veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor.”
(Psalmi 103:17)
Părinte al veşniciilor, Tu, Cel care cuprinzi cu inima Ta de Tată, toate lucrurile şi fiinţele create de Tine. Tu înţelegi
mai bine ca oricine altcineva ce se ascunde în sufletul unor părinţi care clo-

cotesc de iubire faţă de copiii lor. Noi
suntem muritori, limitaţi şi slabi, în timp
ce Tu eşti veşnic, atotştiutor şi atotputernic. Tocmai de aceea îndrăznim să venim la tronul de îndurare al măririi Tale,
cu dorinţa aprinsă de a mijloci pentru
copiii noştri.
Îi încredinţăm în mâinile Tale, cu convingerea că eşti Singurul care Îi poate
păzi, ocroti, călăuzi şi trece peste orice
obstacole le-ar sta înainte pe cărarea
vieţii.
Cu umilinţă ne recunoaştem limitările
de fiinţe finite şi înţelegem că suntem
creaţi ca să depindem de Tine şi să trăim
în armonie cu voia Ta perfectă.
Ajută-ne copiii să aibă o minte plină
de înţelepciune, dar înainte de orice, să
fie capabilă de înţelegerea adevărului
Tău şi apoi a tainelor ştiinţei şi a lucrurilor trecătoare.
Pune în inima lor dragostea după Tine
şi puterea de a trăi o viaţă în conformitate cu principiile Tale. Continuare pag. 2

Dă-le simţul responsabilităţii, astfel
încât să ştie că sunt generaţia care va
prelua ştafeta din mâinile noastre, dar
nu spre cădere, ci spre o trăire şi mai
apropiată de Tine.
Fă să deprindă practica citirii şi memorării Scripturii, precum şi frumuseţea rugăciunii, ca să se dezvolte în ei
chipul neasemuit şi perfect al Domnului
Isus.
Fereşte-I şi de ambiţiile deşarte ale
propriilor părinţi, dacă acestea nu urmăresc voia Ta şi mai degrabă zideşte
în ei ceea ce vrei Tu, nu ceea ce vrem
noi.
Ca părinţi am fi mândri să ştim că vor
accede la profesii, responsabilităţi sau
realizări la care noi nici n-am îndrăznit
să visăm, dar dorinţa noastră supremă
este să-i faci vrednici prin Isus Cristos
pentru slava din cer, unde prin mila şi
harul Tău, părinţi şi copii laolaltă, ne
vom găsi odihna şi împlinirea veşnică.

Continuare din pag.1

Dă-le puterea să strălucească peste întunericul acestei lumi, astfel încât bezna
din jurul lor să se transforme în lumină.
Fereşte-I mai întâi de ei înşişi, de spiritul egoist, de patimi păcătoase, de aroganţă şi lene.
Fereşte-I de izolare, de spirit pesimist
şi compătimitor. Apoi, în bunătatea Ta,
păzeşte-I de lume, de ideile toxice ale
veacului acestuia, păzeşte-I de pericolele nenumărate care pândesc la fiecare
pas, păzeşte-I de Diavol şi de oameni
care i-ar putea răni fizic, psihic sau emoţional.
Deschide-le ochii să vadă oportunităţile care le stau înainte şi atinge-te de
mintea lor ca să poată avea curajul să
viseze la înfăptuirea unor lucruri măreţe.
Ajută-I să croiască cărări drepte, ascultând de Tine şi de orice sfat bun şi
înţelept al părinţilor lor.
Umple-le mintea cu înţelepciunea care
vine de sus, ca să se poată raporta la
orice situaţie din perspectiva lui Cristos
şi nicidecum din perspectiva unei lumi
decăzute.

pastor Daniel Chereji

Psalmul 127
„1. O cântare a treptelor. Un psalm al lui
Solomon. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba
veghează cel ce o păzeşte.
2. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă
culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El
le dă pâine ca în somn.

3. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată
de El.
4. Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa
sunt fiii făcuţi la tinereţe.
5. Ferice de omul care îşi umple tolba de
săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la
poartă.”

