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O Lună a Mulțumirii
„Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel sfânt, lăudați-L în 
întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!” (Psalmul 150:1)

Luna Noiembrie are în calendarul ei Ziua Mulțumirii (Thanksgiving), și 
data aceasta îi dă întregii luni parfumul mulțimirilor noastre adresate lui 
Dumnezeu. Să facem din luna aceasta o lună plină de laudă pentru 
Domnul, o lună cu rugăciuni de mulțumire. Avem motive nenumărate 
pentru care să-i arătăm lui Dumnezeu dragostea și mulțumirea noastră.

„Lăudați pe Domnul” este expresia românească a cuvântului ebraic 
Aliluia. Psalmii au acest strigăt de laudă Domnului legat de faptul că El 
este Creatorul nostru, El este Izbăvitorul nostru, El este Călăuza noastră, 
El este Păstorul nostru. Dar există psalmi, cum este și ultimul din Psaltire, 
în care poetul nu ne dă nici un motiv pentru care să strigăm Aliluia. Pur 
și simplu ne îndemnă să lăudăm pe Domnul. Dar de ce să-L lăudăm? 
Pentru că mărimea slavei Lui este nemărginită. Pentru că El e vrednic să 
primească lauda și închinăciunea. Pentru că El e Singurul care merită 
laudele noastre. Deci, chiar și atunci când nu simți că ai motive să lauzi 
pe Domnul, ba chiar o boală sau un necaz vor să-ți închidă inima și gura 
în durere, tu strigă din toate puterile Aliluia, Aliluia, Aliluia!

— grupul coral al tinerilor, duminica trecută

Lăudați pe Domnul !



Mulțumiri fie aduse
Ne-ncetat lui Dumnezeu
Care ne-a dat biruința
Împotriva celui rău.

N-a fost nimeni să ne scape
De povara cea mai grea,
Lanțurile erau grele,
Și dușmanul ne pândea.

Se lupta-mpotriva noastră
Diavolul din răsputeri,
Noi eram sub stăpânirea
Nemiloasei lui puteri.

Mulțumiri fie aduse
Celui care ne-a salvat
Dumnezeu a dat pe Fiul,
Care ne-a eliberat.

Da, Hristos Mântuitorul
Bucuria ne-a adus,
Izbăvirea de păcate,
Pacea slăvilor de sus.

Mulțumiri fie aduse
Veșnicului Dumnezeu,
Pentru că ne poartă-n carul
Biruințelor mereu.

Azi noi răspândim mireasma
Cunoștinței lui Hristos;
Aliluia să răsune
Sus în cer și aici jos!

Harul a venit prin Isus,
Adevărul tot prin El,
El e Jertfa ispășirii,
El e binecuvântatul Miel.

Mulțumiri fie aduse
Lui Dumnezeu ce ne-a dat
Darul Lui nespus de mare:
Pe Hristos glorificat.  (vp)

Aceasta este ziua
„Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să 

ne bucurăm și să ne veselim în ea!” (Psalmul 
118:24). Știm că toate zilele sunt ale 
Domnului, dar în mod deosebit și special 
această zi ne este dată să fie o sărbătoare în 
cinstea Lui, să ne veselim în ea, fiindcă este 
ziua Domnului, ziua învierii Lui, ziua noii 
creații, ziua prevestitoare a Noii Împărății, 
ziua veșniciei.

În duminica trecută un trandafir alb ne-a 
anunțat că într-o familie s-a născut o fetiță. 
Fericiții părinți sunt Cristian și Lorena 
Podea, din orașul Little Elm, Texas, și au fost 
binecuvântați cu fetița căreia i-au pus 
numele Vivienne Layne (8 lbs-10 ounce, și 
19 inches). Îi felicităm pe părinți, și 
deasemenea și pe bunici, Pavel și Marinela 
Negrei de la noi, și Dumitru și Ana Podea 
din Texas. Domnul să dea binecuvântări și 
bucurii cerești peste acestei familii.

Fratele Edy Negru s-a întors din călătoria 
sa în România și ne-a adus 
salutări de la biserica din 
Curtici. 

Printre oaspeții care au fost 
cu noi în duminica trecută 
amintim pe: Luminița și Dacian 
Toda, veniți din Cermei, jud. 
Arad; Raul și Emilie Hegyeș, 
din Los Angeles, Califfornia; 
Marusia Iavorska, de la biserica 
Logos, care ne-a prezentat 
două cărți de poezii scrise de 
dânsa; familia Pieleanu din 
Hollywood, Florida, și alții.



Deces în România: Daniela Ursălaș a 
trecut în veșnicie, după o boală 
năpraznică, la vârsta de șaizeci de ani. 
Era soția lui Cornel Ursălaș, frate 
geamăn cu s. Cornelia Dumitrașcu. În 
urma ei au rămas soțul Cornel și fiica 
Edith, de 30 de ani. Domnul să 
mângăie pe cei îndurerați.

