- Sufletul meu e plin de recunoștință
când mă gândesc la părinții mei. Dumnezeu a hotărât în planul Lui perfect ca ei
doi să fie părinții mei, ce mare binecuvântare am primit!!! Nu am cuvinte suficiente ca să pot exprima acest lucru!
Prin bune și rele, Dumnezeu a știut cum
să mă binecuvânteze și cum să lucreze la
maturizarea mea prin părinții mei. Îi mulțumesc din tot sufletul pentru ei, pentru
modul în care le-a purtat de grijă, le-a dat
sănătate și le-a fost alături în bucurii și în
necazuri și aștept acea zi când vom fi cu
toții în Casa Domnului!
Roxana Tentiș
- Unul dintre scopurile lui Dumnezeu
când a creat lumea a fost crearea omului.
Unul dintre cele mai mari miracole pe
care Le-a făcut Dumnezeu a fost întemeierea familiei. Aceasta a fost binecuvântată şi continuă să fie binecuvântată
pentru aceia care sunt ai Lui. Vorbind despre familie după autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea în familie sunt părinţii.
Cea mai mare binecuvântare este să ai
nişte părinţi care trăiesc în ascultare de
Domnul şi aplică tot ce spune Scriptura.
Îi mulţumesc Domnului pentru Harul de
a avea asemenea părinţi conform standardelor lui Dumnezeu. Le mulţumesc
pentru exemplul nemaipomenit de care
au dat şi continuă să dea dovadă. Le
mulţumesc că au ştiut de mic copil să mă
îndrume spre Cuvântul Său şi spre Casa
Sa. Le mulţumesc pentru felul de credinţă de care au dat dovadă, le mulBiserica Creştină Baptistă
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ţumesc că am învăţat de la ei să lupt pentru ceea ce îmi doresc şi mai mult aceste
dorinţe să fie după placul lui Dumnezeu.
Însă, le mulţumesc şi pentru educaţie. Le
mulţumesc că atunci când trebuiau să mă
educe au făcut-o.
Totodată, sunt recunoscător Domnului
că au ştiut să aplice nuiaua atunci când
trebuia aplicată conform Cuvântului lui
Dumnezeu. Atunci nu înţelegeam semnificaţia din Psalmul 23: „Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.” Dar azi îi mulţumesc Domnului şi le mulţumesc lor pentru modul de educaţie.
Ce înseamnă pentru mine mama şi tata?
Oameni care ca şi ei niciodată nu o să
mai întâlnesc, oameni cu valori şi principii după Cuvântul lui Dumnezeu. Le
mulţumesc, îi iubesc şi mă rog pentru ei,
iar dorinţa mea este: să fiu şi eu un părinte cum au fost ai mei! Mulţumesc
Domnului şi binecuvântarea Domnului
să fie şi să rămână peste familiile noastre.
Paul Chereji
- Tatăl şi mama mea au fost şi sunt o lumină pentru mine, încurajare, învăţătură
şi model în urmarea Domnului. Fiţi binecuvântaţi dragii mei! Mulţumesc pentru
binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă prin voi în viaţa mea în fiecare zi.
Aurelia Modoc

Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiții de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret. Închinare
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare.
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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

CĂPĂTAREA
NEPRIHĂNIRII
„Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea.” (Romani 10:4)
Starea de neprihănire este esenţială pentru fiecare om, deoarece fără aceasta nimeni nu poate avea legătură cu Dumnezeu şi nici nu poate spera că va locui
vreodată în prezenţa Sa. Niciun om nu se
naşte neprihănit şi nici nu poate deveni
neprihănit prin strădaniile personale.
Poporul evreu a trăit cu impresia falsă

