O URARE LA ÎNCEPUT DE AN
Dumnezeu Atotstăpânul să vă dea zile senine,
Şi prin mila Lui să fie Anul Nou - un an de bine!
Fericirea şi-ndurarea zilnic să vă însoţească,
Planurile cele bune Dumnezeu să le-mplinească!
Să vă fie anu-acesta plin cu bucurii şi pace,
În mantaua mântuirii Dumnezeu să vă îmbrace!
El, Cel Sfânt şi Atotputernic, să vă toarne-a Lui iubire,
Cu măsură îndoită de belşug şi fericire!
Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească faţa,
Soarele Neprihănirii să vă lumineze viaţa!
Să vă fie casa plină de belşug şi desfătare,
Să aveţi pâine pe masă, şi în inimă cântare!
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O urare la început de an

Când în mlaştina şi-n groapa încercării veţi ajunge,
Bunul Dumnezeu să vină deznădejdea s-o alunge.
Să nu pierdeţi niciodată candela pentru picioare,
Biblia să vă rămână Călăuză pe cărare!

„Căci Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău care te iau
de mâna dreaptă şi-ţi zic:
„Nu te teme de nimic, Eu îţi
vin în ajutor!” ”
(Isaia 41:13)

În Cristos Mântuitorul să vă fie bucuria,
Stânca vieţii, neclintită, să vă fie temelia!
Iar dacă-ntristări vreodată veţi simţi că vă apasă,
Nu uitaţi făgăduinţa: El din mână nu vă lasă!
Valentin Popovici
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Anunţuri

În această săptămână ne întâlnim în fiecare
seară între orele 18-19 la Săptămâna Naţională de Rugăciune
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

Zburăm cu toţi spre veşnicie
Ne ducem parcă nici n-am fost
Şi la final când timpul se sfârşeşte
Vom şti dacă-am trăit sau nu cu rost.
Veniţi pe rând în astă lume
Ne-am prins de ea ca într-un joc
Noi i-am dat tot, ea numai spume
Şi ne-am trezit fără noroc.

Purtaţi prin mări învolburate
Trântiţi pe jos adeseori
Păreau s-anunţe acestea toate:
Există-o zi când ai să mori.
S-au scurs în van aşa de iute
Ca un caier cuprins de fum
Cât un clipit de gene mute
Nici n-ai gândit, că toate-s scrum.
Continuare pag. 2

Când te apleci de tot smerit
În faţa Majestăţii Sale
Crezând în El şi pocăit
Cristos Isus îţi dă iertare.
BEA, SĂ NU-ŢI FIE SETE
„Dar oricui va bea din apa pe care
i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba
încă, apa pe care i-o voi da Eu se va
preface în el într-un izvor de apă care
va ţâşni în viaţa veşnică.”” (Ioan 4:14)
Acela care crede în Domnul Isus găseşte în El tot ce priveşte fiinţa şi viaţa
lui pentru vremea de acum şi pentru totdeauna. El are în Hristos un izvor de bucurie, o fântână de mângâieri, de unde
scoate mulţumire sufletească şi fericire.
Puneţi-l la închisoare, acolo va găsi un
tovarăş; duceţi-l în pustiul uscat şi va
mânca acolo pâinea cerească; despărţiţi-l de toate rudele şi cunoştinţele lui şi
el va găsi pe Prietenul care este mai mult
decât un frate. Dacă adesea îi lipseşte
adăpostul, el se ascunde după Stânca
veacurilor; dacă nădejdile lui pământeşti
se prăbuşesc, el rămâne tare, sprijinit de
Stăpânul său.
Atâta timp cât Domnul Isus n-a pătruns într-o inimă, ea rămâne nesăţioasă
ca moartea; dar când El pătrunde în
inimă, ea ajunge ca un pahar plin de dă

Şi-atunci toţi anii de-ar fugi
Milenii de-ar sfârşi în noapte
Cu încântare-i voi şopti
Că nu mă tem la El în braţe.