Bolnavii noștri:
Fratele Dumitru Marandiuc a 

suferit un accident, și are o fractură la 
piciorul stâng. Va fi reținut la pat 
câteva săptămâni.

Fratele Iacov Sezonov se află la 
Bentwood North Rehabilitation Center, 3705 
Deerfield Road, Riverwoods, IL 
60015. Telefon, 847-947-9000.

Alți bolnavi: Lidia Buhai, Ana 
Arcan, Gili și Nuți Gașpar, Petre 
Ursălaș.

Castelul regal de 
la Săvârșin, 
județul Arad

Studiind Sfânta Scriptură………… 

Un Timp de Rugăciune

1. Dimineața
„O iau înaintea zorilor și strig; 

n ă d ă j d u i e s c î n f ă g ă d u i n ț e l e 
Tale” (Psalmul 119:147).

2. După amiază
„Petru și Ioan se suiau împreună la 

Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul 
al noulea” (Fapte 3:1 — adică 3 pm)

„Chiar în clipa aceasta mă rugam în 
casa mea la ceasul al noulea…” (Fapte 
10:30, Corneliu din Cezarea).

3. Seara
„Scoală-te și gemi noaptea când 

încep străjile! Varsă-ți inima ca niște 
ape înaintea Domnului” (Plângeri 
2:19).

4. Daniel se ruga de trei ori pe zi
„Când a aflat Daniel că s-a iscălit 

porunca, a intrat în casa lui, unde 
ferestrele odăii de sus erau deschise 
înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi 
îngenunchea, se ruga și lăuda pe 
Dumnezeul lui, cum făcea și mai 
înainte” (Daniel 6:10).

5. Rugăciune permanentă, zi și noapte
„Mulțămesc lui Dumnezeu, căruia Îi 

slujesc cu un cuget curat, din moși 
strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în 
rugăciunile mele, zi și noapte” (II 
Timotei 1:3).

O reuniune de familie în duminica trecută: Adrian 
Sporea, Emily Sporea, din Kentucky; Justin și 
Michelle Duca din Detroit, Jennifer Blasz din 
Charlotte, NC. — împreună cu Aron și Felicia 
Duca, și Rodica Sporea.  A fost bine să fim 
împreună și să vedem harul în care Dumnezeu 
înmulțește poporul și familiile noastre.



!!!„În!veci!să!
țină!slava!

Domnului!
Să!se!bucure!

Domnul!de!lucrările!Lui!”
(Psalmul!104:31)
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Programul de seară

Cântări Comune (x2)
Rugăciune
Cântare Comună 
Orchestra
Poezie – Lucia Moșman
Fanfara
Cântare Comună
Duet – Amber & Ruth
Orchestra
Anunțuri și Colecta
Cântare Comună
Predica
Încheiere și Benedicție
 
(Cântările Comune – Filip Smahon)

Lecțiile de studiu biblic de
miercuri seara

 în luna Noiembrie

4 Noiembrie
Mântuiți prin Har
Fapte 15:1-12
Versetul de aur: Fapte 15:8-9.

11 Noiembrie
De la Derbe la Filipi
Fapte 16:1-15
Versetul de aur: Fapte 16:10

18 Noiembrie
Tesalonic, Berea și Atena
Fapte 17:1-32
Versetul de aur: Fapte 17:23

25 Noiembrie
Învățând Cuvântul lui 
Dumnezeu
Fapte 18:1-11, 18-21a
Versetul de aur: Fapte 18:9-10

O disperare sfântă, o dorință 
înfocată… — Observăm că cele mai 
mari și bogate binecuvântări ale lui 
Dumnezeu par să fie apucate de cei 
care ajung în momentele de cea mai 
disperată criză.

Iată câteva exemple: Zacheu face 
un lucru neobișnuit și se urcă într-un 
dud; femeia care avea o boală 
incurabilă, lăsată de doctori să moară, 
se înghesuie în mulțime ca să se atingă 
de Isus; alții sparg acoperișul fiindcă 
altfel nu pot să aducă un bolnav la 
Domnul; femeia siro-feniciană are 

curajul să vină la Domnul și nu se lasă 
până nu primește vindecarea fiicei. Da, 
mulți L-au văzut pe Domnul când 
Zacheu era cățărat în pom, dar numai 
Zacheu L-a avut după aceea pe 
Domnul la masă. Femeia bolnavă era 
și ea „una din mulțime” până când a 
trăit momentul credinței, și Domnul o 
vede și-i dă binecuvântarea. Sufletele 
acestea prinse în disperare au atins 
întotdeauna inima Domnului. Și azi 
tot ei o ating. Doamne, dă-ne și nouă o 
disperare sfântă, o dorință înfocată să 
fim mereu cu Tine…


