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predarea proiectului. Noi ceilalţi ne
putem doar întreba... "Cum te-ai simţit,
mamă, când primul plâns al copilului a
umplut încăperea? Cum te-ai simţit când
ai stat la poarta şcolii, sărutându-ţi
copilul pe obraz, făcându-i cu mâna şi
apoi văzându-i acasă bicicleta nemişcată
TE IUBESC MAMĂ
Când mi-atingi fruntea cu mâna,
Simt o dulce alinare
Mângâierea ta mamico,
N-are-n lume asemănare.
Cu privirea ta duioasă
Mă învălui în iubire,
Calda ochilor privire
Îmi aduce fericire.
Vocea ta mângăitoare
E balsam de vindecare,
Sufletu-mi înviorează
Luminând a mea cărare.

într-un colţ? Ai plâns? Ai zâmbit?" Biblia spune: "Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gândea la ele în inima
ei", pentru că există lucruri pe care doar
o mamă le înţelege.
Sursa www.resursecrestine.ro

Când ți-ascult sfânta povață
Inima-n mine vibrează.
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Mama mea

Tu ești ființa cea mai dragă
Ce o am aici sub soare,
Ești cel mai sublim exemplu
De iubire și onoare.

„Dar El era străpuns pentru
păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care
ne dă pacea a căzut peste El, şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi.”
(Isaia 53:5)

Pentru tine mamă scumpă
Mulțumesc lui Dumnezeu.
Și vreau să îți spun mămico
Că te voi iubi mereu.
Cules de Rodica Tincu

Sfatul tău este viață
Zi de zi mă modelează,
~ Tot ce sunt sau ce sper sa devin îi datorez îngerului care a fost mama.
Abraham Lincoln
~ O mamă bună prețuiește cât o sută de
profesori.
Johann Friedrich Herbart
Biserica Creştină Baptistă

“BIRUINŢA”
Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Anca Sabău

Tehnoredactare: Dan Matei

4

~ Oh! Iubirea de mamă! Iubire ce niciodată nu se uită! Pâine minunată, ce
Dumnezeu o împarte tuturor şi o înmulţeşte! Hrană de care toţi au parte în casa părintească! Pâine din care toţi au
partea lor şi toţi o au întreagă – oricâţi
copii ar avea o mamă.
Victor Hugo

Anunţuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Cor SOPRAN și ALT
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tineret. Întâlnire de închinare
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

INTEROGAŢIE
„Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine
însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea
aceasta şi să bea din paharul acesta.
Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă
şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.“
(1 Corinteni 11:28-29)
Pentru a ne putea feri de o atitudine
superficială când participăm la Cina
Domnului, întrebările de mai jos ne dau

ocazia să ne cercetăm fiecare cu multă
atenţie, ca nu cumva să fim acuzaţi că
nu ştim deosebi trupul Domnului.
1. Sunt eu un ucenic autentic al Domnului Isus?
2. Trăiesc viaţa de credinţă în lumina
jertfei lui Isus Cristos?
3. Am experimentat cu adevărat moartea şi învierea împreună cu Cristos?
4. Accept faptul că păcatele mele au
fost una dintre cauzele răstignirii Domnului?
5. Sunt plin de recunoştinţă pentru
ceea ce a făcut Cristos pentru mine?
6. Am un regret adânc faţă de păcatele pe care le-am comis?
7. Examinez cu atenţie felul în care
gândesc, vorbesc şi acţionez în viaţa de
fiecare zi?
8. Îi mărturisesc Dom- Continuare pag. 2

MAMA
"Maria păstra toate cuvintele acelea...
in inima ei." Luca, 2:19
Un predicator din Anglia s-a oprit la o
casă şi i-a spus băieţelului care a deschis
uşa, că doreşte să vorbească cu mama
lui. Acesta a răspuns: "Nu se poate chiar
acum. Se roagă." Era vorba de Susanna
Wesley, mamă a 17 copii şi care petrecea o oră în rugăciune pentru fiecare
dintre ei. În cele din urmă, John şi
Charles, au fost folosiţi de Dumnezeu
pentru a aduce o mare trezire spirituală
în Anglia şi pentru a pune bazele bisericii metodiste. Aceasta este influenţa
une. mame care se roagă. Max Lucado
scrie: "Există lucruri pe care doar o
mamă le poate face... să pună pudră pe
funduleţul bebeluşului cu o mână şi să
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19. Trăiesc în pace şi armonie cu
semenii mei?
20. Îmi tresaltă inima de bucurie
că am ocazia să fiu părtaş la masa
Domnului?
Scopul cercetării nu este nicidecum abţinerea de la Cina Domnului.
Apelul Scripturii este ca: „Fiecare să
se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa
să mănânce din pâinea aceasta şi să
bea din paharul acesta.“ (1 Corinteni
11:28)
Evident, soluţia nu este retragerea,
ci pocăinţa şi apelarea la harul nemărginit al Domnului nostru Isus Cristos,
în al cărui sânge putem găsi iertare şi
aşezare într-o stare după voia Sa. Astfel,
odată ce ne-am examinat în cugetul
nostru, asistaţi de Duhul Sfânt, ne putem apropia cu încredere de trupul şi
sângele Domnului, sărbătorindu-L exact
aşa cum a dorit El.
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nului căderile, slăbiciunile şi greşelile
mele?
9. Este mărturisirea mea sinceră şi
specifică sau mă rezum doar la o mărturisire generică şi superficială?
10. Care este evoluţia vieţii mele
spirituale?
11. Există un progres vizibil în viaţa
de credinţă?
12. Cei care mă înconjoară pot observa maturizarea mea spirituală?
13. Când l-am mărturisit pe Domnul
ultima dată?
14. Sunt în jurul meu persoane cărora le-am produs vreun rău?
15. Există oameni faţă de care am resentimente?
16. Am fost interesat să repar daunele provocate celor din jur?
17. Este inima mea curăţată de orice
gânduri care nu sunt pe placul Domnului?
18. Sunt eliberat de orice fel de patimi şi practici străine de voia lui Dumnezeu?