Doamne, eu Îţi cer ajutorul, şi dimineaţa
r u g ă c i u n e a m e a s e î n a l ţ ă l a Ti n e . ( P s a l m i 8 8 : 1 3 )
2

Să ai inima deschisă! Aceasta trebuie să
fie datoria ta. Pentru că Dumnezeu împarte credinţa după măsura fiecaruia. Iată
ce ne învaţă Pavel în Romani 12:3 „Prin
harul care mi-a fost dat, eu spun fiecaruia dintre voi să nu aibă despre sine
o parere mai înaltă decât se cuvine, ci
să aibă simţuri cumpătate despre sine,
potivit cu măsura de credinţă pe care a
împărtit-o Dumnezeu fiecaruia.” Aşadar, dacă ai inima deschisă va pune Dumnezeu în ea credinţă multă, dacă ai inima
îndoită şi strâmtă va încăpea în ea credinţă puţină, iar într-o inimă cătrănită şi
închisă nu va încăpea credinţă deloc.
Faptele tale vor fi după măsura credinţei
tale. Iar atunci cand alcătuieşti împreună

cu alţii, un trup în Cristos (Biserica) trebuie să te străduieşti să fii un mădular
frumos. Se poate spune despre un trup că
este frumos atunci când este alcătuit armonios. Dacă ai gura frumoasă, ochii frumoşi, mâini frumoase, picioare frumoase:
trupul este frumos, dar dacă un picior este
mai scurt decât celălalt… atunci omul acela este şchiop. De aceea orice parte a
bisericii te consideri a fi, trebuie să fii frumos, să nu te trezeşti că eşti o pată pe trupul bisericii, pentru că biserica trebuie să
fie fără pată şi neîntinată înaintea lui
Dumnezeu.
Biserica trebuie să fie vie.
Gheorghe Pop

Întrebări şi răspunsuri biblice la început de „an şcolar"
Întâmplare ori eveniment ? Depinde.În
principiu, acţiunea e aceeaşi: vacanţa
mare s-a sfârşit, din vară au mai rămas
câteva ore, echinocţiul de toamnă va înclina balanţa în favoarea întunericului;
faptul este hotărât. Cronometrul, odată
pornit, măsoară curgerea implacabilă a
timpului. În mod specific însă, faptul
poate fi perceput diferit, în funcţie de
„şcoală şi elev”.
Cum!? Simplu: şcoala nu este clădirea,
sălile de studiu, diversele materiale didactice, ci corpul de profesori şi administratori împuterniciţi cu autoritate să
folosească acele dotări pentru a crea în
folosul elevilor o atmosferă propice
predării /primirii de cunostinţe şi deprinderi. Aici profesorii trebuie să-şi
iubească elevii şi să aibă relaţii construite
pe valori morale înalte: Dragoste,
Adevăr, Dreptate. Totodată, să-i
pregătească pentru viaţă, învăţându-i prin
exemplul propriu de integritate,
răbdare,blândeţe şi fermitate,respect şi
demnitate,libertate şi reponsabilitate,

exigenţă şi modestie. De asemenea, ei
trebuie să ofere elevilor informaţia într-o
atmosferă de calm şi siguranţă, iar aceştia
să-şi preţuiască profesorii, să-i asculte cu
interes, să se deschidă cu sinceritate şi
disponibilitate în faţa lor, să primească
învăţătura, să cultive între ei relaţii de prietenie şi altruism, să-şi dorească o relaţie
profundă şi temeinică peste ani.
Deşi data primului sunat de clopoţel
este hotărâtă în alt for, mai înalt, acest
corp profesoral şi elevii pe care i-a
pregătit, vor şti să vină unii spre alţii la
semnalul aşteptat pentru "examenul de
licenţă". Va fi cu certitudine bucuria împlinirii unei dorinţe comune, profesori şi
elevi, urmărite cu staruinţă şi pasiune
fierbinte, greu de povestit! Vor trăi evenimentul pentru care s-au pregătit fără
"vacanţă" căci dragostea, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, bucuria, pacea,
răbdarea, blândeţea, fac deja farmecul şi
stilul fiinţei lor. Acest scenariu, recunosc,
continuare în pagina 4
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