E TOAMNĂ (ZIUA ROADELOR)
E toamnă, anu-i pe sfârşit,
Recolta în grânare,
Pământul, Doamne a rodit,
Prin marea Ta îndurare.

Ne-ai dat cu drag, tot ce-am dorit,
Cât n-am meritat, Tată,
Ne-ai arătat că ne-ai iubit,
Prin roada revărsată.

Tu l-ai udat cu ploaia Ta,
L-ai încălzit cu soare,
Sămânţa ce am semănat,
Ai făcut-o roditoare.

Îţi mulţumim de tot ce avem,
Prin bunătatea-Ţi mare,
De mântuirea ce ne-ai dat,
Şi de a Ta iertare.
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Suntem plantaţi pe-ogorul Tău,
Şi vrem s-aducem roadă,
Ajută-ne ca să rodim,
Şi aceasta să se vadă.
Amin

O Doamne, eşti aşa de bun,
Îţi mulţumim fierbinte,
Căci Tu ne-ai binecuvântat,
Cu-ale Tale daruri sfinte.
De pâine, lipsă nu am dus,
Prin mare Ta îndurare,
Apă în izvoare ai lăsat,
Ca să bem fiecare.
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mulțumesc pentru toți spinii, mulțumesc
și pentru flori, pentru pacea Ta o Tată,
pentru soarele din zori, pentru a Ta mângâiere, pentru Sfântul Tău Cuvânt, pentru
dragostea Ta mare, mulțumesc o Tată
bun.”
Angela Bel

Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri orele 18-20 Cursuri Şcoala Biblică Slavic
Gospel
Sâmbătă orele 09-15 Cursuri la Şcoala Biblică Slavic
Gospel
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

pag. 2 Recunoștință
pag. 3

Ica Drăgoi
Culeasă de: Lia Florina Toldaș

MULȚUMIRE
Cum să îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai
dăruit, pentru binecuvântarea de a fi copilul Tău, pentru Har și îndurare, pace, binecuvântare, iertare și îndrumare, mângâiere în încercare.
Mulțumesc, o, Domnul meu pentru că în
Harul Tău ai salvat și al meu suflet și
iertare în dar mi-ai dat. “Mulțumesc pentru răspunsul rugăciunilor ce-mi dai,

DIN CUPRINS:

NECAZURILE
POT FI
ÎNFRÂNTE
V-am spus aceste lucruri ca să aveţi
pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit
lumea.” .
(Ioan 16:33)
Binecuvântarea de neclintit pentru cei
ce sunt copiii lui Dumnezeu este că în
Cristos ei se pot linişti, se pot bucura de
pace şi odihnă sufletească.

Motivația mulțumirii

În mijlocul acestei existenţe frământate
de nelinişte, tulburare, nesiguranţă şi incertitudini de tot felul, cei ce sunt ai
Domnului au găsit în braţul Lui echilibru, ocrotire, siguranţă şi mântuire.
În schimb, pentru o vreme ei se află
încă într-o lume ostilă, plină de suferinţă, necazuri, greutăţi şi probleme specifice acestui tărâm. O lume a deşertăciunii în care Diavolul dă târcoale plin de
furie încercând să-i doboare pe cei ce
sunt ai Domnului.
În ciuda acestei realităţi, Isus Cristos
ne încurajează şi ne îndeamnă să dăm
dovadă de curaj, să fim combativi, să nu
ne lăsăm doborâţi de prezenţa greutăţilor şi a necazurilor.
Problemele nu pot fi negate, existenţa
duşmanului nu poate fi pusă la îndoială,
efectul durerii nu trebuie ascuns sau diminuat, dar îmbrăcaţi cu o nouă natură
dobândită prin lucrarea minunată a lui
Cristos de la cruce, noi avem sorţi de
izbândă.
Cristos ne invită să privim spre exemplul Său desăvârşit. Privirea aţintită spre
El are menirea să ne inspire, să ne facă
să înţelegem că alături de El nu ne poate
sta împotrivă niciun obstacol, nicio problemă, nici un munte, nici un necaz
şi nici un duşman.
Continuare pag. 2

RECUNOȘTINȚĂ
Sunt atât de multe lucruri pentru care
aș vrea să Îi mulțumesc lui Dumnezeu
încât nici nu știu cum mi-ar ajunge cuvintele ca să o fac mai bine. Știu că El
privește viața și sufletul meu și că prin
acestea trebuie să îmi arăt recunoștința
față de El.
Ceea ce e atât de frumos când Îl cunoști
pe Dumnezeu într-un mod personal, este
faptul că și atunci când simți că nu face
nimic, El totuși este acolo și lucrează ca
apoi să ne facă să realizăm că de fapt El
nu ne-a lăsat nicio clipă și a lucrat totul
spre binele nostru. E minunat să experimentezi bunătatea lui Dumnezeu și
modul extraordinar prin care ne inundă
viața cu binecuvântări.
Știind că El este în control mereu, în
~ Lăsând la o parte necazul pentru ceea
ce nu avem, ne vom învăța să mulțumim
pentru ceea ce este.
Sfântul Vasile cel Mare

A îndrăzni presupune îmbrăcarea cu
o atitudine plină de credinţă şi scularea la luptă în numele Domnului cu
convingerea deplină că Isus Cristos
ne va da biruinţa.
Odată ce Domnul Isus a biruit acelaşi gen de probleme cu care ne confruntăm şi noi, ba chiar mult mai mult,
este limpede că victoria nu este numai
o posibilitate, ci dimpotrivă, o certitudine, astfel încât toţi cei mânaţi înlă-untrul lor de o credinţă ancorată în Cristos
să poată birui asemenea Lui.

