Mulţumirile mele către Domnul pentru anul 2012 sunt nenumărate şi din
toată inima. Pe lângă binecuvântările de
zi cu zi, grija care mi-o poartă în fiecare
clipă, bunătatea şi îndurarea Lui, vin
înaintea Sa plin de bucurie şi cu
mulţumiri din adâncul inimii pentru că
m-a scos din împărăţia lui Satan şi m-a
aşezat în împărăţia Sa. Cu trecerea timpului şi de asemenea şi în acest an m-a
făcut şi mai conştient de importanţa
părtăşiei permanente cu El prin Cuvântul Său şi prin rugăciune. Te iubesc Isuse
şi îţi mulţumesc.
Neluţu Matei

În acest an vreau să mulţumesc Domnului în primul rând că m-a mântuit,
mi-a dat sănătate mie şi familiei mele,
mi-a dat un loc de muncă şi multe alte
binecuvântări. În mod special vreau să-i
mulţumesc pentru grupul de părtăşie
unde am găsit prieteni adevăraţi.
Călin Ioan Ghiman

Mulţumeşte lui Dumnezeu
pentru aceasta

strigă omul uimit.
—„Da, să mulţumeşti lui Dumnezeu",
replică Lady Huntington", pentrucă Fiul
omului, Isus Hristos, a venit să
mântuiască ce era pierdut. Şi dacă este
în adevăr aşa cum ai zis, adică, dacă eşti
pierdut, atunci e timpul nimerit să afli
că “este un singur Dumnezeu şi este un
singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe
Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru
toţi” şi că “în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume
dat oamenilor în care trebuie să fim
mântuiţi.” 1 Timotei 2:5-6a, Faptele
apostolilor 4:12.

“Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.”
Matei 18:11
Lady Huntington, o cunoscută
apărătoare şi spriji-nitoare a Evangheliei
lui Hristos, din Londra, încercă să îndrumeze pe un om la Mântuitorul. La
îndemnurile ei stăruitoare primi
răspunsul:
—„De geaba mai încercaţi. Eu sunt
pierdut, cu desăvârşire pierdut!”
—„Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru
aceasta!" zise ea.
—„Cum aşa, pentru ce să mulţumesc?"
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Mihaela Chereji
Tehnoredactare: Matei Dan
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

DE N-AR FI FOST
DOMNUL
„De n-ar fi fost Domnul de partea
noastră…“
Psalmi 124:1a
De n-ar fi fost Domnul atunci când a
fost
Era veşnică noapte şi chin fără rost.
De nu era Cruce când vrut-a să fie
Stăpân era hăul iar lumea pustie.

Pilde şi povestiri - Petre P. Paulini

Anunţuri
Miercuri
ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare :
Sărbătoarea de mulţumire a bisericii “BIRUINŢA”
Duminică ora 17.00 Agapă
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Mulţumiri din anul acesta
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Mulţumeşte lui Dumnezeu
pentru aceasta

De n-ar fi fost Domnul cu har şi putere
Umblam pribegind, urlând de durere.
De nu era mila picată din cer
Rătăceam ca năluci cu viitor efemer.
De n-ar fi fost Domnul să lupte cu noi
În iureşul vieţii, în grele nevoi
De nu ne da mâna şi pâine ori apă
Eram lipsiţi de putere, de pace, de
viaţă.
Continuare pag. 2

De n-ar fost Domnul când hulpav
duşmanii
Aruncau înspre noi cu mii de săgeţi
Pierdut era tot; nume şi anii.
De n-ar fi fost Domnul eram de dispreţ.

Eram un suflet hain, aiurind în zadar
către stele
De n-ar fi fost Domnul să ştie de ele.

De n-ar fi fost Domnul, nimic n-ar
fi fost.
Dar Domnul a fost. Domnul este şi-n
veci o să fie.
Trăim doar prin El, pentru El pe vecie.
Primeşte Doamne drept prinos
MULŢUMIRE.

De n-ar fi fost Domnul în cer să audă
Suspinul şi jalea rugilor mele
ADUCEM LUI DUMNEZEU
(monoverb 4 - 9 )
UUUUUUUUU...

