Aria de slujire:
EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cibu Maxim
8. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Dinu Ilinca
11. Ene Lucreþia
12. Ignat Maria
13. Ion Rozalia
14. Ionescu Eugenia
15. Ivaºcu Maria
16. Lãzãrescu ªtefan
17. Mazilu Florentina
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Radu Aniºoara
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Simion Adrian
27. Slujitoru Angela
28. Stan Constantin
29. Teodorescu Elena
30. Þoldan Lina
31. Tudose Laurenþiu
32. Uniºor Cornelia
33. Vasilescu Jean
34. Voinea Simona
Publicãm numele bolnavilor pentru a
asigura o cât mai bunã informare cu privire la
starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
informaþi despre orice modificare a stãrii lor.
Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

De aceea, preaiubiþii mei fraþi, fiþi
tari, neclintiþi, sporiþi totdeauna
în lucrul Domnului, cãci ºtiþi cã
osteneala voastrã în Domnul nu
este zadarnicã.
1 Corinteni 15:58

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin
ºcoala duminicalã
smisiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea
evangheliei
smisiunea în Glina la cãminul cultural în preajma
Crãciunului
sresurse umane pentru misiune
saparatura tehnicã necesarã
Misiune externã
sSilvia Ologeanu pleacã cu o echipã medicalã în Guineea Bissau pe 31 octombrie
s rugãciune pentru protecþie fizicã ºi spiritualã
sachiziþionarea medicamentelor necesare
sunitatea echipei

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. Dumnica viitoare, 01.11.2015, în cadrul slujbei de searã, se vor
relua întâlnirile grupurilor de ucenicie. Componenþa grupurilor se va afiºa la avizierul din
holul bisericii. Vã aºteptãm cu bucurie ºi cu o dorinþã sfântã de a participa la aceste întâlniri,
conºtienþi fiind de beneficiile spirituale pe care le vom experimenta stând împreunã în
pãrtãºie în rugãciune ºi în aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu.
o CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã, un curs
de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii. Dorim ca cei care participã la
acest studiu sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea
sufletului ºi sã experimenteze trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare
duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are loc în
fiecare joi de la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani vã
propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum a
fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi
Iov 31-42; Geneza 11.
o GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare
duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din
faþã, la etaj.
o TINERI EUTIH. Marþi, de la 18.30, Eutih se uitã în oglindã. Descoperim împreunã dacã
semãnãm mai mult cu Chipul Domnului sau cu Chipul veacului. Vino ºi tu!
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
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Credinþa neclintitã în faþa marelui necaz
Iov 2-31
În timp ce scriu aceste rânduri, în timp ce dumneavoastrã le citiþi stând comod ºi
în liniºte pe scaun, sute ºi chiar mii de creºtini din Africa de Nord, din Siria ºi Iraq sau alte
þãri ale Orientului Mijlociu, sunt alungaþi din locuinþele lor, torturaþi sau omorâþi. Unii
reuºesc sã fugã ºi migreazã spre Europa, alþii sunt somaþi sã renunþe la Hristos, iar dacã nu
o fac, sunt torturaþi, rãstigniþi, decapitaþi.
Pentru cã rãmân tari ºi neclintiþi în mãrturisirea credinþei lor, ei ajung astfel
acolo unde i-a vãzut Ioan: Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am vãzut sub altar
sufletele celor ce fuseserã înjunghiaþi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu
ºi din pricina mãrturisirii, pe care o þinuserã (Apocalipsa 6:9). Ei strigã de sub altar
ºi invocã judecata lui Dumnezeu: pânã când Stãpâne, Tu care eºti sfânt ºi adevãrat,
zãboveºti sã judeci ºi sã rãzbuni sângele nostru… (Apocalipsa 6:10). Rãspunsul pe care
îl primesc ei, ne priveºte pe noi în mod direct: fiecãruia i s-a dat o hainã albã ºi li s-a spus
sã se mai odihneascã puþinã vreme, pânã se va împlini numãrul tovarãºilor lor
de slujbã ºi al fraþilor lor, care aveau sã fie omorâþi ca ºi ei(Apocalipsa 6:11).
