Amprenta Lui
Dumnezeu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Botezul meu, e cea mai frumoasă amintire. O am proaspătă în minte de
parcă aş retrăi-o în fiecare zi. Nu mi-e pe deplin uşor să explic cum
Dumnezeu a lucrat în viaţa mea, dar ştiu că El întotdeauna mi-a purtat
de grijă şi mi-a demonstrat de fiecare dată că El este un Dumnezeu
măreţ aşa cum Biblia ne spune.

C

opilăria şi adolescenţa mea nu
au fost uşoare, am trecut prin
numeroase greutăţi şi de cele
mai multe ori m-am izolat de cei care ar
fi putut să mă ajute. Dar cel mai trist e
faptul că m-am izolat de Dumnezeu.
Însă El nu şi-a întors faţa de la mine,
m-a scos din tristeţea mea ajutându-mă să
perseverez şi să depăşesc orice obstacol
prin prezenţa Lui. De aceea Îi sunt atât de
recunoscătoare!
Aş putea spune că, chiar şi atunci când
au fost turbulenţe în viaţa mea, a fost
bine! Şi asta pentru că, odată ce am primit
o viaţă nouă, am înţeles că nu sunt singură. Dumnezeu e aproape de mine, mă
binecuvântează, mă întăreşte şi mă conduce spre cea mai potrivită soluţie.
Sunt mulţumită de ceea ce am de
când îmi trăiesc viaţa lângă El, şi sunt
mândră că învăţat să fiu mai puternică în
credinţă şi ca om cu fiecare zi.
Ştiu ca varsta tineretii e cea mai fruBiserica Creştină Baptistă
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moasa,si ne ofera cele mai multe oportunitati insa aduce cu ea si ispite si anturaje
care ne pot slabi caracterul pot da paloare
luminii noastre de copii a-I Lui Dumnezeu si pot sa ne zdruncine din temelii
viata de crestin. Dar eu nu ma tem, pentru ca cea mai mare realizare a tineretii
mele s-a implinit deja-o viata cu Dumnezeu.
Vreau să-I mulţumesc că El mă acceptă
şi mă iubeşte chiar şi atunci când nu e
totul în ordine în viaţa mea. De multe ori
am crezut că, pentru a putea veni prin
rugăciune în faţa Lui trebuie să-mi curăţ
viaţa, dar apoi am realizat că omit tot ceea
ce Dumnezeu a vrut să mă înveţe. Să-I cer
ajutorul şi să-L las pe El să mă cureţe şi să
fie refugiul meu.
Prin sacrificiul Lui Isus de la cruce, eu
sunt azi salvată. Nu contează cât de multe
probleme are viaţa, pentru că eu am cea
mai mare soluţie: DUMNEZEU!
Tania Denisa Pop

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Serviciu de închinare.
- Botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare.
- Actul punerii mâinilor
şi Cina.
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Bucurii ale tinerilor
salvaţi de Isus

„Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea în
fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă
oricine va voi să-şi scape viaţa o va
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa
pentru Mine o va mântui. Şi ce ar
folosi unui om să câştige toată lumea,
dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe
sine însuşi? Căci de oricine se va
ruşina de Mine şi de cuvintele Mele,
se va ruşina şi Fiul omului de el, când
va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a
sfinţilor îngeri.“
(Luca 9:23-26)

Continuare pag. 2

Din momentul în care am ales
să-mi predau viaţa lui Isus nu
m-am putut gândit la nimic, decât
la eliberarea şi fericirea care am
avut-o ştiind că Domnul vrea să mă
folosească în planul Lui.

