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Nu voi înceta niciodată să-ţi fac bine…
Ieremia 32:40
Căci tu eşti comoara mea nepreţuită …
Exod 19:5
Eu doresc din toată inima Mea şi din tot
sufletul Meu să-ţi fac bine … Ieremia
32:41
Şi vreau să-ţi arăt lucruri mari şi minunate … Ieremia 33:3
Dacă Mă vei căuta cu toată inima, Mă
vei găsi … Deuteronom 4:29
Desfătarea ta să fie în Mine şi Eu îţi voi
da tot ce-ţi doreşte inima … Psalmul
37:4
Pentru că Eu dau şi voinţa şi înfăptuirea
…Filipeni 2:13
Pot face pentru tine nespus mai mult
decât ceri sau gândeşti … Efeseni 3:20
Pentru că Eu sunt Cel care te-ntăreşte …
2 Tesaloniceni 2:16-17
Dar şi Tatăl care te mângâie în toate
necazurile tale … 2 Corinteni 1:3-4
Când inima ţi-e zdrobită sunt aproape de
tine … Psalmul 34:18
Aşa cum un păstor îşi duce mieii pe
braţe aşa te-am adus şi Eu aproape de
inima Mea …Isaia 40:11
Într-o zi, Eu voi şterge orice lacrimă din
ochii tăi …Apocalipsa 21:3-4
Şi voi îndepărta de la tine toată suferinţa
îndurată pe acest pământ … Apocalipsa
21:3-4
Eu sunt Tatăl tău şi te iubesc la fel de
mult cum L-am iubit pe Fiul Meu, Isus,
…Ioan 17:23
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Pentru că-n Isus ţi-am descoperit
dragostea Mea pentru tine… Ioan 17:26
El este întru totul asemenea Mie…
Evrei 1:3
El a venit ca să-ţi arate că Eu sunt de
partea ta şi nu împotrivă… Romani
8:31
Şi să-ţi spună că nu mai ţin socoteala
păcatelor tale… 2 Corinteni 5:18-19
Isus a murit ca tu şi cu Mine să putem fi
împăcaţi… 2 Corinteni 5:18-19
Moartea Lui a fost dovada supremă a iubirii Mele pentru tine… 1 Ioan 4:10
Am renunţat la tot ce-am avut mai
scump ca să-ţi câştig dragostea… Romani 8:31-32
Dacă primeşti darul Fiului Meu, Isus,
Mă primeşti pe Mine… 1 Ioan 2:23
Şi nimic nu te va mai despărţi vreodată
de dragostea Mea… Romani 8:38-39
Întoarce-te acasă şi vei avea parte de cea
mai mare sărbătoare pe care a văzut-o
vreodată cerul… Luca 15:7
Ţi-am fost dintotdeauna Tată şi-ţi voi
rămâne întotdeauna Tată… Efeseni
3:14-15
Întrebarea este…„Vrei şi tu să fii copilul
Meu?”… Ioan 1:12-13
Te aştept… Luca 15:11-32
Cu drag, Tatăl tău
Dumnezeul cel Atotputernic.
Sursa:
http://www.fathersloveletter.com/
Romanian
Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”

Psalmi 16:8
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Să ne cunoaştem istoria

„Ţi s-a arătat, omule, ce este
bine, şi ce alta cere Domnul de
la tine decât să faci dreptate, să
iubeşti mila şi să umbli smerit
cu Dumnezeul tău?”
Mica 6:8
RECUNOŞTINŢĂ DOMNULUI

RECUNOŞTINŢĂ
DOMNULUI
„Şi mi-ai prefăcut tânguirile în
veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi
m-ai încins cu bucurie, pentru ca
inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea
mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi
Te voi lăuda!“
Psalmi 30:11-12

Ai venit din necuprinsul de stele
Să asculţi lacrimile şi durerile mele
Neînfricat, ai urcat pe Calvar
Făcându-te veşnic, punte de har.
L-ai bătut pe Satan
Biruindu-l prin cruce
Ştiind că jertfirea de Sine
Numai iertare poate aduce.
Ai învins moartea
Dovedindu-Ţi neprihănirea
Şi-ai deschis astfel porţile cerului
Profeţind nemurirea.
Continuare pag. 2

Mi-ai dezlegat sacul de jale
Preschimbând plânsu-n sfântă
cântare
Inima saltă, nu mai e mută
În sfânt-adorare, cu drag te sărută.
pastor Daniel Chereji
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Ai atins oasele uscate din valea
plângerii
Născând oameni mai curaţi decât îngerii
Întorşi din întuneric, păcat şi ruină
Să soarbă pe veci din sfânta lumină.