În timp creºtinismul este în declin vertiginos în Occident (Europa, SUA), în timp
ce noi trãim adesea un creºtinism doar de duminicã, numãrul martirilor înjunghiaþi
pentru mãrturisirea credinþei lor în Isus Hristos se împlineºte. Acest adevãr ar trebui sã
ne preocupe, pentru cã ne apropiem de ceea ce vede ºi relateazã Ioan spre finalul
Apocalipsei: am vãzut niºte scaune de domnie; ºi celor ce ºedeau pe ele li s-a dat
judecata. ªi am vãzut sufletele celor ce li se tãiase capul din pricina mãrturiei
lui Isus ºi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu… Ei au înviat ºi au împãrãþit cu
Hristos…(Apocalipsa 20:4).
În vremea lui Ioan, doar cetãþenii romani condamnaþi la moarte aveau
„privilegiul” sã fie decapitaþi. Cei mai mulþi creºtini din primul secol erau aruncaþi la fiare
sãlbatice în arenã, erau arºi de vii, erau crucificaþi, dar nu decapitaþi. Atunci pe cine vede
Ioan când vorbeºte despre cei cãrora li se tãiase capul din pricina mãrturiei lui Isus? Nu i-a
vãzut oare ºi pe creºtinii de azi din Siria ºi Iraq, din Orientul Mijlociu, din Nordul Africii?
Dacã da, oare nu ar trebui sã ne înfiorãm ºi sã ne trezim din amorþealã, vãzând cum
numãrul martirilor se împlineºte ºi ziua învierii e aproape?
Nu ºtiu dacã harul martirajului ne va fi dat ºi nouã. Dar dacã da, câþi vom rãmâne
neclintiþi în credinþa noastrã? Câþi îl vom putea mãrturisi pe Hristos cu preþul vieþii? Cum
sã ne pregãtim pentru astfel de moment?
Iov este omul care a rãmas tare ºi neclintit în neprihãnirea lui. O spune
Dumnezeu în faþa Satanei ºi i-o spune nevasta sa în faþã (Iov 2:3, 9). Ce l-a ajutat pe Iov sã
rãmânã tare ºi neclintit în credinþa lui, în ciuda necazurilor? De ce nu s-a lepãdat de
Dumnezeu, aºa cum spera Satana ºi cum îl îndemna chiar soþia lui?
Iov a asimilat toatã cunoaºterea de Dumnezeu din vremea lui ºi a crezut-o. Iov Îl
recunoaºte pe Dumnezeu ca Atotputernic, Creator, Judecãtor, Rãscumpãrãtor (Iov 9; 13;
19:25-26; 21; 24; 26; 27).
Iov a avut o viaþã de rugãciune constantã ºi consistentã. El se roagã pentru
familia lui, se roagã pentru sine, cere ajutor ºi rãspunsuri în rugãciune, se roagã cu
lacrimi, cere audienþã în prezenþa Celui Prea Înalt (Iov 1:5; 9:15; 16:17, 20; ).
Iov s-a raportat corect faþã de posesiunile materiale. Dupã ce a pierdut tot a putut
spune: Domnul a dat… Domnul a luat… Fie Numele Domnului binecuvântat. Iov ºtia cã a
venit fãrã nimic în lume ºi cã pleacã fãrãr nimic din ea, cã toate cele materiale le-a primit
de la Dumnezeu (Iov 1:21).
Iov a trãit cu fricã de Dumnezeu ºi cu compasiune faþã de oameni (Iov 1-2; 29-31).
