Mulţumiri pentru toate lucrurile
„Multumiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile... ”
1Tesaloniceni 5:18

D

umnezeu este cel mai minunat, chiar dacă nu inţelegem
multe lucruri care ni se întamplă în această viaţă, şi de multe ori trecem
prin suferinţe ,trebuie să privim în perspectivă, spre clipele viitoare care vor veni
şi să ne bucurăm că Dumnezeu e la cârmă.
Nu prea des Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru încercări, dureri ale inimii şi
pentru dificultăţile prin care trecem. Deşi
santem gata să-I mulţumim pentru bunătatea Sa, uneori nu ne dăm seama că tocmai împrejurările potrivnice sunt
binecuvântări deghizate. Când ne socotim
binecuvantarile, să includem şi slăbiciunile, greutaţile, poverile şi încercările prin
care trecem. Dacă facem astfel, vom descoperi că Dumnezeu a folosit dificultăţile
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noastre mai mult decât “lucrurile bune”,
pentru a ne ajuta să creştem spiritual. Ne
dăm seama că în aceste situaţii dificile descoperim suficienţa harului Său, în încercări ne întoarcem spre Dumnezeu şi în
timp descoperim că depindem numai de
El şi puterea Lui. Stăm de multe ori şi ne
gândim la modul cum ne-a călăuzit Dumnezeu în toate lucrurile. Când te încrezi
în Dumnezeu, El îţi dă puteri noi să mergi
mai departe chiar dacă tu spui că nu poţi.
Învaţă-ne Doamne, că e mai bine să ne
judecam pe noi înşine, fiecare să învăţăm
din nereuşite, iar mână în mână să urcăm
pe munte cu Tine alături, pentru că
lacrimile împrăştiate sunt mai putin
dureroase, pentru că valea trecută cu o
inima aproape, înfloreşte, iar fericirea
trăită cu cel de lângă noi e mult mai lungă
şi mai senină!
Rodica Tincu

Picatura de înţelepciune
C. S. Lewis
Niciun om nu ştie cât de rău este până
ce nu a încercat din greu să fie bun.
Dumnezeu nu ne poate oferi fericire şi
pace în afara Lui, pentru că ele nu se află
acolo. Nu există aşa ceva.
Nu ne îndoim, neapărat, că Dumnezeu va face ce e mai bine pentru noi; ne
întrebăm cât de dureros se va dovedi acest
bine.
Biserica Creştină Baptistă
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Cel mai sigur drum către iad este cel
progresiv - panta lină, uşor de parcurs,
fără curbe neaşteptate, fără pietre de hotar,
fără indicatoare.
Există două feluri de oameni: cei care
îi spun lui Dumnezeu „Facă-se voia Ta” şi
cei cărora Dumnezeu le spune „Bine,
acţionează după cum crezi”.

PĂRINŢI CU
RESPONSABILITATE
„Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul şi supuneţi-l…”
(Geneza 1:28)

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Miercuri - ora 18 - Fraţii din comitet cu
soţiile şi musafirii
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
(musafiri din SUA)
Sâmbătă - ora 10 - Întâlnire cu fraţii
lucrători
Sâmătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
Luni (7 nov.) - Evanghelizare
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Ascultare de El...
Mulţumiri pentru toate lucrurile

„Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa
sunt fiii făcuţi la tinereţe. 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.“
(Psalmi 127:4-5)
„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie
pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea
şi învăţătura Domnului.“
(Efeseni 6:4)
Continuare pag. 2
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Dacă în generaţiile de dinainte exista măcar o oarecare reverenţă şi teamă
faţă de Divinitate, generaţiile mai
tinere iau în derâdere credinţa, catalogând-o la nivel de superstiţie.
Specialiştii în demografie spun că
deja este prea târziu să vorbim despre
o posibilă redresare deoarece situaţia în
care suntem nu poate fi corectată de la
un an la altul, astfel că dezastrul demografic este inevitabil.
Nu ar fi prima dată în istorie când
dispar naţiuni civilizate şi odinioară
măreţe şi prospere ca urmare a îndepărtării şi răzvrătirii faţă de Dumnezeu.
Într-o astfel de situaţie Dumnezeu îi
poate binecuvânta pe cei ce vor şti să stea
în ascultare totală faţă de El. Oamenii
care au ştiu să-i fie credincioşi Domnului
şi l-au crezut pe cuvânt, au crezut de
asemenea că El le poate purta de grijă, că
le poate da pâine şi le poate asigura subzistenţa pentru întreaga familie, au experimentat atotputernicia şi suficienţa
Domnului fără să se facă de ruşine.
Mai mult, astfel de oameni sunt gata
să-şi asume nu doar aducerea pe lume a
copiilor dar şi creşterea lor pentru gloria
lui Dumnezeu.
Astfel de oameni ştiu că nu argintul
şi aurul sunt valorile de care au nevoie ei
şi odraslele lor ci mai degrabă zestrea pe
care o pot lăsa în urmă sunt caracterele
născute din dalta măiastră a Domnului
înfrumuseţate spre asemănare cu chipul
lui Cristos.
Aşa că cel mai bun lucru pe care îl
putem lăsa în urma noastră chiar după ce
noi nu vom mai fi aici sunt urmaşi care
vor fi capabili să ducă mai departe Cuvântul lui Dumnezeu trăind o viaţă
sfântă şi curată ancorată în promisiunile
Celui Veşnic, Mântuitorul şi Domnul
nostru Isus Cristos. Despre astfel de oameni se poate spune că sunt părinţi cu
responsabilitate.

Continuare din pag. 1

P

rocrearea este un mandat primit
din partea lui Dumnezeu.
Atunci când mandatul acesta
este neglijat, perpetuarea speciei umane
este în pericol. Ţara noastră nu a fost supusă niciodată pericolului demografic,
nici chiar pe vreme de război aşa cum
este în prezent.
Curba demografică este descendentă
de aproape douăzeci de ani, ponderea
tinerilor fiind mereu în scădere în timp
ce populaţia vârstnică este în creştere.
Această situaţie este generalizată
aproape în toată Europa ceea ce
dovedeşte că civilizaţia europeană intră
în declin şi din acest punct de vedere.
Aşadar mulţi dintre noi vor fi martorii
nedoriţi ai stingerii civilizaţiei europene.
Peste douăzeci de ani în România,
generaţia anilor 1965-72, aşa numiţii
„decreţei” vor ieşi la pensie şi vor trebui
întreţinuţi de generaţiile născute după
1989 care reprezintă efective reduse cu
jumătate faţă de generaţiile amintite mai
sus.
Vă puteţi imagina neputinţa administrării unei crize de felul acesta precum
şi problemele economice şi sociale care
vor genera din această stare de fapt.
Invocând probleme de natură economică şi profesională omul nu a priceput că cel mai preţios capital nu se
găseşte în lucruri materiale ci în oameni.
Necredincioşi poruncii lui Dumnezeu vom ajunge să plătim cu vârf şi îndesat această neascultare.
Însă ceea ce este şi mai grav stă în faptul că deşi numărul copiilor este din ce
în ce mai mic generaţiile tinere sunt crescute fără credinţa adevărată în Dumnezeu.
În acest fel este uşor de observat că
fiecare nouă generaţie este tot mai străină
de voia lui Dumnezeu şi mai neştiutoare
în ceea ce priveşte aşteptările pe care le
are Dumnezeu de la oameni.

ASCULTARE DE EL...
Trăim într-o lume asaltată de
diferite informaţii menite să
sporească neliniştea, haosul şi
degringolada morală existentă în
jurul nostrum. Ne întrebăm
oripilaţi, până când Doamne?

