Abonamente şi calendare pentru anul 2017
ABONAMENTE LA CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

1 abon.
2-9 abon.
10-99 abon.
Peste 100 abon.

40 RON
35 RON
32 RON
27 RON

32 EURO
30 EURO
28 EURO
26 EURO

42 USD
40 USD
38 USD
36 USD

Oferim un abonament în plus (gratuit) pentru comenzile de la 10 abonamente în sus. TERMEN: 15 decembrie 2016! Se pot face abonamente şi
după această dată, dar nu garantăm că veţi primi nr. 1/2017, al cărui tiraj se va stabili în ultima decadă a lunii decembrie 2016!

Plata abonamentelor se face în conturile de mai jos:
Beneficiar: Cultul Creştin Penticostal (pentru Cuvântul
Adevărului)
RO29 RNCB 0077 0292 0706 0001 (LEI)
RO02 RNCB 0077 0292 0706 0002 (USD)
Ro72 RNCB 0077 0292 0706 0003 (EURO)
Cod fiscal (CUI): 4431227;
Cod SWIFT: RNCBROBU
Foarte important! Dacă plăteşte altcineva decât persoana
abonată sau se plăteşte pentru o biserică, rugăm insistent a se menţiona pe mandat sau pe ordinul
de plată NUMELE ABONATULUI pentru care se face plata!
Statut CCP-BDAR
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Septembrie
August 2015- Octombrie 2016

8 RON

5 EURO

6 USD

CALENDARE ŞI AGENDE 2017

Calendarele (de perete - A2 - cu lecţiunile biblice duminicale şi
planificarea citirii Bibliei într-un an, calendarele carte poştală
(A5) cu lecţiunile biblice şi calendarele de perete, cu imagini, 12
file (A3) – toate policromie, agenda CCP-BDAR 2017, format B5,
care include numerele de telefon ale pastorilor se comandă şi
se ridică numai de la Comunitatea Regională de care aparţine
biserica!

el fiind rădăcina răzvrătirii împotriva lui
Dumnezeu, a desprinderii de El, a ruperii de plinătatea vieții” (A. Schmemann,
op. cit., p. 76).
Or, tocmai pentru aceasta a venit
Hristos: să ne ofere viață din belșug. Să
putem atinge, prin depărtarea de rău și
alipirea de bine, acea plinătate a vieții
rânduită oricărui om.
Una îmbietoare, una discretă
„Ce este omul?” – se întreba, la începutul secolului trecut, Iustin Popovici.
„Este un pumn de țărână sângerie, și în el
se află plămada tuturor nemărginirilor.
Dacă se va îndrepta spre înălțimi, omul
se va face nevăzut în infinități dumnezeiești; dacă se apleacă spre adâncimi, se
afundă în infinități demonice. Omul? Un
mic dumnezeu în noroi, iar uneori un
demon în haine somptuoase. Nu există
principiu mai firesc decât acesta: fiți desăvârșiți asemenea lui Dumnezeu, fiindcă
nu există nimic mai vătămător decât iubirea omului față de rău și de abisurile
sale” (I. Popovici, Abisurile gândirii și
simțirii umane: studii teologice, Sophia,
București, 2013, p. 223).
Fraza de mai sus ne introduce magistral în temă. Prins între infinitățile dumnezeiești și cele demonice, omul se află
într-o necontenită luptă. Pe de o parte,
calea cea rea care se dovedește mereu
îmbietoare; pe de altă parte, calea cea
bună care se manifestă cu discreție. Prima
este invazivă până la agresivitate, creează
presiuni de tot felul și forțează nota. A
doua se camuflează adesea și nu urlă niciodată în urechile noastre. Mai degrabă
ne șoptește suav și ne impulsionează în
direcția corectă. Din această cauză, cea
din urmă poate fi ușor ignorată sau chiar
insesizabilă. Dumnezeu mizează întotdeauna pe receptivitatea noastră interioară, pe deschiderea voluntară a inimii.
Deși ar putea să ne manipuleze cum dorește, refuză să o facă pentru că ne respectă. El însuși ne-a creat cu posibilitatea de a alege, iar a ne forța acum într-o
anumită direcție contravine planului
inițial.
Ar mai fi câteva diferențe. Bunăoară,
calea cea îmbietoare operează cu tertipuri, își pune haine sclipitoare și, mai
ales, folosește un discurs atrăgător. Nu
trebuie să ne mirăm că orice păcătos se
consideră înșelat în cele din urmă. Prin
fiecare ispită i s-a promis mult și i s-a
oferit puțin. Plăcerea dobândită a avut
un preț exorbitant și pe care riscă să-l
plătească tot restul vieții. Extrem de atră-

