FIINȚA CEA MAI DRAGĂ
O mamă, este întâi soție, apoi mamă și
bunică, dar printre toate acestea, ea este
cel mai bun ascultător și sfătuitor pe care îl poate avea cineva, ea va fi mereu acolo pentru a ne susține. Ea va fi umărul pe care să plângem, să râdem, devine
prietenul nostru cel mai bun.
Mama mea este o binecuvantare de la
Domnul. Este cea mai bună prietenă a
mea și cea care mă ascultă întotdeauna,

mereu are timp pentru mine. Îi mulțumesc Domnului că o am, că este sănătoasă, puternică și că este a mea. Sunt
mulțumitoare pentru că este un copil al
Domnului și datorită rugăciunilor ei,
sunt și eu un copil de Dumnezeu. Îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și
pentru familia noastră. Te iubesc mamă!
Silvia Zah
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

1. Domnul este păstorul meu: nu
voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi
mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă
povăţuieşte pe cărări drepte, din
pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin
valea umbrei morţii, nu mă tem
de niciun rău, căci Tu eşti cu
mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă
mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa
potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul
meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă
vor însoţi în toate zilele vieţii
mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor
mele.
(Psalmi 23:1-6)
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Anunțuri

Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.

Ființa cea mai dragă

„Domnul este păstorul meu: nu voi
duce lipsă de nimic.”
(Psalmi 23:1)

CREDINŢA
CARE NE
SCAPĂ DE
JUDECATĂ
„Oricine crede în El nu este judecat;
dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului
Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18)
Dumnezeu Şi-a trimis Fiul în lume ca

să le ofere oamenilor mântuirea, dar în
ciuda acestei oferte, într-un mod tragic,
cei mai mulţi au ales judecata lui Dumnezeu printr-o atitudine de răzvrătire şi
necredinţă faţă de Singurul Fiu al lui
Dumnezeu.
Deşi niciun om nu cere să fie judecat
de Dumnezeu, alegerea pedepsei în
locul mântuirii se face indirect atunci
când dovedim indiferenţă şi neascultare
faţă de chemarea la mântuire prin
credinţa în Isus Cristos.
Atunci când ne este vestit mesajul
Evangheliei şi facem cunoştinţă cu
vestea bună a dragostei lui Dumnezeu
revărsată prin Cristos, suntem puşi
fiecare în faţa unei alegeri: mântuirea
sau judecata, viaţa sau moartea. În clipa
în care omul refuză mântuirea, Dumnezeu rosteşte o judecată cu privire la
respectiva persoană.
Astfel că toţi împotrivitorii mântuirii
lui Dumnezeu se îndreaptă spre judecata
finală de la sfârşitul veacurilor,
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îmbrăcaţi în mântuire.
Luând asupra Lui vina păcatelor
noastre, Cristos a suportat judecata lui
Dumnezeu, astfel încât cei care se vor
încrede în El să nu mai fie confruntaţi cu ea.
Făcuţi neprihăniţi prin lucrarea desăvârşită a lui Cristos, celor ce cred în El
le rămâne să umble în lumină ca dovadă
a unei vieţi schimbate, căutarea faptelor
luminii, manifestarea iubirii neţărmuite
faţă de Mântuitorul lor şi privirea
aţintită spre măreaţa zi a întâlnirii cu
Dumnezeu în glorie, cu siguranţa deplină că judecarea vieţii de păcat a
rămas în urmă, iar ceea ce urmează să
capete va fi răsplătirea binecuvântată a
trăirii eterne cu El.