T

ragedia vieţii umane capătă
proporţii atunci când ne permitem să nu mai ascultăm de El.
Se complică lucrurile, când înlocuim ascultarea de El cu alte surse, lipsite de credibilitate, autenticitate, ori cu resurse
personale inconsistente, fără durabilitate,
cu termen de garanţie expirat, ieşite din
uz.
Este trist atunci când compromisul
este ridicat la rang de virtute, iar caracterul este îngropat prea curând în favoarea
obţinerii unor beneficii materiale ori de
imagine, care se risipesc şi se consumă asemeni unei lumânări. Se sting încet, dar
sigur! Fără ecou şi totuşi lăsând urme în
conştiinţă şi în suflet!
Nicio faptă bună nu are cum să fie percepută de către El ca o jetfă de bun miros
atunci când e clădită pe temelia compromisului, ori a eticii jumătăţilor de măsură.
1Samuel 15:22
Tăcerea ori indiferenţa din partea
noastră faţă de o anumită situaţie, este
tradusă prin încurajarea compromisului
atunci când nu luăm atitudine, nu
acţionăm, ori nu ne pliem în comformitate cu Cuvântul Lui, mânaţi de teama de
a nu ne pierde poziţia, relaţiile, reputaţia
ori beneficiile materiale.
A asculta de El presupune a nu mai urmări, a nu mai căuta, a nu mai amplifica,
dezvolta anumite vicii, ori favoriza, încuraja situaţii care conduc la alimentarea păcatului din viaţa noastră. Romani 6:12

Atunci când asculţi de El nu mai poţi
fi duplicitar ori înrobit sufleteşte. Sfinţirea
caracterului se realizează prin ascultarea
faţă de El, iar aceasta îţi conferă libertate,
curaj, viziune, o perspectivă îmbunătăţită
asupra vieţii şi în final viaţa veşnică. Romani 6:15-23
Ascultarea faţă de El implică
supunerea de bunăvoie a gândurilor noastre, filtrului Duhului Său cel Sfânt, făcând
orice gând “rob” ascultării de Cristos;
analizarea inimii, a voinţei (a motivaţiei
lăuntrice), prin prisma Cuvântului Său. 2
Corinteni 10:5
Nu ai cum să te bucuri de El, atunci
când ai pierdut esenţa, preţul sacrificiului,
când ascultarea de El e înlocuită cu satisfacerea urgentă şi imediată a nevoilor tale
egoiste, când porţi o etichetă de creştin iar
produsul nu este nicidecum o “ marcă înregistrată inconfundabilă”, ci una ştearsă,
neautentificată de El, când porţi în priviri
scânteieri de cer, dar eşti îndrăgostit totuşi
de “castele de nisip”, iar focul inimii tale
arde mocnit findcă doar El este Acela care
poate să aprindă adevărata viaţă în tine.
De cele mai multe ori ascultarea e validată prin învăţare consolidată, întărită
prin suferinţă. Evrei 5:8, Filipeni 2:8-11.
Nu ai posibilitatea să guşti din cupa
acelor învingători şi biruitori atât timp cât
ascultarea ta nu te costă nimic, are doar
un preţ redus, nu implică riscuri, renunţări, ori antrenarea unor vulnerabilităţi, dispreţ din partea altora, întrucât nu
te ajustezi matricii de gândire contemporane, predominante!
Te implorăm Doamne, să ne ajuţi să
Te ascultăm aşa cum Tu doreşti! Fără compromisuri şi fără jumătăţi de măsură! Voia
Ta să se facă în toate!
Doamne ai milă! Doamne dă izbândă!
Claudia Virginia Hosu
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Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare
Luni (7 nov.) - Evanghelizare
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Ascultare de El...
Mulţumiri pentru toate lucrurile

„Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa
sunt fiii făcuţi la tinereţe. 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.“
(Psalmi 127:4-5)
„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie
pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea
şi învăţătura Domnului.“
(Efeseni 6:4)
Continuare pag. 2

