„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine;
nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu
îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu
dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10
Pe vreme ce spre finele verii pământul
îşi dă rodul îmbelşugat, pregătit de
odihnă, pe băncile şcolilor şi ale facultăţilor se sădeşte cunoştinţa şi minţile
tinere învaţă deprinderea şi dobândesc
priceperea, conturând perspectiva unei
altfel de strângere a roadelor. În multe
suflete se înfiripă emoţia unui nou început, însă tot atât de multe stau pândite
de pericolul de a fi umbrite de priorităţi
şi preocupări nepotrivite.
Am privit cu mare admiraţie oameni
ancoraţi puternic în credinţă care au urmat exemplul lui Daniel, care departe de
ochii celor ce i-ar fi putut urmări îndeaproape nu au căutat să-şi redefinească
viaţa sub auspiciul presiunii unei lumi
tot mai degradante. Conştienţi adeseori

de prezenţa incertitudinilor dintr-un viitor necunoscut şi de deprinderea inevitabilă de siguranţa căminului şi a mediului în care s-au înfiripat în noi primii
lăstari ai credinţei, suntem puşi în faţă
cu alegeri decisive.
Cei ascunşi în mâna Domnului, răscumpăraţi şi pecetluiţi ca fii ai Săi sunt
provocaţi să dea rod în orice vreme.
Suntem provocaţi ca departe la sute de
kilometrii sau la doar câteva ore de cursuri ce ne despart de casă să fim integri,
lăsând în mâna Celui Atotputernic îngrijorările cu privire la popularitatea şi
integrarea noastră, la rezultatele care ne
vor da direcţia unui viitor promiţător şi
preocupându-ne de sfinţirea noastră.
„Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne
tari şi vor face mari isprăvi.” Daniel
11:32
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„Şi dacă se scoală cineva asupra
unuia, doi pot să-i stea împotrivă;
şi funia împletită în trei
nu se rupe uşor. ”
Eclesiastul 4:12
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiție 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

„te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!“
(Osea 2:20)
Scopul principal al căsătoriei dintre
un bărbat şi o femeie este ca aceştia să
fie împreună oglindirea chipului lui
Dumnezeu.
În suveranitatea Sa, încă înainte de
creaţie, Dumnezeu a decis că cei doi:
bărbatul şi femeia, aduşi împreună vor
reflecta chipul Său.
„Dumnezeu a făcut pe om după chi-

pul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.“ (Geneza 1:27)
Din nefericire, cei care păşesc în
această unire sfântă nici măcar nu sunt
conştienţi de scopul lui Dumnezeu cu
privire la căsătorie, nu doresc să-l cunoască, iar cei care îl cunosc nu doresc
să ţină cont de el.
Nu este de mirare că într-o asemenea
stare de fapt, tot mai multe căsnicii se
încheie într-un mod lamentabil, prin
divorţ, iar în loc ca să reflecte chipul
Dumnezeului Triunic şi armonia perfectă dintre cele trei persoane divine,
mai degrabă împroşcă în jur cu dizgraţie
chipul schimonosit al unor fiinţe contaminate de păcat.
Din acest motiv, în economia lui
Dumnezeu ordinea este Continuare pag. 2

te, în acord cu caracterul lui Dumnezeu: un astfel de om va dori să
iubească, să ocrotească, să fericească,
să împli-nească, să fie mereu alături,
să ajute, să încurajeze, să protejeze
şi multe alte lucruri asemănătoare.
Însă, nici un lucru din toate acestea
nu se poate ridica la înălţimea dorinţei
de a-L face cunoscut celuilalt pe Domnul.
Când trăim ca oameni înnoiţi de Duhul Sfânt, când în noi locuieşte Dumnezeu şi înţelegem chemarea de a trăi
pentru gloria Lui, dorinţa supremă a
fiecărui soţ şi a fiecărei soţii va fi: „vei
cunoaşte pe Domnul”.

Continuare din pag.1

mai întâi cu-noaşterea Domnului şi apoi
cunoaşterea partenerului de viaţă şi implicit căsă-toria. Altfel spus, convertirea
trebuie să preceadă căsătoria, deoarece
dacă tu însuţi nu-L cunoşti pe Domnul,
cum vei putea să-L faci de cunoscut
soţului sau soţiei tale?
La început de drum, mirele şi mireasa îşi împărtăşesc unul altuia o mulţime de dorinţe şi vise pe care ar dori să
le vadă împlinindu-se pe parcursul căsniciei lor.
Multe dintre aceste vise sunt măreţe
dar din păcate ajung să fie uitate mult
prea repede. Alte dorinţe sunt mărunte,
chiar meschine şi reuşesc să-i distrugă
chiar pe cei care le-au visat, iar în
acelaşi timp ucid şi relaţia dintre cei doi.
Desigur, cine este copilul lui Dumnezeu va fi animat doar de dorinţe sfin-
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Chiar dacă ne pare de neînțeles, nimic
nu este întâmplător, ci totul este mai dinainte știut și determinat de cauze care
au între ele o adâncă și tainică legătura,
rânduită de Înțelepciunea lui Dumnezeu.
El te însoțește pretutindeni și nu poți
scăpa de El niciodată și nicăieri, cum nu
poți scăpa de Cuvintele Lui din mintea

