ANUL 2015... AN BINECUVÂNTAT!
Am ajuns la finalul acestui an, un
an cu bucurii şi încercări, nu putem
decât sa fim mulţumitori căci mâna Lui
ne-a păzit şi am ajuns până aici! Pentru
familia noastră a trecut un an din viaţă,
dar şi un an din viaţa de căsnicie, primul
an! Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru
tot ce ne-a dăruit şi tot ce ne-a învăţat!
Încă o dată Dumnezeu ne-a arătat
că prin răbdare şi credinţă El deschide
uşi şi răspunde rugăciunilor într-un mod
minunat! El ne-a dăruit o locuinţă, pentru care ne-am rugat mult şi părinţi
deosebiţi care să ne ajute şi să ne
susţină! Când ne rugăm fierbinte şi îi
cerem ceva, El ne surprinde şi vine cu
răspunsul atunci când ne aşteptăm mai
puţin! El este Dumnezeul perfect care
ţine toate lucrurile în mâna Sa! N-am fi
nimic pe pământ fără El şi bunătatea Lui
UN AN E-APROAPE PE SFÂRȘITE
Un an e-aproape pe sfârșite
Și altul nou vine curând
Trec zilele și sunt grăbite
Trec anii vieții, rând pe rând.
Grăbiți suntem în astă lume
Stresați și ocupați mereu
Și timpul zboară, viața trece
Ne întâlnim cu Dumnezeu.
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„Învaţă-ne să ne numărăm bine
zilele, ca să căpătăm o inimă
înţeleaptă![...] Fie peste noi
bunăvoinţa Domnului Dumnezeului
nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor
noastre, da, întăreşte lucrarea
mâinilor noastre!”
(Psalmi 90:12,17)

Vom sta atunci la judecată
Și față-n față îl vom vedea.
Să fim atenți cu timpul nostru
Cum îl petrecem, cui slujim
Să fim în via Sa la lucru
Doar Domnului plăcuţi să fim.
Ica Drăgoi
Cules de Roxana Tentiș
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Ema Pop

Amin

În fața Lui vom sta odată
Și socoteală noi vom da

Responsabil număr: Roxana Tentiș
Tehnoredactare: Roxana Tentiș

nemărginită!
Anul acesta Dumnezeu ne-a învăţat
o lecţie: „După zile cu ploaie şi furtună, El aduce zile cu soare şi cer senin!” Dumnezeu e mereu acolo, prezent în orice situaţie şi orice problemă,
El are rezolvarea şi calea cea mai bună
de ieşire din încercare!
„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi.” (1Tesaloniceni 5:18).

Anunţuri
Joi (31 decembrie) ora 18:00 Serviciu de
închinare
Vineri (1 ianuarie) ora 10:00 Serviciu de
închinare
Duminică (3 ianuarie) orele 10:00 şi
17:00 Servicii de închinare

SUNETUL
ANILOR

Aflând atunci din ochii Săi
De am lucrat spre rodnicie.

„…vedem cum ni se duc anii ca un
sunet.“ (Psalmi 90:9)

De numărat nu este greu,
Oricine poate ţine socoteala
Dar mai puţini trăiesc cu Dumnezeu
Înţelegând că aceasta-i rânduiala.

Anii care-au fost s-au dus
Şi au lăsat în noi doar urmele;
Călătorim din zorii zilei spre apus
Păstrând prin vreme numai numele.

Indiferent cum îţi petreci
Viaţa pe pământ se duce:
Poţi în zadar s-o iroseşti
Sau poţi să o împlineşti la cruce.

Dac-au fost buni sau de-au fost răi
Vom şti abia în veşnicie

N-avem cum şti cât a rămas
Din firul vieţii până-n capăt
Continuare pag. 2

Şi la apus, doar ne mutăm
Din vatra noastră cea străbună
Ca fericiţi să ne-mbrăcăm
Cu straie albe şi cunună.
MOTIVE DE MULȚUMIRE
În acest an, mai mult ca oricând, am enorm de multe motive de mulțumire și
recunoștință... În anul care a trecut
Domnul a fost lângă noi, mai mult, El
ne-a purtat în brațele Lui. Au fost momente grele, momente în care nu am
crezut că putem răzbate. Dar Domnul
încă o dată și-a arătat măreția, bunătatea
și credincioșia față de noi și ne-a luat în
palmele Sale. Îi mulțumesc pentru fiecare clipă în care a fost lângă mine în cele
nouă luni de sarcină și după aceea, îi
mulțumesc pentru Luca că e sănătos,
pentru Clau, pentru Cornel ca e credincios și e capul familiei noastre. Îi mulțumesc că ne-a calăuzit în planurile noastre
în anul care a trecut și ne-a binecuvântat
cum doar El știe și cum nici nu ne
așteptam. Anul care a trecut am învățat
ce înseamnă, încă o dată, să te încrezi în

Căci toţi acei ce prinşi sub ani
Au însetat după-ndurare
Domnesc în cer ca oameni mari
Şi adăpaţi din Stânca tare.

Continuare din pag.1

Dar ce putem e-n orice ceas
Să fim gătiţi de-un ultim dangăt.

pastor Daniel Chereji

Domnul cu tot, să pui totul în Mâna Lui.
Și această lecție am învățat-o de la Cornel cel mai mult, am vazut cum Domnul
răspunde rugăciu-nilor în modul cel mai
bun pentru copiii Lui. A fost un an foarte
plin pentru noi, cu bune, cu rele, dar uitându-mă în urmă văd doar două urme
de pași... pentru că Domnul ne-a purtat
în brațele Lui.
Cristina Goron

În primul rând Îi mulțumesc Domnului
că S-a îndurat și de mine. Îi mulțumesc
că S-a născut și în inima mea. „Ferice
de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l
primeşti înaintea Ta, ca să lo-cuiască
în curţile Tale!” Psalmul 65:4a
Îi mulțumesc Domnului că mi-a purtat de grijă și în acest an și a fost cu
mine.
Mă bucur în Domnul și Îi multumesc
pentru tot și pentru toate. Amin

Acest an a fost cu suișuri și coborâșuri dar Îi mulțumesc lui Dumnezeu
că a fost cu mine în bucurii și în încercări, și când am plâns dar și când am
cântat. Slavă Lui că El este cu noi în
orice împrejurare.

Iar eu, vreau să rămân lângă El până la
sfârșitul vieții și apoi să mă bucur de
frumusețea Lui în veșnicii. „Doamne
ajută, Doamne dă izbândă!” Amin

Îi sunt mulțumitoare lui Dumnezeu
pentru încă un an care a fost plin de
binecuvântări, atât pentru mine, cât și
pentru familia mea.
În acest an, L-am mărturisit pe Domnul în apa botezului ca Domn și Mântuitor în viața mea și spun „Voi lăuda pe
Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.” (Psalmul

146:2).
Doresc ca în anii care vin să mă
apropii tot mai mult de Domnul și să fiu
o lumină pentru colegii mei și pentru toți
oamenii, să se vadă că Dumnezeu locuiește în mine.

Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a
conștientizat de nevoia personală de a
căuta mai întâi Împărăția Lui, de a fi mai
atent în privința ascultării și împlinirii
voii Sale. De asemenea, întotdeauna

simt protecția Lui și călăuzirea prin
Duhul Sfânt.

Estera Rusu

Iulia Pop

Paul Pop

„Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun
rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile
vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi
bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale
cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele.”
(Habacuc 3:17-19)

Elena Negrean
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