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Învață pe copil calea…
„Învață pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la
ea.” (Proverbe 22:1)
Predicatorul Clarence Macartney a spus într-o predică, în formă de pildă,
următoarea întâmplare imaginară care ar fi avut loc în iad. Satana a chemat pe
cei patru căpitani de oști drăcești și le-a cerut să se gândească la patru minciuni
cu care să înșele sufletele oamenilor.
— Le spunem că Dumnezeu nu există.
— Nu merge. Oamenii se uită în jur, și văd că există un Creator.
— Să le spunem că nu există Cer.
— Nici asta nu merge. Oamenii se întreabă ce este după moarte. Simt că
există un Cer, un loc al fericirii.
— Să le spunem că nu există iad.
— Dar conștiința lor le spune că există o pedeapsă pentru păcate.
— Atunci să le spunem că mai au timp să se pocăiască. Să nu se grăbească.
Și tartorul cel mare, a bătut din palme. Asta e strategia cea mai bună.
Înțeleptul spunea că timpul cel mai bun pentru învățătura Sfintelor Scripturi
este în copilărie. Îndrumările bune date unui copil rămân în mintea și conștiința
lui până la adânci bătrânețe. Limba naturală pe care o vorbim în copilărie,
rămâne întipărită în minte și în grai toată viața. O și numim „limba mamei”,
fiindcă am învățat-o în casa părintească, înainte de școală, înainte de toate. E ca
un ciment proaspăt și moale în care dacă ai călcat rămâne urma atunci când se
întărește. Mai târziu calci pe ciment dar nu mai rămâne nici o urmă.
Timpul cel mai bun să te încrezi în Domnul este ACUM.
Ziua cea mai bună să aduci pe cineva la Hristos este ASTĂZI.

acum plecați în vacanțe, ca Tatăl ceresc
să-i păzească oriunde se află și să-i
aducă înapoi în bucurie și pace.
Săptămâna trecută a fost o
săptămână de activități zilnice
la casa de rugăciune, cu toată
forfota lucrărilor care s-au
desfășurat la Școala Biblică de
Vacanță. Dăm slavă Domnului
pentru izbânda pe care a dat-o
și Numele Lui a fost înălțat în
mijlocul copiilor prin cântare,
înățătură, recitarea de versete
biblice și jocuri.
Știm că Tatăl ceresc a văzut jertfa
fiecăruia și dă răsplătiri din izvoarele
de sus și cele de jos, ca să-Și arate
bunătatea și credincioșia Sa. Mulțumiri
sorei Tina Popovici pentru organizare
și mobilizare, celor care au avut partea
educativă, celor cu partea muzicală,
celor cu ordinea și grija copiilor, celor
care s-au ocupat de jocurile copiilor,
celor de la bucătărie (de data aceasta nau fost numai sanwiciuri, ci mâncare în
toată regula), și celor din echipa de
curățenie.
Lista celor care au ajutat la VBS e
foarte mare și amintind numele lor, ne
asumăm riscul să omitem pe cineva,
totuși amintim, cu recunoștință pentru
jertfa pe care au depus-o în fiecare zi,
pe următorii (pe familii): Bahnean,
Bonca, Bogdan, Bucur, Bulboacă,
Brad, Cimpoeș, Ghera, Ilisie, Mircu,
Mureșan, Negrău, Negru, Ordeanu,
Pop, Popa, Popovici, Răduț, Răscol,
Voica, Zah. Dintre cei din afara
bisericii Betel care au ajutat, amintim
pe Gaby Popa, Jim Austin și Bradley
Oberreider. Vă mulțumim tuturor!
Ne-am bucurat să salutăm în mijlocul
nostru pe cei care au fost în călătorii și
s-au întors cu bine înapoi: Viorel și
Viorica Abrudeanu, Viorel și Mariana
Tăședan, Nelu și Felicia Piroș. Ne
rugăm Domnului pentru cei care sunt

Duminica trecută biserica Logos a
sărbătorit 34 de ani de la înființare și
am fost și noi la serbare. A cântat corul

bărbătesc și ne-am bucurat în părtășia
harului lui Dumnezeu.
Tema de studiu biblic pentru miercurea
viitoare: Mai mult decât biruitori.
Romani 8:28-39. Versetul de aur:
Romani 8:31, „Deci ce vom zice noi în
fața tuturor acestor lucruri? Dacă
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
împotriva noastră?”
Sora Rita Buibaș este acasă, după
operația avută; convalescență este lentă
și cu dureri. Fratele Dorin Mitrofan a
fost internat miercuri la spital.
Familia Nelu și Elena Brad, din Texas,
transmite salutări bisericii.
Programul de după masă
Solo, Sami Negru
Poezie, Ana Bud
Fanfara
Cântare comună
— Programul copiilor VBS
Cântare comună
Fanfara
Solo, Amber Ilisie
Cântările comune, Edy Negru

