„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice
Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un
viitor şi o nădejde.”
Ieremia 29:11
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Duminică, 01.10.2017 - Sărbătoarea Mulțumirii

”Cine aduce mulţumiri ca
jertfă, acela Mă proslăveşte.”
(Psalmul 50:23a)
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Mulțumit... de ce n-aș ﬁ?
Andrei Mirăuțe

Este cunoscut faptul, și trebuie să
recunoaștem, că noi, neamul românesc
trăim într-o stare de nemulțumire continuă;
unii dintre voi îmi dați dreptate, alții, însă,
probabil că în mintea voastră îmi aduceți
argumente: „cum să nu ﬁu nemulțumit când
avem un asemenea guvern?!”, „frate, am o
pensie atât de mică încât de abia trec de la o
zi la alta”, „muncesc până nu mai pot și la
sfârșit de lună sfârșesc tot în datorii...cum aș
putea să ﬁu mulțumitor?”...într-adevăr,
motive ar ﬁ multe, dar cum putem să ﬁm
mulțumitori în ciuda atâtor motive de
nemulțumire?
În primul rând, pentru a ﬁ
mulțumitor e nevoie să îți aduci mereu
aminte de Stăpân. În Deuteronom 8:12-18
Dumnezeu poruncește poporului Israel ca
atunci când vor ﬁ binecuvântați să nu uite
de Cel ce binecuvântează. Precum poporul
Israel altădată care s-a uitat la uriașii țării
și la cetățile întărite, uitând de promisiunea
și puterea lui Dumnezeu, la fel și noi ne
uităm la pericole și neajunsuri și uităm de
El.
În al doilea rând, pentru a ﬁ
mulțumitor e nevoie să îți aduci aminte de
Slavă. În Evrei 12:28 autorul îi îndeamnă pe
cititori să ﬁe recunoscători pentru că aceștia
au parte de Împărăția care nu se clatină. De
slava Împărăției viitoare va avea parte toată
Biserica răscumpărată de Domnul. De ce să
îți amărăști viața pământească când știi că
vei parte de o slavă cerească. Pentru a ﬁ
mulțumitor, trăiește dintr-o perspectivă
cerească. Doar un om ceresc poate trăi în
recunoștință pe pământ.
În al treilea rând, pentru a ﬁ
mulțumitor e nevoie să îți aduci aminte de
Sﬁnți. Apostolul Pavel obișnuia la începutul
epistolelor sale să aducă mulțumiri lui
Dumnezeu pentru Biserica Sa. Biserica nu a

fost și nu va ﬁ perfectă, dar apostolul Pavel a
găsit întotdeauna motive de mulțumire
înaintea lui Dumnezeu pentru cei cărora le
scria. Cum ar ﬁ dacă și noi am încerca să
mulțumim lui Dumnezeu în ﬁecare zi
pentru Biserica Sa, frații și surorile pe care
El i-a așezat lângă tine? Cum ar ﬁ ca în
ﬁecare dimineață când ne punem pe
genunchi să cerem lui Dumnezeu
binecuvântarea Sa peste noi și familia
noastră, ne-am ruga și pentru un frate sau o
soră din biserică? Cum ar ﬁ să luăm
e x e m p l u l a p o s t o l u l u i Pa v e l d i n 1
Tesaloniceni 1:2 și să spunem și noi:
„Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu
pentru voi toți, pe care vă pomenim
necurmat în rugăciunile noastre”. Vrei să ai
o inimă mulțumitoare, atunci întoarceți
privirea spre sﬁnții care i-a pus Dumnezeu
lângă tine.
În al patrulea rând, pentru a ﬁ
mulțumitor e nevoie să îți aduci aminte de
Salvator. Când îți întorci fața către Cristos,
te umpli de bucuria mântuirii pe care ai
primit-o în dar prin jertfa Sa. Cristos este
Cel mai bun motiv pentru ca energia
r e c u n o ș t i n ț e i s ă s e î n c a r c e . Vi a ț a
mulțumitoare izvorăște la crucea de la
Golgota.
În viața aceasta, am putea motiva
prin multe argumente nemulțumirea și
îmbufnarea noastră, dar atunci când le pui
pe acestea pe acestea în balanță cu
binecuvântările duhovnicești primite în dar
din partea lui Dumnezeu, atunci toate
aceste motive dispar.
Să ﬁi mulțumit și mulțumitor este o
alegere. Nemulțumirea te distruge pe
dinăuntru și îți fură toată bucuria, te
privează de tot ceea ce este frumos și îți
schimonosește suﬂetul. Caută să ﬁi
mulțumitor și nu vei regreta niciodată.
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”Dacă nu poţi zbura, fugi. Dacă nu poţi fugi, mergi. Dacă nu poţi merge, târăşte-te. Orice ai face,
trebuie să mergi înainte.”
(Martin Luther King)

