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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji
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Fii binecuvântat Samuel!

„„Domnul să te binecuvânteze şi să te
păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa
peste tine şi să-ţi dea pacea!”
(Numeri 6:24-26)

Descoperiți în careul de mai sus cuvintele care ne spun ce sunt credincioșii.
Dan Matei
Biserica Creştină Baptistă
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Răspuns în numărul următor

Anunțuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret. Studiu
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

LA
BINECUVÂNTAREA
LUI SAMUEL
Copil născut din doi părinţi
Ce-L au pe Dumnezeu ca Tată,
Bine-ai venit printre cei sfinţi
Ce merg spre cer pe calea dreaptă.
S-a scris în rai prin voia Lui
Să fii un om în lumea noastră
Cu dorul scump al cerului
Privind în sus ca pe fereastră.

Ce nobil har să poţi avea
Atâtea braţe desfăcute cu iubire
Şi glasuri vii spre-a depăna
Povestea vieţii ce-i ascunsă-n tine.
În rugi fierbinţi vei fi scăldat
De cei ce pat îţi fac la piept;
Cu flori s-ai drumul presărat,
Să creşti frumos şi înţelept.
Şi orice caldă-mbrăţişare
Să poarte visul neîndoios:
La vremea când vei creşte mare
Să capeţi viaţă din Cristos.
Continuare pag. 2

Să fii ferit de griji sau lipsuri
Dar chiar scăldat de vreo-ncercare
Să poţi în orice neajunsuri
Gusta din scumpa-I îndurare.

Când viaţa ta precum un basm
Prin vreme-şi va găsi sfârşitul
Cu toţi cei dragi ca prinşi în dans
Să staţi în Cel ce-i Începutul.

Continuare din pag.1

S-ajungi şi tu un fiu al jertfei
Ales de El din veşnicie;
Trăind cu perspectiva slavei,
Moştenitor în dreapta-mpărăţie.

pastor Daniel Chereji

PROMISIUNILE DOMNULUI...
“Acum, dacă veți asculta glasul Meu,
și dacă veți păzi Legământul Meu, veți
fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot
pământul este al Meu…” Exod 19:5
Promisiunile Domnului! Sufletul ni se
liniștește și se umple de siguranță și bucurie ori de câte ori ne amintim sau recitim vreo promisiune ce ne-a făcut-o
Domnul, nouă, copiilor Săi…
Pentru că EL, este credincios și EL își
ține întotdeauna promisiunile…
Ce poate fi mai minunat, decât să fii al
Domnului…
Să-ți spună Majestatea Sa, Împăratul
Împăraților, și Domnul Domnilor: ești al
meu… Poate oare vreo umbră de-ndoială să-ți pătrundă în suflet când EL
îți promite: “veți fi ai Mei”…?
Nu! Atunci când Domnul te mângâie
cu astfel de cuvinte, te proșterni înaintea
sfințeniei Sale și-I răspunzi cu glasul
tremurând și cu lacrimile curgându-ți pe

obraz: voi “asculta glasul” Tău
Doamne!... voi “păzi Legământul”…
Și, din inima exaltată, explodează o
cântare de laudă pentru Creatorul… cuvinte de mulțumire se-nșiruie unele
după altele… pentru că vezi, pentru că
înțelegi că Dumnezeu își împlinește întotdeauna promisiunile…
Am vrea să fim ca Tine Doamne… Am
vrea în fiecare zi, să ne transformăm mai
mult, mai mult, să semănăm tot mai
mult cu Tine… Uneori, ne pierdem în
amănunte și nu vedem clar perspectiva… dar, Te credem pe cuvânt… și
adunăm Cuvânt în inimile și în mințile
noastre, ca Sabia Cuvântului să ne transforme…
Nici o clipă nu uităm, că Tu ne ești
tăria; că numai Tu poți să ne porți din
biruință în biruință…

COPII DE DUMNEZEU
Dumnezeu m-a binecuvântat cu părinți credincioși și deosebiți. De mici am
mers la biserică unde am putut auzi și
învăța Cuvântul lui Dumnezeu. Este un
har deosebit să ai părinți care să-L
iubească pe Dumnezeu!
Tot așa și voi, Zina și Ghiță, ați primit
un cadou din partea lui Dumnezeu, pe
micuțul Samuel. Este frumos, este sănă-

tos!
Dumnezeu să vă dea înțelepciune, sănătate și putere să-l creșteți după Cuvântul Domnului!
„Binecuvântarea Domnului să fie
peste voi!”„Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”” (Psalmi 129:8)
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FII BINECUVÂNTAT SAMUEL!
Copleșită de emoții, sora Zinei, fata
cu ochii strălucitori care a fost musafira
noastră în vara anului 2015… și care a
rămas cumva legată de biserica Biruința, a așezat câteva cuvinte de mulțumire și binecuvântare:
Ajunși aici, în această minunată zi
pentru noi toți, emoțiile mă copleșesc,
fiindcă nu am mai avut așa trăiri deosebite. Nașterea este un moment important pentru orice ființă, este un
moment sacru venit de la Dumnezeu, o
binecuvântare pentru orice familie pentru care numele Mântuitorului este totul.
Ziua de duminică își are simbolistica ei
divină, iar a sărbători astăzi acest moment este pe cât se poate de frumos. Am

așteptat această zi foarte mult, fiindcă cu
părere de rău nu am fost alături de surioara mea la momentul nașterii, iar
această zi este la fel de importantă precum ziua nașterii, anume astăzi fiind
ziua când cerem binecuvântarea Domnului peste micuțul Samuel.
Mă bucur pentru familia Știop, care
deja s-a mai completat cu un membru și
a devenit mai puternică, primind prin
Harul lui Dumnezeu această mare bucurie: Samuel.
Fii binecuvântat Samuel!
Dorina Borta

MULȚUMIRE

„Iată, fiii sunt o moştenire de la
Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.” (Psalmi 127:3)

Dumnezeu a binecuvântat familia Știop
cu cel mai minunat dar, dat oamenilor
pe acest pământ. Venirea pe lume a lui
Samuel a adus multă fericire în viețile
lor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că
le-a dat un copilaș sănătos ca să aibă un
sprijin în el când va crește. Mă rog ca
Domnul să le dea putere să îl crească în
frică și ascultare de Cuvântul Său.
„...copiii tăi stau ca nişte lăstari de
măslin împrejurul mesei tale. Aşa este
binecuvântat omul care se teme de
Domnul.” (Psalmi 128:3-4)
Lidia Știop (sora lui Ghiță)

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi
când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. ”
(Proverbe 22:6)

Sanda Ianoș
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