1.O apreciez pe soţia mea pentru că este
o soţie credincioasă, iubitoare, o foarte bună
gospodină, iar ca mamă pentru copiii noştri,
un model de dăruire şi jertfire al propriului
confort în folosul acestora şi al nepoţilor.
2.Mă uimeşte soţia mea cu disponibilitatea de a ne face mie, copiilor şi nepoţilor
noştri cele mai fanteziste dorinţe culinare,
neprecupeţind pentru aceasta timpul sau odihna sa.
3.O iubesc pe soţia mea pentru că este
soţia mea, este darul lui Dumnezeu pentru
mine, este tovarăşul de viaţă care mi-a fost în-

totdeauna alături, trăgând cu mine la acelaşi
jug, pentru că a rămas credincioasă
acelui:”DA”, rostit în ziua căsătoriei şi pentru
multe alte lucruri frumoase.
4. Am învăţat de la soţia mea o atitudine
corectă, conformă cu Sfintele Scripturi ca în
tot ceea ce este bun să fim mulţumitori lui
Dumnezeu, ceea ce nu este greu de făcut, dar
mai ales în necazuri să rămânem tari în credinţă că Dumnezeu ştie prin ce trecem şi nu
va îngădui să fim încercaţi peste puterile noastre.
Sabou Cornel

La prima vedere pare uşor să vorbeşti de cel
de lângă tine, dar când chiar trebuie să o faci
îţi dai seama că implică sentimente profunde
care nu sunt uşor de descris, ai ocazia să-ţi aminteşti cât de importantă este ea în viaţa ta.
1.O apreciez pe soţia mea pentru că ea
este un dar de la Domnul, de care în fiecare
zi mă bucur şi mă minunez, de modul în care
mă împlineşte şi mă completează în cele mai
mici detalii!
2. Mă uimeşte creativitatea, dibăcia, ingeniozitatea cu care ştie să abordeze fiecare situaţie şi mai ales de felul în care dezamorsează
orice conflict care e pe cale să se înfiripe şi
cum reuşeşte să ţină curat şi unit, acel colţ de

rai care este familia noastră. Mă uimeşte cum
ştie să mă încurajeze, să mă facă să zâmbesc,
să sper şi să nu mă dau bătut în faţa greutăţilor
vieţii.
3.Îi mulţumesc că există în viaţa şi că are
puterea să mă ierte atunci când greşesc..
4.Am învăţat de la ea ce înseamnă să
iubesc şi am simţit cum e să fii iubit, am învăţat ce înseamnă greşeala şi totodată ce
înseamnă iertarea.
MOTTO-UL nostru este:”LUPTĂIUBEŞTE-SPERĂ”
Pentru toate acestea şi pentru multe altele
nescrise şi nespuse, o iubesc pe soţia mea!
Daniel Florea

1.O apreciez pe soţia mea pentru sinceritatea ei , pentru felul în care ştie să se facă plăcută prin spiritul ei tineresc .
2. Soţia mea mă uimeşte prin felul ei de a
şti cum să se apropie de oameni , de a consola şi
asculta , având pentru fiecare o vorbă de încurajare .
3. O iubesc pe soţia mea pentru frumuseţea

ei , este femeia care mă împlineşte în viaţă , şi
este cea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o să
fim o familie.
4. Am învăţat de la soţia mea sensibilitatea , şi
faptul că ceea ce contează în viaţă trebuie să se
vadă în fiecare moment din viaţa noastră.
Ioan Tincu
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Anunţuri
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Duminică

- ora 18 - Studiu cu familiile
- ora 18 - Repetiţie de cor
- ora 18 - Serviciu de închinare
- ora 18 - Studiu cu familiile
- ora 17 - Întalnire de tineret
- ora 9,30 - Grupurile de rugăciuni
-Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 si 17 - servicii de închinare

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ATENŢIE, HOŢUL!

An XIII, nr. 589 din 11 Martie 2012

DIN CUPRINS:

