
O mam] fericit] 
 %Fii ei se scoal] \i o numesc fericit]!^ (Proverbe 31:28). 
 %Face din ea o mam] vesel] 'n mijlocul copiilor ei^ (Psalmul 113:9). 
 %O, femeie, mare este credin[a ta!^ (Matei 15:28). 
 A\a pu[ini oameni ferici[i vedem ast]zi 'n lume! Sunt bine dispu\i, dar nu 
ferici[i. Sunt bine 'mbr]ca[i, dar nu ferici[i. Sunt s]tui, dar nu ferici[i. |i 
Cuv`ntul lui Dumnezeu vorbe\te despre mame, despre anumite mame, c] sunt 
fericite. Nu ni se spune c] au fost bogate, sau c] au avut studii 'nalte, sau c] 
erau frumoase la chip. Dar ni se spune c] fii lor se scoal] \i le numesc fericite. 
Fericirea acestor mame se g]se\te 'n cuvintele de laud] ale copiilor lor. 
 O mam] fericit] tr]ie\te pentru fericirea copiilor ei. Credin[a 'n Domnul 
Isus se transmite prin mam] 'n copiii ei, \i ace\tia devin \i ei mo\tenitori ai 
vie[ii ve\nice. Iat] ce o face fericit] pe mam]. 
 Vestitul predicator baptist Henry Ward Beecher spunea: %"i pute[i aduna 
'ntr-o parte pe to[i ateii la un loc, pe to[i scepticii din lume. |i cu ei pot sta to[i 
savan[ii de pe p]m`nt cu ideile lor anti-cre\tine... |i ace\tia, s]-mi dea lec[ii de 
\tiin[] 'n care s] contrazic] adev]rul despre Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pe de 
alt] parte, da[i-mi voie s-o v]d pe mama, 'n suferin[ele prin care a trecut, 
ap]sat] de greut][ile vie[ii pe patul de boal], dar luminat] de bucuria speran[ei 
cere\ti, r]bd]toare, bl`nd], cum d] sfaturi \i m`ng]ie pe cei din jurul ei, -- da, 
demonstr`ndu-mi cu via[a \i vorbele ei c] tr]ie\te prin Hristos \i c] prin 
puterea Lui poate s] 'nt]reasc] \i pe al[ii. Momentul acela de agonie 'n 
rug]ciune 'nseamn] pentru mine o eviden[] suprem] a adev]rului 
Cre\tinismului, \i c`nt]re\te mai mult dec`t toate argumentele 'mpotriva lui 
Dumnezeu pe care mi le-ar putea aduce cei mai inteligen[i oameni.^ 
 Una din binecuv`nt]rile cele mai frumoase rostite pe paginile Sfintelor 
Scripturi este %S] te binecuvinteze Domnul din Sion, s] vezi fericirea 
Ierusalimului 'n toate zilele vie[ii tale, \i s] vezi pe copiii copiilor t]i!^ (Psalmul 
128:5). A vedea pe copii copiilor 'nseamn] o via[] lung]. Dar 'n[elesul e mult 
mai ad`nc dec`t num]rul de ani ai vie[ii. Nu 'nseamn] doar o familie mare, ci 
'nseamn] prelungirea credin[ei din neam 'n neam, alungirea 'ndur]rilor lui 
Dumnezeu peste urma\i p`n] la al sutelea, al miilea neam, 'nseamn] via[a 

ve\nic] 'mpreun] cu to[i cei dragi. 
Iat] tabloul unei mame 
binecuv`ntate, imaginea unei 
mame cu adev]rat fericite!  
     Ne rug]m ca binecuv`nt]rile 
cere\ti s] fie rev]rsate peste 
mamele din poporul Domnului, s] 
aib] parte de fericire, de via[] 
lung], de bucuria sublim] s]-i 
vad] c`\tiga[i la Hristos pe to[i 
copi i i  lor !  Doamne , d] 
binecuv`ntarea \i fericirea peste 
mamele din poporul t]u! 

O veche legend] cre\tin] spune c] atunci c`nd 
Dumnezeu a hot]r`t ca un 'nger s] mearg] s]-l 
scoat] pe apostolul Petru din 'nchisoare, 'ngerul 
a 'ntrebat cum s]-i fie 'nf][i\area, ca s] nu-l 
sperie pe apostol, s] aib] puterea s]-i spun] lui 
Petru s]-l urmeze, s]-l conving] pe apostol c] 
nu-i va face nici un r]u, \i s] vorbeasc] blajin ca 
s] nu-i trezeasc] pe solda[i. Iar Dumnezeu a 
spus 'ngerului s] i se arate lui Petru 'n chipul 
mamei lui. Desigur e o legend], dar 'n t`lcul ei 
se ascunde dr]g]l]\enia fin] a felului 'n care o 
mam] \tie s] se apropie de noi 'n momentele cele 
mai grele din via[]... 