A

u trecut câţiva ani de atunci dar
Domnul nu încetează să mă
uimească. În fiecare zi El mă înconjoară cu iubirea Lui şi îmi arăta în
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ne-am putea pierde viaţa trupească. El
a considerat că preocuparea faţă de
căpătarea vieţii veşnice o va întrece cu
mult pe cea a păstrării vieţii de aici.
Cum se face că noi pretindem că
îl urmăm dar preţuim excesiv tot ceea
ce ţine de vremelnic? Cum se face că
spunem că mergem în urma Lui dar în
acelaşi timp ochii ne sclipesc după lucrurile lumii iar mâinile sunt întinse spre
orice pot apuca acum şi aici din lumea
plină de deşertăciune?
Cristos a vrut să fie urmat cu spiritul
şi gândul renunţării la lucrurile trecătoare
de aici de dragul câştigării sufletului. Tu
la care câştig te gândeşti mai mult? La
câştigarea lumii sau la câştigarea veşniciei? Cu ce vrei să rămâi în mâini: cu aurul, argintul şi plăcerile lumii sau cu
veşnicia? Vrei să câştigi lucruri sau să capeţi mântuirea? Vrei să câştigi lumea sau
să-ţi salvezi sufletul?
Cristos a vrut să fie urmat de oameni
care nu se vor ruşina să-L mărturisească
plini de curaj fără să aibă nici cea mai
mică jenă de Domnul şi de cuvintele
Sale. El s-a gândit ca oamenii care vor
alege să-i calce pe urme se vor mândri că
sunt urmaşii Săi şi se vor folosi de orice
prilej să-i facă de cunoscut numele, statutul, puterea, măreţia, lucrarea şi gloria.
Tu cum îl urmezi pe Domnul Isus? Îl
urmezi în felul tău sau alegi să-i calci pe
urme în acord cu aşteptările Sale?

Continuare din pag. 1

P

robabil te numeri printre cei ce
îl urmează pe Isus. Ştii însă că
Isus n-a spus doar să-L urmăm
ci în acelaşi timp ne-a prezentat şi cum
să-L urmăm? Tu cum îl urmezi pe Isus?
Pentru că nu este suficient să spui că îl
urmezi dacă nu o faci în termenii pe care
îi pretinde El.
În primul rând El a vrut să fie urmat
cu lepădare de sine. Asta înseamnă că nu
există în tine nici cea mai mică impresie
că ai putea să-ţi câştigi mântuirea prin
meritele şi eforturile tale. Înseamnă în
acelaşi timp că în timp ce-l urmezi nu
târăşti după tine nicio patimă, poftă sau
dorinţă păcătoasă izvorâtă din propria
fire pământească.
Isus a vrut de asemenea să fie urmat
cu crucea în spate. Îl urmezi tu cu crucea
în spate?
Ştii măcar că ar trebui să ai pe umerii
tăi o cruce şi un loc al răstignirilor pe care
să crucifici gândurile, faptele şi pornirile
propriei firi deşarte? Mergi tu în fiecare
zi la locul răstignirii pentru a pune pe
cruce toate lucrurile care nu sunt pe placul Domnului? Este pentru tine purtarea
crucii un instrument al morţii sau a devenit doar o relicvă, o podoabă, sau o amuletă aducătoare de noroc în timp ce
Cristos a poruncit să purtăm crucea nu
să o privim cu detaşare?
Cristos a vrut să fie urmat cu dăruire
totală, fără să ne gândim că urmându-L

atâtea moduri cât de specială sunt pentru
El. Viaţa mea nu e deloc uşoară. În fiecare
zi apar încercări care vor să mă doboare,
dar cu toate acestea, pot rămâne tare doar
pentru că Tatăl meu mă ţine în palmele
Lui.
Viaţa mea s-a înnoit complet din acel
moment. Dumnezeu mi-a dat prieteni
după placul Lui şi mi-a arătat cât de frumoasă poate fi viaţa alături de El.
Diana Birtaş

V

iaţa mea putea fi descrisă ca
fiind haotică şi urmărind mereu să se revolte împotriva a tot
ceea ce era după voia lui Dumnezeu. Am
cunoscut un moment însă care a adus o
turnură neaşteptată vieţii mele, când tot
ce era păcătos în mine a fost şters de puterea sângelui Domnului Isus Cristos. De
atunci am căpătat şi o altă perspectivă
asupra a ceea ce reprezenta menirea mea
în această lume şi am început să învăţ să
mă bucur de lucrurile care au cu adevărat
însemnătate.
Lupu Amalia

N

u găsesc cuvinte potrivite să
pot descrie modul minunat în
care Dumnezeu a lucrat la viaţa mea, si... aş avea atâtea de spus. A şlefuit
caracterul meu (şi încă o face)cum nimeni
În jurul meu se creionează sentimente de
pace, linişte, dragoste, bucurie… învăluite într-un Adevăr absolut, prin
prisma căruia primesc iertare, mântuire,
viaţă nouă, alături de o multitudine de
lucruri care survin în urma Acestuia.