CÂND SPUI „FEMEIA”
Când spui „femeia“, ai spus „mama“,
și-ai spus „soția“, „fiica“, „sora“,
și-ai spus ființa cea mai scumpă și mai
iubită tuturora,
și-ai spus iubirea, și căldura, și frumusețea fără care
ar fi-un pustiu, și-ar fi-o durere, și-ar fi-o
tristețe tot sub soare.

pastor Daniel Chereji

E-adevărat că prin femeie a mai venit și
întristarea,
dar fără ea n-ar fi viața și n-ar fi
binecuvântarea,
n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor
sau lacrimă sub stele
și ce-ar fi lumea fără-acestea și ce-ar fi
viața fără ele?
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având în mâini sentinţele de condamnare la pedeapsa eternă. Vina acestor
oameni constă în nebunia de a fi
preferat să îşi ţină păcatele ascunse în
întuneric în loc să accepte aducerea lor
la lumină ca să poată primi iertare şi
eliberare.
În schimb, credinţa în Cristos este
credinţa care ne scapă de judecata lui
Dumnezeu. Cei care cred sunt oamenii
care şi-au lăsat dovedită vinovăţia
morală şi spirituală de Lumina venită în
mijlocul nostru, îndrăgostindu-se de Cel
care i-a iubit înaintea lor şi Şi-a dovedit
dragostea cu preţul vieţii Sale.
Scutirea de judecată este posibilă prin
înlocuirea pedepsei noastre cu pedepsirea lui Cristos. Pentru cei care cred că
Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu le poate
purta păcatele şi îi poate absolvi de vină,
judecata este lăsată în urmă, iar ei sunt

Marţi între orele 10 - 17:
„40 DE ZILE PENTRU
VIAŢĂ”.
Post, rugăciune şi veghe
paşnică vizavi de Spitalul
Judeţean de Urgenţă.
Mama, ființa pe care Dumnezeu a
așezat-o în viața mea pentru a-mi îndruma pașii pe calea Domnului, ea fiind
cea mai potrivită persoană deoarece ea
ne-a iubit încă dinainte de a ne fi născut.Trebuie să fim mulțumitori pentru
Mama pentru mine e cel mai bun dar
de la Isus, e ca și aurul, prețioasă, frumoasă. Mama e cea mai curajoasă, grijulie. O iubesc mult pe mami !
Claudiu Goron
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Ce gol și ce singurătate era în cele șase
zile
când nu era în rai femeia pe toate luminându-i-le,
iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un
vis, ca dintr-o rană,
ce minunată întregire le-a dat ființa
diafană.

iar fața mamei și-a soției adie-o dulce
și sărut-o
pe fruntea sorei și-a fetiței, fă semnul
binecuvântării
cu mângâierea cea mai sfântă a bucuriei și-a cântării.
N-o întristați, ci mângâiați-o și ajutațio cu iubire
să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea
spre mântuire
căci când ea plânge toate, toate sunt
chinuite și-ntristate
iar când zâmbește ea, ce cântec și ce
lumină vine-n toate.
...Fii binecuvântată dulce și scumpă
mamă și soție
și sora și fetița noastră, fiți fericite pe
vecie
cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii
voștri-n sărbătoare
și-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al
vostru suflet ca o floare.
Traian Dorz
Cules de Cristina Goron

Să-L binecuvântezi pe Domnul și mulțumește-I c-a făcut-o
mamele noastre, să le respectăm și să le
iubim deoarece nimeni nu ne poate iubi
cu o iubire mai profundă și grijulie ca a
mamei, pe acest pământ.
Ionuț Ștef

Mama... Ce persoană, de pe acest
pământ, poate fi mai de preț decât cea
care ne-a purtat de grijă și ne-a crescut,
cea care ne-a îndreptat pașii pe Calea

Domnului și care a mijlocit pentru noi
în rugăciune încă de când eram mici
copii?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am și
eu o mama care este credicioasă și că
pot vedea în ea un exemplu de copil al
lui Dumnezeu. Sunt mulțumitoare că am
o mama care mereu încearcă să mă ajute
în orice problemă, care mă iubește indiferent de situatie si că prin exemplul
ei, Domnul mi S-a descoperit atât mie,
cât și tatalui meu.
Amalia Blidar
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