I AM THANKFUL!

I have all these tools because God loves me!
And through the Blood of Jesus, with these tools
I can wipe the mud off my shoes,
I can clean the filth from my words,
I can cure the poison from my mind, and
I can confess the sin from my heart and be forgiven.

“...MULŢUMIM totdeauna pentru voi, fraţilor,
pentru cã
credinţa voastrã merge mereu crescând şi
dragostea fiecãruia dintre voi toţi faţã de ceilalţi
se mãreşte tot mai mult!”
II Tesaloniceni 1:3
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I am thankful for my legs, as they let me walk…
for my hands, as they allow me to feel and work…
for my nose, as I can smell the flowers in the field…
for my tongue, as I can taste the fruit that God gives …
for my eyes, as I can see the colors across His garden.
AND YET...
When I walk into the house of God, I may often have mud on my shoes!
When I speak, I may often have filth in my words!
When I think, I may often have poison in my mind!
And inside, sin can still find its way in my heart.
BUT EVEN THROUGH THIS, God loves me! Why?
Because He gave me these legs, so I can walk the path of righteousness…
Because He gave me these hands, so I may clean myself…
And this nose, so I can smell the sweetness of right, the decay of wrong…
He gave me this tongue, so I can refuse Satan and his demons…
He gave me these eyes, so that I can be blinded by His holy presence!
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Oare-aş putea îndeajuns,
Cu glasul meu, cu-a mea fiinţã,
Sã mulţumesc lui Dumnezeu
Cã m-a adus la pocãinţã?
Oare-i deajuns un mulţumesc?
Şi, fãrã jertfã cu credinţã,
Fãrã sã leapãd ce-i lumesc Sã mã îndrept spre biruinţã?...
O, nu!... Doar sufletul schimbat
Şi-o inimã neprihãnitã,
Gândul şi cugetul curat,
Şi-o viaţã zilnic dãruitã
Sunt tot ce pot ca sã-I aduc
Ca mulţumire unui Tatã Ce-a ridicat, din vãi adânci,
Fiinţa mea spre culmea 'naltã!
Azi, mulţumesc şi mã închin
Cu adorare şi credinţã
În faţa Mielului Divin
Ce s-a jertfit - în umilinţã!
Nicicând nu pot îndeajuns,
Sã-I mulţumesc: ...cã-n încercare,
Când am fost slab şi-am fost rãpus,
M-a ridicat cu mânã tare!
Sub aripa Lui, am gãsit
Izvor de pace şi iubire.
Sub scutul Sãu sunt fericit!
Şi mã închin, cu mulţumire.
N-ai vrea şi tu, suflete drag,
Sã-i mulţumeşti lui Dumnezeu?
Cu braţ întins, te-aşteaptã-n prag!
Predã-te azi în braţul Sãu!
E cel mai mare mulţumesc,
Cea mai frumoasã dãruire
Adusã Tatãlui Ceresc:
Sã-I spui: "Mã-nchin, cu mulţumire!"
Fr. Alex Ghiorghie

ANUNŢURI
▪ Corul mixt va fi plecat în misiune la Chicago pe 8-9 noiembrie
▪ Pãrtãşia surorilor va avea subiectul “Pregãteşte-te de sãrbãtori” - şi va
avea loc sâmbãtã, 21 noiembrie, ora 10:00 AM
▪ Ziua de marţi a fost stabilitã ca ziua de post şi rugãciune a surorilor.
Surorile care pot, sunt invitate la bisericã la ora 5:00 PM ca sã incheie ziua
de post prin rugãciune
▪ Grupul de rugãciune al fraţilor continuã sâmbãta dimineaţa. Fr. Béla
Zeffer poate fi contactat pentru detalii
▪ Fr. Dan Paul va participa la instalarea fr. Emanuel Grozea ca noul pãstor al
Bisericii Maranata din New York, pe data de 22 noiembrie.
▪ Sãrbãtoarea Thanksgiving, Joi 26 noiembrie, va fi sãrbãtoritã în familii
▪ Sãrbãtoarea Mulţumirii va avea loc în cadrul serviciului divin al Bisericii de
duminicã seara, 29 noiembrie.

