ori pare a fi numai a bãrbaþilor.
Doamne, Te rugãm sã mai ai
rãbdare cu noi, ºtim cã ne vei modela în
continuare ºi de aceea aºteptãm ziua aceea
în care vom trãi perfecþiunea, ziua-n care
ne vom pierde în privirea Ta.
Camelia Sabãu

ªi peste toate-acestea
ce vin din partea noastrã
pentru mama,
revarsã Tu, Pãrinte,
din mulþimea Ta de daruri,
mult mai mult decât
am putea noi gândi.
Te pupã fiii tãi, mãmico
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Pentru mama
Meseria de mamã este cel mai bine plãtitã,
dacã este plãtitã cu dragostea copiilor.
Un copil iubitor

Adunate în buchete,
cuvinte de mulþumire
pentru mama…
Clinchete de primãvarã…
gingãºie...
...ºi luminã.

ANUNÞURI:
Miercuri - ora 18 Repetiþie de cor
Joi - ora 18 Bisericã
Vineri - ora 17 Clubul Awana
Sâmbãtã - ora 18 Întâlnirea de tineret
Duminicã - ora 9,30 Pregãtire pt.botez
ora 10 - Serviciu de închinare
ora 17 - Studiu biblic

Revãrsãri de raze,
cuvinte de iubire
pentru mama…
Curcubee de culoare
Miresme…
... dãruire.
Comori adunate,
de gânduri bune
pentru mama…
Melodii în alegretto...
acorduri...
...ºi armonie.

ALTE ANUNÞURI:
Biserica noastrã cautã pentru angajare
femeie de serviciu, cu salariu ºi carte de
muncã. Înscrierile se fac la secretarul
bisericii (fr. Aurel Matei) pana în data de
15 martie.

Revãrsãri în cascade
de binecuvântãri
pentru mama…
nesfârºite binecuvântãri
dorite...
...împlinite.

STUDIU BIBLIC: Isaia 39:1-8
"Mântuit spre slava Lui, nu spre slava mea"
SALUTÃM prezenþa în mijlocul nostru a
fratelui JOHN ONDENG din Kenya.

Salbe de lauri,
de sãrutãri sfinte
pentru mama…
Mângâieri ºi-mbrãþiºãri,
susþinere ºi
...sprijin.

WELCOME in Romania, brother JOHN
ONDENG!
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Adresa: Baia Mare, Str. I. Maniu Nr. 3B, Telefon: 0362.411252

„ªi omul a zis: „Iatã în sfârºit aceea care este os din
oasele mele ºi carne din carnea mea! Ea se va numi,
femeie, pentru cã a fost luatã din om.”“ (Geneza 2:23)
Dumnezeu rostit-a doar:
"Sã fie!"
Iar apoi din coasta vie,
a strãmoºului Adam
A fãcut cu mãiestrie
ºi cu chipul diafan
O soþie!

Suferã cu cei ce plâng
Are lacrimi din belºug
Intuieºte mai profund
ªi gândeºte în abstract.
Mai sensibilã din fire
E un cântec de demult
E o caldã simfonie
Regãsitã-n orice loc
Ca ºi mamã, fiicã sau soþie.

Aºezatã în Eden,
printre flori de margarete
Omul o privea cu drag
Fericit cã în final, a gãsit un ideal
Inima sã i-o desfete.

Când te afli-n preajma ei
Nu se poate sã nu vrei
Sã te-ntrebi cu-aºa mirare:
Care floare ar putea sã fie oare
Mai frumoasã ca ºi ea?
Când ea poartã în privire
Doar sclipiri de diamant
Când tot cerul se-oglindeºte-n
chipul ei nepreþuit
Iar în lumea asta mare
Este de ne-nlocuit?

ªi de-atuncea strãbãtând
secole de-a rândul
Ea a fost mereu cu el
Priveghindu-l!
ªi-asumat cu drag,
rolul cel mai greu din casã
Chiar dacã destinul ei
Era sã fie-mpãrãteasã.

Nu e zvon, nu e poveste
Nici visare, nici idee
Cum o cheamã, cin' sã ºtie?
Primul om i-a spus: femeie!

E miracol pe pãmânt
E minune-ntruchipatã
Cãci din toate câte sunt
Prin decret de la Cel Sfânt
Ea poate sã dea… viaþã!

pastor Daniel Chereji
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spune mama, ºi împliniþi sfaturile ei bune...
La primul eºec, la prima bucurie, nu
garanez cã prietenii vor fi acolo, dar cred cã
ea, mama, va fi acolo. Mulþumim Domnul
nostru pentru... MAMA!
ªtefi Vas

De mânã cu copilãria...

