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Deces. A trecut la Domnul fratele Lazăr 

Dimitrie. Fratele Lazăr a slujit ca diacon în 

comitetul bisericii noastre, în anii ‘90. Fie ca 

Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Curs de cateheză:  în fiecare duminică, de 

la ora 9:00, în sala de protocol a bisericii.

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.

Botez nou-testamentar: duminică, 28 

noiembrie, în cadrul serviciului divin de 

dimineață.

Colectă RVE - în cadrul serviciului divin  

din această seară.

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.
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DUMINICĂ 

  Mesaj: Păun Belciu

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Deprinderi sfinte: trăirea 

  Concert IMPACT WORSHIP

11:00-12:30   Serviciu divin: 

JOI        

  Închinare

MARTI
18:00 - 19:30 Seară de tineret: 

18:00 - 19:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Petru Bulica

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Mesaj: Alex Păduraru

  Vino și vezi! (Ioan 1:45-51)

  prin credință (2 Cor. 4:16-18)

  Închinare, cor

  Închinare, cor

10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
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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.

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.

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 . 

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.

Timpul personal de părtășie.Dumnezeu 

să ne ajute să facem o prioritate din timpul 

personal de părtășie și să ne conștientizeze 

de importanța acestuia.



STUDIU BIBLIC 24 octombrie

MANDATUL DE SOȚ ÎN FAMILIA CREȘTINĂ

Text biblic:  Efeseni 5:25–33

Din perspectiva divină, mandatul soțului… 

… nu se limitează la iubirea soțiilor. Un bărbat născut din nou trebuie să își iubească soția, dar 
nu numai pe ea. În baza învățăturilor Domnului nostru Isus Hristos el trebuie să își iubească 
copiii, trebuie să își iubească frații de credință, trebuie să își iubească semenii și dușmanii. Să ne 
iubim soțiile, dar să nu neglijăm împlinirea fiecărei porunci divine.  

Sfaturi pentru soți:

… nu se aplică în veșnicie. Chiar dacă în veșnicie ne vom iubi toți, mandatul față de soție se 
limitează doar la durata vieții de familie. 

… nu începe cu iubirea soțiilor. Mandatul bărbatului mântuit începe cu recunoașterea tuturor 
binecuvântărilor pe care le-a primit în Domnul Isus Hristos și continuă cu o trăire pentru slava lui 
Dumnezeu. Un bărbat salvat caută să cunoască faptele bune pe care le-a pregătit Domnul pentru 
el și să le împlinească. El trăiește fiecare zi și fiecare împrejurare cu demnitate creștină. În viața lui 
se vede smerenie, blândețe, îngăduință, gândul unității…Conștient de cerințele lui Hristos, el 
urmărește maturitatea și desăvârșirea. Excluzând din vorbire și din trăire modelul păgân, el arată 
omul cel nou în Hristos. Aceasta înseamnă că din vorbirea și din trăirea lui va exclude minciuna, 
păcatele, cuvintele murdare, furtul, întristarea Duhului și orice fapte firești. Un bărbat născut din 
nou va căuta să calce pe urmele Domnului, atât în relația cu cei dragi, cât și cu cei din societate. 
Rolul bărbatului creștin este să se roage și să împlinească cerințele pe care le enumeră apostolul 
încă de la începutul epistolei. 

… nu include etichetarea poruncilor divine. Cu alte cuvinte, un bărbat credincios nu pune 
etichete nici pe porunca aceasta, nici pe altele.Nu este rolul lui să considere porunca aceasta mai 
specială sau mai lipsită de însemnătate. El nu are dreptul să spună nici că ar fi cea mai mare și nici 
cea mai mică. Porunca iubirii soțiilor este una dintre poruncile Domnului și toate sunt la fel de 
importante și la fel de valoroase.

… nu include stabilirea modelului. La fel ca în alte domenii, și în iubire Domnul este Cel care 
ne spune în ce fel să iubim. Atât pentru viața de credință, cât și pentru viața de familie, modelul a 
fost stabilit de Dumnezeu și este Domnul Isus Hristos. Mântuitorul le cere ucenicilor să se 
iubească așa cum i-a iubit El, și Duhul Sfânt le cere bărbaților să își iubească soțiile exact așa cum 
Își iubește Hristos Biserica.  

2. Iubiți-vă soția de dragul lui Dumnezeu.

3. Iubiți-vă soția cu ajutorul lui Dumnezeu. Cereți ajutor de sus în găsirea ideilor, a cuvintelor și a 
tot ce vă este necesar să vă exprimați iubirea constant, creativ și cuviincios. 

1.  Iubiți-L cât puteți de mult pe Dumnezeu.

PACEA CA UN RÂU, 
FERICIREA CA VALURILE MĂRII

La multi ani!,

Guianu Rodica

Hergane Cornel

Isfan Aurelia

Jula Elena

Kobor Klara

Miheț Ioan

Negrescu Ana

Nicolici Doru

Oberșterescu Gabriel

Telescu Emanuela

Tuțac Andrei

Gruia Cristina

Pantazi Cristina Vochescu Cristian

Szucs Alexandru

Tîrziu Doina

Crețu Marius

Criste Francisc

Bulica Volumia

Iacob Alina

Tărniceriu Petrișoara

Caroi Petronela

Dumnezeu a adresat cuvintele de mai sus poporului său Israel, care nu a ascultat de El. Dar cred că 

aceste cuvinte sunt valabile și pentru noi astăzi. Pacea ar curge încontinuu, ca un râu care nu se 

oprește. Poți să pui baraje pe râu, dar râul găsește soluții să curgă mai departe. Râul trece înainte, 

nu poți să-l oprești. Așa ar fi fost pacea.

Fericirea vine din Dumnezeu! Fericirea ca valurile mării…Când valurile mării lovesc puternic, nu 

poți să stai împotrivă. Când sunt valuri mari, de 5 – 6 – 10 metri, nu poți să le stai împotrivă! Așa ar 

fi fericirea. Fericirea te-ar inunda, te-ar copleși, te-ar umple. Și pacea nu s-ar termina 

niciodată…Când? Când iei aminte la poruncile Domnului și îți trăiești viața după poruncile 

Domnului. Simplu, nu? (Nelu Ciobota)

“O ! De ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi 

fericirea ta ca valurile mării.” (Isaia 48:18)

Toți alergăm după fericire, într-un fel sau altul. Unii o caută în droguri, în alcool, în sex, în bani, în 

politică, în putere, în avuție, în case, în mașini, în orice. Fericirea poate să fie ca valurile mării, care 

nu se opresc niciodată. Atunci când iei aminte la poruncile lui Dumnezeu, atunci când trăiești 

după poruncile lui Dumnezeu, atunci fericirea este ca valurile mării și nu depinde de nimic din 

lumea aceasta: este o fericire nepământeană, care vine din lumea lui Dumnezeu, care transcede 

spațiul și timpul !

Așa este pacea pentru cei care iau aminte la poruncile lui Dumnezeu: nu se oprește niciodată. 

Trăiești intr-o pace continuă. Indiferent ce baraje ar apărea pe calea vieții tale sau indiferent ce s-

ar întâmpla, pacea este ca un râu, ar fi ca un râu, și fericirea la fel.
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