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Motive de 
MULTUMIRE

Anunturi
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  Cina Domnului

  Mesaj: Alexandru Neagoe

17:00 - 19:00 Serviciu divin:

  Crina & Ovidiu Ciucuriță

  Via Domnului, ca motiv de   

  Cvintet alămuri

  mulțumire (Mat. 21:28-46)

  De ce trebuie să fim

  PILDELE ÎMPĂRĂȚIEI (6): 

  Cor mixt, cor clopoței

  mulțumitori (1 Cor. 7:17-24)

  

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Închinare, contribuții copii

10:00-12:00 Serviciu divin :   
  Închinare, cor mixt

DUMINICĂ 

  Emma & Cristi Repede

  Familia din perspectivă

JOI    

  biblică ( . )Gen  2:15–25

18:00 - 19:30 Studiu biblic: 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

18:00 - 19:30 Seară de tineret:

  îndoieli și certitudini 

  Închinare

  Credinciosul, între 

MARTI    

  (Lc. 7:18-23)

  Gabriel Berce

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

La multi ani!,

ZIUA
multumirii

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta
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Mulțumim lui Dumnezeu 
pentru toate binecuvântările 

din acest an!

Îți mulțumim preasfinte Tată,

De grija care ne-ai purtat,

De roada binecuvântată

Cu care ne-ai îndestulat.

Mulțumim, Te slăvim,

Pentru tot ce primim.

Mulțumim, ne-nchinăm,

Pentru tot ce-Ți datorăm.

Și te rugăm: de-a Ta iubire, 

De paza ochiului Tău blând,

Și de cereasca Ta-ngrijire,

Să nu ne lași lipsiți, nicicând!

(Traian Dorz)

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 
duminică, de la ora 9:00, în sala de protocol, 
a bisericii, cu intrare din holul mare.

Grupe de școală duminicală pentru 
copii și adulți: duminica, orele 10:00 - 10:55

Întâlnirile săptămânale de tineret ale 
bisericii se reiau în 5 octombrie, la ora 18:00.

Mulțumire prin dărnicie. Ca parte a 
mulțumirii noastre către Dumnezeu, ne 
dorim să sprijinim proiectul misionar de la 
Moșnița Nouă (construirea unui lăcaș de 
cult și a unei grădinițe creștine). Colectele 
din cadrul serviciilor divine de astăzi vor 
avea această destinație.

Audieri noi membri. Persoanele care au 
depus cerere de transfer către Biserica Betel 
(sau urmează să o facă), sunt așteptate 
pentru o întâlnire cu frații din comitetul 
bisericii, luni, 11 octombrie, ora 18:00.

Întâlnire specială tineri, găzduită de 
biserica noastră: 16 octombrie, ora 10:00.

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: 
luni, 11 octombrie, orele 18:00.
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STUDIU BIBLIC Joi  7 octombrie

FAMILIA, DIN PERSPECTIVĂ BIBLICĂ
Text biblic: Geneza 2:15–25

Rugăciune: Doamne, vreau să fiu mulțumitor și satisfăcut de locul în care mă aflu chiar acum. Dă-

mi putere să aleg să fiu mulțumitor în fiecare zi. (J.M.)

 1 Timotei 6:6

Cu toții vrem să vedem că lucrurile se îmbunătățesc. Dar nu trebuie să fii deranjat de locul în care 

te afli acum. Poți alege să crezi că Dumnezeu lucrează și că lucrurile se schimbă și vei vedea 

rezultatul în timp util. Viața depinde de alegerile pe care le facem… deci alege mulțumirea și 

satisfacția în fiecare zi a vieții tale. Nu vei greși niciodată făcând asta.

Mulțumirea nu vine din renume sau cunoaștere, din cât de mulți bani ai, din poziția la locul de 

muncă sau anturajul tău. Nu se găsește în nivelul tău de educație sau în mediul în care te-ai 

născut. Mulțumirea este o atitudine a inimii. Nu este nimeni mai fericit decât o persoană cu 

adevărat recunoscătoare, o persoană cu adevărat mulțumită. Cuvântul „mulțumit” înseamnă „a fi 

atât de satisfăcut încât nu te deranjează nimic, indiferent de ce se întâmplă, dar nu atât de comod 

încât să nu vrei niciodată nicio schimbare”.