SUBIECTELE ŞCOLII DUMINICALE
11/1

Dumnezeu îl salveazã pe Petru

Faptele Ap. 12:1-11
Versetul de aur: v. 5

11/8

Mântuit prin Har

Faptele Ap. 15:1-12
Versetul de aur: v. 8-9

11/15 Din Derbe la Filipi

Faptele Ap. 16:1-5, 8-15
Versetul de aur: v. 10

11/22 Tesalonic, Berea şi Atena

Fapte 17:1-4,10-12,22-25,28
Versetul de aur: v. 23

11/29 Învãţând Cuvântul lui D-zeu

Faptele Ap. 18:1-11,18-21a
Versetul de aur: v. 9-10

Cãrarea vieţii poate lua cotituri neaşteptate
pe care de multe ori nu le înţelegem
şi mulţi dintre noi suntem încercaţi în felurite feluri.
Haideţi să mijlocim unii pentru alţii!
Lista de rugãciune pentru cei bolnavi este afişatã
în biroul bisericii, dar avem multe alte motive de
mijlocire pentru familiile noastre, pentru cei dragi, şi
pentru cei care fac parte din Biserica lui Cristos!

Mesaje de mulţumire - Motive de mulţumire
De la Fr. Ioan Şerban - misiunea în închisori
Dragi fraţi, vã mulţumesc pentru susţinerea în rugãciune şi pentru
suportul financiar pe anul 2015. Doresc ca Domnul sã vã binecuvinteze pentru
tot ce faceţi în Numele Lui. În luna Decembrie am sã vã trimit un nou raport cu
privire la lucrarea de misiune.
De la Fr. Marius Cruceru - Misiunea Countryside

10 ani de la înfiinţarea Bisericii din Scorniceşti
Dragii mei, doresc să vă mulţumesc pentru partea pe care aţi luat-o la
Evanghelie şi la răspîndirea ei şi pe meleagurile Olteniei. Sunt mândru de studenţii pe care îi avem din Oltenia, şi de rudeniile mele. Am petrecut sîmbătă,
10 octombrie, la o conferinţă la Craiova, unde au fost prezenţi cam 250 de tineri
din toate confesiunile. Am prezentat şcoala, lucrarea Misiunii Countryside şi
celelalte oportunităţi de slujire.
Duminică, 11 octombrie, am participat la aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Bisericii din Scorniceşti, sărbătoare la care atunci au fost şi fr. Paul
Negruţ, Ambasadorul David Funderburk, fr. Onisim Mladin, fr. Sammy Tippit, fr.
Sebastian Văduva. Domnul a dat har. A fost o sărătoare dulce-amară, pentru
că ne-am adus aminte de toţi cei care ne aşteptă în glorie: pastorul local Nelu
Maior, tata Ştefănescu, pastorul Florea
Cruceru şi alţii. Au fost prezenţi membrii
bisericii, 20 de persoane, alţi membri din
împrejurimi, dar neaşteptat de mulţi
necredincioşi.
Au fost mesaje duhovniceşti, dar
cel mai emoţionant a fost mesajul lui Iosif,
cumnatul lui Nelu Maior. Eu am predicat
Evanghelia. Fr. Daniel Băceanu a condus
programul. N-a fost festivism şi triumfalism, ci chemare la
pocăinţă şi sfinţire.
A cântat orchestra înfiinţată de absolventul nostru Onisim Bogoşel. Au
cîntat copiii care lucrează cu Gabi
Maior, motiv pentru care ea rămîne acolo deşi ar avea
motive fireşti să se mute. Fraţii de acolo doresc să vă
mulţumească pentru toate echipele Countryside, pentru
studenţii de la Universitatea Emanuel Oradea, pentru tot
ajutorul financiar dat lucrătorilor de acolo şi pentru tot ceea ce s-a realizat cu
mari sacrificii în acest an. La final a fost o masă pentru toţi cei prezenţi, masă
susţinută de fraţii din loc.
A fost şi ziua lui Iosua Maior. A împlinit 13 ani,
vîrstă grea. Să ne rugăm pentru el în mod deosebit,
ca Domnul să îl ţină în credinţă.
O grupa de la Universitatea Emanuel, din câte
înţeleg, va merge la următorul botez care va avea loc
pe aceste meleaguri. Slăvit să fie Dumnezeu, care
face minuni acolo!