C

uvintele sunt lipsite de profunzime şi nu deţin puterea
necesară pentru a descrie această viaţă nouă… este o experienţă unică,
personală, de o importanţă majoră, decisivă pentru viaţa ta! Ca să îi pătrunzi
tainele şi înţelesurile trebuie să o experimentezi pe cont propriu; mai mult, acest
lucru este posibil numai atunci când Creatorul se atinge de mintea şi inima ta!
Odată ce are loc acest lucru este cu neputinţă să rămâi acelaşi.
Născută în mintea lui Dumnezeu,
înainte de veşnicia prezentă, istoria mântuirii noastre a început să fie ţesută odată
cu decizia venirii Singurului Fiu al Său,
Isus Cristos pe Pământ. Contaminat cu
toată mizeria umană, a ales „să se facă
păcat” pentru mine, pentru tine... oferin-

altcineva nu ar fi putut să o facă, cu multă
dragoste dar şi mustrându-mă. Atunci
când am înţeles planul Lui pentru viaţa
mea, mi-am schimbat gândirea,comportamentul, cercul de prieteni şi raportândumă la Biblie am încercat să urmez tiparul
Lui. Avându-L de partea mea şi încrezându-mă în El am avut parte de biruinţe,
dar şi de suferinţe şi încercări. Toate acestea m-au apropiat şi mai mult de Dumnezeu. Viaţa cu Dumnezeu nu ne asigură un
drum neted, numai cu binecuvântări şi biruinţe, ci pentru a fi copiii de care El sa
fie mândru, ne şlefuieşte. Însă ştiu un lucru sigur, că El ne-a promis o viaţă veşnică
alături de El. Mulţumesc lui Tati că mi-a
făcut parte de acest privilegiu de a face
parte din familia Lui.
Noemi Sava
du-ne o nouă şansă – la adevărata viaţă,
cea veşnică!
De când Autorul mântuirii mele Şi-a
lăsat amprenta asupra vieţii mele, nu mai
sunt la fel... am primit „un cuget şi o
inimă nouă”. Chiar dacă am avut harul
de a mă naşte într-o familie în care Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un rol esenţial, a fost o zi în care am înţeles că
mântuirea este ceva personal, doar între
mine şi Dumnezeu... este îndeajuns a mă
naşte pentru a trebui să Îl las pe Dumnezeu să mă schimbe.
Din acel moment, nici nu mi-aş putea imagina cum ar fi viaţa mea fără El…
nu cunosc o altfel de viaţă; cea pe care
am primit-o din mâna Lui este esenţialul,
tot ceea ce ai putea dori vreodată... pentru că ea nu se clatină, nu este efemeră,
ci îşi are originea în veşnicie.
Numai atunci când eşti mântuit, schimbat de către Dumnezeu, viaţa capătă un
sens, un rost, prinde culoare… pentru că
noi ne ştim ţinta, ne cunoaştem destinaţia finală – o veşnicie alături de El!
Rut Chereji
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iaţa mea nu mai este tulburată
de nesiguranţă pentru că „El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare, nicidecum nu mă voi
clătina” (Ps. 62:6)
Cerchez Augustin-Mihai

V

e când Îl am pe Isus îmi trăiesc
viaţa după principiile Scripturii. Nu este întotdeauna uşor,
dar prin puterea Domnului „Pot totul în
Cristos care mă întăreşte”.
Cerchez Alexandra

Mă gândesc cu o oarecare afecţiune
la anii dinainte de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu, înainte de a mă boteza.
Spun asta pentru că, deşi m-am
botezat la 22 de ani, înainte de a
lua acea decizie, viaţa mea
nu a fost viaţă.