Cinstea 'ncredin[at] mamelor 
de Morrow Coffee Graham (mama evanghelistului Billy Graham) 
 
 Cre\tinism 'nseamn] o via[] de biruin[], fiindc] este via[a 'n Hristos cel 
'nviat. E minunat s] \tii c] fiecare credincios n]scut din nou este 'nsemnat de 
Dumnezeu "nsu\i pentru un destin glorios, s] aibe chipul Fiului S]u, s] fie o 
piatr] vie 'n structura magnific] de aur curat care se va ar]ta la urm] ca o 
mireas] 'mpodobit] pentru b]rbatul ei, \i s] \tim c] vom fi 'n veacuriile 
viitoare o priveli\te a harului S]u. Oare putem noi pricepe deplin aceste 
lucruri, cum va fi atunci c`nd ne vom 'nf][i\a 'naintea o\tilor 'ngere\ti? Duhul 
Sf`nt s] ia aceste adev]ruri \i s] le 'ntip]reasc] 'n inima noastr] 'n aceast] zi 
special] pe care o dedic]m 'n cintea mamelor! 
 S] nu aibe loc M`ntuitorul la noi 'n cas]? E adev]rat \i azi c] 
%neprih]nirea 'nal[] pe un popor, dar p]catul este ru\inea popoarelor!^ 
(Proverbe 14:34). Au trecut 2000 de ani de c`nd Fiul lui Dumnezeu S-a 
cobor`t pe p]m`nt ca s] ne aduc] m`ntuirea. La na\terea Sa 'ngerii au 
anun[at: %Slav] lui Dumnezeu 'n locurile prea'nalte \i pace pe p]m`nt!^ Dar 
oamenii au spus: %"n casa de poposire nu este loc pentru El!^ Atitudinea lor nu 
s-a schimbat cu timpul, fiindc] citim 'n Ioan 1:11: %A venit la ai S]i \i ai S]i nu 
L-au primit!^ Ce adev]r trist pentru vremea aceea, \i pentru vremea noastr]! 
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%Fra[ilor, dorin[a inimii mele \i rug]ciunea mea c]tre Dumnezeu pentru 
Israeli[i este s] fie m`ntui[i^, spunea apostolul Pavel (Romani 10:1), \i 
acelea\i cuvinte ar putea s] fie pe buzele \i 'n inima fiec]rei mame ast]zi. 
C`nd ne d]m seama de confuzia care exist] azi, sim[im 'ndemnul s] ne rug]m 
mai mult pentru m`ntuirea celor care 'nc] nu-L cunosc pe Domnul Isus. 
 Misiunea mamei 'n casa ei: Mamele credincioase nu doresc s] aib] Ziua 
Mamelor doar ca s] fie felicitate. Pentru ele este \i o zi de cercetare \i 
dedicare mai proasp]t] 'n menirea pe care o au de la Dumnezeu ca mame 'n 
casele lor, 'n via[a copiilor lor, \i chiar 'n via[a []rii 'n care tr]im. 
 Resuresele unei mame credincioase sunt dep]\ite doar de dragostea \i 
harul lui Dumnezeu. Spre El se pleac] o mam] 'n rug]ciune, nu doar ca s]-I 
cear] putere pentru sine, ci \i binecuv`ntare peste copiii ei. Prin rug]ciune 
prime\te 'n[elepciune, pricepere, har. C`nd copiii no\tri '\i dau seama de 
via[a noastr] de rug]ciune, ajung \i ei s] iubeasc] p]rt]\ia cu Tat]l ceresc. 
 Apoi, Biblia este c]l]uza noastr] f]r] gre\. De c`te ori oare n-am sim[it 'n 
ceasurile de veghe ale nop[ii c] Dumnezeu ne m`ng]ie \i ne 'nt]re\te prin 
f]g]duin[ele Sale scumpe! "n clipele de diminea[] \i 'n clipele de sear] copiii 
no\tri trebuie s] 'nve[e c] omul nu tr]ie\te numai cu p`ine. Atunci c`nd 
Dumnezeu \i Cuv`ntul Lui "\i au locul de cinste 'n familiile noastre, atunci 
ne-am 'mplinit 'ntr-o mare m]sur] 'ndatorirea pe care ne-a 'ncredin[at-o 
Dumnezeu nou] ca mame. Atunci, \i numai atunci, ne putem uita cu 'ncredere 
la copiii no\tri \i la viitorul lor! Œ 

 
 — Dintr-un articol ap]rut 'n %Christianity Today^. Autoarea, Morrow Coffee 

Graham, mama evanghelistului Billy Graham, a trecut la Domnul la 14 august 1981.  

De Ziua Mamelor acum 40 de ani, 'n 1973. De la st`nga ('n picioare): Florica 
Georgescu Bucur; Elena M]du[a, Carmen Popovici, Aida Dinu, Ella Bocanici, Ersilia 
Neam[u, Elena Pobega, Maria Iorga, Nu[i Jurma, Felicia Sporea, Daria Popovici,  
Maria Ta\edan, Maria Alasu ('n spate l`ng] u\], Ctin Ardeleanu); jos, de la st`nga: 
Cornelia {]ranu, Nora Madincea, Stela Tudoran, Tasi Glon[ea, Veronica Manea. 

