El este atât de bun cu mine şi merită
toate mulţumirile şi laudele, pentru
toate lucrurile din viaţa mea binecuvântate de El. Învăţ în fiecare zi să-I mulţumesc Lui şi tot ceea ce primesc este un
har nemeritat. De aceea îi mulţumesc
Domnului pentru că a pătruns şi în familia mea şi L-am primit în inimile noas-

tre, şi că în fiecare lucru pe care îl facem
ştim să ne bucurăm în El şi prin El.
,,Pe de altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor
ce Îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre
binele celor ce sunt chemaţi după planul
Sau.” Romani 8:28
Adelina Silaghi

„Adu-ţi aminte de tot drumul pe care
te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău
…” Deuteronom 8:2

Da. „A Lui este marea, El a făcut-o...”
Psalmul 95:5. „Şi inima mea se bucură de
lucrările Domnului. Minunate sunt lucrările Tale.” Psalmul 139:14.
Mulţumesc Domnului pentru harul
minunat al mântuirii, că a pus în inima
mea atâtea bucurie pe cale cu El, paşii mei
sunt ocrotiţi de El şi viaţa mea este în
mâna Lui. Mulţumesc Domnului pentru
toate binefacerile Lui.
Nu uit niciodată de fraţii şi surorile
din Biserică. În rugăciunea mea de zi cu
zi merg înaintea Domnului – aşa cum mă
rog pentru familia mea, aşa mă rog pentru
marea familie care este Biserica Biruinţa.
Vă iubesc pe toţi cu o dragoste sfântă.
Domnul să vă binecuvânteze pe toţi şi-I
mulţumesc că sunt din nou acasă în
părtăşie, ca mădular în trupul lui Hristos.
Elena Negrean

M

ulţumesc Domnului pentru
călăuzire. Pentru că ştiu în
cine mă încred şi oriunde voi
merge El este cu mine. „Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la
marginea mării şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.” Psalmul
139:9,10.
La plecare mea în Spania am cerut
Domnului ocrotire, bucurii, odihnă cu El
pe timpul şederii mele acolo cu cei dragi
mie. Mulţumesc Domnului că îmi poartă
de grijă şi-mi călăuzeşte paşii totdeauna,
oferindu-mi zi de zi binecuvântări şi atâta
bucurie alături de familia fiicei mele care
locuieşte aproape de malul mării.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru harul prin care ne-a descoperit adevărata cale
care duce spre cer. Prin lumea aceasta, noi
străbatem un pustiu, în care nu este nici un
drum. N-am şti cum să umblăm şi încotro
s-o apucăm, dacă n-am avea aceste cuvintedintre cele mai scumpe, cele mai adânci şi
cele mai lămurite, ieşite din gura PreaiubitBiserica Creştină Baptistă
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ului nostru Domn: „Isus le-a vorbit din nou
şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieţii.»“ (Ioan 8:12)
Iată calea cea vie. Nu urmând o tradiţie
sau un ritual; ci urmând pe un Hristos viumergând pe urmele Lui, purtându-ne ca El
şi ascultând poruncile Lui.
Ervin şi Angela Loghin

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

BINECUVÂNTĂRILE
INIMII MULŢUMITE
„ ... cel cu inima mulţumită are un
ospăţ necurmat.”
(Proverbe 15:15)
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ÎN ATMOSFERA
MULŢUMIRILOR

A

tunci când ne mulţumesc circumstanţele este evident că nu
vom reuşi să fim mulţumiţi tot
timpul. Mereu vor apărea în viaţa noastră diverse motive care vor afecta starea
noastră de mulţumire.
Dar Dumnezeu ne învaţă în Cuvânt
că nu împrejurările vieţii sunt factorul
care trebuie să definească starea noastră
de mulţumire ci mai degrabă statutul pe
care îl avem în ochii lui Dumnezeu.
Pentru copiii lui Dum- Continuare pag. 2

Probabil că fiecăruia dintre
noi i s-a întâmplat să primească
ceva. Fiind copil nu îţi dai seama prea
mult ce ar trebui să faci, adică să-i
mulţumeşti persoanei respective şi
uiţi de acea persoană, bucurându-te
doar de cadou.