căderi, doar că acum e altfel: nu sunt singură, e Cineva care mă ţine de mână şi ştie
să-mi arate asta de fiecare dată.
Viaţa mea de la botez până acum s-a
schimbat mult. Nu doar datorită faptului
că am crescut, lucrez şi încerc să-mi
clădesc o viaţă liniştită, ci şi pentru că
încercările au crescut odată cu mine.
Au fost multe momente în care m-am
simţit deznădăjduită, am plâns sau am
trăit dezamăgiri şi am încercat să repar
totul singură. Ştiu că Dumnezeu mi-a
promis că nu o să mă lase singură niciodată, iar dacă eu ştiu să-I cer ajutorul şi Îl
las pe El să lucreze, să orânduiască lucrurile dupa voia Lui, în fiecare zi a vieţii
mele pot experimenta bucuria şi zâmbetul
din ziua botezului. Asta pentru că noi
copii Lui avem motive de bucurie în orice
moment al vieţii!
1 Tesaloniceni 5-16:18: „Bucuraţi-vă
întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile;
căci aceasta este voia Lui Dumnezeu, în
Hristos Isus, cu privire la voi.”
Să fii tânăr e de multe ori greu, cu
atâtea tentaţii în jur, atâţia oameni care
pot să-ţi păteze viaţa, anturaje şi modernism exagerat. Dar dacă noi ştim, daca eu
ştiu cui îi aparţin, nimic din toate acestea
nu-mi poate câştiga sufletul, deoarece e
deja în mâinile lui Dumnezeu.
Ceea ce-mi doresc acum, la 4 ani de
la botez, e să vorbesc mai mult cu Dumnezeu prin rugăciune, să ştiu să ascult cu
supunere şi înţelepciune ceea ce El doreşte
să-mi spună. Doresc să-mi valorific viaţa
şi tinereţea prin El şi prin lucrările Lui, nu
prin oameni şi lucruri trecătoare.
Pop Natalia

P

arcă trăiam într-un glob şi zilele
mele se repetau fără nicio diferenţă una faţă de alta, doar interiorul meu suferea modificări considerabile
datorită unor lipsuri şi cicatrici ale inimii,
unele mai dor şi azi.
Am memorată chiar şi acum mărturia
mea, deoarece nu a reprezentat doar o bucată de hârtie cu câteva cuvinte aşternute,
ci au fost amintirile anilor aşezate pe foaia
albă pentru a mă ajuta să exprim cel mai
bine ce am pierdut, ce căutam în viaţa
mea, şi ce am găsit lângă Dumnezeu.
Eram o fiinţă fragilă, derutată, speriată
de cursul rapid al vieţii şi al faptului că nu
ştiam de cine să mă agăţ pentru a putea
ţine pasul. Ştiu că Dumnezeu m-a prins şi
m-a oprit din căutarea mea care cu siguranţă m-ar fi dus spre mai multe lacrimi
şi eşecuri. M-a aşezat lângă El în momentele în care inima mea era pustiită de
dragoste şi a ştiut să verse iubirea Lui şi să
vindece tot ce era rănit.
Botezul, e cea mai frumoasă şi importantă decizie din viaţa mea! Atât de multă
fericire, atât de multă iubire, zâmbet şi culoare erau pe chipul meu şi în inima mea.
De fiecare dată când sunt tristă mă gândesc la acea zi şi ştiu că alegerea mea de a
porni în viaţă alături de Dumnezeu nu
poate fi lipsită de ispite, de greutăţi şi
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D

V

iaţa pe care o trăiesc acum nu
se compară cu ce a fost înainte de
a-L cunoaşte pe El. Viaţa mea
a căpătat un nou sens, ştiu care îmi este
destinul şi mai mult, ştiu că numele meu
este scris în Cartea Sfântă. Sunt conştient
că sunt copilul Lui preaiubit şi eu trebuie

să Îl ascult şi să Îi fiu credincios. Ştiu că voi
trăi veşnic alături de El. În fiecare zi Îi
simt mâna în viaţa mea şi El mă călăuzeşte în fiecare clipă. Aceasta este viaţa pe
care o trăiesc de când El m-a scăpat de la
moarte şi m-a primit în braţele Lui.
Tămăşan Daniel