A

tunci când bunica mea era pe un pat
de spital, în urma unui accident
vascular, nu ne recunostea pe nici unul
dintre noi, însã vorbea fãrã întrerupere
despre...copilãrie... La cei 72 de ani ai ei,
atunci când nu mai avea control asupra
propriei persoane, mintea ei s-a întors cu
60 de ani în urmã, la vârsta fragedã a
copilãriei. Am înþeles cã undeva în spatele
inconºtientului, am rãmas fiecare dintre
noi, de mânã cu...copilãria.
Mã uit adesea adînc în inima mea,
ºi gãsesc comori mici, dar încrestate adânc
în fiinþa mea: emoþia primei zi de ºcoalã, ºi
mai apoi fiecare dimineaþã înseninatã de
mireasma unui ceai cald, ºi parcã toate ar fi
pale, dacã în spatele lor, nu ar fi fost mama,
ºi zâmbetul având efectul liniºtitor al
înaintãrii în necunoscut...mã opresc aici cu
povestea mea, deºi parcã povestea mea
este a fiecãruia dintre noi, atâta vreme cât
vorbim de copilãrie. Sã fie ea, mama,
liantul ce leagã povestea primilor noºtri
paºi în viaþã? Nu este o greºalã sã ne oprim
odatã în an ºi sã mulþumim lui Dumnezeu
pentru rolul nobil dat femeii în familie, ci
este o recunoºtinþã, a ceea ce suntem azi,
mulþi dintre noi datoritã ei. Am o dorinþã
ce nu cred cã se va împlini vreodatã. Îmi
doresc ca în viaþã, sã pot sã ofer mamei
mele, tot ce a oferit ea în copilãria mea.
Cred însã, cã mai bine las în grija
Domnului aceastã dorinþã, ºi mã rog sã o
însoþeascã cu privirea tot timpul, aºa cum
mã însoþea mami cu privirea, pânã când mã
pierdeam dupã colþul blocului, plecând la
ºcoalã.
Copii, tineri, parinþi, bunici, am
învãþat toþi un cuvânt ce va aduce cu sine o
vibraþie în noi atât timp cât vom
trãi...mama! Dacã nu mai este, azi fiþi
mulþumitori cã a existat. Dacã nu a fost
niciodatã, hotarâþi-vã sã fiþi voi, pentru
copiii voºtri. Dacã încã este, respectaþi ce

Fericiþi în Domnul

T

oþi oamenii cautã fericirea, însã asta
nu înseamnã cã toþi suntem fericiþi. Cei
mai mulþi o cautã în locuri nepotrivite.
Dacã ar trebui sã completãm spaþiul liber al
întrebãrii care urmeaã, ce am scrie? „Voi fi
fericit când…. ?” Unii poate vor scrie: „…
când voi fi vindecat.”, „… când voi fi
promovat.”, „… când voi fi bogat,”, „…
când voi fi în pace sã trãiesc cum vreau
eu.”, „… când … „ ºi fiecare îºi poate scrie
neîmplinirea.
Dacã ce-þi doreºti nu se
împlineºte? Dacã situaþia nu se schimbã,
nu poþi fi fericit? Cei care nu-L cunosc pe
Domnul nu pot fi fericiþi, pentru cã
sistemul lor de valori este unul greºit, dar
noi, copiii lui Dumnezeu, putem fi fericiþi
ºi dacã nu ni se împlinesc dorinþele, pentru
cã noi avem un Dumnezeu care ne ºtie
dorinþele, care nu ne lasã sã trãim cum
vrem, care ne iubeºte, ºi puterea dragostei
Lui ne schimbã sistemul de valori. Dacã Îl
iubim pe El cu adevãrat ºi ne lãsãm
cãlãuziþi de El, vom spune: "Mulþi zic:
„Cine ne va arãta fericirea? Eu însã zic: Fã
sã rãsarã peste noi lumina feþei Tale,
Doamne!” (Psalm 4:6); „Cât despre mine,
fericirea mea este sã mã apropii de
Dumnezeu. Pe Domnul îl fac locul meu de
adãpost.” (Psalm 73:28) ºi „Cine cugetã la
Cuvântul Domnului gãseºte fericirea, ºi
cine se încrede în Domnul este fericit.”
(Proverbe 16:20).
Deci totul e neschimbat, iar în
spaþiul liber al întrebãrii noi vom scrie:
„Voi fi fericit când voi lãsa sã rãsarã peste
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mine lumina Feþei Domnului”, „… când
mã voi apropia mai mult de Domnul”, „…
când voi cugeta mai mult la Cuvântul
Domnului ºi când mã voi încrede pe deplin
în braþul Lui.”, etc. Fiþi fericiþi în Domnul!
Amin.
Ema Pop

datoreazã nimic ci ne oferã o dragoste
necondiþionatã.
Ca ºi copil al mamei mele nu pot
sã-i spun decât cã o iubesc ºi fie ca
Dumnezeu sã le rãsplãteascã fiecãreia!
Domnul sã vã binecuvânteze!
Amalia Lupu