Continuare din pag. 1

De n-ar fost Domnul în aspră durere
Când macină boala şi nopţile-s grele
Cine-ar putea fără El să mai spere?
De n-ar fi fost Domnul lipsea
mângâiere.

pastor Daniel Chereji

Dezlegare din numărul trecut :
Carte de vizită ( 5 ; 9 ) : IASON ;
TESALONIC

Rugaţi-vă :

- aducând Domnului nostru Isus Cristos lauda, mulţumirea şi recunoştinţa
noastră pentru absolut toate lucrurile

“Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu
Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”
Efeseni 5:20

Cugetări din vechii scriitori creştini
~ Lăsând la o parte necazul pentru ceea
ce nu avem, ne vom învăţa să mulţumim
pentru ceea ce este.
Sf. Vasile cel Mare
~ Nu e cu putinţă a sluji lui Dumnezeu
cu mulţumire, dacă nu-I mulţumim
pentru toate: şi pentru încercări, şi pentru viaţă liniştită.
Sf. Ioan Gură de Aur
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~ Cel ce mulţumeşte îndeamnă pe
Făcătorul său de bine să-i dea mai multă
binefacere.
Sf. Isac Sirul
~ Cel ce se va obişnui a vorbi
împreună cu Dumnezeu prin rugăciune
şi a-I mulţumi totdeauna, acela va avea
necurmată bucurie în inima sa.
Teofilact

Ce altă mulţumire mai mare pot să aibă
nişte părinţi decât a şti că darul primit de
la Domnul, adică copilul cu care sunt
binecuvântaţi,
îl
urmează
şi-l
mărturiseşte pe Domnul Isus. De această
bucurie am avut parte şi noi. Domnul fie
lăudat!
Marius şi Carmen Andreicuţ
Mulţumirile mele către Domnul pentru anul 2012 sunt: pentru binecuvântarea de-a fi cu Călin şi familia lui
după 11 ani de aşteptare; pentru biserica
noastră şi fraţii dragi şi sfinţi care s-au
rugat neîncetat pentru noi şi cauza
noastră, pentru toate bucuriile şi împlinirile noastre dar şi pentru încercări.
Domnul ştie de ce…
Veronica Seraz
Mulţumirile mele către Domnul sunt:
pentru familia mea şi faptul că El a adus
soluţionarea cauzei noastre care am avut-o de atâta timp şi mi-a dat prilejul sămi revăd părinţii; pentru sănătatea care
Dumnezeu o dă copiilor, soţiei şi mie;
pentru binecuvântările Lui şi pentru
părinţii mei care au îndrumat paşii mei
pe calea Domnului.
Călin Seraz
Mulţumirile mele către Domnul pentru acest an sunt: în cel mai greu an al
vieţii mele a fost cu mine; am avut alături
de mine o soţie şi o familie iubitoare şi
cu multă răbdare; am avut o biserică
plină de afecţiune, plină de puterea
Duhului Sfânt care s-a rugat pentru
mine şi m-au ajutat mult. Şi nu în ultimul rând un păstor care m-a încurajat
mereu şi am simţit iubirea lui
neprefăcută de frate în Domnul Isus.
Marian Seraz

