solut tot ceea ce se întâmplă în noi şi
cu noi este parte din împlinirea planului care are în vedere pregătirea şi
sfinţirea noastră pentru clipa glorioasă a întâlnirii cu El.
Dacă suntem ai Domnului, dacă
suntem ascultători pe deplin de El şi
dacă trăim cu înţelegerea că până şi cele
mai mici evenimente se întâmplă cu
voia sau îngăduinţa Lui, atunci mulţumirea pentru toate lucrurile depăşeşte
condiţia de basm şi devine o realitate
binecuvântată faţă de care Domnul îşi
găseşte plăcerea.
pastor Daniel Chereji
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acceptarea că într-adevăr trebuie şi putem să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
Avem de dat o luptă fiecare dintre noi
pentru a învinge dorinţa firii de a căuta
să se facă voia ei şi a lăsa ca în viaţa
noastră să se facă voia Domnului într-un
mod plenar.
Cheia practicării mulţumirii pentru
toate lucrurile este persoana Domnului
Isus Cristos.
Jertfa Lui perfectă şi înlocuitoare,
prezenţa Sa în noi şi angajamentul că El
nu ne va abandona, ci ne va de-săvârşi
pentru glorie, ne dau încrederea că ab-

SCRISOARE DE MULȚUMIRE
Ai vegheat s-avem progrese,
Te glorificăm, Părinte
Să n-alunecăm în vid
Că trimiți daruri cerești
Pâinea n-a lipsit pe mese
Vom lua, mereu, aminte
Fructele au fost culese
Că iubirea Ta-i fierbinte
(Solul nu a fost arid).
Și că haru-l înmulțești.
Darurile Tale, toate
Știm prea bine, sunt dovezi
De iubire, bunătate
(Toate-s binecuvântate)
Ne conduci, ne protejezi.

Am pășit spre biruință
Doar prin sprijinu-Ți sublim
Am crezut de cuviință
Să ‘nălțăm recunoștință,
Al Tău nume să-L cinstim.

Vrem ca duhul de cârtire
Să dispară, să putem
Să-Ți aducem mulțumire
Pentru roade și-nsoțire,
Pentru tot ce-aici avem.

Zilnic ne-am sculat în pace
Și-am muncit – nu în zadar
Dorul nostru-l satisface
Doar ceea ce Ție-Ți place,
Doar al Tău mărgăritar.
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Revărsat-ai în ființă
Stări ce ne-au edificat
Că ne-ai scos din neputință,
C-ai răspuns la străduință
Fii, în veci, glorificat.
Tot ce-avem e de la Tine
Ce ne dai este perfect
Viața noastră-Ți aparține
Te slujim cum se cuvine
Ești supremul ARHITECT.

Rândurile sunt trimise
Cu iubire și onor
Împlinit-ai în noi vise
Și ne-ai dat sfaturi precise
De-a-L urma pe Salvator.
George Cornici
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.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică orele 10 și 17 Servicii de închinare

MULŢUMIREA
DINCOLO DE
BASM
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu
Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Hristos.
(Efeseni 5:20)
Mulţumirea pentru toate lucrurile se
aseamănă cu un basm care este cunoscut
de toţi deşi nu-l crede nimeni. Ne amă-

„Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu
fapta, să faceţi totul în Numele
Domnului Isus şi mulţumiţi, prin
El, lui Dumnezeu Tatăl.”
(Coloseni 3:17)
gim singuri dacă ne imaginăm că putem
să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, iar prima confruntare cu
suferinţa, cu necazul sau cu o altă problemă serioasă care poate apărea în viaţa
noastră va dovedi contrariul.
Adevărul gol goluţ este că nimeni nu
poate să fie mulţumitor pentru toate lucrurile până ce nu ajunge să cunoască
măreţia şi suveranitatea lui Dumnezeu.
Când descoperim că Dumnezeu este
Stăpân absolut peste lucruri, evenimente
şi oameni, că El conduce toate lucrurile
cu sfatul voii Sale, că nimeni nu poate
răsturna planurile Sale şi că voia Lui
este bună, plăcută şi desăvârşită, căpătăm înţelegerea, pacea şi liniştea care
duc la starea de mulţumire după placul
Domnului.
În teorie este uşor, dar în practică orice
credincios care nu tratează în chip
uşuratic legătura cu Dumnezeu, în mod
sigur s-a confruntat cu incapacitatea sau
chiar împotrivirea de a fi mulţumitor
pentru anumite lucruri care se întâmplau
în viaţa lui.
Numai relaţia strânsă cu Domnul, călăuzirea Duhului Sfânt, puterea Cuvântului şi abandonarea deplină în braţele
lui Dumnezeu pot aduce
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