Iubire de mamă
„Mămico dragă, te iubesc
Ţi-am spus tot timpul asta
Alta ca tine nu găsesc
I-am spus-o şi lui tata.
Într-una sfaturi bune-mi dai
Prietenă tu-mi eşti
Cuvinte dulci tu mamă ai
Mereu să-mi dăruieşti.
Aş vrea să spun la
lumea-ntreagă
Că o iubesc pe mama
Aş vrea ca toţi să
înţeleagă
Că una
este mama.”
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

S

untem şapte fraţi şi am avut parte
de o mamă credincioasă, specială,
care ne-a crescut şi îngrijit cât
mai bine cu putinţă. Mama are un rol important în viaţa de familie şi în special în
viaţa copiilor ei. Ea a fost un adevărat exemplu de jertfire, dragoste şi credinţă,
pentru noi, copiii ei.
Toată investiţia făcută în viaţa copiilor
se reflectă în comportamentul lor. Nu este
nevoie să-i spui copilului că nu are voie să
facă ceva dacă tu însuţi faci acel lucru. El
face ceea ce vede că faci tu.
Să căutăm să trăim frumos pentru
Domnul ca să putem fi exemple demne
de urmat pentru copiii noştri.
Chiar dacă o mamă este înţelegătoare,
sensibilă, plină de dragoste şi jertfitoare
pentru copilul ei, copilul trebuie să ştie că
şi „nuiaua” îşi are rolul ei în corectarea
greşelilor.
Preţuiesc tot ceea ce a corectat mama
în viaţa mea pentru că ştiu că au fost spre
folosul meu. Rugăciunea, cântarea, mersul
la biserică şi mai ales părtăşia în familie nu
trebuie să lipsească din viaţa noastră.
Mamelor, iubiţi-vă copiii făcându-i să
înţeleagă cât de importantă este relaţia
voastră cu Hristos şi ajutaţi-i
să meargă pe calea Domnului neclintiţi!
Sanda Ianoş

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Vineri
- ora 19 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

Provocarea
lui Dumnezeu

An XII, nr. 535 din 27 februarie 2011

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare, zice
Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu
vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi
dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare.“

(Maleahi 3:10)

N

oi ne-am obişnuit să credem
că doar Dumnezeu ne pune
la încercare. Însă la rândul
Lui,
Dumnezeu
acceptă să fie încercat.
DIN CUPRINS:
Ba chiar îi provoacă pe copiii Săi: „punepag. 3 În întâmpinarea zilei de 8 Martie ţi-Mă… la încercare”.
Doar o credinţă slabă, a cuiva capag. 6 Iubire de mamă
re nu-L cunoaşte pe Continuare pag. 2

să-L onoreze pe El.
Pune-L la încercare dăruindu-te în
totalitate Lui cu tot ceea ce ai: cu mintea ta, cu gândurile tale, cu visele tale,
cu trupul tău, cu resursele tale.
Pune-L pe Dumnezeu la încercare fiind un om darnic, unul care îşi face
datoria faţă de El, neoprind pentru sine
ceea ce i se cuvine Lui.
Vei fi surprins să vezi cum ştie El să
te răsplătească.
Încearcă-L pe Dumnezeu oferindu-i
timpul tău, banii tăi, talentele tale, darurile tale, aspiraţiile tale, nu lăsa nimic nedat Lui, închină-I ceea ce ai mai de
valoare.
Pentru că tot ceea ce-i oferi Lui, El
ştie să întoarcă înapoi însutit. Dumnezeu
nu rămâne niciodată dator.
El va fi gata să deschidă cerul şi să
toarne peste tine binecuvântarea. Încearcă-L!

Continuare din pag. 1

Dumnezeu ar putea ezita să-L pună pe
Dumnezeu la încercare.
Cei care au îndrăznit să probeze credincioşia Sa nu s-au făcut de ruşine.
Dimpotrivă, au fost martorii manifestării
măreţiei şi puterii lui Dumnezeu.
Cum poţi să-L pui pe Dumnezeu la
încercare?
Mai întâi ascultă-L. Pocăieşte-te! Crede toate promisiunile pe care El le face în
Cuvânt. Fii unul dintre copiii Lui şi vezi
dacă nu îşi va îndeplini toate promisiunile făcute.
Apoi îndrăzneşte să-i ceri lucruri
mari, conştient că cererile mari îL onorează.
Însă nu le cere cu scop egoist. Nu le
cere cu gânduri rele, nu le cere pentru satisfacerea firii tale sau a plăcerilor trecătoare.
Cere-le pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cere-le cu gândul ca acele lucruri