Biblia spune că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Ce înțeleg eu este că o persoană 

evlavioasă și mulțumită este în starea cea mai bună în care poate fi. Bucuria nu vine din 

circumstanțele tale care sunt în ordine și sub control; vine din ceea ce este în inima ta. De 

exemplu, lumea este plină de oameni care au ceea ce ei cred că doresc și încă nu sunt fericiți. De 

fapt, unii dintre cei mai nefericiți oameni din lume sunt oameni care par „să aibă totul”.

Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire (mulțumirea care presupune suficiență 

interioară) este un mare câştig. 

Trăind cu mulțumire 

Tu ce ochelari porți?
               Adina Ogrăzeanu-Nagy

Ca să văd clar, trebuie să port ochelari. Lentila de care am nevoie în fiecare clipă, care îmi arată 

strălucirea binecuvântărilor și prezența lui Dumnezeu în jurul meu e mulțumirea. Încerc să o 

folosesc de la trezire până la adormire. Curăț din nou și din nou lentila de praful care încearcă să o 

acopere. O protejez ca nimic să nu deformeze imaginea pe care o văd. Pentru că doar prin acești 

ochelari văd clar acele lucruri care trezesc la viață cântecul mulțumirii, la fel cum arcușul scoate la 

iveală melodia ascunsă în coarde. Doar așa poate răsuna cântecul vieții mele Domnului, doar așa 

poate fi viața mea o laudă adusă lui Dumnezeu.

Poate fi chemare mai mare, mai importantă, mai plină de responsabilitate decât să-L laud pe 

Dumnezeu? Să văd binecuvântările Lui în fiecare zi? Să-I simt prezența și-n clipele grele? Să 

observ că niciodată nu mă lasă singură? Pot să-L laud pe Dumnezeu cu toată viața mea doar dacă 

îmi acordez instrumentul într-un mod potrivit. Și ca să văd partitura clar, să pot cânta neîncetat, 

lentila de care am nevoie e mulțumirea.

Mulțumirea – ochelarii potriviți

Toți folosim lentile de ochelari. Sunt unii care trăiesc purtând lentilele ambiției. Alții se uită la 

ceilalți prin ochelarii prejudecății. Sunt oameni care privesc evenimentele vieții prin lentilele 

dezamăgirii, fricii sau deznădejdii.Cei care sunt miopi văd doar spinii din apropiere, crăpăturile 

din solul uscat sau pământul înnoroiat. Pentru ei celelalte lucruri se pierd în ceață. Ei nu observă 

urma lui Dumnezeu în zilele vieții lor. Cei care suferă de prezbitism văd doar la distanță: ziua de 

mâine, viitorul îndepărtat. Binecuvântările prezente, din timpul zilelor obișnuite se pierd 

nevăzute.

La fiecare pas din viață pot cânta melodii noi. Acestea răsună doar atunci când vin din inimă. Și ca 

să nu fiu un instrument mut, nefolositor, caut să-L văd pe Dumnezeu în clipa prezentă, în fiecare 

zi. Așa poate fi, așa va deveni viața mea o cântare de mulțumire spre slava lui Dumnezeu.

- Grupa cl. 4-5 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta

- Grupa de adolescenți - Et. I

- Grupa 18 + - Et. I

- Grupa F1 - demisol mare

- Grupa preşcolari - subsol mic

- Grupa de surzi - parter

- Grupa F0 - demisol mic

- Grupa F2 - parter

- Grupa cl. 0-1 - Et. II, prima clasă pe dreapta

- Grupa cl. 6+ - Et.II, ultima clasă pe dreapta

- Grupa F3 - parter

rupele de şcoală duminicală pentru copii respectiv, studiu biblic pentru adulți se 

Gdesfășoară în fiecare duminică dimineaţa, între orele 10:00 şi 10:55. Sălile în care au lor 
întâlnirile sunt următoarele:

- Grupa cl. 2-3 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta

DESFĂȘURAREA GRUPELOR DE COPII & ADULȚI
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