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Aveam 20 de ani dar mi-ar fi plăcut să
am 30 să fiu copt la minte şi să am experienţă de viaţă.
Aveam 40 de ani, dar aş fi fost mai bucuros să am 20 să fiu tânăr şi lipsit de
griji.
Eram la vârsta pensionării, dar mi-ar

fi plăcut să am 40 de ani să fiu cu mintea
trează şi lipsit de poverile bătrâneţii.
Astfel că viaţa mea a trecut......fără ca
vreodată să fi avut ceea ce îmi dorisem
aşa de mult...!!!!" ….
Cules de Tabita Morar

BUCURAŢI-VĂ TOTDEAUNA

„Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă
neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu
pentru toate lucrurile; căci aceasta este
voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi. ”
(1 Tesaloniceni 5:16-18)
Trebuie să ne bucurăm şi să ne întărim
întotdeuna prin părtășia cu El şi să ne aducem aminte de făgăduinţa Lui, aceea
că orice ar veni El nu ne lasă. Să ne bucurăm întotdeauna pentru că avem o
mulţime de motive să o facem. Rugăciunea neîncetată înseamnă că suntem
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mereu în prezenţa Tatălui şi de aceea este necesar să ne dedicăm rugăciunii, să
veghem la lucrurile care ar putea să ne
abată de la acest scop. Să ne rugăm neîncetat trebuie să fie o practică esenţială
a fiecăruia dintre noi.
Ne bucurăm pentru că avem nenumărate motive să îi mulţumim, la tot pasul
vedem bunătatea Lui care se revarsă
peste noi. Uneori suntem atât de absorbiţi de încercările şi de luptele pe care le
ducem zi de zi, încât uităm să îi mulţumim. Trebuie să fim vigilenţi şi să nu
uităm că orice lucru pe care îl avem este
datorită harului şi bunătăţii Lui. Dacă
avem o atitudine de recunoştinţă faţă de
Dumnezeu suntem mult mai aproape de
El, aceasta fiind şi voia Lui cu privire la
noi.
Pentru tot ceea ce este Dumnezeu şi
pentru tot ce face El pentru noi haideţi
să avem o inima bucuroasă şi mulţumitoare.
Călin Ghiman

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 18.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
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Bucuraţi-vă totdeauna

„... iar sângele lui Isus, Fiul Său,
ne curăţeşte de orice păcat.”
1 Ioan 1:7b
E doar gândul ce-apasă mereu:
Blestemul urma să lovească în El.

GHETSIMANI

„Apoi a mers puţin mai înainte, a
căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat,
zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!
Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti
Tu.”“
Matei 26:39
Fierbinţi cad lacrimi pe piatra surie
Amar e paharul ce-aşteaptă să vie
Iar întrebarea şoptită suna aşa:
Cu putinţă-i oare să nu îl mai bea?
Groaza cea cruntă şi zbuciumul greu
Nu sunt născute din teamă defel

Natura-I preasfântă adânc se crispa
S-atingă păcatul nicicum nu ar vrea
Şi totuşi Isus rostit-a aşa:
„Nu voia Mea, ci, Tată, a Ta”.
Şi-atunci se-mplini minunea minunii
Păşit-a Cristos prin arşiţa humei
Trecând de adâncul genunii
Să fie în veci Mântuitorul lumii.
Eu crucea străveche nicicând n-oi
uita
Măreaţa ofrandă adusă de ea
Căci murind în chinuri Cristos făurea
Mântuirea mea şi a ta.
pastor Daniel Chereji

