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Deces fr. Vasile Ianculovici. Fratele a fost 
mulți ani membru al Bisericii Betel, implicat 
în dezvoltarea lucrării pentru surzi. Ultimii 
ani i-a petrecut în America. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Curs de cateheză:  în fiecare duminică, de 
la ora 9:00, în sala de protocol a bisericii.

Deces: Costel Bebec, soțul surorii Mariana 
Bebec. Ne rugăm ca Dumnezeu s-o mângâie 
pe sora Mariana. Serviciul de înmormântare 
va avea loc luni, ora 13, la capela cimitirul din 
Ghiroda veche, str. Făgăraș.

Cămara dărniciei. Cei care doresc să ajute 
cu alimente persoane nevoiașe din biserica 
noastră și dinafara ei, sunt invitați să le 
aducă la biserică în oricare zi a săptămânii.

Tabăra Creștină Brădățel, organizează în 
această lună, proiectul cu numele: ”Tabără 
la tine acasă”. Tabăra este destinată 
tinerilor din Proiectul Oltenia și se 
desfășoară în localitățile de unde au venit 
tinerii în tabăra de anul acesta. În acest sens 
sunt organizate întâlniri în cămine culturale 
sau săli de sport, unde pe lângă activitățile 
sportive care se fac cu tinerii, li se vestește 
Evanghelia, urmărind fixarea principiilor 
învățate în tabără. Vă rugăm să ne susțineți 
în rugăciune ca Domnul să binecuvânteze 
inimile tinerilor și ale tuturor celor care 
participă la aceste întâlniri, să ne dea în 
continuare deschidere față de autorități, 
care sunt partenere cu noi în aceste proiecte 
și să ne păzească de orice rău.

Colectă specială pentru Radio Vocea 
Evangheliei: duminică, 24 octombrie, în 
cadrul serviciului divin de seară.
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  Ioan Bugnărug
11:00-12:30   Serviciu divin: 
  Închinare, cor

DUMINICĂ 
10:00-10:55 Studiu biblic:

  ferești (2 Tim. 4:9-10)

JOI        
18:00 - 19:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Petru Bulica

  Închinare, cor

  Mesaj: Ioan Bugnărug
  Iubirea de care trebuie să te

  Mesaj: Alexandru Neagoe

18:00 - 19:30 Seară de tineret: 

  Cele patru chemări ale 

  Cele 10 fecioare (Mat.25:1-13)

MARTI

  Închinare
  Mesaj: Alexandru Neagoe
  Certitudini și cerințe în viața 
  creștină (1 Ioan 5:13-21)

  dragostei lui Dumnezeu

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Închinare

  (Isaia 40:1-11)

  PILDELE ÎMPĂRĂȚIEI (8):

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2
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Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Dragoste. Fie ca modelul Domnului Isus 
să ne fie mereu etalon în a fi plini de 
dragoste pentru cei din jur, arătându-le 
acest lucru în mod practic, activ, prin 
implicare în viețile lor.

Fr. pastor Petru Bulica care în această 
seară va predica în cadrul unui serviciu de 
evanghelizare la Biserica Ghețimani.

Familiile din România. Să ne rugăm 
pentru păstrarea valorilor creștine în 
definirea și instituirea familiei și oprirea 
legilor care o afectează, pentru schimbarea 
atmosferei spirituale din familii și pentru 
ca prezența Duhului Sfânt să pătrundă în 
fiecare casă și să atingă fiecare inimă.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți 
cei care se confruntă cu probleme de 
sănătate și să-i întărească. Domnul Isus să 
se îndure de bolnavii de Covid și de alți 
bolnavi, să binecuvânteze cu putere, 
înțelepciune și bunăvoință personalul 
medical, din orice loc. Domnul Isus să ne 
binecuvânteze cu înțelepciune pe toți, 
făcând  ceea ce depinde de noi și stând sub 
ocrotirea Lui. Ne rugăm și pentru protecția 
populației de frică, de atacuri de depresie, 
panică violențăși . 

Pentru comitetul bisericii care în week-
endul următor, 22-23 octombrie, va avea o 
sesiune prelungită de lucru, ca Dumnezeu 
să-i călăuzească în discuții și hotărâri.

Țara noastră, în contextul crizelor prin 
care trece. Dumnezeu să intervină, să-Și 
arate mila și să ne dea înțelepciune să luăm 
deciziile corecte în aceste vremuri tulburi.