Continuare din pag.1

Sărman hoinar privind în gol
Cum viaţa ta se duce
Să ştii c-al fericirii ţel
Îl poţi primi doar de la Cruce.

pastor Daniel Chereji

peste el, căci îl umple plinătatea Domnului Hristos. Adevăratul credincios este
pe deplin mulţumit cu Domnul Isus aşa
încât el nu mai doreşte nimic altceva
decât să bea mereu mai însetat, din acest
izvor al vieţii. Această sete dulce tu ai so simţi de aici înainte, scump copil al lui
Dumnezeu, sete dezbrăcată de suferinţă,
sete care nu este altceva decât dorinţa să
pătrunzi mai adânc în dragostea Mântuitorului tău. Cunoşti tu această sete?
Găseşti tu în Domnul Isus răspunsul la
toate nevoile tale, astfel ca tu să nu mai
ai altă grijă decât aceea ca să-L cunoşti
tot mai bine şi să trăieşti într-o părtăşie
tot mai desăvârşită cu El? Vino la acest
izvor de apă vie şi scoate fără plată apa
vieţii. Domnul Isus nu va spune niciodată că tu ai luat prea multă apă vie. Prea
iubitule, bea din belşug.
C.H.Spurgeon - Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

“căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi
fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l
moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui
Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.”
1 Petru 1:18-19
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„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni
şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în
Hristos Isus. ” (Filipeni 4:6-7)
Îmi plac munţii, mărturii neclintite ale
statorniciei, măreţiei şi credincioşiei pe
parcursul istoriei. Îmi plac munţii, pentru că în mijlocul tumultului şi al
agitaţiei lumii care îşi derulează destinul
de veacuri sunt santinele tăcute, refugiu
al păcii, unde nu răzbat ecourile disonante ale omenirii. Statornicia lor este o
mărturie a caracterului neschimbat al
Creatorului lor.
Sufletul meu este plin de recunoştinţă
pentru credincioşia Celui care m-a răscumpărat, arătată şi în anul ce s-a încheiat, dar mai presus de atât de faptul
că m-a pus pe o stâncă înaltă, statornică,
ancorându-mi inima în El, întărindu-mă
în credinţă şi potrivindu-mă tot mai mult
cu caracterul Domnului Isus Hristos.

Cred că fiecare dintre noi avem un
motiv să îi mulţumim Domnului pentru
anul care a trecut, dar eu vreau să-i
mulţumesc Domnului că m-a ajutat să
mă apropii mai mult de El şi de Cuvân-

M-a ascuns în El, Santinelă a statorniciei, măreţiei şi credincioşiei, păzindu-mi
inima şi gândurile cu pacea care întrece
orice pricepere, care transcende freamătul lumii şi al îngrijorărilor ei.
Oricât de puternice ar fi zgomotele
lumii, ale grijilor de fiecare zi, vreau ca
anul acesta să rezoneze în sufletul meu
pacea Sa, gândurile şi dorinţele mele să
se armonizeze cu voia Sa. Vreau să fiu
conştientă de suveranitatea Sa în fiecare
aspect al vieţii mele şi de ocrotirea de
care îmi face parte în meritele Jertfei de
la Calvar. „Smeriţi-vă, deci, sub mâna
tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi
asupra Lui toate îngrijorările voastre,
căci El însuşi îngrijeşte de voi. Fiţi
treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu
care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:6-8
Amalia Lupu

tul Său. Îi mulţumesc că a fost cu mine
la fiecare pas şi m-a păzit. Şi pentru
toate binecuvântările pe care mi le-a dat
în anul care a trecut îi sunt mulţumitoare.
În anul 2015 mi-am propus să Îl pun
pe Domnul pe primul loc în viaţa mea şi
vreau ca Domnul să mă ajute să rămân
mereu pe calea Lui indiferent prin câte
încercări aş trece. Domnul să mă ajute
ca în acest an să îmi las viaţa în mâna
Lui atotputernică şi să nu mă îngrijorez
de nimic, pentru că El e cu mine mereu.
Nico Zah
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