„Tot ce are suflare să laude pe
Domnul! Lăudaţi pe Domnul!”
(Psalmul 150:6)
că îşi poate câştiga neprihănirea încercând să respecte cerinţele Legii. Eşecul
lor a fost lamentabil.
Intenţia de a asculta de Legea lui Dumnezeu şi urmărirea împlinirii ei nu este
un lucru rău, dimpotrivă, este o năzuinţă
nobilă, însă neprihănirea nu va putea fi
obţinută niciodată urmând calea aceasta.
Motivul stă în faptul că oamenilor le este
imposibil să împlinească Legea lui Dumnezeu într-un chip desăvârşit, iar împlinirea unor părţi din ea este ca şi cum am
fi călcat-o în picioare pe toată.
Dumnezeu are standarde absolute şi este o impietare chiar şi numai să ne gândim
că El ar putea să se mulţumească cu jumătăţi de măsură în privinţa trăirii după
cerinţele Lui.
Vestea îmbucurătoare este că Dumnezeu nu a stat indiferent faţă de incapacitatea noastră de a trăi aşa cum cere El.
Isus Cristos, Fiul Său, a venit pe Pământ
ca să trăiască o viaţă desăvârşită şi să împlinească în mod perfect Legea lui Dumnezeu.
Însă El nu a făcut numai acest lucru, ci
mult mai mult, deşi era neprihănit, a luat
asupra Lui toate păcatele noastre, murind
pe cruce, suportând astfel pedeapsa îndreptăţită a lui Dumnezeu Tatăl faţă de
nelegiuirile oamenilor. În acest fel, în
Cristos, domnia Legii a
Continuare pag. 2

ZIUA MAMEI, ZIUA TATĂLUI
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,
pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul
tău.” Exod 20:12
În România începând cu anul 2009, în
prima duminică a lunii mai se sărbătoreşte Ziua Mamei, iar în a doua duminică
a lunii, Ziua Tatălui. Cu această ocazie i-am
întrebat pe copiii bisericii, mici sau mai
mari, ce înseamnă mama şi tata pentru ei.
Am primit răspunsuri frumoase, unele vă
vor face să zâmbiţi, dar ştiu că toate vă
vor umple de bucurie şi mulţumire pentru preţuirea şi dragostea pe care copiii
bisericii o au pentru părinţii lor. Puteţi
vedea în rândurile care urmează modul
sincer, onest şi direct în care împlinesc ei
porunca lui Dumnezeu cu privire la cinstirea părinţilor.
- Mama este prietena, mămica şi iubita
mea. Tata este prietenul meu şi tăticul
meu.
Raisa Chereji
- Mami e ca un căţeluş, iar tata ca un
hamster.
Larisa Lăcătuş
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plinit cu desăvârşire întreaga Lege a
lui Dumnezeu. Când suntem pregătiţi
pentru acest act de credinţă, neprihănirea lui Cristos trece asupra celor care
şi-au lăsat cucerită fiinţa de Domnul
şi au acceptat cu smerenie ca neprihănirea să fie căpătată pe această cale.
Credinţa în Cristos şi acceptarea neprihănirii Lui, devin astfel, fundamentul pe
care se clădeşte noul nostru statut şi relaţia cu Dumnezeu. Din clipa în care căpătăm neprihănirea lui Cristos, Dumnezeu
ne iartă, ne înfiază, încetează să se mai uite
la noi ca la nişte duşmani şi ne asigură resursele necesare pentru a putea continua
să umblăm în neprihănirea pe care ne-a
căpătat-o.
pastor Daniel Chereji
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luat sfârşit, nu pentru că aceasta nu este
bună, ci pentru ca oricine crede în
Cristos: Cel care a împlinit Legea în chip
desăvârşit, să poată căpăta neprihănirea.
Această lucrare măreaţă dovedeşte cât
de mare este Dumnezeu, câtă milă şi dragoste are faţă de noi şi cât de mult este
dispus să Se jertfească în vederea mântuirii oamenilor.
Dezamăgitoare rămâne numai încercarea multora de a obţine statutul neprihănirii pe calea imposibilă a împlinirii Legii
lui Dumnezeu, ignorând faptul că Fiul lui
Dumnezeu a făcut acest lucru în locul
nostru.
Soluţia este să încetăm a mai bate la o
poartă care va sta mereu închisă din cauza incapacităţilor noastre şi să credem
din toată inima în Cristos, Cel care a îm-