Cântarea
Preaiubitului meu
„Voi cânta Preaiubitului meu,
cântarea Preaiubitului meu, despre via
Lui...” (Isaia 5:1).
Aici găsim gingășia unuia din cele mai
duioase pasagii din Sfânta Scriptură, în
care se leagănă o doină a iubirii dintre
Dumnezeu și poporul Lui, dintre Mirele
îndrăgostit de Mireasa Lui, și dintre
Mireasa Lui îndrăgosită de Mirele ei. Ce
poate fi mai gingaș, mai frumos, mai
înălțător!
Voi cânta Preaiubitului meu...
Cântările noastre nu sunt ca să ne auzim
noi vocile, ci sunt cântări pe care vrem să
le audă Preaiubitul, Domnul nostru.
Cântările în adunare trebuie să fie din
inimă, cântate frumos, cu sinceritate, ca o
încununare a închinăciunii sufletelor
noastre în fața lui Dumnezeu.
Noi nu cântăm oamenilor, ci Îi cântăm
lui Dumnezeu. Cântările noastre sunt
aduse „Preaiubitului”, adică Aceluia pe
care Îl iubim din toată inima. Relația
dintre noi și Domnul este o relație de
intimitate și dragoste. Cântările sunt
aduse în mijlocul relației frumoase și a
stării înalte în care ne-a pus Dumnezeu,
pe baza mântuirii pe care o avem în
Domnul Isus Hristos. Poate să vină cel
mai vestit cântăreț de operă să cânte o
cântare, dar dacă sufletul lui nu e mântuit,
totul e doar un concert, nu o închinare, și
nu e adora ț ie. Poate s ă vin ă o
credincioasă simplă, și să cânte o cântare
chiar fără multă iscusință artistică, dar
cântarea ne înalță pe toți, ne zidește și ne
unește la piciorul crucii Domnului Isus.
Așa spunea proorocul Isaia: „Voi cânta
Preaiubitului meu...” El, Domnul nostru,
este aici cu noi, și pentru El cântăm
cântarea, Lui Îi dăm slava și cinstea!

Probabilitate
Un buletin meteorologic,
Anunță vremea foarte logic;
‘L-asculți comod pe canapea,
Și știi că mâine va ploua.
Dar stai! Știința absolută
Anunță că-i „cinczeci la sută”!
Deci e „probabil”, „s-ar putea”,
Nu-i sigur, și, vom mai vedea…
Pe alt canal e tot dispută,
Dilema cu „cincizeci la sută,”
Și pân’ la urmă, va ploua?
— Poate că nu, poate că da.
Așa e, toate-s relative,
Și foarte aproximative,
Deci, NU în DA se prefăcu,
Și DA deodată este NU.
Dar dacă-ntreabă bunăoară,
Unii cu gânduri de ocară:
„Va fi cu tine Dumnezeu
Când îți va merge rău și greu?
Când boală rea te prăpădește,
Și când speranța se topește,
Mai crezi că-al tău Mântuitor
Îți va veni în ajutor?”
Eu știu ce-am să răspund în pace,
Chiar dacă văd că nu le place:
„E Dumnezeu la dreapta mea,
Și știu că mă va ajuta.
Măreața Lui făgăduință,
Îmi dă putere în credință,
„Voi fi cu Tine,” mi-a promis
Și eu mă-ncred în ce mi-a zis.”
Aici nu-i probabilitate,
Sunt promisiuni adevărate!
Când El Și-a dat al Său cuvânt
Nu-i vorbă aruncată-n vânt.
Poate să tremure pământul,
Dar El nu-Și calcă jurământul;
Mă-ncred în El orice-ar veni,
Știu că nu mă va părăsi!
E-o siguranță absolută
Mai mult decât sută la sută;
Chiar dacă nu pot explica,
Ce-a spus El DA, rămâne DA! (vp)

„Întărește-te
și
îmbărbăteazăte. Nu te
înspăimânta și
nu te îngrozi, căci Domnul,
Dumnezeul tău este cu tine în tot
ce vei face.” (Iosua 1:9)

Ghicitoare biblică
Sunt una din cinci, și foarte rotundă,
Lucrez rapid, într-o secundă.
Odată unul - m-a trimis să stau
La înălțime, (vreau-nu-vreau),
Acolo unde regii
… se împodobeau.
săptămâna trecută: chivotul
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