Prin harul Domnului am avut ocazia
de a participa la prima întâlnire a tineretului baptist din Maramureş.
Au fost momente de părtăşie deosebite în care Duhul Domnului ne-a
cercetat şi am văzut încă o dată cât de
mare e nevoia ca să avem o inimă curată,
plină de dragoste, care să emane
mireasmă plăcută în jurul ei. Cred că e
nevoie de cât mai multe întâlniri de felul
acesta. Mulţumim lui Dumnezeu pentru
credincioşia Sa şi vouă, tuturor celor care
aţi făcut posibilă această conferinţă.
Breban Cristina -Baia Sprie
Ca şi la orice întâlnire organizată în
numele Domnului nostru Isus, şi la
aceasta ceea ce spune El este cel mai imPentru mine această întâlnire a fost o
întărire atât pe plan social cât şi pe plan
spiritual. Ştiu că Domnul a fost în mijlocul nostru şi ne-a binecuvântat cu timp
frumos pentru activităţile sportive şi cercetare în activităţile spirituale. Gazdele au
fost minunate şi ne-au primit cu bucurie
şi vreau să le mulţumesc pentru asta! Îmi
pare rău pentru tinerii care nu au putut
ajunge din diferite motive pentru că au
pierdut o experienţă splendidă alături de
ceilalţi tineri baptişti ai Maramureşului.
De asemenea, mi-a făcut plăcere să
cunosc multe persoane dinamice. Slavă
Domnului că totul a fost minunat din
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portant, Cuvântul Lui. Mi-a plăcut
aşadar tema întâlnirii 2 Corinteni 2:14.
Versetul acesta mi-a dat de gândit, adică
ce mult potenţial există în noi ca şi tineri,
şi anume vitalitatea noastră şi varietatea
darurilor pe care le-a pus Dumnezeu în
noi pot pune în lumină frumuseţea
Domnului Isus în noi. El e parfumul care
dă valoare oricărei flori din grădina Sa
(...dacă ne-am considera noi tinerii ca
fiind florile, aşa e). Pe lângă asta, mi-au
plăcut foarte mult cântările, în special
cele mai "energice" ...evident mesajul e
cel mai important, dar de ce nu ar fi o
jertfă pentru Domnul şi partea
emoţională din noi?
Anca Fedorca - Certeze

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

ambele puncte de vedere : spiritual şi social. Cu siguranţă ne vom revedea!
Alex -Sighet
Mesajul fratelui Marius Cruceru a avut
cel mai mare impact asupra mea, ideea de
a fi o mireasmă pentru cei din jur, oriunde
ai fi. Mi-a plăcut şi modul în care a decurs
programul bisericii, în special mesajul
fiecărei cântări. Apreciez foate mult efortul pe care l-aţi depus pentru noi. Eu zic
că merită să mai organizăm şi următoarea
ediţie. Sunt convins că va fi şi mai frumos
data viitoare.
Sami - Sighet

CREDINŢA MAI
SCUMPĂ DECÂT
AURUL
„pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care
piere, şi care totuşi este încercat prin foc,
să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea,
la arătarea lui Isus Hristos,“
An XIII, nr. 604 din 24 iunie 2012

Anunţuri

Miercuri
Joi

ora 18.00 Repetiţie de cor
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic :
Trăiţi în unitate unii cu alţii
Sâmbătă
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10 şi 17 Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
ECOURI de la Întâlnirea Tinerilor
Baptişti din Maramureş

1 Petru 1:7
Ce este mai scumpă decât aurul:
încercarea sau credinţa? Aşa după cum
nu testarea aurului este scumpă ci aurul
supus testării are valoare, la fel este şi în
cazul credinţei. Credinţa este cu mult
mai scumpă decât aurul dacă în urma
testării ei se dovedeşte a fi o credinţă
autentică ancorată în
Continuare pag. 2
Cuvântului lui Dum-

amărăciune că oamenii renunţă, devin
apostaţi, deprimaţi, dezorientaţi, formali, ipocriţi sau încearcă să-şi curme
viaţa negăsind nici un rost în ea.
În schimb copiii lui Dumnezeu
când ajung în cuptorul aprins ies de
acolo întăriţi, încurajaţi, sfinţiţi,
maturizaţi, devotaţi, curăţaţi de
impurităţile păcatului, cu mai multă
cunoaştere a Domnului, cu mai multă
încredere, cu pasiune şi mai dornici de
laudă.
Secretul credinţei lor este acela că astfel de oameni şi-au ancorat credinţa în
Cuvântul lui Dumnezeu, au zidit pe
Stânca veacurilor care este Domnul Isus
Cristos, de aceea în orice foc ar ajunge,
vor ieşi întotdeauna mai dârzi, mai puternici, mai curaţi şi mai hotărâţi să
împlinească şi să accepte voia lui Dumnezeu.
La venirea lui Cristos doar o astfel de
credinţă va avea ca urmare lauda, slava şi
cinstea. Fericiţi sunt cei care au o astfel
de credinţă.
pastor Daniel Chereji

A fost o gură de oxigen pentru
tinerii, care oricum duc lipsă tot mai
mult de “aer curat”. La tot mai multe
ediţii!!!"
Sorin Sârbu - Sighet

vântul lui Dumnezeu, să cunosc alţi
tineri credincioşi din Maramureş şi să
ne destindem puţin prin activităţi
recreative.
Adelina Iuga - Sighet

