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Să-I mulțumim Domnului pentru…
... micuții: Elisa Lala, Ana Pandor, David-Asher Șandor, Eduard-Sorin Cioara și
Vlad-Oliver Pană, care au fost aduși la binecuvântare în luna iunie, în biserica
noastră. Fie Harul Tatălui revărsat din plin peste aceste comori și familiile în care au
fost trimiși de El!
... familia David și Roberta Huniadi, care s-a întemeiat luna trecută, la Poarta
Cerului. Slavă Domnului pentru acești tineri și hotărârea lor de a păși împreună, uniți
prin dragoste, pe drumul credinței, având binecuvântarea lui Dumnezeu!
"Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca
mea şi Izbăvitorul meu! " (Psalmii 19:14)

PROGRAMUL
BISERICII
MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI 18 - 20 Studiu biblic
DUMINICĂ 09 - 10:30 | 11 - 12:30
18 - 20 Servicii divine

Luni, 05 iulie, ora 19

Întâlnire de Tineret
Nu veni singur, adu un prieten
care are nevoie să audă
Evanghelia!
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Vă amintiți de
credința mare a
mamei pe care Isus a luat-o în
considerare, iar datorită ei, fiica sa a
fost vindecată? „Atunci, Isus i-a
zis: ‘O, femeie, mare este credinţa
Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.‘ Şi fiica
ei s-a tămăduit chiar în ceasul
acela.” (Matei 15:28)
Sau când Isus a văzut insistența
prietenilor slăbănogului și le-a văzut,
de asemenea, credința pe care aceștia
o aveau și iată: „Isus le-a
văzut credinţa şi a zis
slăbănogului: ‘Îndrăzneşte, fiule!
Păcatele îţi sunt iertate!‘ ‘Scoală-te’,
a zis El slăbănogului, ‘ridică-ţi patul
şi du-te acasă.‘” (Matei 9:2)

Sau acel moment, când
într-o mulțime de oameni, în mod
neașteptat, Isus a simțit o putere ieșind
din el și mergând țintit spre cineva.
Uitându-se în jur, Isus știa că în mod
miraculos, credința cuiva a activat
puterea Sa. Iar femeia disperată, care
a încercat toate leacurile pentru boala
ei, a căzut la picioarele Lui. Și iată ce
răspuns a primit: „Isus i-a zis:‘Fiică,
credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace
şi fii tămăduită de boala ta.‘”
(Marcu 5:34) Mai sunt încă multe
relatări, dar am amintit doar trei.
Ceea ce apare parcă la nesfârșit este
credința. Credința acestor oameni a
declanșat intervenția lui Isus.
(continuare în pagina 2)

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8)
Deziderat 2021

(continuare din pagina 1)
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schimbă circumstanțele, bineînțeles,
Avraam cel credincios.”
tot prin puterea Lui. Nu știu ce s-a
(Galateni 3:9)
întâmplat cu oamenii menționați în
În final, trăim doar momente
timpul vieții lui Isus, care au avut
de credință sau facem din aceasta un
momente de credință care au generat
miracole. Dar știu ce s-a întâmplat cu mod de viață, ajungând niște
oameni care și-au purtat credința ca un moștenitori ai neprihănirii, plăcuți lui
Dumnezeu, prin credință?
stil de viață.
Articol scris de Daria Alexandru

Rugă
Mă rog să fiu ce n-am putut
Să fiu pentru credință.
Să fiu războinic și să lupt
Și nicidecum să stau tăcut,
Să-ncerc să caut ce-i pierdut
Și-n piept să cresc a cerului dorință.
Mă rog să sorb din raze dulci
A unicului Soare.
Și să-ncălzesc pe tot mai mulți
S-aduc lumină-n ochi pierduți,
Și toți cei orbi și surzi și muți
Să capete salvare.
Mă rog să am ce n-am avut,
Credința neclintită.
Să ard de dor dorind mai mult
Chemarea să nu mi-o mai uit
Slujind în tot, în tot s-ascult
De-a Duhului dorință.
Mă rog, spre cer să am gândul ațintit
Doar cerul să îmi fie năzuința
Chiar să urăsc pe veci tot ce-am iubit
Și tot ce-odat’ de cer m-a despărțit,
Și să renasc etern spre infinit
Purtând în piept credința.

Urăm

„La mulți ani!”
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează ziua
de naștere săptămâna
viitoare:
| DUMINICĂ 04 IULIE |

Andrada Popa
| LUNI 05 IULIE |

Amina Scoruş
Matei Tudose
Sabina Șaloparu
Vlad Aramă
| MARȚI 06 IULIE |

Andrei Silion
Corina Popovici
Maria Câmpan
Marius Popescu
Miriam Guia
Simona Pielmuşi

| MIERCURI 07 IULIE |

Amalia Curea
Ibolya Iacob
Ramiel Carcea
Stephanie Jebeleanu
| JOI 08 IULIE |

Hadasa Pantea
Stephanie Turcian
| VINERI 09 IULIE |

Darius Alin Mureșan
Emanuel Rus
Emilia Rus
Iosua Lakatos
| SÂMBĂTĂ 10 IULIE |

Mă rog ca-n piept să-mi bată drept
O inimă crezândă.
Tânjind o nuntă ce-o aștept
Și-un Mire blând cu chip celest
Ce cu un braț împărătesc
Să-mi dea cununa sfântă.
Poezie scrisă de Marinela Ștefănescu

Daniela Oproiu

"Încrede-te în Domnul din
toată inima ta şi nu te bizui
pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile
tale, şi El îţi va netezi
cărările."
(Proverbele 3:5-6)