SCRISOAREA DE DRAGOSTE A TATĂLUI PENTRU TINE
Psalmul 139:14
Cuvintele, pe care le vei citi, sunt adeEu te-am ţesut în pântecele mamei tale
vărate. Ele îţi vor schimba viaţa dacă le
… Psalmul 139:13
laşi s-o facă, pentru că ele vin din chiar
Şi te-am sprijinit în ziua naşterii tale …
inima lui Dumnezeu. El te iubeşte şi este
Psalmul 71:6
Tatăl pe care L-ai căutat toată viaţa.
Am fost înţeles greşit de cei care nu Mă
Aceasta este scrisoarea Lui de dracunosc … Ioan 8:41-44
goste către tine:
Dar nu Sunt nepăsător, nici supărat, ci
Copilul meu,
Sunt Dragostea desăvârşită … 1 Ioan
Poate că tu nu Mă cunoşti, dar Eu ştiu
4:16
totul despre tine... Psalmul 139:1
Şi dorinţa Mea e să revărs această iubire
Ştiu când stai jos şi când te ridici…
asupra ta … 1 Ioan 3:1
Psalmul 139:2
Doar pentru faptul că tu eşti copilul
Şi cunosc toate căile tale…Psalmul
Meu, iar Eu, Tatăl tău … 1 Ioan 3:1
139:3
Eu îţi dăruiesc mai mult decât ţi-ar putea
Îţi cunosc până şi numărul firelor de păr
oferi vreodată tatăl tău pământesc …
… Matei 10:29-31
Matei 7:11
Ai fost creat după chipul Meu…
Pentru că Eu sunt cel mai bun Tată …
Geneza 1:27
Matei 5:48
În Mine ai viaţa, mişcarea şi fiinţa…
Orice lucru bun pe care-l primeşti vine
Faptele Apostolilor 17:28
din mâna Mea … Iacov 1:17
Tu eşti al Meu… Faptele Apostolilor
Pentru că Eu sunt Cel ce-ţi poartă de
17:28
grijă în toate nevoile tale… Matei 6:31Înainte să fi fost întocmit în pântecele
33
mamei tale, te cunoşteam… Ieremia
Dintotdeauna am gândit pentru tine un
1:4-5
viitor plin de speranţă ... Ieremia 29:11
Te-am ales mai-nainte de întemeierea
Pentru că te iubesc cu o dragoste veşnică
lumii… Efeseni 1:11-12
… Ieremia 31:3
Nu eşti rodul unei greşeli căci toate
Mă gândesc la tine de tot atâtea ori câte
zilele tale au fost scrise în Cartea Mea
boabe de nisip sunt pe malul mării …
... Psalmul 139:15-16
Psalmul 139:17-18
Eu am hotărât chiar ziua naşterii tale şi
Şi sunt plin de bucurie de dragul tău …
locul unde vei trăi… Faptele ApostoŢefania 3:17
lilor 17:26
Eşti o făptură aşa de minunată…
continuare pagina 4
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SĂ NE CUNOAŞTEM ISTORIA
Mihaly Cornya

S-a născut în anul 1844, conform inscripţiei de pe monumentul de la mormânt, şi a murit în 1917. S-a născut şi a
cresut în Salonta Mare. Se pare că a fost
de origine română, dar că familia lui s-a
maghiarizat sub stările sociale de atunci.
Imediat după ce s-a botezat la 26 august 1875 la Bekes - Gyula, el a început

să facă misiune mai ales printre românii
din comunele din jurul Salontei. El avea
un talent oratoric deosebit şi un puternic
dar de convingere. Numele lui românesc
ar fi fost Mihai Cornea. Aşa i-a învăţat
pe romani să-i spună şi să-i scrie numele. Succesele repurtate au fost aproape unice în istorie, fiindcă puţini misionari şi predicatori au cules atâtea succese în lucrarea de pionierat ca şi el. Pe
parcursul lucrării sale a botezat un număr de peste 8000 de persoane. A fost
un misionar devotat răspândirii evangheliei. Aria lui de misiune a cuprins Bihorul, Aradul, Timişoara, părţile nordice
ale Transilvaniei şi până în pusta Ungariei.
Sursă: Istoria baptiştilor din România de Alexa Popovici

OAMENI MARI AI LUI DUMNEZEU
Samuel Chadwick (1860 - 1932)
Întreaga lui lucrare s-a centrat pe Biblie. Era un om al unei singure Cărţi.
Iată cum vorbea despre ea:
"Am studiat Biblia, m-am rugat cu cuvintele Bibliei, am trăit conform Bibliei
timp de mai mult de 60 de ani şi vă spun
că nu există nici o carte ca Biblia. Este
un miracol al li-teraturii, un izvor nesecat de înţelep-ciune, o carte minune - de
surprize, o descoperire a misterului, o
călăuză infailibilă a conduitei şi o sursă negrăită de mângâiere. Citiţi-o personal. Citiţi-o în întregime. Trăiţi după
principiile ei. Credeţi-i mesajul. Urmaţi-i poruncile.”
Şi-a chemat biserica la o săptămână de
rugăciune suspendând întâlnirile obişnuite. Rugăciunea a continuat şi în

următoarea săptămână, iar Dumnezeu
lucra cu putere. Trezirea izbucnise. Sute
de oameni s-au convertit.
Una dintre cărţile publicate este Cărarea rugăciunii.
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