În întâmpinarea
Chiar dacă mai sunt câteva zile până la serbarea zilei femeii, de 8 Martie, consider că este
oportun să mulţumim anticipat tuturor femeilor, mamelor, bunicilor, prietenelor care au
avut un mare impact în formarea caracterelor noastre. Cred că niciodată nu va fi
destul sau suficient să le
spunem şi arătăm cât de
mult le datorăm
şi iubim!
2

S

unt recunoscătoare copiilor,
tinerilor dar şi
celorlalţi care au răspuns
acestei provocări, de a aş-

terne o parte din sufletul lor pe hârtie, de
a ne permite şi nouă să aruncăm măcar
pentru puţin timp, un ochi, dincolo de
ferestrele inimilor lor.
Credeţi-mă pe cuvânt, am văzut lucruri minunate acolo şi nu m-am săturat
de privit! Dar gata, storurile au fost trase
iar acum culegem impresiile...
Alături de ei am reînvăţat că mama
semnifică ceva tainic, misterios... şi minunat în acelaşi timp.
Mi-a plăcut sclipirea din ochii lor când
i-am rugat să-mi scrie despre mama! Unii
au arborat un aer de complicitate, iar alţii
au afişat o „mină” extrem de serioasă, de
parcă ar fi fost trimişi în” adâncuri” pentru a explora şi a scoate la suprafaţă cele
mai nepreţuite comori...
Inocenţa, candoarea, frenezia împletită
cu voioşia lor dar şi modul în care au
răspuns, mai ales prin mesajul lor non-verbal, m-au convins pe deplin că ei vă iubesc
în modul cel mai genuin cu putinţă.

zilei de 8 Martie

S

unteţi nepreţuite şi însemnaţi
enorm pentru ei! O mare parte
din sensibilitatea, inteligenţa lor
emoţională, delicateţea pe care o manifestă, vi se datorează modului în care au
preluat modelele dumneavoastră.
Contaţi foarte mult pentru ei, chiar
dacă uneori îşi exprimă dragostea într-un
mod mai stingher ori mai reţinut. Continuă să înveţe! Ataşamentul lor faţă de
valorile şi principiile pe care le-aţi sădit în
inimile lor, dau roade. Aveţi motive să fiţi
împlinite şi fericite! Osea 10:12
Haideţi să-L lăsăm pe El, prin puterea Duhului Său cel
Sfânt, să ne transforme tot
mai mult în asemănarea