STUDIU BIBLIC 17 octombrie

CĂLĂUZIREA PENTRU CĂSĂTORIE
Text biblic:  Geneza 24:56–67, Proverbe 18:22

Căsătoria lui Isac este o mărturie deosebită a modului în care Dumnezeu călăuzește: un 
stăpân care dorește ce e mai bun pentru fiul său preaiubit, un rob dispus să rezolve 
această situație, nu să găsească scuze pentru a nu face ce i s-a încredințat, o mireasă 
dispusă să accepte planul lui Dumnezeu și un mire stând în prezența Celui ce vede totul 
primindu-și mireasa cu bucurie!

I. Dumnezeu călăuzește spre cineva din același popor

Dumnezeu Își arată slava în viața credincioșilor prin călăuzirea înspre o 
căsătorie fericită, în care omul să se poată bucura de prezența și de 

binecuvântările lui Dumnezeu.

Căsătoria lui Isaac a început cu dorința bătrânului Avraam de a găsi o soție fiului său 
diferită de fetele canaaniților. Chiar dacă nu avea Scriptura și nu avea de unde să 
cunoască învățăturile Noului Testament, Avraam înțelege cât este de important ca 
aceea care avea să îi devină noră să fie o soție potrivită pentru Isaac. Pe fetele 
canaaniților le cunoștea, el trăindu-și viața în mijlocul lor. Mai mult, fiind fiul ce s-a 
născut prin promisiunea divină, fiul ce avea să moștenească legămintele, Avraam a 
înțeles că trebuie să aibă o soție corespunzătoare. Deși era plecat de aproape 70 de ani și 
nu cunoștea pe niciuna dintre fetele care s-au născut în familiile poporului său, Avraam 
a înțeles că de acolo trebuie să vină soția fiului său Isaac. 

II. Dumnezeu călăuzește spre persoana potrivită 
Noi știm că Dumnezeu cunoaște totul și știe totul despre noi, de aceea ar trebui să 
cugetăm cu atenție la acest aspect. Isaac a ieșit să își deschidă sufletul în fața 
Dumnezeului care vede totul. Dacă cei ce sunt la momentul căsătoriei ar fi mai dispuși 
să caute voia lui Dumnezeu în rugăciune mai întâi, ar putea trăi experiența unei 
călăuziri deosebite. Dumnezeul care ne vede și ne știe are în vedere nu doar un anumit 
moment al vieții noastre atunci când vine vorba de căsătorie, ci are în vedere toată viața 
noastră. Cel pe care îl călăuzește El nu va avea cu siguranță motive de nemulțumire, ci 
doar împlinire și binecuvântare!

III. Dumnezeu călăuzește spre cineva pentru a fi o mărturie

CĂUTAREA ÎNȚELEPCIUNII

La multi ani!,

Goldiș Floare

Ursulescu Cristina

Uhren Silviu

Bejinar Natanael

Bureța Florin

Puha Octavian

Rauca Floare

Pușcașu Cornelia

Badele Irina Stanciu Mihai

Tomuța Florin

Borcilă Constantin Radu Ștefan

Dieac Cornel

Durbacă Alina

Murariu Adina

Dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei 

căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege 

frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 

Versetele de astăzi ne îndeamnă să căutăm înțelepciunea și să cerem pricepere. Acest 

lucru se datorează faptului că înțelepciunea lui Dumnezeu depășește cu mult cea mai 

bună idee a omului. Dumnezeu vede sfârșitul de la început, El vede inimile și 

motivațiile oamenilor și știe lucruri pe care noi nu le știm. Fie că ne confruntăm cu 

agitația zilnică a vieții sau cu un atac la scară largă a inamicului, înțelepciunea lui 

Dumnezeu va face diferența – și singurul mod de a obține această înțelepciune este s-o 

cerem de la Dumnezeu.

(Proverbe 2:3-5)

Să privim așadar înțelepciunea lui Dumnezeu, ca pe o comoară spirituală neprețuită , ca 

pe un lucru fără de care nu putem trăi, pentru că nu putem, dacă ne dorim o viață de 

succes. Să ne facem un obicei din a ne ruga și a-I cere lui Dumnezeu înțelepciunea Sa în 

orice situație – mare și mică. El ne va da înțelepciune și vom fi încântați de rezultate.

De multe ori, când Dumnezeu ne vorbește, El ne oferă înțelepciune. Poate face aceasta 

împărtășind o anumită perspectivă asupra unei situații sau spunându-ne clar ce să 

facem atunci când avem decizii de luat. El Își poate face cunoscută înțelepciunea într-o 

varietate de moduri și ar trebui să o primim întotdeauna ca pe un dar prețios.

Nicio problemă nu este prea mică pentru a nu necesita înțelepciunea lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi:
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