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M`inile Mamei 
  Ast]zi, de Ziua Mamelor, le felicit]m pe toate mamele din adunarea 
noastr] \i ne rug]m ca bunul Dumnezeu 'n harul S]u nem]rginit s] le dea 
bucurii nespuse, r]spl]tiri cere\ti \i har peste har. Pentru munca, pentru 
sacrificiul vostru, pentru dragostea pe care o ar]ta[i \i 'n care v] cheltui[i 
puterile, merita[i r]splat] din partea Domnului Isus, cinste de partea noastr]. 
 "ntr-una din poeziile sale, Simion Cure scria despre m`inile mamei: 

M`iini de mam], m`ini divine! 
"naintea voastr] vine,  

Fiin[a mea s] se 'nchine 
Pentru facerea de bine, 
S]v'r\it] pentru mine, 

F]r]-a [ine de voi seam],  
M`ini de mam], m`ini de mam]...! 

M`inile mamei ne-au leg]nat copil]ria. M`inile mamei ne-au dat prima 
'mbr][i\are. M`inile mamei ne-au [inut de m`nu[e ca s] facem primii pa\i 'n 
via[].  M`inile mamei au fr]m`ntat p`inea din care ne-am hr]nit. M`inile 
mamei ne-au cusut hainele \i ne-au sp]lat \i ne-au 'mbr]cat. M`inile mamei 
au [inut Biblia din care am auzit despre Dumnezeu. M`inile mamei s-au 
str`ns 'n rug]ciune pentru noi...  |i, a\a cum spunem noi 'ntr-un salut 
obi\nuit \i politicos, %S]rut-m`na!^ — azi spunem plini de emo[ie: 
 %"[i s]rut]m m`inile tale, mam] drag], \i '[i mul[umim din inim]!^ 



Comunic]ri: 

 •Sora Elena Tru[a ne-a f]cut surpriza 
frumoas] c] 'n duminica trecut] 'n loc s] stea 
la spital, a venit la biseric]. Slav] Domnului 
care d] vindecarea. 
 •Printre musafirii casei Domnului 'n 
duminica trecut] au fost \i fratele Dan Rusu, 
din Kitchener, Canada, Ilie Havres, originar 
din Suceava, \i Daniel Corlan, de loc din 
Timi\oara, \i fratele Aurel \i s. Lidia Sas, din 
Cleveland. Domnul s]-i binecuvinteze. 
 •"ntruc`t 'n s]pt]m`na trecut] au fost 
necesare lucr]ri de excavare \i de repara[ii la 
canalizarea casei de rug]ciune, mul[umim 
fra[ilor care zi de zi au fost aici, la casa 
Domnului \i au supravegheat lucr]rile. A fost 
o jertf] pe care \tim c] Tat]l ceresc o va 
r]spl]ti din plin. De asemenea, mul[umim 
familiilor Miron Negr]u \i Teodor Pop care s-
au oferit s] 'ngrijeasc] de casa Domnului 'n 
luna mai.  

Binecuv`nt]m pe mame 
 
Binecuv`nt]m pe mame, 
Cinste mare s] le d]m; 
Astfel, ascult]m porunca, 
|i pe Domnul onor]m. 
 
Binecuvinteaz], Doamne, 
Mamele, cu trai frumos, 
Ca s] creasc] to[i copiii, 
"n iubirea lui Hristos. 
 
D]-le o credin[] ferm], 
|i cuv`ntul 'ndr]zne[, 
S] vorbeasc] despre Tine, 
Despre harul T]u m]re[. 
 
S] nu cad] 'n ispita 
De-a-i l]sa pe-a lor copii 
F]r] flac]ra credin[ei, 
F]r] dor de ve\nicii. 
 
Binecuvinteaz], Doamne, 
Mamele, cu sf`nt Cuv`nt, 
S]-\i aduc] l`ng] Tine 
Pe copii 'n leg]m`nt. 
 
S]-i 'nve[e ce e frica 
|i respectul cuvenit, 
Ce pe drept {i se cuvine, 
Dumnezeule sl]vit. 
 
D]-le Tu o ging]\ie 
A miresmelor de rai, 
Ca s]-mpart] m`ng]ierea 
A\a cum \tii Tu s-o dai. 
 
S] stea-n rug]ciuni cu lacrimi 
Pr]v]lite-n stropi amari, 
|i c`nd sunt copiii-n fa\e, 
Dar \i c`nd au ajuns mari. 
 
D]-le darul bucuriei, 
Ca s] vad] printre nori, 
Chiar 'n noaptea cea mai neagr], 
Zorii T]i str]lucitori. 
 
Binecuvinteaz], Doamne, 
Mamele, c]ci le iubim, 
|i 'n dragostea aceasta 
Noi pe Tine Te cinstim! (v.p.) 

Fratele Otniel Bunaciu, pre\edintele Uniunii 
Baptiste din România, care este totodat] \i 
pre\edintele Federa[iei Baptiste Europene, a 
f]cut o vizit] 'n Statele Unite la Richmond, 
Virginia, pentru lansarea parteneriatului 

dintre Asocia[ia Baptist] din statul Virginia \i 
Uniunea Baptist] din Rom`nia. "n fotografie, 
fratele Otniel Bunaciu (centru) 'mpreun] cu 
Jerry Jones \i Craig Waddell, de la Asocia[ia 

viginian]. "n Richmond este \i sediul Bordului 
de misiune 'n str]in]tate al Conven[iei 

Baptiste de Sud. 