Un prilej foarte bun pentru întărire
spirituală şi pentru a ne cunoaşte mai
bine între noi.
Silviu Lucian - Sarasău

Noi ne-am simtit foarte bine la
Baia Mare, am fost cercetaţi de Cuvânt şi ne-am simţit ca acasă în
familiile în care am poposit.
Andrei Canta - Sighet

O întâlnire benefică, în care am
avut ocazia să învăţ mai mult din Cu-
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nezeu şi în persoana lui Cristos.
Sunt mulţi cei care flutură ostentativ
flamura credinţei pe dinaintea altora,
pentru ca la un moment dat felul acela
de credinţă să se dovedească a fi lipsit de
valoare.
De fapt nu ştim cu certitudine ce fel
de credinţă avem până când aceasta se
întâlneşte cu aprigul şi încinsul cuptor al
încercărilor.
Acolo în dogoarea focului aprins,
când suferi, când eşti singur, când eşti
abandonat de alţii, când eşti necăjit,
când îţi curg lacrimi amare pe obraji,
când pierzi pe cineva drag sau când
însuşi viaţa ta este în primejdie, se poate
vedea ce calitate are credinţa ta.
Restul este poveste, deoarece poţi citi
despre credinţă, poţi cânta, poţi vorbi
frumos despre ea, te poţi lăuda cu ea, dar
doar focul va spune care este adevărata
valoare a credinţei tale.
Abia în cuptorul încins credinţa celor
mulţi se dovedeşte de paie, clădită pe
nisip, şubredă şi neputincioasă, fără puterea de a te trece de testul focului.
În astfel de situaţii constatăm cu

ECOURI de la Întâlnirea Tinerilor Baptişti din Maramureş
Închinare, concurs de interpretare şi
creaţie, activităţi sportive şi alte activităţi
organizate par să nu însemne foarte mult
pentru unii, dar ştiu şi sunt convinsă că
mulţi din tinerii care au fost prezenţi la
această întâlnire au fost profund mişcaţi
de felul cum Dumnezeu le-a vorbit.
O scânteie de bucurie s-a aprins în
inima mea când am auzit despre această
întâlnire. Am avut o perioada în viaţa
mea în care m-am bucurat mai des de
întâlnirile de tineret într-un format aşa
mare, dar în acelaşi timp întâlniri care
m-au apropiat mai mult de Dumnezeu.
Ce-i drept am dus dorul după astfel de
întâlniri şi de multe ori îmi doream să
pot, încă o dată, să mă închin înaintea
Domnului cu tineri care să ardă pentru
El. Tinerii din Maramureş au nevoie de
întâlniri de genul acesta tocmai ca să-i
motiveze să trăiască în curăţie,
răspândind mireasma cunoştinţei Lui,
fără a se ruşina de El, să înveţe să trăiască
autentic pentru Dumnezeu, să înveţe să

I se închine Lui, să-L iubească şi să-L descopere în viaţa lor de zi cu zi.
Mă uitam în biserică şi mă minunam
de tinerii care erau prezenţi, pe majoritatea îi cunoşteam şi pentru fiecare din
ei îmi doresc să aud că sunt acei tineri
care
ard
pentru
Dumnezeu.
Maramureşul are tineri cu potenţial, dar
are nevoie şi de lideri dedicaţi lucrării de
tineret care să-i înţeleagă pe tineri şi să-i
conducă înspre El, răspunzând la
confruntările şi încercările prin care trec.
Bucuria a fost de partea mea atunci
când am început să mă închin Domnului aşa cum de mult nu am făcut-o,
privind înspre El şi lăsându-mă încă o
dată fără cuvinte, dorindu-mi doar să-I
aduc slavă, cinste şi onoare pentru cine
e El în viaţa mea. Dorinţa care s-a
reaprins în mine în urma acestei întâlniri
este să răspândesc mireasma cunoştinţei
Lui, să ard şi să mă consum pentru
Dumnezeu.
Florina Iuga - Vişeu

Ca și copii ai lui Dumnezeu,
răscumpărați prin jertfa Lui trebuie să
emanăm o mireasmă plăcută în jurul nostru și ce poate fi mai plăcut decât să
emani mireasma cunoștinței Lui? Îi
mulțumesc Domnului pentru că mi-a
adus aminte la momentul potrivit de faptul că trebuie să am o inimă curată,
credincioasă și plină de dragoste ca astfel
să pot avea un miros plăcut, să pot vesti
Evanghelia și să pot fi după placul Lui în
orice situație, să nu fiu o "putoare".
Fiind o conferință pentru tineri îmi
dau seama că noi ca și tineri, în mod special, ar trebui cu adevărat să fim niște
esențe tari, puternice care să emane cu

adevărat o mireasmă plăcută, deși sunt
convinsă că fiecare copil al Domnului
tânăr sau bătrân trebuie să facă acest
lucru mai ales pentru că "El ne poartă cu,
carul Lui de biruință" și fiind în acest
"car" trebuie să răspândim putere nu
"putoare"
Consider că tema acestei conferințe a
fost, este și va rămâne un prilej de revizuire a trăirii noastre cu Dumnezeu și
sper din toată inima să aibă rod în cât mai
mulți dintre noi. Mă bucur că am avut
ocazia să particip și sunt convinsă că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a avut
mesajul potrivit.
Roxana - Sighet

3

