MULȚUMESC!
„Cântaţi Domnului cu mulţumiri,
lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa! “ (Psalmul 147:7)
Mulțumesc de Harul Tău!
Mulțumesc de îndurare!
Mulțumesc de Fiul Tău,
Am viață-n El, salvare!
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Mulțumesc de Duhul Sfânt,
Ce-I mângâiere și povață!
Mulțumesc de-al Tău Cuvânt,
Ce mă ține, mă învață!

Lidia Cojocaru

De-a Ta Iubire, mulțumesc!
Mulțumesc de Jertfa Mare!
Te slăvesc, mereu doresc
Să-mi fie viața închinare.

„Cine aduce mulţumiri ca jertfă,
acela Mă proslăveşte, şi celui ce
veghează asupra căii lui, aceluia îi voi
arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
(Psalmul 50:23)
„Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi
prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost
făcute!” (Apocalipsa 4:11)

Să înalț spre Tron Divin
Mâni curate-n mulțumire,
În plecăciune să închin
A mea inimă-n sfințire!
Slăvit fii Mare Dumnezeu,
Tată, Creator Divin!
Lauda sufletului meu,
Este tot ce pot să-nchin!

Cules de Cristina Goron
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Anunțuri

Luni
ora 18.00 Ședinţă de comitet
Miercuri ora 18:00 REPETIȚIE DE COR
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnirea de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.
închinare

pag. 4 Mulțumesc!

„Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea
înţelepciune în neprihănire, pentru
ca omul lui Dumnezeu să fie
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună.”
(2 Timotei 3:16-17)

Necuprinsu-Ți aparține,
Ziua cea de azi, de mâine!
Iubirea Ta, mereu ne ține
Fii onorat în veci, Stăpâne!!!
AMIN !

Mulțumesc de tot ce-mi dai...
De tot ce am îți mulțumesc!
În Brațul Tău mă ții, mă ai,
Mă închin și te slăvesc!

DIN CUPRINS:

DOMNUL ESTE
AICI
„Dar Tu eşti aproape, Doamne…”
(Psalmi 119:151)
„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă
Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el şi vom locui împreună cu el.”
(Ioan 14:23)
Am văzut oameni căutând cu disperare locurile sfinte, în speranţa că acolo
vor fi mai aproape de Dumnezeu şi în
acest fel şansa de a fi ascultaţi va avea

sorţi de izbândă mai mari.
Alţii au mers până acolo încât au dus
cu ei piese vestimentare care aparţineau
celor dragi, spre a le atinge de diferite
obiecte sau locuri care aveau legătură cu
Isus Cristos, cu gândul că un asemenea
gest le va aduce noroc, sănătate şi binecuvântare.
Eu însumi am căutat cu înfrigurare
să merg pe urmele paşilor Domnului, să
ajung prim locurile pe unde a umblat El
şi să calc pe unde au păşit picioarele
Sale sfinte. Am văzut şi am umblat prin
foarte multe locuri care au avut legătură
cu Isus Cristos, unele dintre acestea
oferind dovezi incontestabile că pe
acolo a trecut Mântuitorul, dar am înţeles foarte repede ceea ce Cuvântul afirmase deja şi anume că pentru a întâlni prezenţa Domnului nu
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de cei apropiaţi, abandonat, departe
de cei care ţi-ar putea oferi ajutor,
Dumnezeu va auzi, pentru că El este
acolo. Dumnezeu nu este deloc mai
prezent în altă parte sau în alt loc
mai mult decât este acolo unde se
găseşte un copil al Său.
Când suntem conştienţi de acest
adevăr, ştim că nu putem trăi oricum şi
nu ne putem permite să facem orice, dar
în acelaşi timp, ne odihnim în siguranţă
şi ne scăldăm în liniştea binecuvântată
adusă de prezenţa Domnului. Oriunde
mergem, oriunde suntem, nu ne temem,
nu ne înfricăm, nu cădem în tulburare,
nu lăsăm să ne cuprindă disperarea şi nu
trăim cu sentimentul abandonării, pentru că avem certitudinea nezdruncinată
că Domnul este aici.