Cinste, glorie, laudă fie aduse numelui
Domnului pentru că în acest an a fost
lângă noi tot timpul, l-am simţit zi de zi;
El a fost scutul, ocrotitorul, păzitorul
casei noastre, familiei noastre şi tot
Domnul a fost cel ce ne-a călăuzit paşii
numai spre bine. Lăudat fie Dumnezeu
pentru toate acestea.
Costel şi Elena Neluţescu
În ianuarie 2012 Mihaela Chereji mă
ruga să scriu un articol având ca temă
"Ce îmi propun pentru anul 2012".
Redau un fragment din acel articol:
„Aşadar, pentru zilele care îmi stau în
faţă îmi propun să experimentez cu toată
fiinţa mea încre-derea şi prietenia cu
Domnul”. Acum am primit tema: "Motive de mulţumire pentru anul 2012". În
contextul dorinţei mele de la începutul
anului constat că au fost foarte multe
momente în care am fost pusă în situaţii
limită, situaţii care depăşeau posibilităţile
mele de a le rezolva şi de fiecare dată îmi
aminteam de ÎNCREDEREA ÎN
DOMNUL. E atât de frumos să avem
un Tată care ne poartă de grijă.
Sunt atâtea lucruri mărunte de care
uităm să fim mulţumitori lui Dumnezeu:
ploaia, somnul, mirosul florilor de tei.
Abia când pierdem aceste mici plăceri
ne dăm seama de importanţa lor.
Îi sunt mulţumitoare lui Dumnezeu
pentru aceste mici lucruri care ne
înconjoară în fiecare zi, pentru marea
familie în care m-a aşezat şi pentru faptul
că El rămâne credincios nouă, indiferent
de atitudinea noastră faţă de El.
Aura Florea
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Nu te plânge că nu ai primit ceea ce ai dorit , fi mulţumitor că nu
primeşti ceea ce meriţi.
Doamne, îţi mulţumesc în primul
rând pentru bunătatea şi răbdarea Ta pe
care le arăţi ca eu să fiu copilul Tău.
Apoi îţi mulţumesc pentru sănătate şi
pentru familia mea precum şi pentru
toate lucrurile din viaţa mea.
Claudia Podină

Dacă plângi El e acea îmbrăţişare pe care
ţi-o oferă cineva drag!
Dacă zâmbeşti, El e acea rază de soare
care te mângâie pe obraji!
Mulţumesc Doamne! Mulţumesc! Întotdeauna mulţumesc!
Zâna Meţac

Mulţumirile mele către Domnul pentru anul 2012 sunt:
- pentru purtarea Lui de grijă faţă de
mine, mereu uimitoare şi minunată
- pentru harul de a fi statornică pe calea
Lui numai cu ajutorul Său extraordinar
- pentru minunile cu care mă copleşeşte
zilnic: familia mea, prietenii mei, locul
de muncă cu copii deosebiţi, biserica pe
care o frecventez
- pentru ori de câte ori cred că sunt la
capătul puterilor, El îmi deschide mereu
câte o perspectivă nouă, de cele mai
multe ori neaşteptată.
Aurelia Modoc

Mulţumesc Domnului pentru sănătate, pentru că mi-a dat putere să trec
peste toate încercările de pe acest drum
al credinţei şi pentru dragostea Sa care
îmi umple în fiecare zi inima, iar în mod
concret aş vrea să-i mulţumesc în mod
deosebit pentru că El nu încetează să lucreze în familia mea şi chiar dacă
schimbările sunt mici, ele totuşi există,
astfel am credinţa că într-o zi vom fi una
în Isus.
Camelia Blidar

Fiecare zi e o noua încercare! Nu este
atât de important să ştim totul ci mai
degrabă să ştim valoarea lucrurilor, să
învăţăm să apreciem ceea ce învăţăm şi
să punem în ordine ceea ce ştim şi
primim, totul e din Mâna Domnului.
Mulţumesc! Mulţumesc!
Sufletul nostru e cerul pe care se
perindă norii şi anotimpurile, dar toate
sunt trecătoare şi Dumnezeu înseamnă
totul!
Dacă ţi-e frig El e haina care te îmbracă!
Dacă ţi-e cald e ploaia care te răcoreşte!
Dacă nu mai vezi bine, El e acea pereche
de ochelari peste ochii minţii tale !
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Mulţumesc Domnului pentru grija
care mi-a purtat-o şi mi-o poartă. Îi
mulţumesc pentru toate binecuvântările
care le-a revărsat peste mine, pentru ajutorul pe care mi l-a oferit şi pentru harul
Său.
Silvia Zah
Mulţumirile mele către Domnul pentru anul acesta sunt: pentru că este
Domn şi Stăpân în viaţa mea, pentru
linişte şi pace sufletească, pentru
purtarea de grijă în toate aspectele vieţii
noastre, pentru răspuns la rugăciune,
pentru sănătate, pentru familie, pentru
bunătatea şi îndelunga răbdare, pentru
încercări, pentru iertare.
Mia Lupu

Chiar şi mulţumirile aduse lui
Dumnezeu pot deveni formale
atunci când pleacă doar de pe buze şi
nu din adâncul inimii. Provocarea
pentru credincioşii din Biserica
„Biruinţa” a fost aceea de a veni
înaintea Domnului cu mulţumiri
proaspete, concrete, experimentate