Asimileazã Cuvântul lui Dumnezeu în care El ni se reveleazã ºi vei rãmâne tare în
credinþa ta. Cultivã disciplina rugãciunii ºi raporteazã-te corect la toate posesiunile tale:
familie, copii, casã, serviciu, poziþie socialã etc. Trãieºte cu fricã de Dumnezeu ºi
compasiune faã de cei din jur. Nu te mulþumi cu ce ºtii despre Dumnezeu, cunoaºte-L tot
mai mult, iar când va lovi necazul sau când vei fi somat sã te lepezi de credinþã vei rãmâne
tare în credinþa ta, maror viu sau martir pentru Hristos.
Pastor, Daniel Mercioniu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Fr. Sas Florian
smulþumire cã este un copil al lui Dumnezeu
smulþumire pentru cã Dumnezeu l-a cãlãuzit în viaþa de
credinþã ºi i-a dat putere sã treacã prin multe încercãri ºi suferinþe
smulþumire pentru toþi cei care s-au rugat pentru
sãnãtatea dânsului
smulþumire pentru fraþii care îl aduc la bisericã ºi care îl
duc acasã
smulþumire pentru postul de radio RVE prin care se
hrãneºte în fiecare zi, ºi se roagã sã se obþinã aprobarea pentru a
emite 24 ore în fiecare zi.
smântuirea soþiei, Elena, ºi a fiicei, Florica, pentru
nepoþii George ºi Alina, precum ºi pentru fratele de trup, Samuel ºi
a soþiei lui.

Fr. Ristea Nicolae
smulþumire cã a avut harul sã-L cunoascã pe Domnul din
tinereþea lui, dar ºi pentru toþi cei care au avut o contribuþie la
creºterea lui spiritualã
smulþumire pentru toate binecuvântãrile de care i-a fãcut
Dumnezeu parte pânã acum, dar ºi pentru cele viitoare.
smulþumire pentru toþi cei care-L slujesc pe Domnul, în
ascuns, în smerenie, care sunt gata sã poarte poverile altora
smulþumire pentru fraþii, surorile, tinerii, care mijlocesc
în fiecare duminicã dimineaþa în rugãciune la Casa Domnului.
smulþumire pentru toþi cei care s-au rugat pentru nepotul
sãu, Dani, care a trecut cu bine printr-o operaþie grea ºi pentru
eficienþa tratamentului în aceastã peioadã de recuperare.
smântuirea sorei de trup, Rodica, a fiului ei, Dani, ºi a
soþiei lui, Mãdãlina, ºi la vremea potrivitã ºi a celor doi copii
gemeni ai lor.

Sora Mazilu Florentina
smulþumire cã în toatã bãtãlia spiritualã care s-a dus în
sufletul ei mulþi ani, Dumnezeu ºi-a arãtat puterea ºi în cele din
urmã a capitulat înaintea Lui ºi i-a mântuit sufletul
spentru sãnãtate fizicã ºi spiritualã
so slujbã pentru soþ, pentru a putea acoperi nevoile
materiale ale familiei
spentru mântuirea soþului, Mircea, ºi a fratelui de trup,
Cristian
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini
astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

Invãþãturi pentru pãrinþi
Pãrinþi, cereþi copiilor sã vã asculte!
De John Piper
Scriu acest articol pentru a-i ruga pe pãrinþii creºtini
sã pretindã ascultare din partea copiilor lor. M-am apucat sã
scriu dupã ce am asistat la o scenã petrecutã într-o familie, în
care un copil pur ºi simplu nu voia sã asculte de pãrinþii lui
care nu au taxat în niciun fel acest comportament. Pãrinþii de
azi le spun copiilor lor de 2-3 ori sã facã un lucru, sã vinã sau
sã plece, ºi, dupã ce copilul a fost neascultãtor de trei ori la
rând, sfârºesc prin a râde amuzaþi de personalitatea de care
acesta dã acest dovadã. Uneori, pãrinþii ajung sã îºi mituiascã

copiii, doar-doar aceºtia vor face ceea ce le cer!
