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apusul soarelui:
21,14

Orga

PROGR. FAM. TINERE

apusul soarelui:
21,07

Program familii tinere, 7 mai 2016:
Pastor Daniel Chirileanu – Director
Deparatament tineret - Uniunea Romana;
Psiholog Stela Manda - psihoterapeut de
familie, din Craiova
Pastor Narcis Ardelean – Director
Departamanetului Tineret - Conferinta
Banat.
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GLOCHNER CORINA
ANDREICUT ANNE-MARIE
ALEXE VALERIA
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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – Lucian Fara
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7 mai – Sabatul companionului
14 mai – Dar ADRA (colectă)
21 mai – Ziua vizitatorului Şcolii de
sabat
28 mai – Ziua grupurilor etnice

Povestea şoricelului
Se spune că era odată un om care se ruga mult
lui Dumnezeu. Dar, într-o zi, pe când stătea el în
genunchi şi se ruga, înconjurat de multe cărţi, un
şoricel a ieşit dintr-o gaură, s-a apropiat de el şi a
început să-i ronţăie talpa încălţămintei. Omul a făcut
ochii mari şi a strigat furios la şoricel:
– De ce mă deranjezi de la rugăciune?
– Mi-e foame, a răspuns şoricelul.
– Pleacă de aici, jivină scârboasă! A strigat omul.
Acum vorbesc cu Dumnezeu, mă rog!
– Cum poţi să vorbeşti frumos cu Dumnezeu, i-a
răspuns şoricelul, dacă nu ştii să vorbeşti frumos cu
un şoricel neputincios?
Aşadar, dacă vrem să ne asculte Dumnezeu
rugăciunea, să fim atenţi cum vorbim cu şoriceii, iar
dacă nu avem şoricei prin preajmă, să fim atenţi
cum vorbim cu semenii, căci aceştia, dacă le vom
vorbi urât, ne vor veni în gând la rugăciune şi nu ne
vor da pace.
„Cum poţi iubi pe Dumnezeu pe care nu-L
vezi, dacă nu iubeşti pe aproapele pe care îl
vezi?” (1 Ioan 4, 20)

Povestea unui băieţel
În timp ce un om îşi schimba roată la maşina
nouă, băieţelul lui de 4 ani a luat o piatră ascuţită şi
a început să zgârie aripa maşinii. Mânios, bărbatul a
luat mâna copilului şi l-a lovit peste ea de multe ori,
fără să-şi dea seama că avea în mână o cheie.
La spital, copilul şi-a pierdut toate degetele din
cauza numeroaselor fracturi. Când şi-a văzut tatăl...
copilul a întrebat cu ochii plini de durere: „Tati, îmi
vor creşte degetele la loc?”.
Bărbatul a rămas împietrit de durere; s-a întors la
maşină şi a lovit-o de mai multe ori. Devastat de
propriile lui fapte... stând în faţa maşinii s-a uitat la
zgârieturi; băieţelul scrisese: „TATI, TE IUBESC”.
Mânia şi Dragostea nu au limite; alege-o pe cea
din urmă pentru a avea o viaţă minunată... Lucrurile
sunt pentru a fi folosite, iar oamenii pentru a fi iubiţi.
Dar problema lumii de astăzi este ca Oamenii
sunt folosiţi şi lucrurile sunt iubite... în timpul acestui

an, să fim atenţi şi să ne amintim: Lucrurile sunt
pentru a fi folosite, iar oamenii pentru a fi iubiţi.

am strâns cu drag în braţe, dar când tu vei citi
rândurile acestea... eu voi fi deja în cimitir într-un
mormânt... pentru că am murit de cancer...
Când ai plecat ultima dată nu te-am mai strâns în
braţe, ci ţi-am întors spatele... ca să nu te fac de
ruşine în faţa oamenilor strângându-te în braţe ca
pe un copil mic... dar am plâns foarte tare pentru că
am ştiut că te voi vedea pentru ultima dată.
Te iubesc foarte mult şi mă voi ruga Domnului
pentru tine... iar dragostea mea va veghea
întotdeauna asupra ta!
Cu mult drag, mama

Trandafirul din interior
Dragostea mamei...
Un băiat de 16 ani a făcut o călătorie în
străinătate... După un timp, când să întors acasă la
aeroport îl aştepta mama lui cu lacrimi de bucurie în
ochi. Când a ajuns şi-a strâns băiatul în braţe cât de
tare a putut deoarece i-a fost foarte dor de el.
Băiatul însă i-a spus: “mama ştiu că mă iubeşti...
mult, dar dacă mă strângi aşa de tare în braţe în
faţa atâtor oameni ca pe un copil mic... mă faci de
ruşine!”
Cu aceste vorbe a rănit-o foarte tare pe mama lui
care se gândea ca... fiul ei nu se bucura din tot
sufletul ca o revede.
După alţi 6 ani fiul ei a plecat iar într-o călătorie
în străinătate şi deşi avea deja 21 de ani, mama lui
a mers cu el la aeroport să îl conducă să îşi ia
rămas bun de la el.
Dar de data aceasta nu şi-a îmbrăţişat fiul ci s-a
întors cu spatele plângând foarte tare şi zicându-i
doar atât: „Rămas bun fiule şi să ai grijă de tine”.
După o vreme, când băiatul s-a întors din
călătorie... mama lui nu îl mai aştepta în gară...
Când a ajuns acasă a găsit pe masă un buchet de
flori şi lângă flori o scrisoare de la mama lui...
Curios a deschis-o şi a început să o citească, iar
după ce a terminat a căzut jos plângând şi distrus...
era cel mai urât şi rău moment din viaţa lui.
Iată ce scria în scrisoare:
„Fiul meu drag, cu 6 ani în urmă, când te-ai
întors acasă, aveam lacrimi de bucurie în ochi şi te-

Un om a plantat un trandafir, plin de speranţă a
început să-l ude, şi înainte ca acesta să înflorească
l-a examinat. A observat mugurul care avea să iasă
curând, dar a observat şi spinii de pe tulpină şi s-a
gândit: „Cum poate o floare atât de frumoasă să
provină dintr-o plantă atât de plină cu spini ascuţiţi?”
Întristat de acest gând, a uitat să mai ude
trandafirul, şi chiar înainte să înflorească, trandafirul
a murit.
Aşa se întâmplă şi cu mulţi oameni. În fiecare
suflet există un trandafir. Calităţile pozitive plantate
în noi la naştere, se dezvoltă pe pământul cu spinii
greşelilor noastre. Mulţi dintre noi când ne uităm la
noi înşine, vedem doar spinii, defectele. Devenim
disperaţi de gândul că nimic bun nu este în noi.
Neglijăm să udăm binele din noi, şi este posibil ca
acesta să moară. Nu suntem conştienţi de
potenţialul nostru.
Unii oameni nu văd trandafirul din interior şi au
nevoie de alţii ca să le arate. Una din cele mai
frumoase calităţi de care poate dispune o persoană,
este aceea de a trece peste spinii celuilalt şi de a
găsi trandafirul. Aceasta este una din caracteristicile
iubirii... să priveşti o persoană, să cunoşti defectele
sale şi s-o accepţi în viaţa ta... în tot acest timp
recunoscând nobleţea sufletului său. Ajută-i pe
ceilalţi să-şi învingă defectele. Dacă le arătăm
„trandafirul” din ei, îşi vor învinge spinii. Numai
atunci vor reuşi să înflorească de mai multe ori.
Morala: Cel mai bun prieten este acela care
îmi arată defectele.