„„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce
veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble
gol şi să i se vadă ruşinea!” (Apocalipsa 16:15)
„Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă
ca un hoţ.“ (1 Tesaloniceni 5:4)
Cine a fost prădat de hoţi poate
înţelege mult mai bine consecinţele pe
care le lasă în urmă intervenţia surprinzătoare şi păguboasă a acestora.
Cristos însuşi ne-a avertizat că va veni
asemenea unui hoţ.
Acest lucru înseamnă că venirea Sa va
fi şocantă şi surprinzătoare pentru majoritatea.
Cei mai mulţi oameni vor fi luaţi
prin surprindere de acest eveniment escatologic.
Unii se vor mira, alţii, nedumeriţi se
vor dezmetici cu greu deoarece au crezut
că astfel de lucruri sunt basme, mulţi
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se vor îngrozi iar cei mai disperaţi vor fi
aceia care deşi au ştiut despre venirea
Domnului au tratat-o cu dispreţ şi
nepăsare.
Dacă pagubele produse de un hoţ pot
fi recuperate parţial sau în totalitate,
atunci când vine Cristos cei luaţi prin
surprindere vor avea de suportat consecinţe ireparabile, deoarece vor suferi o
condamnare veşnică.
Oamenii veghetori, cei ce sunt în
stare să-şi păzească hainele în aşa fel încât
hoţul să nu-i surprindă, sunt în primul
rând aceia care au înţeles să se îmbrace cu
hainele potrivite în aşa fel încât venirea
Domnului să nu-i surprindă goi ca să li
se vadă ruşinea, pentru că Isus Cristos
deşi vine ca un hoţ, nu vine să fure ci vine
să răsplătească sau să condamne.
Astfel de oameni au priceput că doar
îmbrăcarea cu neprihănirea lui Dumnezeu reprezintă îmbrăcămintea potrivită
pentru o astfel de aşteptare.
„„Mă bucur în Domnul, şi sufletul
Meu este plin de veselie în Dumnezeul
Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii,
ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu
sculele ei.“ (Isaia 61:10)

Odată „îmbrăcaţi” cum trebuie,
este limpede că astfel de oameni vor
trăi cu gândul că trebuie să-L aştepte
pe Cristos şi de aceea îşi vor construi
priorităţile vieţii în jurul acestui ideal
suprem.
Aşa se face că deşi nici chiar copiii
Domnului nu cunosc momentul în care
va veni Cristos, ei sunt pregătiţi să-L întâmpine atunci când o să apară.
Orice om îşi poate da seama cu uşurinţă dacă este pregătit sau nu pentru clipa
venirii lui Cristos. Trebuie doar să încerci
să răspunzi la întrebări de genul: sunt eu
o persoană mântuită? Se bazează mântuirea şi siguranţa mea pe jertfa lui
Cristos de la cruce? Trăiesc eu ca şi un
adevărat copil al lui Dumnezeu? Sunt relaţiile mele pe deplin în armonie cu
aşteptările Domnului? Stau neclintit pe
calea credinţei aşa cum îmi cere Cuvântul
lui Dumnezeu? După ce îţi cunoşti starea
spirituală eşti obligat să acţionezi în consecinţă.
Atenţie, Cristos vine! Dacă verdictul
Său pentru tine va fi „Ferice” sau „Vai”
depinde de felul şi starea în care ai ales
să-L aştepţi.
pastor Daniel Chereji

1.O apreciez pe soţia mea pentru că este
o soţie credincioasă, iubitoare, o foarte bună
gospodină, iar ca mamă pentru copiii
noştri, un model de dăruire şi jertfire al
propriului confort în folosul acestora şi al
nepoţilor.
2.Mă uimeşte soţia mea cu disponibilitatea de a ne face mie, copiilor şi
nepoţilor noştri cele mai fanteziste dorinţe culinare, neprecupeţind pentru
aceasta timpul sau odihna sa.
3.O iubesc pe soţia mea pentru că este
soţia mea, este darul lui Dumnezeu pentru mine, este tovarăşul de viaţă care mi-

a fost întotdeauna alături, trăgând cu
mine la acelaşi jug, pentru că a rămas
credincioasă acelui:”DA”, rostit în ziua
căsătoriei şi pentru multe alte lucruri frumoase.
4. Am învăţat de la soţia mea o atitudine corectă, conformă cu Sfintele Scripturi ca în tot ceea ce este bun să fim
mulţumitori lui Dumnezeu, ceea ce nu
este greu de făcut, dar mai ales în
necazuri să rămânem tari în credinţă că
Dumnezeu ştie prin ce trecem şi nu va
îngădui să fim încercaţi peste puterile
noastre.
Sabou Cornel
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În mod special, cu ocazia zilei de 8 Martie,
urez tuturor surorilor, doamnelor care “simpatizează” cu membrii bisericii:”Biruinţa” o
primăvară însorită, multă sănătate, bucurie şi
fericire în suflet!
În primul rând, sunteţi speciale pentru că
existaţi...Farmecul irezistibil al particularităţii
dumneavoastră, rezidă tocmai în faptulc ă
purtaţi în sufletul, mintea şi inima dumneavoastră, semnătura celui mai ingenios Art-Designer care continuă să vă vegheze.
Să vă iubească, să vă întărească şi să vă
desăvârşească în felul Lui…, cel mai minunat
şi genuin cu putinţă! Apoi, pentru că ştiţi să
aduceţi primăvara în vieţile altora, chiar dacă
în vieţile unora dintre dumneavostră" viscoleşte încă iarna"...Pentru că v-aţi dezvoltat
darul de a zâmbi, chiar dacă uneori inima
plânge...Pentru că lăsaţi ca mugurii speranţei,
ai curajului, dragostei şi ai spiritului de întrajutorare, să fie atât de evidenţi, prin dăruirea,
devotamentul pe care le manifestaţi în tot
ceea ce întreprindeţi, acasă, la lucru etc. Pentru fiecare clipă, în care prin puterea Duhului
său Cel Sfânt, v-aţi deprins să luptaţi când nimeni nu vă vede...Pentru că ştiţi să nu aban-