P

oate că toţi am auzit expresia:
„Cum spui?” şi cred că dacă nu
ar exista cineva care să ne amintească nu am învăţa niciodată să spunem
„mulţumesc”. Uneori, poate această expresie ni se părea puţin agasantă, şi până
nu foloseşti acel obiect şi experimentezi
un lucru nou cu acel obiect nu iţi dai
seama de valoarea adevărată a sa. Tocmai
de aceea, pentru că am mai crescut, aş
vrea şi eu să-i mulţumesc Domnului pentru cum a lucrat în familia mea. Vreau să-i
mulţumesc pentru că eu am posibilitatea
de a mă ruga liberă, nu trebuie să mă feresc şi fie ca Domnul să mă ajute să o fac

2

cauza lipsurilor materiale sau din alte
motive de factură socială, economică
sau care ţine de sănătatea fizică.
Starea de nemulţumire care îi caracterizează pe mulţi este din cauză că
din viaţa lor lipseşte Isus Cristos. Când
un om se aşează la masa părtăşiei cu
Fiul lui Dumnezeu el s-a aşezat la masa
veşniciei, acolo unde se poate înfrupta
din roadele sfinte ale unui ospăţ veşnic.
La o astfel de masă binecuvântările nu
încetează, resursele nu se epuizează iar
părtăşia cu Domnul nu se încheie.
Dacă inima ţi-a fost nemulţumită, sufletul ţi-a fost flămând şi viaţa a fost secătuită de bucurie şi lipsită de pace, vino şi
tu la masa ospăţului lui Cristos. Aşează-te
cu credinţă la masa Lui binecuvântată ca
să poţi fi mulţumit pentru totdeauna.
Doar în acest fel vei putea fi pe deplin
mulţumit şi vei avea parte de un ospăţ
necurmat.

Continuare din pag. 1

nezeu există posibilitatea ca aceştia să fie
mulţumiţi în toate lucrurile ştiind că
Dumnezeu lucrează prin orice împrejurare a vieţii lor pentru un bine final.
Dacă noi înţelegem că mulţumirea nu
trebuie să decurgă din împrejurări ci din
atitudinea inimii atunci vor putea fi
mulţumitori întotdeauna.
Însă inima nu poate fi mulţumită cu nimic din lumea de aici decât cu veşnicia.
Atunci când Cristos Isus devine Mântuitorul şi Domnul vieţilor noastre inima
fiecăruia este împlinită şi mulţumită.
În acest fel cine îl are pe Isus Cristos
are totul. Noi putem fi mulţumiţi cu adevărat doar când Cristos stăpâneşte pe deplin vieţile noastre. Iar pentru că El
promite să rămână cu noi şi în noi pentru
totdeauna noi putem fi mulţumiţi întotdeauna.
Nemulţumirea din inima oamenilor
nu vine aşa cum cred cei mai mulţi din

cât mai des şi să fiu o lumină pentru cei
din jurul meu.
Într-o seară chiar mă gândeam că dacă
aş fi pusă să aleg între lume şi credinţă, ştiind adevărul m-ar mustra conştiinţa să
aleg lumea.
De aceea îi mulţumesc Domnului că
El şi numai El îmi poate oferi viaţa veşnică
şi mă poate face copilul Lui. Îi mulţumesc
pentru anii plini de belşug pe care i-am
trăit până acum, pentru că mi s-a oferit
şansa de a afla adevărul, pentru harul şi
mila Lui pe care o revarsă peste familia
mea şi nu în ultimul rând pentru mustrările pe care mi le dă, pentru că dacă
pentru moment sufăr şi nu ştiu de ce am
primit acea mustrare, şi eul meu începe să
îşi mişte mustăţile; cum deschid Biblia îmi
şi dau seama de ce am primit acea mustrare şi învăţ zi de zi să nu mai repet
asemenea greşeli. De aceea mulţumiri fie
aduse Domnului!
Anda Meţac

„Îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi
în seamă?“
(Psalmi 8:4)

P

ornind de aici, cuvintele sunt
prea puţine ca să poată cuprinde
în ele toată mulţumirea pe care
sufletul meu o are pentru Cel ce poate
totul, Dumnezeu.
Mulţumire pentru viaţa schimbată,
pentru viaţa veşnică, pentru grijă, bunătate, îndurare, dragoste, milă, dreptate,
credincioşie... sunt nimic, dar totul prin
Domnul Isus şi de aceea sunt recunoscătoare şi plină de mulţumire.
Mia Lupu