ANII DE FORMARE A LUI LUTHER
Martin Luther s-a născut la 10 noiembrie
1483, în micul orășel Eisleben. Tatăl său, țăran liber,
s-a îmbogățit de pe urma minelor de cupru din acea
regiune. Viața în acea vreme nu era ușoară și băiatul
Luther a crescut într-o disciplină strictă. Povestea
mai târziu că fusese biciuit până la sânge de mama lui
pentrucă furase o nucă. La școală, într-o dimineață, a
fost biciuit de 15 ori. Mama era foarte pioasă dar
superstițioasă și unele din aceste terori l-au urmărit în
timp ce lupta atât de mult în căutarea mântuirii pentru
suﬂetul lui.
După o scurtă perioadă de timp într-o școală
a ”Frăției vieții în comun” din Magdemburg, Luther
a fost trimis la școală în Eisenach între anii 14981501. Aici a locuit la niște prieteni buni și a studiat
latina la nivel înalt, ﬁind necesară pentru a merge la
Universitate.
Studiază apoi ﬁlozoﬁa care îl face conștient
de nevoia intervenției divine pentru ca omul să
cunoască adevărul spiritual și să ﬁe mântuit. Obține
titlul de licențiat în litere. Tatăl lui ar ﬁ dorit să
studieze dreptul, dar în anul 1505, în timpul unei
furtuni puternice, s-a speriat atât de tare, încât i-a
promis Sﬁntei Ana că dacă scapă teafăr se va
călugări. Trei săptămâni mai târziu întră la
mănăstire, este ordinat în 1507, și a oﬁciat prima lui

liturghie.
După ce predă la Universitate, studiind mai
mult a constatat că lupta din suﬂetul să se intensiﬁcă.
Un preot pios îl ajută îndemnându-l să se încreadă în
Dumnezeu și să studieze Biblia.
În iarna 1510-1511 este trimis la Roma unde
constată corupția și luxul Bisericii Romane și si-a dat
seama de nevoia de reformă.
Ajunge la Wittemberg profesor de Biblie,
primind diploma de doctor în teologie. În această
perioadă ajunge la conclizia justiﬁcării prin credință,
concepție acceptată și de unii studenți și alți
profesori.
Luther a început să țină prelegeri în limba
națională ajungând la concluzia că autoritatea
adevărată poate ﬁ găsită numai în Biblie. Pasjul din
Romani 1.17 l-a dus la convingerea că numai
credința în Cristos putea justiﬁca pe cineva în fața lui
Dumezeu. De atunci înainte sola ﬁde (numai
credința) și sola Scriptura.
În 1517 Tetzel vindea îndulgențe prin care
susținea că cel care le cumpără numai trebuie să se
pocăiască. Acest lucru l-a indignat profund pe Luther
și publică cele 95 de teze aﬁșate pe ușa bisericii din
Wittemberg. Prin tipărirea acestor teze ideile lui
Luther s-au răspândit foarte repede.

Ÿ Drepnelele sunt păsări sălbatice care seamănă cu rândunelele?
Ÿ Drepnelele pot zbura chiar şi 10 luni fără să aterizeze?
Ÿ Drepnelele pot trăi până la 21 de ani?

- Crezi că poţi veni sâmbătă la servici? Ştiu că e week-end şi poate ai planuri, dar am nevoie de tine,
mi-a spus şeful într-o vineri.
- Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii. Sâmbăta după cum ştii e un traﬁc infernal.
- OK! Când crezi că o să ajungi?
- Luni!
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Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adănci,
dar omul priceput știe să scoată din ele.
(Prov. 20:5)
Ce frumoasă comparație! Apele adânci au fost înaintea
noastră și vor rămâne după noi, problema noastră este cum să
"scoatem din ele". Soluția este fântâna. Orice gospodărie care se
respecta avea în curte o fântână. Pentru familia, animalele,
păsările, grădina de acolo, ea era o binecuvântare.....dacă având o
găleată și o cumpănă ...depuneau un mic efort. Și interesant cu cât
scoteai mai mult, apa era mai proaspătă.
Prin grija lui Dumnezeu și folosindu-l și pe Luther...
Cuvântul, fântâna o ai... găleata poate ﬁ cititul...cumpăna poate ﬁ
memoratul... mai trebuie un mic efort din partea ta....ca să ﬁe
abundența în viața ta: mai trebuie doar să înveți să scoți .
dar omul priceput știe să scoată din ele....
Dumnezeu să te ajute!!!
VLO (Desculţi)

01 octombrie
Ziua Mulțumirii. Masa Domnului.
După masa de la ora 15.00

15 octombrie,
dupa masa, Valea Mureșului

Săptămâna 1: (01.10 - 07.10)
Buda Aurel
Călin Ioan
Săptămâna 2: (08.10 - 14.10)
Ciupuligă Dorin
Ciupuligă Paul
Săptămâna 3: (15.10 - 21.10)
Costea Eugen
Crișan Florica
Săptămâna 4: (22.10 - 28.10)
Don Ștefan
Drăgan Cornel
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