BUCURII ALE TINERILOR
SALVAŢI
DE ISUS

V

iaţa mea s-a schimbat foarte
mult de când l-am primit pe
Isus în inima mea. Acuma pot
să vorbesc mai deschis despre Isus cu
colegii şi cu prietenii mei, nu îmi mai este
ruşine de ce sunt şi de fiecare dată când

am ocazia să spun cuiva despre Isus o fac
cu multă plăcere.
Îi mulţumesc Domnului pentru tot ce
face în viaţa mea de când am devenit
copilul Său.
Zah Silvia
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Din momentul în care am ales
să-mi predau viaţa lui Isus nu
m-am putut gândit la nimic, decât
la eliberarea şi fericirea care am
avut-o ştiind că Domnul vrea să mă
folosească în planul Lui.

A

u trecut câţiva ani de atunci dar
Domnul nu încetează să mă
uimească. În fiecare zi El mă înconjoară cu iubirea Lui şi îmi arăta în

2

ne-am putea pierde viaţa trupească. El
a considerat că preocuparea faţă de
căpătarea vieţii veşnice o va întrece cu
mult pe cea a păstrării vieţii de aici.
Cum se face că noi pretindem că
îl urmăm dar preţuim excesiv tot ceea
ce ţine de vremelnic? Cum se face că
spunem că mergem în urma Lui dar în
acelaşi timp ochii ne sclipesc după lucrurile lumii iar mâinile sunt întinse spre
orice pot apuca acum şi aici din lumea
plină de deşertăciune?
Cristos a vrut să fie urmat cu spiritul
şi gândul renunţării la lucrurile trecătoare
de aici de dragul câştigării sufletului. Tu
la care câştig te gândeşti mai mult? La
câştigarea lumii sau la câştigarea veşniciei? Cu ce vrei să rămâi în mâini: cu aurul, argintul şi plăcerile lumii sau cu
veşnicia? Vrei să câştigi lucruri sau să capeţi mântuirea? Vrei să câştigi lumea sau
să-ţi salvezi sufletul?
Cristos a vrut să fie urmat de oameni
care nu se vor ruşina să-L mărturisească
plini de curaj fără să aibă nici cea mai
mică jenă de Domnul şi de cuvintele
Sale. El s-a gândit ca oamenii care vor
alege să-i calce pe urme se vor mândri că
sunt urmaşii Săi şi se vor folosi de orice
prilej să-i facă de cunoscut numele, statutul, puterea, măreţia, lucrarea şi gloria.
Tu cum îl urmezi pe Domnul Isus? Îl
urmezi în felul tău sau alegi să-i calci pe
urme în acord cu aşteptările Sale?
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robabil te numeri printre cei ce
îl urmează pe Isus. Ştii însă că
Isus n-a spus doar să-L urmăm
ci în acelaşi timp ne-a prezentat şi cum
să-L urmăm? Tu cum îl urmezi pe Isus?
Pentru că nu este suficient să spui că îl
urmezi dacă nu o faci în termenii pe care
îi pretinde El.
În primul rând El a vrut să fie urmat
cu lepădare de sine. Asta înseamnă că nu
există în tine nici cea mai mică impresie
că ai putea să-ţi câştigi mântuirea prin
meritele şi eforturile tale. Înseamnă în
acelaşi timp că în timp ce-l urmezi nu
târăşti după tine nicio patimă, poftă sau
dorinţă păcătoasă izvorâtă din propria
fire pământească.
Isus a vrut de asemenea să fie urmat
cu crucea în spate. Îl urmezi tu cu crucea
în spate?
Ştii măcar că ar trebui să ai pe umerii
tăi o cruce şi un loc al răstignirilor pe care
să crucifici gândurile, faptele şi pornirile
propriei firi deşarte? Mergi tu în fiecare
zi la locul răstignirii pentru a pune pe
cruce toate lucrurile care nu sunt pe placul Domnului? Este pentru tine purtarea
crucii un instrument al morţii sau a devenit doar o relicvă, o podoabă, sau o amuletă aducătoare de noroc în timp ce
Cristos a poruncit să purtăm crucea nu
să o privim cu detaşare?
Cristos a vrut să fie urmat cu dăruire
totală, fără să ne gândim că urmându-L