Î

i sunt mulţumitoare Domnului
pentru purtarea Lui de grijă şi
imensele binecuvântări pe care le
revarsă asupra mea. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o familie cu care să pot
să-L slujesc, că mi-a dat înţelepciune să
aleg ce e mai bun pentru viaţa mea şi să
renunţ la murdăria lumii acesteia.
“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile…” acest lucru vreau să-l fac şi eu
din toată inima şi să Îi mulţumesc pentru
tot ce mi-a dat.
Ema Zaharie

ÎN ATMOSFERA
MULŢUMIRILOR
Eu Îi mulţumesc Domnului astăzi:
Pentru bunătatea şi dragostea Lui
Dumnezeu
1 Cronici:34 “Lăudaţi pe Domnul, căci
este bun; căci îndurarea Lui ţine în veac!”
În cei peste 76 de ani, am experimentat
bunătatea şi dragostea Lui faţă de mine şi
îi sunt profund mulţumitor că m-a avut
încontinuu, fără întrerupere în grija şi
paza Lui.
Pentru protecţia lui Dumnezeu
„Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut; Îţi voi
aduce jertfe de mulţumire. Căci mi-ai
izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea
lui Dumnezeu, în lumina celor vii.“
(Psalmi 56:12-13)
Pentru izbăvire şi mântuire
„Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.“ (Psalmi 118:21)
Doamne, îţi mulţumesc că m-ai mântuit şi că îmi dai călăuzirea Ta în călătoria

Îi sunt mulţumitoare lui
Dumnezeu în primul rând
pentru mântuire. Apoi pentru
că mi-a dat sănătate de a
lucra în Casa Domnului. De
asemenea, îi mulţumesc
pentru familia mea.

Ana Blidar

mea, prin această “vale a umbrei morţii,
Tu eşti cu mine”
Pentru credinţă, nădejde şi dragoste
„Mai întâi mulţumesc Dumnezeului
meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi,
căci credinţa voastră este vestită în toată
lumea.“ (Romani 1:8)
Mulţumesc Tatălui nostru ceresc pentru credinţa şi nădejdea fraţilor şi surorilor
mele din biserica „Biruinţa” şi bisericile
misiune care aparţin acesteia, dar şi pentru
fraţii noştri de aceeaşi credinţă cu noi din
ţară şi din lumea întreagă.
Pentru toate lucrurile: „Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate
lucrurile, în Numele Domnului nostru
Isus Hristos.“ (Efeseni 5:20) Aşa doresc să
fac cum ne învaţă Sfânta Scriptură. Cu
ocazia sărbătorii de mulţumire a bisericii
noastre, îi mulţumesc Tatălui nostru
ceresc pentru toate lucrurile. Tată, binecuvântează biserica „Biruinţa”. Amin!
Iosif Miclăuş
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El este atât de bun cu mine şi merită
toate mulţumirile şi laudele, pentru
toate lucrurile din viaţa mea binecuvântate de El. Învăţ în fiecare zi să-I mulţumesc Lui şi tot ceea ce primesc este un
har nemeritat. De aceea îi mulţumesc
Domnului pentru că a pătruns şi în familia mea şi L-am primit în inimile noas-

tre, şi că în fiecare lucru pe care îl facem
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rog pentru familia mea, aşa mă rog pentru
marea familie care este Biserica Biruinţa.
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şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă
urmează pe Mine nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina vieţii.»“ (Ioan 8:12)
Iată calea cea vie. Nu urmând o tradiţie
sau un ritual; ci urmând pe un Hristos viumergând pe urmele Lui, purtându-ne ca El
şi ascultând poruncile Lui.
Ervin şi Angela Loghin

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

BINECUVÂNTĂRILE
INIMII MULŢUMITE
„ ... cel cu inima mulţumită are un
ospăţ necurmat.”
(Proverbe 15:15)

An XII, nr. 568 din 16 octombrie 2011

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 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 10 şi 17 - Servicii de închinare

DIN CUPRINS:
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ÎN ATMOSFERA
MULŢUMIRILOR

A

tunci când ne mulţumesc circumstanţele este evident că nu
vom reuşi să fim mulţumiţi tot
timpul. Mereu vor apărea în viaţa noastră diverse motive care vor afecta starea
noastră de mulţumire.
Dar Dumnezeu ne învaţă în Cuvânt
că nu împrejurările vieţii sunt factorul
care trebuie să definească starea noastră
de mulţumire ci mai degrabă statutul pe
care îl avem în ochii lui Dumnezeu.
Pentru copiii lui Dum- Continuare pag. 2