în cursul acestui an în umblarea lor
cu Domnul.
Slăvit să fie Dumnezeu că motivele
de mulţumire abundă, acestea fiind
dovada vie că „Biruinţa” umblă
biruitoare alături de Domnul.
Mihaela Chereji

MULŢUMIRI DIN ANUL ACESTA
Mulţumesc Domnului că m-a făcut
copilul Său, mulţumesc Domnului că
m-a ajutat să-mi schimb priorităţile şi
să-L iubesc cu toată fiinţa mea.
Dochiţa Pop
Mărit şi binecuvântat să fie Domnul
pentru că şi în anul acesta am simţit
prezenţa, dragostea şi bunătatea Lui în
fiecare clipă a vieţii mele. Mulţumire îi
aduc şi pentru puterea pe care mi-o dă
ca să merg mai departe în orice împrejurare ştiind că El a fost, este şi va fi cu
mine mereu.
Angela Loghin
Încă un an în care Dumnezeu ne-a
purtat de grijă şi ne-a răsfăţat cu
binecuvântările Lui. Îţi mulţumesc
Doamne pentru tot ceea ce mi-ai dăruit.
Tabita Morar

În primul rând îi mulţumesc pentru
că este Minunat şi în prezenţa Sa totul
este la superlativ. În palma Sa m-a
răsfăţat şi în acest an, ne-a binecuvântat
familia la fiecare pas şi mai mult a scris
în Cartea Vieţii încă un nume: Pop Dumitru.
Am parte de o familie superbă, fraţi şi
surori după inima Domnului, o casă de
rugăciune unde Cuvântul este predicat
curat şi cu putere. Am fost binecuvântaţi
cu un nou cămin unde îi avem alături şi
pe părinţii noştri. Domnul mi-a scos în
cale fraţi cu multă râvnă pentru
propovăduirea Evangheliei şi am avut
posibilitatea să cunosc multe biserici din
ţările Europei. Am văzut mâna Domnului peste toate evenimentele vieţii şi acest
lucru îmi dă linişte în toate situaţiile
prin care sunt trecut. Îi mulţumesc
Domnului că mai are răbdare şi cu alte
persoane dragi mie şi aştept cu
nerăbdare ziua în care El va reveni după
noi.
Ciprian Meţac
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru
binecuvântările din viaţa mea şi pentru
toate ce vin din mâna Lui, căci toate
lucrează spre binele şi zidirea mea.
Sandu Ştef
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Mulţumesc Domnului pentru persoanele care le-a pus lângă mine, pentru
că prin ele m-a învăţat să îi preţuiesc tot
mai mult şi mi-a arătat că fiecare clipă
trăită pe acest pământ se va reflecta în
veşnicie. Mulţumesc Domnului pentru
soţul meu pentru că prin el mă face să
mă simt protejată, ocrotită şi iubită.
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că întotdeauna m-a surprins atât de plăcut
prin faptul că mi-a dat mai mult decât
am cerut vreodată.
Rodica Tincu
În primul rând mulţumirea mea şi
pentru anul 2012 către Domnul este că
mi-a ţinut viaţa în mâna Sa şi m-a ţinut
în harul Său. Apoi aduc mulţumire
Domnului pentru scumpa mea soţie
Rodica, care îmi este alături; pentru
toate încercările prin care m-a trecut
ştiind că prin toate m-a învăţat ce
înseamnă credinţa în El. Pentru Ioana că
a ales-o din lumea aceasta pentru
Împărăţia Lui; pentru familia mea şi
pentru prietenii mei care sunt speciali.
Ioan Tincu
Îi mulţumesc Domnului că m-a folosit
în lucrarea Lui şi am vestit Cuvântul.
Alexandra Ştef
Mulţumesc Domnului pentru călăuzire, credinţă şi purtarea de grijă.
Nicoleta Ştef
Îndur unele încercări grele, dar de
vreme ce Dumnezeu a permis ca ele să
aibă loc în viaţa mea, înseamnă că am
nevoie de ele. El ştie ce şi cum să aleagă.
Au fost perioade în acest an când totul
părea a fi o încercare. Uneori e numai
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suferinţă. Dar îi mulţumesc Domnului
că zilnic îmi poartă povara. Îndurările
Lui se înnoiesc în fiecare dimineaţă.
Prin credinţă am primit Cuvântul Lui
care mi-a mângâiat inima şi mi-am
însuşit promisiunile Lui nespus de mari
şi scumpe:„Fiindcă Mă iubeşte – zice
Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi
ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când
Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el
în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi
proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i
voi arăta mântuirea Mea.”“ (Psalmi
91:14-16)
Doresc ca prin harul Său Domnul să
folosească aceste încercări ca să mă ajute
să cresc în cunoaşterea Lui şi astfel
chipul Lui să se oglindească în mine.
Mila Lui poate birui orice obstacol. Eu
nu sunt vrednică dar pot deveni un
miracol al harului Său.
Letiţia Pop
Mulţumesc Domnului pentru
bunătatea şi dragostea cu care ne inundă
sufletele. Îi mulţumesc Domnului pentru acea zi minunată în care deşi hoinar
rătăceam pe cărările vieţii El m-a primit
în corabia Sa, mi-a arătat că mă iubeşte.
De este furtună sau de e soare Dumnezeu este la cârmă iar El mă conduce
pe drumul către cer. Aş vrea ca în sufletul meu în fiecare clipă să răsune imnuri
de mulţumire pentru Cel ce mi-a schimbat viaţa, să gust în fiecare zi din bucuria
de a trăi cu El şi să simt mereu
,,Mireasma cunoaşterii Sale".
Anca Purcaru