cu El, fără a ne pierde în acest fel
identitatea proprie, să ne menţinem cât mai mult naturaleţea şi
unicitatea cu care El ne-a înzestrat! Copilaşii noştri vor învăţa
în acest mod să devină autentici
şi dependenţi de El.
Farmecul nostru ca
mame va deveni irezistibil pentru copiii noştri atunci când dra-
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gostea, bunătatea, răbdarea şi
blândeţea Lui vor locui din belşug, în noi,
când vom sta cât mai mult de vorbă cu El
despre problemele lor. Ne vor stresa uneori, la nesfârşit, însă vor învăţa din
disponibilitatea şi vulnerabilitatea noastră
să-şi manifeste şi ei empatia, mila şi
dragostea în relaţie cu cei din jurul lor.
Să nu uităm totuşi să echilibrăm
talerul şi să ne asumăm dreptatea Lui prin
fixarea unor limite şi curajul de a pune
degetul pe rană, atunci când situaţia o
impune, chiar dacă doare...Vor învăţa să
ne respecte şi să aprecieze adevărata esenţă
a lucrurilor. În acest fel li se va dezvolta
discernământul, corectitudinea şi
capacitatea de a face alegeri sănătoase.
Să nu ezităm să ne exprimăm
feminitatea şi neputinţele în
modul cel mai transparent cu
putinţă. „Retina” memoriei lor
va înregistra în permanenţă cu acurateţe, tot
ceea ce încercăm uneori
să camu-
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flăm: vise frânte, eşecuri... Vor învăţa în
acest fel să nu fie ipocriţi, duplicitari, ci
să devină oameni ai rugăciunii, capabili
să ceară ajutor, creativi, luptători, să se
cunoască mai bine pe ei înşişi şi limitele
lor proprii! Să devină smeriţi şi cumpătaţi! Psalmul 55:22, Psalmul 97:11,
Proverbe 4:18, Proverbe 9:9, Proverbe
11:28
Să îndrăznim să plângem atunci când
e cazul, neuitând să echilibrăm balanţa cu
nebuniiile copilăreşti, specifice vârstei copiilor noştri. Cred că în acest fel le vom
deveni prieteni, vom da gust şi savoare existenţei lor, îi vom ajuta să se bucure de
viaţă!
Să ne rugăm împreună cu ei şi pentru
ei. Surprizele nu vor întârzia să apară!
Dumnezeu va onora cu generozitate fiecare sacrificiu din partea noastră, ori timp de
calitate petrecut alături de ei. Dumnezeu
cunoaşte toate frământările, suspinurile,
lacrimile şi grijile care ne copleşesc uneori,
în legătură cu ei, cu viitorul lor... iar ei vor
învăţa din exemplele noastre, îndrăznind
să-I ceară lucruri mari Lui!
Fiţi binecuvântate! Nu uitaţi că la
final veţi primi o mare răsplată, mai ales
pentru consecvenţa şi constanţa cu care
v-aţi oferit în permanenţă dragostea. Şi
aici mă refer la munca de rutină zilnică,
treburile gospodăreşti la care sunteţi solicitate şi pe care le duceţi la bun sfârşit!
El nu doarme niciodată! El este neobosit şi va contabiliza totul, iar recompensa dumneavoastră va fi pe măsură!
Zâmbiţi şi visaţi la lucruri mari pentru
copiii dumneavoastră!
P.S. Haideţi să vă mărturisesc un secret, Titus de pe-acum îşi doreşte să fie un
mare mecanic de locomotivă, chiar dacă desenează foarte frumos biserici şi autobuze!
Mi-a spus de mai multe ori că-i va duce
pe toţi din biserică cu trenul!
Cu apreciere şi dragoste
Claudia Virginia Hosu

„Îi mulţumesc
Domnului pentru
mama mea pentru că
mă iubeşte şi nu mă
lasă să mă abat de la calea lui Dumnezeu.
O ador pe mama pentru că este cea mai
bună mamă din lume!”
Amalia Matei
„Îi mulţumesc Domnului pentru
mama mea care mă iubeşte atât de mult!
O ador pentru că mă învaţă din Cuvântul
Domnului.”
Paul Chereji
„Îi mulţumesc Domnului pentru
mama mea pentru că mă învaţă despre
Domnul Isus, are grijă de mine, îmi este
sprijin la bine şi la greu. Dumnezeu să vă
binecuvinteze pe toate mămicile!”
Iulia Pop
„Mama înseamnă viaţă, dragoste, bucurie! Cu mama am învăţat primii paşi,
primul cuvânt şi prin ea am auzit prima
oară de Dumnezeu. Ţin minte când m-a
învăţat „ Tatăl Nostru”, Psalmul 23, prima
rugăciune şi primul cântec despre El.
De aceea, dacă nu exista mama, nu
aş fi astăzi în biserică. Dumnezeu să te binecuvinteze
mamă! Te iubesc mult!
Anda Meţac