pastor Daniel Chereji

răspundă la telefon cu cealaltă, să
petreacă toată ziua ştergând nasuri,
spălând şosete, echilibrând bugetul familiei şi să-i mulţumească din inimă lui
Dumnezeu pentru copiii ei.
Există unele lucruri pe care doar o
mamă le poate repara... precum uşa
dulăpiorului de bucătărie pe care soţul
ei n-a putut-o repara si mândria lui
rănită când a descoperit că ea a reuşit;
şireturi rupte... inimi frânte... frângerea
relaţiei cu persoana iubită. Există lucruri
pe care doar o mamă le poate şti... cât
timp îţi ia să mergi de la lecţiile de pian
la antrenamentul de fotbal... câte pizza
sunt necesare pentru o noapte cu prietenii... numărul de zile rămase până la
continuare pagina 4

MAMA MEA
“Știu că sacrificiul mare
Plin de lacrimi și sudoare,
Va fi răsplătit odată de Isus!” (Elim
Harmony - Mama mea)
Nici nu am cuvinte îndeajuns să exprim cât sunt de binecuvântată că din
toate femeile, Dumnezeu a ales-o pe
mama mea să-mi dea viață pe acest pământ și sunt convinsă că fiecare dintre
noi putem să spunem asta despre mamele noastre.
Știu că planul Lui a fost perfect și pentru mine, iar pe parcursul anilor, a știut
de tot ce e nevoie ca noi două să fim mamă-fiică dar și prietene. Îl mulțumesc
Domnului pentru faptul că mama mea
este un copil de Dumnezeu și putem să
luptăm împreună. În mama mea pot să
văd atât de bine dragoste, sacrificiu,
tărie, bunătate, și toate acestea datorită
Domnului.
Dumnezeu este Cel care a dat putere
fiecărei mame să treacă prin încercări,
să facă atâtea sacrificii pentru copiii ei,
dar tot El este Cel care ne poruncește să
MAMA MEA M-A IUBIT
Mama mea m-a iubit şi cu drag m-a-ngrijit,
Ca să nu mi se-ntâmple vreun rău.
Îmi dădea tot ce-avea, iar în suflet purta
Dor adânc pentru sufletul meu.

o cinstim. Dumnezeu știe fiecare detaliu
pe care poate noi nu îl știm și tot El știe
ce a pus atât de special în fiecare mamă
astfel încât noi să fim recunoscători pentru ele.
Toți "ne luăm zborul" de sub aripa
mamei într-o zi, dar asta nu înseamnă că
o uităm indiferent de vârsta noastră sau
de distanța care poate ne desparte. Să nu
uităm că pentru ele simplul fapt că le
dăm un telefon, că le ascultăm, sau le
încurajăm, poate însemna mai mult decât putem să ne imaginăm.
Domnul să ne ajute să ne prețuim mamele așa cum merită ele cu adevărat. Să
Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a
făcut parte de această mare binecuvântare de a le avea, iar dacă unele din ele
nu mai sunt pe acest pămât să fim recunoscători pentru timpul în care au fost în
viață și pentru învățătura lor bună care
rămâne!
Roxana Tentiș

De Isus mi-a vorbit cum pe cruce-a murit,
Căci dorea să mă vadă salvat
Şi, cu lacrimi fierbinţi, se topea-n rugăminţi,
Pân' ce eu, Domnului, m-am predat.

Cor:
/: Voi iubi mama mea neîncetat
Căci, prin ea, Domnul viaţa mi-a dat!
Şi-mpreună, Te rog, o, Doamne,
Fă să fim, pe veci, sus la Tine! :/
Ne'ncetat lângă pat nopţi întregi a vegheat,
Când eu în suferinţi mă zbăteam;
Nu mânca, nu dormea, bucuroasă se jertfea,
Căci aşa m-a iubit mama mea.
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