Continuare din pag.1

Tendinţa firească este ca atunci când apar necazurile să ne demoralizăm, să ne
speriem, să avem impresia că nu vom
reuşi să rezolvăm problema.
Cristos ne spune altceva. El ne învaţă
că noi nu suntem singuri, nu suntem puşi
în situaţia de a lupta singuri, nu suntem
atât de vulnerabili pe cât îşi imaginează
duşmanul pentru că ajutorul este în imediata noastră apropiere şi izbăvirea ne
stă la îndemână.
A îndrăzni înseamnă nu doar a fi curajoşi, ci a acţiona cu credinţa că în Cristos
ne putem ridica deasupra oricărui obstacol, deasupra oricărei ostilităţi, deasupra
oricărei probleme şi deasupra oricărui
inamic.

pastor Daniel Chereji

orice situație, pot să merg înainte plină
de nădejde, niciodată nu m-a lăsat să
duc lipsă de ceva indiferent că este
vorba de lucruri materiale sau spirituale,
mereu mi-a purtat de grijă cu tot ce a
fost nevoie. Așa cum El mi-a purtat și
îmi poartă de grijă în continuare, nu a
făcut-o nimeni și nici nu o va face nimeni niciodată. De aceea, doresc ca sufletul meu să fie plin de mulțumire și
laudă la adresa lui Dumnezeu! „Cum
voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine? Voi înălţa paharul
izbăvirilor şi voi chema Numele Domnului;” (Psalmi 116:12-13)
Roxana Tentiș
toate și în toate necontenit, căci numai
așa vor înceta tulburările noastre sufletești și vom viețui spre slava Lui.
Sfântul Ioan Gură de Aur

~ Să mulțumim lui Dumnezeu pentru
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MOTIVAȚIA MULȚUMIRII
„Fiindcă am primit, deci, o împărăție,
care nu se poate clătina, să ne arătăm
mulțumitori și să aducem astfel lui
Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică” (Evrei 12:28)
Să fii mulțumitor într-o lume a nemulțumiților, iată cu adevărat o provocare!
Să înveți să spui „Mulțumesc!” în mijlocul unei lumi în care oamenii sunt
învățați să-și exprime mofturile, frustrările și nemulțumirile în public, într-un
mod cât se poate de gălăgios, iată cu
adevărat încercarea vieții pentru omul
zilelor noastre!
Dar și acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care Cuvântul îi
îndeamnă pe copiii lui Dumnezeu să nu
se conformeze modelului lumii (vezi
Romani 12:2). Fiindcă și mulțumirea,
precum și alte virtuți creștine, se cultivă
și se învață treptat, cu răbdare și cu
perseverență. Înveți să fii mulțumit, pe
măsură ce înveți să descoperi motivele
mulțumirii și să fii tot mai conștient de
acestea.
La urma urmei, mulțumirea este o stare a inimii, o atitudine ce vine din satisfacția unui lucru împlinit, la început,
apoi, pe măsura descoperirii a tot mai
multe asemenea motive, în cele din
urmă, a unei vieți împlinite. Fiindcă
mulțumirea depinde de înțelegerea corectă a nevoilor reale și măsurii în care
acestea ne sunt împlinite. Iar când, în
sfârșit, descoperi că cea mai mare nevoie a sufletului și a întregii vieți ți-a
fost împlinită în Cristos, în dobândirea
vieții veșnice și a tuturor bogățiilor harului lui Dumnezeu dăruite prin El,
atunci, și abia atunci înțelegi că acesta
este motivul suprem al mulțumirii. Iar
mulțumirea se îndreaptă inevitabil către
Cel ce ți-a împlinit și ți-a umplut viața

cu motive de satisfacție. Descoperi că
El, Cristos este singurul care nu te-a înșelat și nu te-a dezamăgit niciodată, ba
mai mult, singurul în care îți poți așeza
liniștit toată nădejdea că tot ceea ce a
promis și încă nu s-a împlinit, se va împlini negreșit și într-o măsură ce te va
umple de uimire și de mulțumire veșnică.
Cu toate acestea, are un copil al lui
Dumnezeu motive să fie nemulțumit?
Va avea doar în măsura în care nu și-a
înțeles în mod corect statutul și moștenirea ce i-a fost făgăduită. La urma
urmei, mulțumirea poate fi strâns legată
și de nivelul de maturizare spirituală la
care se găsește la un moment dat credinciosul creștin. Iar exemplul apostolului
Pavel este cât se poate de grăitor în
această privință: „…căci m-am deprins
să fiu mulțumit cu starea în care mă
găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să
trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și
flămând, să fiu în belșug și să fiu în
lipsă. Pot totul în Hristos, care mă
întărește.” (Filipeni 4:11-13)
Motivația mulțumirii ține, așadar, de
lucrurile de care ne-am legat definitiv
viața. Dacă viața cuiva este legată de „o
împărăție care nu se poate clătina”,
atunci motivația este supremă și de neclătinat. Fiindcă nu degeaba ne îndeamnă apostolul să ne îndreptăm mereu
gân-durile, privirea și umblarea după
„lucrurile de sus, nu după cele de pe
pământ”. Și, în măsura în care vom reuși să facem așa, vom învăța tot mai
mult cât de mare este binecuvântarea de
a fi mulțumit și mulțumitor.
Claudiu Lupu
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