SCRISOARE DE LA ISUS

Dragul meu,
Cum îţi merge? Desigur, Mi-aş dori
mult să putem vorbi doar noi amândoi,
dar ştiu că pentru aceasta aproape niciodată nu ai timp. Am hotărât deci să-ţi
scriu o scrisoare, pentru a-ţi spune cât de
mult te iubesc.
Te-am văzut aseară, când discutai cu
prietenii tăi. Am aşteptat toată ziua; poate vei dori să vorbeşti şi cu Mine. Ţi-am
dăruit un apus de soare minunat la sfârşitul zilei şi am aşteptat. Însă niciodată nu
ai găsit timp să vorbim. Aceasta M-a durut, dar Eu totuşi te iubesc, pentru că sunt
Prietenul tău.
Noaptea trecută te-am privit cum dormeai şi am dorit cu ardoare să-ţi ating fruntea, de aceea am revărsat lumina lunii pe
faţa ta. Şi din nou am aşteptat, dorind să cobor la tine ca să putem vorbi.
A sosit dimineaţa şi Eu am avut atâtea
daruri pentru tine, dar te-ai întors în patul
tău, dorind să-ţi prelungeşti măcar pentru
câteva clipe somnul dulce, şi ai amânat
întâlnirea noastră.
Ca de obicei, dimineaţa ai puţin timp.
Te-ai spălat, ţi-ai periat dinţii cu grijă,
te-ai îmbrăcat ordonat şi te-ai grăbit la
lucru. Când ai privit ultima dată în oglindă, ai observat din mers Biblia pe masă
şi atunci inima Mea a tresăltat la gândul
că vei dori să Mă asculţi. Dar ai renunţat
şi închizând uşa după Tine, ai plecat. Lacrimile tristeţii Mele erau în ploaia de afară. Dar totuşi Eu te iubesc!
În timpul zilei am încercat să vorbesc
cu tine prin norii albi, prin albastul cerului şi prin liniştea ierbii verzi. Ţi-am şoptit aceasta prin frunzele copacilor şi ţi-am
spus-o blând prin splendoarea florilor.
Am alergat către tine, spunându-ţi: "Te
iubesc!" în pârâiaşul de munte şi în minunatul cântec al păsărilor. Odată, uimit
de frumuseţea şi gingăşia florilor ai medi-
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tat la Creatorul lor, şi Eu am crezut că
acum te vei hotărî să vorbeşti cu Mine.
Însă un gând oarecare, se pare important
pentru tine, ţi-a abătut atenţia. Da, probleme, şi nu puţine.... Însă Eu aş putea să
te ajut în rezolvarea lor.
Îţi aminteşti când ai primit acea veste
tristă? O, cum Am dorit atunci să-ţi şterg
lacrimile! Deşi nu erai atent la Mine,
ţi-am trimis în dragostea Mea o adiere de
vânt caldă şi uşoară, plină de miresmele
naturii pentru a te mângâia în tristeţea ta.
Dar nici atunci nu te-ai gândit la Mine...
Seara, când ai venit acasă, obosit după
o zi plină de probleme, ai cinat în grabă
şi ai pornit televizorul. Absorbit de emisiunile TV, nici nu ai observat cum s-a
scurs timpul; am aşteptat, sperând că îţi
vei aminti de Mine. Ai mers la culcare şi
ultima Mea speranţă de a vorbi cu tine
s-a stins. Voiam atât de mult să-ţi dăruiesc putere, mângâiere, înţelegere...
Dragul meu, când va mai începe o zi,
când vei fi în tumultul ei, în amurg sau în
orice clipă a ei, când îţi este greu, când
eşti trist şi singur - aminteşte-ţi de iubirea
Mea faţă de tine. Este o iubire mai adâncă
decât marea, mai înaltă decât cerul şi mai
cuprinzătoare decât cele mai profunde
nevoi ale inimii tale. Te iubesc cu o iubire
veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea
Mea.
Voi răspunde la întrebările pe care de atâtea ori le-ai găsit fără răspuns. Îţi voi
aduce liniştea după care tânjeşti de atâta
timp. Lângă Mine vei găsi cu adevărat fericirea şi vei afla pacea lăuntrică. Cheamă-mă şi-ţi voi răspunde, îţi voi fi alături
şi te voi ajuta.
Eu te-am creat, te-am ales, te iubesc şi
te aştept !
Al tău prieten care te iubeşte,
ISUS CRISTOS
Cules de Anca Purcar

STATORNICIE
Perseverenţa şi statornicia, le găsim
laolaltă destul de rar la oameni. Ele izvorăsc atât din nevoile personale sau sociale,
cât şi din autodisciplină. În viaţa de credinţă însă, acestea sunt indispensabile. Le
găsim la primii creştini (Fapte 2:42,46).
Dacă aplicăm în viaţa noastră aceste calităţi, Dumnezeu răspunde! Lor le-a răspuns! (Fapte 2:41) Dacă vom rămâne
statornici în Cristos, El va rămâne în noi!
(Ioan 15:4)
Să nu te-ndepărtezi de mine
Zicea păstorul către oaie
Că-n jurul tău vor fi destui, ştii bine
Ce-or să te prindă, să te taie!
Să-mi stai alături zi şi noapte
Numai aici ţi-o fi mai bine
Nu asculta a lumii şoapte
Mai bine-ascultă-mă pe mine!
Chiar dacă vor veni furtuni
Şi apele-or fi-nvolburate
Pun lângă tine paznici buni. Nu te-nfrica!
Dispun de-ntregi armate!
Şi nu te mai uita în urmă
Nu mai călca pe-al lumii drum
Nu te-ataşa de altă turmă
Nu vei găsi păstor mai bun.
MEDITAȚIE
“Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul !
Iarăşi zic bucuraţi-vă !” Filipeni 4: 4
"Era primăvară, dar eu doream să fie
vară cu zile lungi şi călduroase cu viaţa
liberă în mijlocul naturii.
Era vară ,dar eu doream să fie toamnă
cu frunze multicolore şi vânt răcoros de
înserare.
Era toamnă, dar eu doream să fie iarnă

Să biruieşti răul prin bine
Să fie-al vieţii tale semn
Eu mi-am dat viaţa pentru tine
Sângele meu a curs pe lemn!
Iar dacă vei cădea vreodată
Robit de patimi, apăsat,
Te voi lua în braţe-ndată
Să nu te laşi de ele-nduplecat.
Trăieşte-ţi viaţa-n curăţie
Şi fă din asta un consemn!
Să nu-ţi pierzi viaţa cea din veşnicie
Poate fi ultimul îndemn!
Chiar mie îmi vorbeşti acum! O, Tată!
Prin Duhul Sfânt ce mi L-ai dat
El îmi arată orice faptă
Cu care-ades Te-am întristat...
O, Doamne-ajută-mă Isuse
Să nu mai fac tot ce-am făcut
Să-mi văd puterile supuse
Şi să fiu iar ca la-nceput.
Doresc o viață-n veşnicie
Păşuni mai verzi şi ape de odihnă
Cristos Isus, păstorul meu să fie
Şi să m-aşez acolo lângă El în tihnă.
Sorin Zah
cu zăpadă albă şi pufoasaă, cu perioada
plină de bucurii a Crăciunului.
Era iarnă, dar eu doream să fie primăvară cu un soare blând ce readuce natura
la viaţă.
Eram copil, dar mi-aş fi dorit să fiu adult să mă bucur de libertate şi de respectul din partea altora.
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