atâtea moduri cât de specială sunt pentru
El. Viaţa mea nu e deloc uşoară. În fiecare
zi apar încercări care vor să mă doboare,
dar cu toate acestea, pot rămâne tare doar
pentru că Tatăl meu mă ţine în palmele
Lui.
Viaţa mea s-a înnoit complet din acel
moment. Dumnezeu mi-a dat prieteni
după placul Lui şi mi-a arătat cât de frumoasă poate fi viaţa alături de El.
Diana Birtaş

V

iaţa mea putea fi descrisă ca
fiind haotică şi urmărind mereu să se revolte împotriva a tot
ceea ce era după voia lui Dumnezeu. Am
cunoscut un moment însă care a adus o
turnură neaşteptată vieţii mele, când tot
ce era păcătos în mine a fost şters de puterea sângelui Domnului Isus Cristos. De
atunci am căpătat şi o altă perspectivă
asupra a ceea ce reprezenta menirea mea
în această lume şi am început să învăţ să
mă bucur de lucrurile care au cu adevărat
însemnătate.
Lupu Amalia

N

u găsesc cuvinte potrivite să
pot descrie modul minunat în
care Dumnezeu a lucrat la viaţa mea, si... aş avea atâtea de spus. A şlefuit
caracterul meu (şi încă o face)cum nimeni
În jurul meu se creionează sentimente de
pace, linişte, dragoste, bucurie… învăluite într-un Adevăr absolut, prin
prisma căruia primesc iertare, mântuire,
viaţă nouă, alături de o multitudine de
lucruri care survin în urma Acestuia.

C

uvintele sunt lipsite de profunzime şi nu deţin puterea
necesară pentru a descrie această viaţă nouă… este o experienţă unică,
personală, de o importanţă majoră, decisivă pentru viaţa ta! Ca să îi pătrunzi
tainele şi înţelesurile trebuie să o experimentezi pe cont propriu; mai mult, acest
lucru este posibil numai atunci când Creatorul se atinge de mintea şi inima ta!
Odată ce are loc acest lucru este cu neputinţă să rămâi acelaşi.
Născută în mintea lui Dumnezeu,
înainte de veşnicia prezentă, istoria mântuirii noastre a început să fie ţesută odată
cu decizia venirii Singurului Fiu al Său,
Isus Cristos pe Pământ. Contaminat cu
toată mizeria umană, a ales „să se facă
păcat” pentru mine, pentru tine... oferin-

altcineva nu ar fi putut să o facă, cu multă
dragoste dar şi mustrându-mă. Atunci
când am înţeles planul Lui pentru viaţa
mea, mi-am schimbat gândirea,comportamentul, cercul de prieteni şi raportândumă la Biblie am încercat să urmez tiparul
Lui. Avându-L de partea mea şi încrezându-mă în El am avut parte de biruinţe,
dar şi de suferinţe şi încercări. Toate acestea m-au apropiat şi mai mult de Dumnezeu. Viaţa cu Dumnezeu nu ne asigură un
drum neted, numai cu binecuvântări şi biruinţe, ci pentru a fi copiii de care El sa
fie mândru, ne şlefuieşte. Însă ştiu un lucru sigur, că El ne-a promis o viaţă veşnică
alături de El. Mulţumesc lui Tati că mi-a
făcut parte de acest privilegiu de a face
parte din familia Lui.
Noemi Sava
du-ne o nouă şansă – la adevărata viaţă,
cea veşnică!
De când Autorul mântuirii mele Şi-a
lăsat amprenta asupra vieţii mele, nu mai
sunt la fel... am primit „un cuget şi o
inimă nouă”. Chiar dacă am avut harul
de a mă naşte într-o familie în care Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un rol esenţial, a fost o zi în care am înţeles că
mântuirea este ceva personal, doar între
mine şi Dumnezeu... este îndeajuns a mă
naşte pentru a trebui să Îl las pe Dumnezeu să mă schimbe.
Din acel moment, nici nu mi-aş putea imagina cum ar fi viaţa mea fără El…
nu cunosc o altfel de viaţă; cea pe care
am primit-o din mâna Lui este esenţialul,
tot ceea ce ai putea dori vreodată... pentru că ea nu se clatină, nu este efemeră,
ci îşi are originea în veşnicie.
Numai atunci când eşti mântuit, schimbat de către Dumnezeu, viaţa capătă un
sens, un rost, prinde culoare… pentru că
noi ne ştim ţinta, ne cunoaştem destinaţia finală – o veşnicie alături de El!
Rut Chereji
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Amprenta Lui
Dumnezeu