D

acã pot sã zic azi cã trãiesc ºi cã mã
bucur de fiecare clipã a adolescenþei
mele într-o familie frumoasã este pentru cã
Dumnezeu mi-a dãruit doi pãrinþi
extraordinari ce-mi poartã de grijã.
Mai mult de atât, El mi-a dãruit o
mamã. ªi nu orice fel de mamã, ci una care
este copilul Lui. Uitându-mã în jur, la
colegii mei ºi prietenii mei sunt
mulþumitoare pentru cã El nu m-a lipsit de
grija, bunãtatea ºi înþelepciunea mamei.
Nu ar trebui sã ne ascundem de
realitatea faptului cã ea se sacrificã pentru
noi ºi ne iubeºte cum nimeni altcineva de
pe acest pãmânt nu ar face-o.
“Nu existã mame tinere, mame
bãtrâne, mame frumoase sau urâte. Existã
doar mame” (Alba de Cespedes). Mama e
unul dintre titlurile cele mai onorifice ce le
poate purta o femeie ºi de multe ori nu ºtim
sã-i dovedim compasiunea noastrã, dar
mulþumesc Domnului cã dragostea ei nu
aºteaptã sã fie rãsplãtitã ºi se mulþumeºte
cu surâsul copiilor ei, pentru cã
devotamentul ei nu ar putea fi vreodatã
rãsplãtit îndeajuns de cãtre noi.
Sãrbãtorirea mamei o datã cu
venirea primãverii nu face altceva decât sã
ne reaminteascã prezenþa ei în viaþa
noastrã precum o primãvarã , blândã ,un
adãpost înviorãtor din braþele iernii. Deºi
nu i-o arãtãm de cele mai multe ori am vrea
ca timpul sã se opreascã în loc pentru a ne
bucura cât mai mult de prezenþa ei.
Recunosc cã de multe ori ni se
pare absolut normal ca ea sã facã totul
pentru noi, încât uitãm cã ea nu ne

„Trimiteþi la femeile iscusite, ca sã
vinã” (Ieremia 9:17)

A

ºa ne dorim fiecare dintre noi, sã
facem parte dintre femeile
iscusite, „femeile înþelepte”, care ºtiu sã
dea rãspunsuri. (Judecãtori 5:29), care ºtiu
sã mângâie, sã îmbãrbãteze, sã ºteargã
lacrimi ºi sã fie de ajutor oricând.
ªi chiar ne propunem înalte
deziderate: bunãtate, rãbdare, iubire
necondiþionatã, blândeþe, zâmbete ºi
politeþe, indiferent dacã suntem înþelese
sau nu. ªi pentru a deveni „fiinþe
minunate” pentru cei din jurul nostru,
pentru a ne putea dãrui, mereu ºi mereu,
facem eforturi, ne educãm, ne controlãm ºi
de cele mai multe ori nu ne este chiar uºor.
De n-ar fi o Mânã divinã în stare sã ne
cãlãuzeascã ºi sã ne-ndrepte, chiar n-am fi
în stare sã creºtem ºi sã educãm fii ºi fiice.
Cum am ºti oare sã ne-nvãþãm fiii
sã devinã bãrbaþi, ºi nu orice fel de bãrbaþi,
ci sfinþi, puºi deoparte pentru un mãreþ
Dumnezeu? ªi când, de-atâtea ori dãm noi
greº ºi nu suntem chiar ajutoare potrivite,
sau mame perfecte! Cum sã ne-nvãþãm
fiicele, cum sã fie ele?
Iertaþi-ne când vã rugãm,
conºtiente cã nu reuºim sã facem tot ce-am
vrea noi ºi nu ºtim sã fim perfecte ºi
minunate întotdeauna!
De fapt, mulþumiþi Domnului de
tot ce-i bun ºi vã place în noi, cã numai El
ne dã puterea, sensibilitatea, sãnãtatea,
frumuseþea ºi blândeþea… ºi numai El ne
ajutã sã rãzbim într-o lume care de atâtea
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