„Vreau să vă spun că Dumnezeu a
creat-o pe Mama mea special pentru
mine, ca să mă ajute, să mă îndrume în
viaţă, să îmi ofere sfaturi şi să fie acolo
pentru mine. Şi exact aşa şi este!
În primul rând aş dori să spun că
mama mea nu e o mama obişnuită, ea l-a
ales pe Dumnezeu ca Mântuitor personal
şi a ales ca să facă parte din armata lui Isus
Cristos, iar acest prim fapt, foarte important, o face o supermamă.
Supermama mea s-a rugat pentru
mine; înainte ca să apar eu pe lume, s-a
rugat ca să aleg calea veşniciei nu cea a
deşertăciunii, iar Dumnezeu i-a ascultat
rugăciunile.
Cel mai important lucru la supermama mea ar fi că este plină de dragoste.
O dragoste pe care o găseşti doar la Isus
Cristos, o dragoste adevărată, iar ea este
plină de acea dragoste.
Din acest motiv ea nu este doar mama
mea ci este o supermama!
Ar fi foarte multe de spus despre supermama mea şi sunt foarte multe lucruri
faţă de care sunt mulţumitor lui Dumnezeu; pentru tot ceea ce El a pus în ea,
dar în mod special îi mulţumesc că nu
mi-a dat o simplă mamă,ci mi-a dat
o supermamă!
Aş vrea să vă mai spun că supermama mea nu este singura
supermamă, fiecare mama care
l-a ales pe Isus Cristos şi este
plină de dragostea Lui, nu este
o simplă mamă, ci este o supermamă! ”
Jimmy Oanţă
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Supermama mea s-a rugat pentru
mine; înainte ca să apar eu pe lume, s-a
rugat ca să aleg calea veşniciei nu cea a
deşertăciunii, iar Dumnezeu i-a ascultat
rugăciunile.
Cel mai important lucru la supermama mea ar fi că este plină de dragoste.
O dragoste pe care o găseşti doar la Isus
Cristos, o dragoste adevărată, iar ea este
plină de acea dragoste.
Din acest motiv ea nu este doar mama
mea ci este o supermama!
Ar fi foarte multe de spus despre supermama mea şi sunt foarte multe lucruri
faţă de care sunt mulţumitor lui Dumnezeu; pentru tot ceea ce El a pus în ea,
dar în mod special îi mulţumesc că nu
mi-a dat o simplă mamă,ci mi-a dat
o supermamă!
Aş vrea să vă mai spun că supermama mea nu este singura
supermamă, fiecare mama care
l-a ales pe Isus Cristos şi este
plină de dragostea Lui, nu este
o simplă mamă, ci este o supermamă! ”
Jimmy Oanţă
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Iubire de mamă
„Mămico dragă, te iubesc
Ţi-am spus tot timpul asta
Alta ca tine nu găsesc
I-am spus-o şi lui tata.
Într-una sfaturi bune-mi dai
Prietenă tu-mi eşti
Cuvinte dulci tu mamă ai
Mereu să-mi dăruieşti.
Aş vrea să spun la
lumea-ntreagă
Că o iubesc pe mama
Aş vrea ca toţi să
înţeleagă
Că una
este mama.”

Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”
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Web:
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430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Claudia Virginia HOSU
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

S

untem şapte fraţi şi am avut parte
de o mamă credincioasă, specială,
care ne-a crescut şi îngrijit cât
mai bine cu putinţă. Mama are un rol important în viaţa de familie şi în special în
viaţa copiilor ei. Ea a fost un adevărat exemplu de jertfire, dragoste şi credinţă,
pentru noi, copiii ei.
Toată investiţia făcută în viaţa copiilor
se reflectă în comportamentul lor. Nu este
nevoie să-i spui copilului că nu are voie să
facă ceva dacă tu însuţi faci acel lucru. El
face ceea ce vede că faci tu.
Să căutăm să trăim frumos pentru
Domnul ca să putem fi exemple demne
de urmat pentru copiii noştri.
Chiar dacă o mamă este înţelegătoare,
sensibilă, plină de dragoste şi jertfitoare
pentru copilul ei, copilul trebuie să ştie că
şi „nuiaua” îşi are rolul ei în corectarea
greşelilor.
Preţuiesc tot ceea ce a corectat mama
în viaţa mea pentru că ştiu că au fost spre
folosul meu. Rugăciunea, cântarea, mersul
la biserică şi mai ales părtăşia în familie nu
trebuie să lipsească din viaţa noastră.
Mamelor, iubiţi-vă copiii făcându-i să
înţeleagă cât de importantă este relaţia
voastră cu Hristos şi ajutaţi-i
să meargă pe calea Domnului neclintiţi!
Sanda Ianoş

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Vineri
- ora 19 - Grupul de rugăciune
al tinerilor
Sâmbătă - ora 17 - Întâlnirea de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

Provocarea
lui Dumnezeu

An XII, nr. 535 din 27 februarie 2011

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea;
puneţi-Mă astfel la încercare, zice
Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu
vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi
dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare.“

(Maleahi 3:10)

N

oi ne-am obişnuit să credem
că doar Dumnezeu ne pune
la încercare. Însă la rândul
Lui,
Dumnezeu
acceptă să fie încercat.
DIN CUPRINS:
Ba chiar îi provoacă pe copiii Săi: „punepag. 3 În întâmpinarea zilei de 8 Martie ţi-Mă… la încercare”.
Doar o credinţă slabă, a cuiva capag. 6 Iubire de mamă
re nu-L cunoaşte pe Continuare pag. 2