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Botezul meu, e cea mai frumoasă amintire. O am proaspătă în minte de
parcă aş retrăi-o în fiecare zi. Nu mi-e pe deplin uşor să explic cum
Dumnezeu a lucrat în viaţa mea, dar ştiu că El întotdeauna mi-a purtat
de grijă şi mi-a demonstrat de fiecare dată că El este un Dumnezeu
măreţ aşa cum Biblia ne spune.

C

opilăria şi adolescenţa mea nu
au fost uşoare, am trecut prin
numeroase greutăţi şi de cele
mai multe ori m-am izolat de cei care ar
fi putut să mă ajute. Dar cel mai trist e
faptul că m-am izolat de Dumnezeu.
Însă El nu şi-a întors faţa de la mine,
m-a scos din tristeţea mea ajutându-mă să
perseverez şi să depăşesc orice obstacol
prin prezenţa Lui. De aceea Îi sunt atât de
recunoscătoare!
Aş putea spune că, chiar şi atunci când
au fost turbulenţe în viaţa mea, a fost
bine! Şi asta pentru că, odată ce am primit
o viaţă nouă, am înţeles că nu sunt singură. Dumnezeu e aproape de mine, mă
binecuvântează, mă întăreşte şi mă conduce spre cea mai potrivită soluţie.
Sunt mulţumită de ceea ce am de
când îmi trăiesc viaţa lângă El, şi sunt
mândră că învăţat să fiu mai puternică în
credinţă şi ca om cu fiecare zi.
Ştiu ca varsta tineretii e cea mai fruBiserica Creştină Baptistă
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moasa,si ne ofera cele mai multe oportunitati insa aduce cu ea si ispite si anturaje
care ne pot slabi caracterul pot da paloare
luminii noastre de copii a-I Lui Dumnezeu si pot sa ne zdruncine din temelii
viata de crestin. Dar eu nu ma tem, pentru ca cea mai mare realizare a tineretii
mele s-a implinit deja-o viata cu Dumnezeu.
Vreau să-I mulţumesc că El mă acceptă
şi mă iubeşte chiar şi atunci când nu e
totul în ordine în viaţa mea. De multe ori
am crezut că, pentru a putea veni prin
rugăciune în faţa Lui trebuie să-mi curăţ
viaţa, dar apoi am realizat că omit tot ceea
ce Dumnezeu a vrut să mă înveţe. Să-I cer
ajutorul şi să-L las pe El să mă cureţe şi să
fie refugiul meu.
Prin sacrificiul Lui Isus de la cruce, eu
sunt azi salvată. Nu contează cât de multe
probleme are viaţa, pentru că eu am cea
mai mare soluţie: DUMNEZEU!
Tania Denisa Pop

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Studiu Biblic
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Serviciu de închinare.
- Botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare.
- Actul punerii mâinilor
şi Cina.

CUM ÎL URMEZI
PE ISUS?
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Bucurii ale tinerilor
salvaţi de Isus

„Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte
cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea în
fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă
oricine va voi să-şi scape viaţa o va
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa
pentru Mine o va mântui. Şi ce ar
folosi unui om să câştige toată lumea,
dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe
sine însuşi? Căci de oricine se va
ruşina de Mine şi de cuvintele Mele,
se va ruşina şi Fiul omului de el, când
va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a
sfinţilor îngeri.“
(Luca 9:23-26)
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