Sãptãmâna trecutã am vãzut douã lucruri care mã
fac acum sã scriu acest articol. Primul este legat de
uciderea lui Andy Lopez, in vârstã de 13 ani, din Santa
Rosa, California. Acesta a fost omorât prin împuºcare de
cãtre poliþiºtii care au crezut cã sunt ameninþaþi de copil cu
o armã adevãratã. De fapt, bãiatul avea în mânã o armã de
jucãrie. Poliþiºtii i-au spus lui Andy de douã ori sã arunce
arma. Însã în loc sã asculte, bãiatul a îndreptat-o spre ei.
Iar poliþiºtii l-au ochit ºi doborât, ucigându-l.
Nu cunosc mai multe detalii legate de caz ºi nici
daca Andy a auzit somaþiile poliþiºtilor. Nu pot spune cu
siguranþã cã el a fost neascultãtor. Nu vreau sã vorbesc aici
despre bãiatul Lopez. Ci despre ”dacã". Dacã el a auzit
somaþiile poliþiºtilor ºi le-a sfidat, pur ºi simplu? Dacã aºa
au stat lucrurile, atunci neascultarea l-a costat viaþa pe
bãiat! Acesta este preþul neascultãrii de autoritãþi!
Am mai asistat la un scenariu similar, în timpul
unei cãlãtorii cu avionul sãptãmâna trecutã. Am vãzut cu
ochii mei cum o mamã îºi pregãtea copilul pentru a fi ucis.
Stãteam în avion în spatele acestei mame ºi a copilului ei,
un bãiat de 7 ani. El se juca pe tabletã. Însoþitoarea de bord
a anunþat cã toate aparatele electronice ºi telefoanele
trebuie închise pe perioada decolãrii avionului. Bãiatul nu
ºi-a închis însã tableta. Mama lui nu i-a spus nimic.
Însoþitoarea a trecut pe culoarul dintre scaunele din avion
ºi a spus, în treacãt, cã ºi tabletele trebuie închise. Copilul
nu a fãcut asta. Mama lui nu i-a atras atenþia. În cele din
urmã, însoþitoarea de bord s-a aplecat spre copil ºi spre
mama acestuia, repetând cerinþa: copilul trebuia sã îºi
închidã tableta în vederea decolãrii ºi sã i-o dea mamei sã o
þinã. Copilul a închis tableta. Când însoþitoarea de bord s-a
aºezat pe locul ei, copilul ºi-a repornit tableta ºi a
continuat sã se joace pe toatã durata decolãrii avionului.
Mama nu a spus ºi nici nu a fãcut nimic. Mi-am spus: iatã o
mamã care îl antreneazã din greu pe acest copil pentru a fi
ucis de poliþiºti!
Sfidarea ºi lenevia pãrinþilor necredincioºi sunt,
oarecum, de înþeles. Biblia vorbeºte de mai multe ori
despre comportamentul celor care sunt orbi din punct de
vedere spiritual. Dar neglijenþa pãrinþilor credincioºi mã
lasã perplex! Ce stã oare în spatele eºecului pãrinþilor de a
le pretinde ºi de a primi ascultare din partea copiilor? Nu
sunt foarte sigur care este rãspunsul corect. Însã sper cã
urmãtoarele nouã observaþii îi vor ajuta mãcar pe unii
pãrinþi sã pãrãseascã stilul relaxat, laissez-faire, de a-ºi
creºte copiii.
1. Când copiilor li se spune în Biblie cã trebuie sã îºi
asculte pãrinþii, implicit ºi pãrinþilor li se spune sã o
pretindã de la ei.
Efeseni 6:1 Copii, ascultaþi în Domnul de pãrinþii
voºtri, cãci este drept!
Ar fi un nonsens ca Dumnezeu sã le cearã copiilor
sã îºi asculte pãrinþii ºi sã nu le cearã ºi pãrinþilor sã
pretindã ascultare de la copiii lor. Este datoria noastrã sã îi
învãþãm pe copiii noºtri sã aibã o atitudine submisivã faþã
de autoritãþile puse de Dumnezeu peste noi. De fapt,

pãrinþii Îl reprezintã pe Însuºi Dumnezeu în faþa copiilor
mici ºi este foarte periculos sã îi deprindem pe copii sã
ignore poruncile lui Dumnezeu.
