Vineri 11 Octombrie

Biserica Penticostală

Mulţumim Domnului pentru păstorul
nostru,- Mărcuţ Comariţa
Dumnezeu să-l binecuvânteze !
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Lunii Octombrie
Cântă şi Laudă-L pe Domnul ne-ncetat

22, Ma – Luxiţa Strâmbeanu
02, Mi – Luiza Popescu
26, Sâ – Gheorghe Dorobanţu
08, Ma – Costi Frâncu
26, Sâ – Florian Mangeac
16, Mi – Ligia Ionescu
28, Lu – Vasi Florea

Îţi mulţumesc !

de Valentin POPOVICI

Cântă și laudă-L pe Domnul ne-ncetat
Braţu-I puternic din groapă ne-a scăpat
Salvat de la moarte, tu ești acum iertat
Azi cântă și laudă-L pe Domnul Minunat!

Îţi mulţumesc, slăvit Părinte,
Că m-ai chemat şi m-ai primit...
Un gadarean dintre morminte,
Sunt astăzi fiul Tău iubit.

/: Voi Israeliţi din vale, haideţi să-I cântăm!
Cu cântări, cu Osanale să Îl adorăm!
Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El!
Lăudaţi cu bucurie pe Emanuel! :/

Îţi mulţumesc, iubit Părinte,
Că zdrenţele mi le-ai luat.
Mi-ai dat slăvitele veşminte,
Şi în Hristos m-ai îmbrăcat.

Cântă și laudă-L pe Cel ce S-a jertfit
Domnul din moarte pe noi ne-a mântuit!
Cântă cu suflet și strigă ne-ncetat
Căci mare e Domnul și vrednic de Lăudat!

Îţi mulţumesc, o, bun Părinte,
Că nu desculţ m-ai vrut ca fiu.
Mi-ai dat cu drag sandale sfinte,
Moştenitor al Tău să fiu.

Cântă cu mine, nu sta nepăsător!
El este Domnul, viteaz triumfător!
Cântă azi frate și fii dar bucuros
Căci bucuria e darul lui Hristos!

Îţi mulţumesc, ceresc Părinte,
Că-n deget un inel mi-ai pus,
Şi-ale iubirii dulci cuvinte,
Iertându-mă, Tu mi le-ai spus.

De ai în suflet din pacea lui Isus
Cântă cu mine și grijile s-au dus!
Nu te apese nimic de pe pământ
Căci vine Domnul, te ia în cerul sfânt!

Îţi mulţumesc, o, sfânt Părinte,
Că un ospăţ îmi pregăteşti;
Şi-mi dai aici chiar, dinainte,
Arvuna slăvilor cereşti!
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Evenimente: 16 Octombrie ,,Întâlnirea Surorilor”
20 Octombrie ,,Sărbătoarea Roadelor”

22-24 Octombrie Zile Speciale de Rugăciune

Versetul lunii:

,,Mulţumiţi

lui Dumnezeu
pentru toate lucrurile, căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, în Hristos
Isus, cu privire la voi.”
1 Tesaloniceni 5:18 (VDC)

Timp închinare:
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00
Marţi: Rugăciune începând cu orele 18.00
Joi: 18:00-19:30 (Repetiţie Cor începând cu ora 19:40)
Vineri: Timp de părtăşie în case / familii
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Când cifra unu este
mai mare decât
cifra nouă

Luca 17:11-19

A

Texte biblice: VDC

Vasile FLOREA

... Multumesc
,

Un cuvânt tot mai rar folosit. Recunoştinţa
este o atitudine rară.
10 leproşi. Lepra însemna respingere, izolare. Nu se
putea sta într-o comunitate dacă ai fi fost în vremea
aceea lepros.
10 leproşi. Şi-au făcut ei comunitatea lor. Doar leproşi.
Ei între ei nu se mai puteau contamina reciproc.
10 leproşi. Când îl văd pe Domnul Isus, toţi într-un glas
au cerut vindecare (v.13). Poate au auzit despre El şi
despre minunile pe care le-a făcut: vindecare, învieri,
etc. Era o şansă unică pe care o aveau în viaţă.
10 leproşi. Toţi au ascultat ce Domnul le-a spus (v. 14).
În drum spre preoţi, s-a întâmplat minunea. Pielea le
este curată. Lepra a dispărut. Adică pot să viseze şi ei la
o viaţă normală, să îşi întemeieze o familie, să se plimbe
nestingheriţi pe străzi. Să nu mai fie priviţi de către
ceilalţi cu teamă că îi vor contamina.

Adevăraţii
oameni ...

1 lepros (v. 15). Din toţi 10, unul s-a întors. Nouă au
mers mai departe. Deja visau la viaţa nouă ce o vor
putea avea, îşi făceau planuri.
Însă unul din ei s-a întors spre Domnul. Trebuia neapărat
să-i spună ,,mulţumesc, Doamne” (v.15-16). Mulţumirea
este o atitudine rară. Domnul Isus face această remarcă
(v. 17-18). Unul s-a întors, nouă au mers mai departe.
Hristos a apreciat acest aspect: ,,Du-te mai departe,
credinţa ta te-a mântuit” (v. 19). Uneori cifra unu este
mai mare decât cifra nouă.
Dar nu în materie de matematică şi calcule. Un om
mulţumitor poate fi mai valoros decât nouă
nemulţumiţi. Cel ce s-a întors a realizat că slava trebuie
dată lui Dumnezeu (,,s-a întors slăvind pe Dumnezeu” v.
15). Mulţumirea este o trăire care se verbalizează, se
îndreaptă spre Dumnezeu (,,cu glas tare”, v. 15).
Mulţumirea te duce înspre închinare şi proşternere în
faţa Lui (,,s-a aruncat cu faţa la pământ”, v.16). Leprosul
a realizat că ce a primit, a primit de la EL (,,la picioarele
lui Isus”, v.16).
,,Dacă i-am mulţumi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile pe care le face pentru noi, nu am mai avea
timp să ne plângem” (Richard Wurmbrand).

devăraţii oameni nu măsoară cu balanţa !
Suntem foarte atenţi la detalii şi vrem să facem mai
mult decât ni s-a dat, contabilizăm foarte bine totul.
Petru întreba: - ,,Cât să iert Doamne, de şapte ori ?” E
bine ? Dar adevăraţii oameni iartă cât e necesar, nu în
cifre.
Adevăraţii oameni fac o milă în plus !
Am auzit mulţi spunând că vor după uşă, numai să
ajungă în Cer. Dar în Cer nu se intră cu nota cinci,
căutând să faci minimul. Dacă nu am merge să ne
punem dinţii la un medic care a terminat facultatea cu
nota cinci, atunci de ce am crede că în Cer se intră cu
nota cinci? Adevăraţii oameni fac o milă în plus, prima
milă este legea, a doua este Dragostea.
Adevăraţii oameni fac efort suplimentar !
Când dai cu generozitate, vei primi în plus. Rebeca a
dat, numai că a dat apă nu numai lui Eleazar, ci şi
la cămile. Fără efort nu se poate primi nimic. Nu
poţi fi creştin adevărat fără pocăinţă, nici
predicator fără muncă şi zbatere, nici să
primeşti binecuvântare fără luptă. Adevăraţii
oameni fac mult efort în plus.
NOI, CARE VISĂM TREZIRI ŞI
SCHIMBĂRI RADICALE, SUNTEM
OAMENI ADEVĂRAŢI ?
Pastor
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