Măreție, dragoste și nespusă răbdare
sunt primele cuvintele care-mi vin în
minte când mă gândesc la Domnul meu.
Este minunat să experimentezi prezența
Lui în viața ta, să simți cum următoarele
cuvinte prind viață: „Căci El va porunci îngerilor Săi, să te păzească în toate
căile tale;” (Psalmi 91:11).
Într-adevăr viața cu Isus nu e lipsită
de necazuri sau încercări, însă când știi
că Domnul e cu tine, că nimic din ceea
ce trăiești nu e întâmplător privești lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu devi
deznădăjduit, dimpotrivă plin de încredere în promisiunile Lui: „Nu te teme,
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoa-

re.” (Isaia 41:10).
Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru și prin
puterea Lui putem fi mai mult decât
biruitori deci „Cine ne va despărţi pe
noi de dragostea lui Hristos? Necazul,
sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau
foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte,
sau primejdia sau sabia?” (Romani
8:35)
Nimeni și nimic nu ne poate despărți
de Tatăl nostru, trebuie să lăsăm ca
Duhul Lui să fie peste noi și prin faptele,
gândurile și vorbele noastre să dăm
dovada de fii de Dumnezeu. Așadar,
răspândește celor din jur mireasma
cunoștinței Lui.
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este nevoie să mergi până la Ierusalim,
Betleem, Nazaret sau Capernaum.
Dumnezeu în măreţia, nemărginirea
şi atotprezenţa Sa este aproape de
fiecare dintre cei care Îl caută din toată
inima. Ba mai mult, El a promis să
locuiască în inimile celor care vor
răspunde cu dragoste la dragostea Lui şi
îşi vor lăsa vieţile atinse de duhul
pocăinţei, în aşa fel încât fiinţele să fie
înnoite prin puterea vindecătoare a
crucii Sale.
Acesta este un adevăr care înfiorează,
o taină descoperită care umple de uimire
şi o realitate care extaziază.
Oriunde ai fi, în orice situaţie dificilă
te-ai afla, oricât de singur ai ajunge, indiferent de starea disperată în care te
găseşti, Dumnezeu este acolo.
Dacă vei striga după ajutorul Lui
dintr-o stare de neputinţă, de pe un pat
de spital, din suferinţa cruntă a unei
boli, prins în capcana unei situaţii ce
pare fără ieşire, părăsit de prieteni, uitat
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Alexandra Ștef

„Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea,
dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om
în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului
a r e s ă v i n ă î n s l a v a Ta t ă l u i S ă u c u î n g e r i i S ă i ;
şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”
(Matei 16:26-27)
Duminică, 17.09.2017, o furtună
cum nu prea întâlnești, o furtună care era
anunțată și totuși atât de neașteptată... o
furtună care m-a făcut să mă uit în sufletul meu cât se poate de serios... Poate
mulți au tratat-o ca o simplă furtună, un
simplu fenomen meteorologic, mulți au
fost șocați de efectele ei, eu însă, am fost
uimită și tăcută în același timp.
A fost minunat să văd cel mai frumos curcubeu pe care l-am văzut vreodată chiar în fața bisericii, a fost o
senzație frumoasă să știu că am fost în
casa Domnului în timpul acelei furtuni,
dar în același timp în mintea mea se
zbăteau multe gânduri.. Oare cei dragi
care nu erau lângă mine erau bine? Aș fi
fost pregătită să plec de pe acest pământ
în acel moment? Aș fi putut să fac mult
mai mult pentru cei din jur, pentru Domnul...? Multe gânduri și multe trăiri interioare într-un timp scurt, nici nu îmi
pot imagina ce trăiesc cei care de curând
au trecut prin uragane, cutremure, care
sunt în război, care sunt persecutați, care
trăiesc în acele stări permanente de suspans, care nu știu ce aduce următoarea
clipă și dacă vor mai fi sau nu în viață.
De altfel nici noi nu știm ce urmează în
următorul moment al vieții noastre chiar
dacă pentru moment în țara noastră este
liniște.

Există acel sentiment de frică care
pentru un moment te copleșește și deși
știm că Dumnezeu a promis că nu va
mai nimici pământul prin apă, prin
potop, totuși parcă întreaga viață îți trece
pe sub ochi în câteva momente. Știm
modul în care toate se vor sfârși, vedem
cum tot mai multe semne se împlinesc...
știm că sfârșitul este mai aproape decât
credem dar oare cât suntem de pregătiți?
La sfârșitul acelei zile două versete
răsunau în mintea mea „Luaţi seama
deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu
ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.
Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt
rele.” (Efeseni 5:15-16) Aceste versete
„mă trezesc mereu la realitate”, mă
îndeamnă să stau tot mai aproape de
Dumnezeu, să Îl iubesc tot mai mult, să
rămân ancorată în El prin toate.
Timpul e scurt, așa că îmi doresc ca
viața noastră să fie plăcută Domnului, să
fim lumini, să răscumpărăm vremea, să
lucrăm pentru El cât încă se poate, rugăciunile noastre să fie ascultate și astfel
să fim pregătiți pentru momentul măreț
pe care toți îl așteptăm, când El va veni
după noi! Domnul să ne ajute pe fiecare
la aceasta și să vă binecuvânteze din
plin!
Roxana Tentiș
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