2. Ascultarea este o caracteristicã a noului
legãmânt, o parte însemnatã a evangheliei.
Sã fii ascultãtor nu este numai o cerinþã legalã;
ascultarea are de-a face ºi cu evanghelia. Apostolul Pavel
scrie în Romani 1:5 cã scopul evangheliei este sã aducã la
ascultarea credinþei pe toate neamurile. El spune in
Romani 15:18 cã nu ar pomeni niciun lucru pe care sã nu-l
fi fãcut Hristos prin el, ca sã aducã neamurile la ascultare
de El, prin cuvintele sau prin faptele sale.
Scopul apostolului Pavel era acela de a face fiecare
gând rob al ascultãrii de Hristos (2 Corinteni 10:5). El
cerea ascultare bisericilor cãrora le scria: ºi dacã nu
ascultã cineva ce spunem noi în aceastã epistolã,
însemnaþi-vi-l ºi sã nu aveþi niciun fel de legãturi cu el
(2 Tesaloniceni 3:14)
Pãrinþii care nu îºi învaþã copiii sã asculte de
autoritãþile puse de Dumnezeu, îi pregãtesc pentru o viaþã
care nu þine cont de Cuvântul lui Dumnezeu, o viaþã în
afara evangheliei, pe care, de fapt, ar dori-o autoritate
pentru copiii lor.
3. Este posibil sã pretinzi ascultare din partea
copiilor
Este vrednic de milã pãrintele care se comportã ca
un neputincios în faþa copilului sãu neascultãtor!
Dumnezeu le cere copiilor sã asculte de pãrinþi pentru cã
acest lucru este posibil. Copiilor mici, sub 1 an, li se poate
arãta ce au voie ºi ce nu au voie sã atingã, sã muºte, sã
tragã, sã loveascã etc. Tu, pãrintele acestui copil, eºti mai
mare decât el! Foloseºte acest lucru pentru a-l pregãti
pentru o viaþã de ascultare ºi nu una dominatã de egoism!
4. Ascultarea trebuie practicatã ºi acasã pentru ca
ea sã fie posibilã ºi în spaþii publice
Unul dintre motivele pentru care copiii îºi pierd
controlul în public este cã nu li se cere ascultare acasã.
Multor pãrinþi li se pare cã acasã nu meritã sã se
osteneascã sã le cearã ascultare. Este mult mai uºor sã îi
lãsãm sã facã ce vor, decât sã investim timp ºi efort,
pretinzând ascultare de la copii! Acest comportament îl
învaþã însã pe copil cã ascultarea este opþionalã. Cu toate
acestea, consecvenþa în pretinderea ascultãrii acasã îl va
ajuta pe copil sã fie o persoanã plãcutã ºi în public.
5. Este nevoie de efort pentru a cere ascultare din
partea copilului, dar efortul meritã sã fie fãcut!
Dacã îi spui unui copil sã stea în pat, dar el se dã
jos, este mult mai uºor sã îi spui sã se ducã înapoi în pat
decât sã tratezi neascultarea. Pãrinþii sunt în general
foarte obosiþi. Vreme de mai bine de 40 de ani am avut
copii sub 18 ani. Sã pretinzi ascultare din partea lor
implicã energie; atât energie fizicã, cât ºi emoþionalã. Este
mult mai simplu sã îi laºi pe copii de capul lor.
Care este însã rezultatul? Copii care nu pot fi
controlaþi atunci când situaþia o cere. Copiii învaþã foarte
repede cã mama nu are nicio putere, iar tata este uºor de
dus de nas. Copilul învaþã extrem de repede când
pãrintele sãu este gata sã explodeze. Aºa cã te vor sfida

pânã aproape de momentul acela. Este crucial sã iei
atitudine faþã de fiecare act de neascultare a copilului. Asta
va aduce roade dulci ºi zemoase în viaþa copilului tãu, pe care
de altfel îl iubeºti aºa de mult!