Pacea lui Dumnezeu să vă umple viaţa
şi să vă inunde inimile de bucurie. Domnul Isus să vă fie modelul de dragoste şi
slujire, iar Duhul Sfânt să vă călăuzească pe drumul pe care aţi pornit. Cu
dragoste şi preţuire,
Carmen şi Ioan Cirtiu

pastor Daniel Chereji
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Prieten drag... speranța exista, nu cea
firavă din cutia mitologică a Pan-dorei,
ci aceea care transformă vieți și suflete
și care se găsește mai presus de noi, de
dezamăgirile și suferințele noastre. E
Domnul Isus!
Prieten drag... crede în Tatăl Ceresc
Cel ce a făcut cerurile și pământul și
toată suflarea ce se vede, El este Lumina, El este viața, El este calea, El este
adevărul, El este Cel pentru care fiecare
genunchi se pleacă la auzirea Numelui
Său, El este creatorul, El este ziditorul
omului, El este Cel ce stăpânește vii și
morții, El este Cel ce are toată puterea
în cer și pe pământ, El este cuvantul, El
este Cel fără de moarte, El este Cel ce
este Începutul a toate, El este Cel ce este
Sfârșitul a toate, El este Totul, pentru că
totul este prin Dumnezeu și nimic fără
El nu este.
continuare pagina 3

Un prieten drag...

GÂNDURI PENTRU MIRI

PRIETEN DRAG...
Ce-ai spune? Ce-ai face dacă ai avea
un membu al familiei, un prieten sau o
persoană dragă care simte că totul în jur
se destramă, că povara ce-o poartă e atât
de mare încât a ajuns în imposibilitatea
de a mai găsi sensul vieții? Fără voia lui,
cu vorbe sau chiar dacă tace, prin ochii
lui poți să-i vezi cum îi este sufletul și
inima. Depresia, disperarea, tristețea,
neajutorarea și lipsa de speranță au pus
stăpânire pe el. Este de nedescris durerea pe care o simți în această situație,
deoarece, ca și copil al Domnului știi că
cel drag este atât de aproape… de abis.
Ce ar trebui să-i spui? Ce este mai
scump la fiecare ființă decât viața? Și
o furnică și un șoarece, o vietate cât de
mică și ea vrea să-și salveze viața.
Fuge, aleargă, se păzește să nu o omori.
Dar omul, care-i chipul și asemănarea
lui Dumnezeu, cât de scumpă-i viața lui
înaintea Tatălui Ceresc?

ta și de prezența Lui din din inima ta.
Când cerul pare să tacă, și răspunsurile rugăciunilor tale încetează să
apară, nu-ți pierde nădejdea, ORICE lucrul El îl face frumos la vremea lui...
orice răspuns vine la vremea lui...

Domnul să vă păstreze în palmele sale
şi să vă dea multe bucurii.
Mia şi Claudiu Lupu
În petalele trandafirilor albi avalanche,
zărim parcă puritatea dragostei voastre… iar în roşul aprins de anturium şi
gherbera ne place să subînţelegem înflăcărarea şi dedicarea voastră. Azi,
când calea vă e presărată cu crini imperiali şi cale ventura, mireasma freziilor
înflorite să însemne pentru voi speranţă
şi încredere… iar lacrimile să aibă strălucirea floricelelor albe de ornitogal.
Dar dacă vor fi şi spini, azi nu-i veţi
găsi… i-am ascuns în iederă şi ferigă…
am lăsat să se vadă în locul lor flori mici
şi fine de gipsofilă. Şi peste toată căsnicia voastră, cu stăruinţă de trandafiri
bordo, implorăm călăuzirea Lui binecuvântată.
Cu mult drag,
Camelia şi Isai Sabău

Cel mai bun sfat pe care vi-l putem
da este cel pe care l-am primit la nunta
noastră: “funia împletită în trei nu se
rupe uşor” (Eclesiastul 4:12)
Monica şi Daniel Tămăşan
Vă dorim o viaţă îmbelşugată plină de
bucurii, în care să domnească dragostea
ce ne-a dat-o Dumnezeu.
Mariana şi Silviu Zah
Să ştiţi că familia este instituită de
Dumnezeu. Fmilia este binecuvântată de
Dumnezeu. Mântuirea avea loc în sânul
familiilor. Cartea Rut tratează cu prioritate subiectul familiei. Dacă vă veţi face
prioritate din cunoaşterea Scripturii şi
trăirea ei, binecuvântările vor fi peste
voi şi familia voastră.
Magdalena şi Iosif Miclăuş
Vă dorim împlinire, fericire, înţelegere
şi copii mulţi, toate acestea asortate cu
multă binecuvântare din partea Domnului.
Anca şi Mihai Sabău
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