13 Mai  
1Samuel 14:1-52 
Ioan 7:31-53 
Psalmul 109:1-31 
Proverbe 15:5-7 
 
14 Mai  
1Samuel 15:1-16:23 
Ioan 8:1-20 
Psalmul 110:1-7 
Proverbe 15:8-10 
 
15 Mai  
1Samuel 17:1-18:4 
Ioan 8:21-30 
Psalmul 111:1-10 
Proverbe 15:11 
 
16 Mai 
1Samuel 18:5-19:24 
Ioan 8:31-59 
Psalmul 112:1-10 
Proverbe 15:12-14 
 
17 Mai  
1Samuel 20:1-21:15 
Ioan 9:1-41 
Psalmul 113:1-114:8 
Proverbe 15:15-17 
 
18 Mai 
1Samuel 22:1-23:29 
Ioan 10:1-21 
Psalmul 115:1-18 
Proverbe 15:18-19 
 
19 Mai 
1Samuel 24:1-25:44 
Ioan 10:22-42 
Psalmul 116:1-19 
Proverbe 15:20-21 
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%Cuv`ntul T]u este o candel] 

pentru picioarele mele, \i o 

lumin] pe c]rarea mea.^  

(Psalmul 119:105) 

Lec[ia de |coal] 

Duminical] 
(pentru joi seara, 16 mai) 

 
O n]dejde activ] 
 Textul: I Petru 4:1-11. 
Versetul de aur:  %Ca ni\te buni ispravnici ai 
harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi 
s] slujeasc] altora dup] darul pe care l-a 
primit^  (I Petru 4:10). 

 Œ "n duminica trecut] ne-am desp]r[it de 
sora Maria Nikita, mama sorei Tatiana 
Calestrov, care s-a re'ntors 'n Pennsylvania. 
 Œ Familia Nistor, din Florida, a fost cu noi 
la 'nchin]ciune duminica trecut], fratele 
Tododru[ \i s. Tabita, tat]l Ilie Mocu[a, \i 
copiii Rebeca \i Joseph. Venirea lor la noi a 
fost prilejuit] de plecarea lui Benjamin Nistor, 
care e student la Wheaton, 'ntr-o c]l]torie de 
misiune 'mpreun] cu un grup de la 
Universitate, c`teva luni 'n Grecia, Rom`nia 
\i Republica Moldova. Benjamin Nistor va fi 
traduc]torul grupului misionar la 
evangheliz]rile din Rom`nia \i Moldova. 
 Œ Duminica trecut] ne-am luat r]mas bun 
de la sora Mocu[a Florica plecat] la 
Timi\oara. Iar la Cugir, au plecat pentru o 
scurt] vacan[] sora Ofelia Bonca \i fiul Lucas. 
Le dorim un timp frumos de binecuv`ntare. 
 Œ Grupul financiar a deschis 'n casieria 
bisericii %Fondul de Edil^. Mul[umim 
Domnului pentru r`vna fr][iet][ii noastre 'n 
dorin[a de a avea un loca\ de 'nchin]ciune. 

Anun[ 'n leg]tur] cu 
nunta de duminica 

viitoare: 
 
Filip Smahon \i 
Aleona Hrishka vor 
avea cununia religioas] 
'n cadrul serviciului divin de duminica 
viitoare la noi 'n adunare, de la orele 4:00 PM. 
Astfel, v] rug]m s] nota[i modificarea orelor 
de 'nchin]ciune de duminica viitoare: nu de la 
orele 2:00-4:00, ci de la 4:00-6:00. 
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Dumnezeu "nsu\i pentru un destin glorios, s] aibe chipul Fiului S]u, s] fie o 
piatr] vie 'n structura magnific] de aur curat care se va ar]ta la urm] ca o 
mireas] 'mpodobit] pentru b]rbatul ei, \i s] \tim c] vom fi 'n veacuriile 
viitoare o priveli\te a harului S]u. Oare putem noi pricepe deplin aceste 
lucruri, cum va fi atunci c`nd ne vom 'nf][i\a 'naintea o\tilor 'ngere\ti? Duhul 
Sf`nt s] ia aceste adev]ruri \i s] le 'ntip]reasc] 'n inima noastr] 'n aceast] zi 
special] pe care o dedic]m 'n cintea mamelor! 
 S] nu aibe loc M`ntuitorul la noi 'n cas]? E adev]rat \i azi c] 
%neprih]nirea 'nal[] pe un popor, dar p]catul este ru\inea popoarelor!^ 
(Proverbe 14:34). Au trecut 2000 de ani de c`nd Fiul lui Dumnezeu S-a 
cobor`t pe p]m`nt ca s] ne aduc] m`ntuirea. La na\terea Sa 'ngerii au 
anun[at: %Slav] lui Dumnezeu 'n locurile prea'nalte \i pace pe p]m`nt!^ Dar 
oamenii au spus: %"n casa de poposire nu este loc pentru El!^ Atitudinea lor nu 
s-a schimbat cu timpul, fiindc] citim 'n Ioan 1:11: %A venit la ai S]i \i ai S]i nu 
L-au primit!^ Ce adev]r trist pentru vremea aceea, \i pentru vremea noastr]! 
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