6. Poþi rupe lanþul transgeneraþional
Unul dintre motivele pentru care pãrinþii nu pretind
ascultare este cã nu au vãzut niciodatã cum se face asta.
Deseori ei înºiºi vin din case unde toþi erau fie pasivi, fie
agresivi. Nu vor sã fie pãrinþi agresivi ºi vãd ca alternativã
doar pasivitatea.
Vestea bunã este cã mai existã o soluþie! Pãrinþii pot
învãþa din Biblie ºi de la oamenii înþelepþi ce se poate face,
cum este bine sã procedeze, cum sã facã ce este bine pentru
copil, într-o manierã calmã dar fermã, iubitoare, cu rãdãcini
adânci în evanghelie.
7. Pãrinþii credincioºi pot sã îºi ajute copilul sã asculte
de bunãvoie
Copiii trebuie sã asculte pentru cã aºa spun pãrinþii
înainte de a ajunge sã asculte datoritã credinþei din inimã.
Când vine credinþa în inimã, ascultarea pe care au exersat-o
de fricã, din respect sau de dragul rãsplãþii va deveni o
expresie naturalã a acesteia. Este însã o nebunie sã nu
pretindem ascultare pânã în acel moment. Dacã facem aºa,
privind în perspectivã, numai de iubire nu dãm dovadã! Aºa
apar obiceiuri ale neascultãrii, care sunt adânc înºurubate.
8. Copiii ai cãror pãrinþi le cer ascultare, sunt mai
fericiþi.
Pãrintele neimplicat, care râde amuzat când copilul i
se smulge din mânã, când îi spune cu nonºalanþã “nu vreau”
sau când face urechea surdã la cererea sa, nu se va bucura de
un copil smerit, bun ºi cuminte. Un asemenea pãrinte nu face
decât sã creascã un rãsfãþat nesuferit, pe care ceilalþi copii nu
îl vor dori în preajmã, un copil veºnic nemulþumit, care va
cere, va bate din picior, se va tãvãli de nervi prin magazine ºi
va vorbi urât cu educatorii. Un asemenea copil va fi un
nefericit.
Aºa zisa libertate de care s-a bucurat din partea
pãrinþilor se va întoarce rapid împotriva lui, nefiind
nicidecum o binecuvântare pentru cei din jur. Aceºti copii
cresc la fel de liberi pe cât de liberã este o barcã fãrã vâslaº
lãsatã pe râu. Sunt victimele propriilor lor hachiþe, dar
curând acestea îi vor lovi. ªi asta va face din ei copii nefericiþi,
dacã nu cumva victime într-o întâlnire cu oamenii legii.
9. Sã pretinzi ascultare nu înseamnã sã pretinzi
perfecþiunea
De vreme ce pãrinþii Îl reprezintã pe Dumnezeu în
faþa copiilor lor, mai cu seamã înainte ca ei sã Îl poatã
cunoaºte pe Dumnezeu direct din Biblie, noi trebuie sã le
arãtãm lor atât dreptate, cât ºi milã, îndurare. Nu orice
neascultare trebuie pedepsitã. Unele lucruri trebuie þinute
minte, iar altele trecute cu vederea, în vreme ce în faþa unora
trebuie clar sã luãm atitudine. De la noi copiii vor învãþa ca
Dumnezeu este un foc mistuitor (Evrei 12:7,29), dar ºi cã El
este rãbdãtor ºi încet la mânie (1 Timotei 1:16).
Pãrinþi, puteþi face asta! Este un anotimp dificil... eu
am petrecut aici mai bine de 60% din viaþã. Dar avem har
divin pentru asta, iar rãsplata pentru a ne fi fãcut bine treaba
de pãrinte va fi mare!