Sigur că mi-ar trebui pagini întregi
pentru a putea aşterne nenumăratele
motive pentru care i-aş putea mulţumi
Domnului, însă doresc să rezum doar
câteva:
-îi mulţumesc pentru că mi-a dat viaţă
până în ziua aceasta.
-îi mulţumesc că m-a acceptat ca şi
copil al Lui şi mi-a dat Mântuirea în dar.
-îi mulţumesc că mă poartă în braţul
Său ocrotitor unde am siguranţă şi
dragoste din plin.
-îi mulţumesc că în fiecare zi şi în
fiecare clipă mă face conştient de
veşnicia promisă care se apropie şi pe
care o aştept.
De aceea strig către cer “Vino Doamne
Isuse”.
Marius Purcaru
Motivele mele de mulţumire pentru
acest an sunt multe; sunt cele la care cei mai mulţi fraţi şi surori vor face referire
şi-anume: sănătate, pace, pâinea cea de
toate zilele, un acoperiş deasupra capului… Dar mai presus de toate mă bucur
că prin studiile biblice din Biserica
Biruinţa, Dumnezeu prin gura slujitorilor Lui mi-a lămurit o sumedenie de
întrebări la care nu aveam răspuns. Mă
rog lui Dumnezeu să binecuvânteze pe
toţi slujitorii bisericii Biruinţa şi pe fraţii
mei în Isus Hristos de asemenea.
Măriuca Sabou
Mulţumesc Domnului pentru că îmi
ţine viaţa în mâna Lui şi că pot fi liniştit
în orice împrejurare. Mulţumesc Domnului că purtarea Lui de grijă este
completă şi că eu pot beneficia, prin
credinţă, de bogăţia promisiunilor Lui.
Mulţumesc că mi-este prieten.
Dorin Modoc

Dumnezeu în atotştiinţa Lui a rânduit
pentru fiecare zi a vieţii noastre
binecuvântări cât şi întristări spre binele
nostru.
- îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru
Cuvântul Său pe care-l iau personal:
„bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit,
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia
Ta este atât de mare! – „Domnul este
partea mea de moştenire”, zice sufletul
meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul
este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.“ (Plâng. lui Ieremia
3:22-25)
- îi mulţumesc lui Dumnezeu tot timpul pentru biserica Biruinţa şi slujitorii
ei, dar într-un fel mai aparte pentru
fratele păstor Daniel Chereji care
păstoreşte turma Domnului de bună
voie nu de silă: „păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de
silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu
lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni
peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci
făcându-vă pilde turmei.“ (1 Petru 5:23)
- vă iubesc biserică Biruinţa.
Cornel Sabou
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