O mamă este acolo pentru copilul ei
când trece prin încercări şi îl ajută să se
ridice.
Îi mulţumesc Domnului pentru mama
mea că m-a crescut aproape de Domnul
şi s-a rugat pentru mine să devin un copil al Lui.
Îi mulţumesc mamei mele că întot-

deauna ştie cum să mă mângâie şi să mă
cuprindă în braţele ei pline de dragoste.
Îi mulţumesc Domnului pentru mama
mea, pentru tot ce a făcut pentru mine şi
pentru tot ce va face.

Întotdeauna când îmi aduc aminte de
copilărie îmi aduc aminte de “MAMA”,
de cea care ne apăra în anumite situaţii,
cea care ne sfătuia, ne încuraja, dar ne şi
certa. Sigur ca şi copii unele ne plăceau,
altele nu prea. Iată că am ajuns să fim şi
noi părinţi dar schimbaţi de Cuvântul
Domnului, iar acest Cuvânt ne îndeamnă să ne creştem copii în învăţătura şi
mustrarea Domnului.
Mamele în mod deosebit şi aparte au
un rol important în acest scop. Proverbe
22:15 spune: “Nebunia este lipită de
inima copilului, dar nuiaua disciplinei
o va dezlipi de el.” Să nu ne menajăm
în a ne exercita răspunderea faţă de copii, pentru că adevărata odihnă se capătă

disciplinându-i la momentul potrivit şi
în felul cum ne spune Cuvântul Domnului. Adevărata satisfacţie în relaţiile familiale o avem numai atunci când
respectăm Cuvântul. Puterea Cuvântului
este o realitate. Cuvântul poate fi viu şi
în viaţa copilului, dar nu mai înainte de
a fi viu şi lucrător în viaţa părinţilor.
Să ne ajute Dumnezeu atât pe noi ca
taţi, cât şi cele ce sunt MAME, să fim
tot mai supuşi autorităţii Tatălui ceresc
şi atunci şi copii noştrii ne vor fi supuşi
autorităţii noastre ca părinţi. Doamne
ajută !

Silvia Zah
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pastor Daniel Chereji

Anunţuri

DM

Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Tineret. Concurs de versete
biblice
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
pag. 2

Mulţumesc Doamne, pentru
mama mea!

pag. 3

Mama

”...şi sângele lui Isus Hristos,
Fiul Lui, ne curăţă de orice
păcat.”
1 Ioan 1:7

DRAGOSTEA
CARE DĂ
VIAŢĂ

~ O mamă își poate ține doar o vreme
copilul de mână, dar de inimă nu-i dă
drumul până la sfârșitul vieții.
Anonim

“BIRUINŢA”

EDITORIAL

Florin Pop

~ Mama este comoară dumnezeiască,
o comoară pe care nici un om n-ar îndrăznii s-o târguiască.
Helen Hunt Jackson

Biserica Creştină Baptistă

An XV, Nr. 701 din 04 mai 2014

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de
noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu
a trimis în lume pe singurul Său Fiu,
ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă
nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe
noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de
ispăşire pentru păcatele noastre.“
1 Ioan 4:9-10

Afirmaţia că Dumnezeu ne iubeşte,
depăşeşte cu mult stereotipia unei fraze
teologice seci, tocmai pentru că dragostea Lui a fost arătată faţă de noi în
mod practic.
Pe când ne zbăteam neputincioşi în
starea de moarte spirituală, despărţiţi de
Dumnezeu, străini de binecuvântările şi
privilegiile Sale, incapabili să facem voia Sa şi fără nicio speranţă de salvare,
Dumnezeu L-a trimis la noi pe Singurul
Său Fiu ca să ne ofere viaţa.
Viaţa adusă de Cristos este viaţa adevărată, viaţa veşnică, acea viaţă care nu
poate fi găsită şi dobândită decât din
partea lui Dumnezeu.
Continuare pag. 2

ci în mod absolut, doar în relaţie cu
El.
Pentru că doar Dumnezeu are viaţă prin El însuşi, singura posibilitate
ca să avem viaţa şi să păstrăm această viaţă este să trăim prin El.
Acest lucru presupune ca odată ce
am crezut, să devenim una cu El, să ne
sfinţim pentru El, să ascultăm de El şi
să ne aşezăm în voia Lui, iubindu-L cu
toată fiinţa noastră aşa după cum am
fost şi noi iubiţi mai întâi de El.