- Mami e un diamant, iar tati e o floare.
Angi Lăcătuş
- Mama e ca o floare, iar tati e ca o maşină.
Marc Sabău
- Mami e învăţătoare, iar tata e bun.
Rebeca Pop
- Mama e un cristal strălucitor, iar tata e
cel mai bun.
Patricia Pop
- Mama pentru mine este raza mea de lumină, tata este inima mea. Sara Ghiman
- Mama pentru mine este cea mai bună,
tata este cel mai bun. Damaris Morar
- Mami este o iubire supremă, tata un ajutor în nevoi.
Beniamin Lăcătuş
- Mama şi tata sunt pentru mine viaţa
mea şi inima mea.
Maia Sabău
- Mama e o pisicuţă, iar tata o maşină de
luptă.
Matei Pop
- Mama e fericire şi bucurie, tata e îngrijorare şi afecţiune.
Bianca Purcar
- Mami e o bucată de aur, tata e un diamant.
Claudiu Goron
continuare în pagina 3
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- Mama e ca o floare, tata e soarele de
pe cer.
Ana Toldaş
- Mama mea este cea mai scumpă de pe
pământ şi este un lucru minunat pentru
mine. Tata este o rază de soare pentru
mine şi cel mai bun din lumea asta toată.
Elisa Morar
- Mama mea este cea mai bună mamă,
are gijă să nu îmi lipsească nimic. Ea este
cea mai iubitoare mamă şi cea mai grijulie persoană pe care o ştiu, fără ea nu aş
fi aici. Mama este ca o floare minunată
ce răsare la lumina soarelui. Ea mă îndrumă mereu să fiu credincios lui Dumnezeu. Aşa că eu o iubesc foarte mult. Tatăl
meu este omul iubitor care mă ajută să
înţeleg mai bine cum s-a jertfit Domnul
Isus pe cruce pentru noi. El este cel mai
harnic tată, cel mai iubitor tată şi cel mai
credincios tată. Aşa că îl iubesc foarte
mult.
Sebastian Ianoş
- Mama este pentru mine cea mai minunată persoană pe care o cunosc. Ea mă ocroteşte şi este lângă mine în cele mai
grele momente ale vieţii mele şi mă ajută
cu o grămadă de lucruri. Când m-am născut ea deja mă iubea şi mă răsfăţa. O
iubesc mult! Tata este pentru mine cea
mai importantă fiinţă de pe pământ. Îl iubesc mult. Este bun cu mine, mă face să
râd şi când nu ştiu ceva el îmi răspunde.
Îl iubesc mult!
Medeea Ghiman
- Mama este pentru mine cea mai importantă femeie din viaţa mea. Ea este
persoana care mi-a dat viaţă şi tot ea a
avut grijă de mine până acum şi va avea
în continuare. Mama este persoana căreia
îi pot spune orice. Te iubesc, mama! Tata
este pentru mine persoana în care am încredere mereu că mă va apăra. El a avut
grijă de mine şi m-a ocrotit de la primii
paşi până acum şi mă va ocroti şi în viitor. El e singurul care m-a apărat şi m-a

iubit necondiţionat. Te iubesc mult, tata!
Andreea Ianoş
- Îi mulţumesc Domnului că mi-a dat
părinţi credincioşi, în care pot să văd un
exemplu de trăire după voia Lui. Sunt
mulţumitoare că sunt mereu lângă mine,
indiferent de situaţie, că mă ajută şi mă
îndrumă pe calea cea bună şi că pot găsi
mereu sprijin în ei.
Amalia Blidar
- Mama este prietena mea şi îi mulţumesc Domnului pentru că a creat o fiinţă
aşa de minunată ca ea. Îi mulţumesc Domnului pentru tatăl meu, pentru că este un
om plin de credinţă şi un exemplu pentru
familie. Sunt binecuvântată să îi am ca
părinţi pentru că datorită lor sunt ceea ce
sunt azi şi datorită rugăciunilor lor am
ajuns să fiu azi mândră că sunt copil al
Domnului.
Silvia Zah
- Mama este pentru mine un exemplu,
un sprijin, o încurajare, este dragostea care ştie să se jertfească, să dăruiască, să
iubească necondiţionat, este femeia specială prin care Dumnezeu mi-a dat viaţă!
O iubesc mult pe mama mea! Tatăl meu
este harnic, îşi iubeşte familia şi se bucură de noi, de fiecare. De mici am mers
alături de tatăl şi mama noastră la biserică, aveam seri de rugăciune deosebite,
conduse de tata, unde primeam învăţături
din Cuvântul lui Dumnezeu, cântam şi îl
lăudam pe Domnul. Mulţumesc Domnului pentru că am un tată bun şi credincios.
Dumnezeu să-l binecuvinteze!
Sanda Ianoş
- Pentru mine părinţii au reprezentat, reprezintă şi vor reprezenta mereu un model demn de urmat în viaţă. Îi mulţumesc Domnului pentru ei şi mă rog ca El
să îi binecuvânteze.
Amalia Matei
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