gătoare la început, ispita s-a transformat
apoi într-o stăpână care, prin intermediul
viciului, continuă să dețină controlul.
Înțelegând toate acestea, am face bine să
valorizăm calea cea discretă, dar dreaptă.
Să intuim în orice seducție a diavolului un
plan mârșav, o dramă interioară ce stă să
înceapă. Nu suntem doar trup, ci purtăm
pe dinăuntru un alt veșmânt, mult mai
prețios și sensibil. De aceea nu putem
face nimic fără să fim afectați în mod
profund. Să admirăm calitatea lui Dumnezeu de a ni se oferi într-o maximă discreție, de a domni peste viețile noastre
cu delicatețea unui suveran absolut.
Andrew Murray (1828-1917) a fost
unul dintre cei mai îndrăgiți predicatori
ai tuturor timpurilor. Dar nu s-a rezumat
doar la slujirea de la amvon, ci ne-a lăsat
și câteva cărți de o profunzime spirituală
exemplară. Printre acestea, avem și o
carte pentru părinți în care oferă sfaturi
și încurajare. Un fapt inedit este că, după
fiecare dintre cele 50 de capitole, autorul
inserează o rugăciune. De fapt, este tânjirea unui tată pusă în cuvinte și adresată
Celui Preaînalt. Rostite cu credință și
speranță, aceste rugăciuni au o valoare
universală pentru că se potrivesc oricărui
părinte. Ne-ar lua prea mult spațiu să le
reproducem pe toate aici, astfel le aduc
în atenție doar pe prima și pe ultima:
„Doamne Dumnezeule, Tu m-ai făcut
părinte și mi-ai dat un copil. Mărturisesc
cu umilință că dragostea și bucuria cerească s-au oglindit în căminul meu. Nu
am înțeles chemarea mea ca părinte. Tată,
iartă-mă! Te rog să mă îndrumi Tu și să
mă ajuți în studiul Cuvântului Tău Sfânt.
Ajută-mă să îndeplinesc scopurile Tale
cu privire la mine ca părinte. Învață-mă
să Te cunosc în calitatea Ta de Tată desăvârșit. În timp ce studiez exemplul Tău
de Părinte divin, fă-mă un adevărat părinte pentru copilul meu. Dragostea și
binecuvântarea Ta să se odihnească peste
casa noastră. Amin!”
„Tată îndurător, Îți mulțumim pentru învățăturile binecuvântate din Cuvântul Tău sfânt cu privire la copiii noștri.
Îți mulțumim că ai venit ca Învățător al
nostru pentru a ne pregăti să-i învățăm.
Te rugăm să ne ajuți să devenim părinții
pe care Tu îi vrei. O, Doamne, întipărește
în gândurile, inimile și viețile noastre
adevărurile minunate care privesc viața
de familie. Legământul și promisiunile
Tale sunt nespus de scumpe pentru noi.
Prețuim toate comorile promisiunilor
Duhului Tău și binecuvântarea Ta ca fiind
moștenirea sacră a copiilor noștri. Acceptăm toate avertismentele și toate îndru-

mările Tale cu privire la copiii noștri, ca
fiind regulile căminului nostru. O, Doamne,
deschide-ne ochii, ca să avem mereu
înaintea noastră imaginea unui cămin
credincios, așa cum îl dorești Tu. Dă-ne
puterea să împlinim voia Tatălui și să
câștigăm dragostea copiilor noștri. Primește consacrarea noastră pentru a fi
în totalitate ai Tăi. Vino și fă ca familia
noastră să fie un loc unde să Îți placă să
zăbovești. Atunci, căminul nostru va fi
binecuvântat cu adevărat și fiecare dintre
noi va spune cu bucurie: «Iată-mă, eu și
copilul pe care mi l-a dat Dumnezeu».
Da, vino, Doamne Isuse! Amin!” (A.
Murray, Crește-ți copiii pentru Hristos,
Perla Suferinței, Suceava, 2009, p. 9 și
207).
Vă rog să observați cum Murray
ancorează întreaga educație în Hristos
și în Cuvântul Său. Totul decurge din
revelație. Câtă vreme Dumnezeu există,
mandatul părinților are viitor. Apoi, câtă
vreme mandatul părinților există, Biserica
lui Hristos are viitor. Generația copiilor
noștri poate fi atinsă de harul și puterea lui
Dumnezeu avându-ne pe noi ca exemple
vii. Faptul acesta nu e simplu, dar nu e
nici imposibil. Suntem chemați să dezvoltăm în mintea copiilor noștri o atitudine
critică față de tot ce e imoral și suspect.
Să-i învățăm că răul se propune singur și
se deghizează mereu, în vreme ce binele
trebuie căutat cu ardoare și sinceritate.
Cartea Proverbe ne poate fi un manual
de nădejde. Având nuanțe de-a dreptul
fascinante și adevăruri mereu actuale,
ea se potrivește oricărei generații, indiferent de gradul de cultură sau de nivelul
social. Dimpreună cu întreaga Scriptură,
ea ne poate ține mintea trează și spiritul
înflăcărat, așezându-ne sub autoritatea
divină. De asemenea, bizuindu-ne pe înțelepciunea lui Dumnezeu, vom putea
distinge calea bună dintre multele căi
amăgitoare. Vom putea cultiva acel discernământ nobil, acea luciditate a înțelegerii. Nu vom amesteca lucrurile, ci vom
gândi realitatea în termeni antitetici. Ce
e rău ne va apărea ca rău, indiferent de
împrejurări; iar ce e bine ne va apărea
ca bine în orice circumstanță. În felul
acesta, vom dobândi o deprindere spirituală care ne va face invincibili și modele demne de urmat pentru cei din jur.

„Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu
lepăda îndrumările mamei tale!” (Proverbe 1.8)
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