Frumuse[e 
 La I Petru 3:3-4 ni se descrie frumuse[ea femeii: %Podoaba voastr] s] nu 
fie podoaba de afar], care st] 'n 'mpletitura p]rului, 'n purtarea de scule din 
aur sau 'n 'mbr]carea hainelor, ci s] fie omul ascuns al inimii, 'n cur][ia 
nepieritoare a unui duh bl`nd \i lini\tit, care este de mare pre[ 'naintea lui 
Dumnezeu.^ Un duh bl`nd \i lini\tit! 
 Femeia 'n[eleapt] \i evlavioas] este de mare pre[. Duhul bl`nd este de 
mare valoare. Cine  a 'nt`lnit o astfel de femeie, n-o mai uit] niciodat]. Ea 
este o laud] pentru b]rbatul ei \i o bucurie pentru to[i cei din jur, \i de mare 
pre[ 'n fa[a lui Dumnezeu. 
 "ntr-o revist] am g]sit 'ntrebarea: %Poate o femeie cre\tin] s] foloseasc] 
alifiile \i fardurile?^ R]spunsul a fost cam a\a: — Da, dac] acestea sunt 
urm]toarele: 
 Pentru buze, ADEV}RUL 
      Pentru voce, RUG}CIUNEA 
           Pentru ochi, MILA 
                Pentru urechi, ASCULTAREA DE CUV~NT 
           Pentru m`ini, BINEFACEREA 
      Pentru picioare, R~VNA EVANGHELIEI 
 Pentru inim], DRAGOSTEA. 
Iubite surori, folosi[i cu 'ncredere toate aceste produse, \i ve[i g]si 
frumuse[ea adev]rat] care este de mare pre[ 'naintea lui Dumnezeu. 



Momente din 
Serviciul de 
'nchin]ciune 
de ast]zi: 
 

�Diminea[a 

. . . . . . . 
C`ntare, Spune[i mamei mele 
Rug]ciune: Silviu Mo\man 
C`ntare, Mama mea m-a iubit 
Trio: Margareta Ghera \i copiii 
Poezie: Iacob Sezonov 
Duet: Felicia \i Edy Negru 
Poezie: Lucia Mo\man 
Trio: Tabita Nistor \i copiii (Florida) 
 Cor: Azi cu sfial] 
 Poezie: Mia Costin   
 Cor: Binecuvinteaz], Doamne! 
 

�Seara: Tema de azi: %Bucuria^ 

 
C`ntare comun]: 
  - Ce-mp]rt]\ire, ce bucurie...  
Rug]ciune de invocare 
Fanfara - Te-am Ales 
 
C`ntare: Alina Voica \i fiicele  
Poezie: Estera Smahon  
C`ntare comun]: 
 - Domnul m-a g]sit... 
C`ntare: Diana Popovici \i James  
C`ntare: Lidia Bogdan \i Christina  
Anun[uri \i colecta  
Fanfara - Din Stralucire  
C`ntare comun]: 
 - Cu ner]bdare a\tept ziua 
Text \i Predic]  
C`ntare comun]: 
 - C`nta-voi Domnului meu  
(C`nt]rile conduse de Filip Smahon) 

Misionarii no\tri printre evreii din New 
York: familia Jason \i JenniferBlazs \i fiul 

Desmond 

O 'ntrebare: 

Cine a zis c] era gata s] dea jum]tate din averea 
sa (sau din 'mp]r][ia sa)? 
R]spuns la 'ntrebarea dinainte: 

     — 2 Samuel 10:5 

|coala nop[ii 
 
 Dac] Dumnezeu te-a chemat la o 
lucrare special] 'n harul S]u, a\teapt]-te 
s] te onoreze \i cu o disciplin] mai strict] 
\i cu o suferin[] mai aspr] dec`t fa[] de 
al[ii...  
 S-ar putea ca preg]tindu-te pentru un 
act suprem al harului S]u, Dumnezeu s]-
[i ia exact ce iube\i mai mult. Lucrurile 'n 
care te 'ncredeai s-ar putea s] le pierzi; iar 
acolo unde aveai alt]dat] comorile cele 
mai scumpe s] nu r]m`n] dec`t mormane 
de cenu\]...   
 "ncet, lent, vei descoperi dragostea lui 
Dumnezeu 'n suferin[]. Inima ta 'i va da 
dreptate lui Dumnezeu. Vei ajunge s] 
'nve[i ce nici o \coal] din lume nu te-a 
putut 'nv][a, puterea vindec]toare a 
credin[ei c`nd toate celelalte pier. Atunci 
vei ajunge s] 'n[elegi ce har e 'n \coala 
nop[ii. Noaptea prin care vei trece va avea 
puterea s] purifice, s] umileasc], s] 
distrug] teama de a r]m`ne singur 'n 
'ntuneric, \i chiar — ce este \i mai 
important — teama de via[]. Atunci vei 
\ti c] durerea poate s] fac] ce bucuria nu 
poate, s]-[i arate de\ert]ciunea fleacurilor 
lume\ti \i s]-[i umple inima cu dorin[a 
dup] pacea cereasc]. (A.W. Tozer) 