Continuare din pag.1

O astfel de viaţă este viaţa care umple şi satură, este viaţa care fericeşte şi
care continuă pentru totdeauna în prezenţa lui Dumnezeu.
Ca să putem căpăta această viaţă,
Fiul lui Dumnezeu S-a adus jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, potolind
astfel mânia justificată, sfântă şi dreaptă
a lui Dumnezeu.
Odată ce S-a jertfit, cei ce cred în El
au acces deplin la viaţa veşnică. De aceea, prin moartea şi învierea Fiului avem şansa să trăim cu adevărat. Însă,
viaţa adusă de Cristos nu poate fi trăită
nicidecum într-o stare de independenţă,

pastor Daniel Chereji

MULŢUMESC DOAMNE, PENTRU MAMA MEA !
Că doar o mamă am pe lume
E primăvara, este sărbătoare!
Şi promit c-o voi iubi mereu!
E ziua mamei mele dragi
Aş vrea să-i dau în dar o floare
Mama pentru mine este cea mai speŞi să-i sărut frumoşii ei obraji.
cială, este cea mai preţioasă fiinţă ! Mi-a
dat viaţă, m-a crescut, m-a îngrijit şi
Sunt foarte binecuvântată
mi-a dat cele mai bune poveţe .
Să te am ca mamă-n viaţa mea
Ea prin viaţa ei mi-a demonstrat cât de
Eşti unică, eşti specială
bine e să mergi cu Isus!
Eşti minunată, mama mea.
Îi mulţumesc pentru iubirea ei şi pentru bunătatea ei, pentru binecuvântarea
Ruga-mi spre cer acum se-nalţă
de a o avea ca mamă!
La Domnul cel de sus
Te iubesc scumpă mamă!
Binecuvântă-mi Doamne mama
Dă-i sănătate îndeajuns!
Eu sunt departe dar primeşte
Recunoştinţa din sufletul meu
Îi mulţumesc Domnului că mi-a dăruit
o mamă înţelegătoare căruia pot să îi zic
orice problemă cu care mă confrunt,
pentru grija care mi-o poartă şi pentru
dragostea cu care mă înconjoară zi de zi.
Îi mulţumesc mamei că de mică mă
ducea la biserică şi îmi povestea despre
Domnul Isus şi îi mulţumesc pentru că
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Sanda Ianoş
ea este acolo de fiecare dată când am nevoie de ea.
Îi mulţumesc Domnului pentru tot ce
a făcut pentru mine şi mă bucur că sunt
un copil al Lui.

MAMA
Mi-ai cântat cu glas de lacrimi legănându-mă alene
Alinându-mi cu-al tău cântec lacrima ivită-n gene…
Şi mi-ai plâns înfiorată cântecele duioșiei
De-ai trezit în al meu suflet cald fiorul armoniei,
Mi-ai citit în ceasuri sfinte din Cazanii și Scriptură
A lui Dumnezeu iubire ele-n inima crescură.
În singurătatea serii luminat de raza lunii
M-ai făcut să simt puterea și odihna rugăciunii.
De durerea altor lacrimi te-am văzut plângând pe tine
Și de-atuncea port durerea altora și eu în mine.
Pentru adevăr într-una te-am văzut fără de teamă
Și de-atuncea știu c-adevărul e curaj și luptă, mamă.
…A trecut în urmă vremea și-ntr-o toamnă grea târzie
m-a răpit de lângă tine lumea largă și pustie.
Ai vărsat atunci amare mii de lacrimi în năframă
Si cu inima zdrobită, m-ai pierdut în zare, mamă.
Mult umblai de-atunci prin lume, multe ochii mei văzură
Multe șoapte mă chemară, multe vânturi mă bătură,
Dar din mii de lucruri scumpe, de ființă și de nume
Tu-mi rămâi mereu fiinţa cea mai mult iubită-n lume.
…Astăzi sunt tot străin și singur și departe sunt de casă
Dar sunt fericit, măicuță, c-azi și tu ești credincioasă
Și că știu c-odată-n ceruri unde nu mai sunt suspine
Fericit voi fi-mpreună, printre cei iubiți, cu tine.
Dumnezeu să-ți dăruiască, scumpă mamă, mângâiere
Mâna Lui să-ți șteargă ochii de-orice lacrimi de durere,
Să-ți văd chipul totdeauna luminat de bucurie,
Cea mai fericită mamă, Doamne, mama mea să fie !

Nicoleta Zah

Traian Dorz
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