donaţi "lupta" chiar şi atunci când e greu...
Pentru încăpăţânarea, tenacitatea, perseverenţa şi gândurile bune cu care mergeţi
înainte.
Pentru că ştiţi să vă încredeţi în El, chiar
dacă speranţele dumneavoastră au fost uneori
înăbuşite, iar visele frânte,
Lăsând ca dragostea şi credincioşia Lui, să
vă umple în mod constant…Pentru că sunteţi adorate de către copiii dumneavoastră
Şi continuaţi să reprezentaţi un model
pentru ei...Pentru modul în care ştiţi să vă iubiţi soţii cu-adevărat şi să faceţi din slujirea altora, bucuria dumneavoastră
Doresc să vă asigur de toată aprecierea,
consideraţia, admiraţia şi simpatia mea.
Fiţi binecuvântate de către El! Sunteti frumoase, preţioase, minunate,unice şi irepetabile
! Bucuraţi-vă în această zi, răsfăţaţi-vă, iubiţi
cât mai mult
Lăsând ca geana timpului să încrusteze în
inima dumneavoastră
O amintire plăcuta, plină de prospeţime
şi de neşters. Căci este ziua dumneavostră,
este ziua de 8 Martie! Cu respect şi multă
dragoste, Claudia Virginia Hosu

Vă mărturisesc că în cele ce urmează, i-am
rugat pe soţii dumneavoastră să-şi exprime chiar
şi sub formă scrisă dragostea şi aprecierea pe care
v-o poartă, considerând că acea sintagmă:”te
iubesc”, pronunţată la căsătorie şi ulterior, ar trebui reiterată într-un mod nou, creativ, cu mai
multă convingere şi determinare, cu trecerea timpului această dragoste dorind a deveni tot mai
matură, autentică şi împlinitoare!
Soţii dumneavoastră s-au străduit să vă
reasigure de preţuirea şi consideraţia care v-o
poartă prin exemplificarea următoarelor truisme, adevăruri, inepuizabile în cuvinte, însă
traduse în viaţa dumneavoastră prin fiecare
zâmbet, îmbrăţişare, încurajare, suţinere şi protecţie pe care vi le oferă.
1.O apreciez pe soţia mea….
2. Mă uimeşte soţia mea….
3. O iubesc pe soţia mea….
4. Am învăţat de la soţia mea….
“…femeia care se încrede în Domnul va fi
lăudată”, Proverbe 31:30b
1.Prin cuvintele de mai jos nu intenţionez

să-mi laud soţia, deoarece sunt convins că nici
ea nu-şi doreşte acest lucru. Vreau doar să vă
împărtăşesc câteva dintre motivele pentru care
o iubesc şi o apreciez.
2.Pe parcursul celor aproape 25 de ani de
căsnicie am văzut devotamentul ei faţă de familie, prieteni şi biserică. Deşi de multe ori nu am
apreciat eforturile ei, soţia mea a continuat să
se dăruiască pe sine pentru noi.
3.Determinarea şi perseverenţa ei în a face
lucruri de bună calitate m-au motivat şi pe
mine să lupt pentru a-mi atinge ţelurile. Ea a
fost şi este întotdeauna sprijinul meu.
4.Am învăţat de la soţia mea să dăruiesc fără
să aştept răsplată! Cel mai preţios lucru este acela
că soţia mea este singurul om care îmi vorbeşte
despre defectele mele şi mă ajută să le transform
în calităţi. Poate de multe ori nu reuşeşte, dar
important e că nu renunţă.Îi mulţumesc Domnului pentru soţia şi fiul meu şi mă rog Lui, sămi dea putere şi înţelepciune să nu-i
dezamăgesc niciodată prin faptele şi vorbele
mele.
Cirţiu Ioan
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