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19:00 - 20:30 Seară specială de rugăciune

  Cor mixt, orchestră

10:00-12:00 Sărbătoarea mulțumirii la Betel

  (Matei 13:1-9, 24-32)

JOI

DUMINICĂ

  De ce (să )cred în creaționism?

  Mesaj: Alexandru Neagoe

19:00 - 21:00 Întâlnire tineret:

  Mesajele recoltei

  Închinare - Adi Kovaci

14:00 Activități recreative și educative                  

MARTI

  Mesaj: Ciprian Burghelea

ANUNTURI ,

P O RAMUL S PT M NIIR G Ă Ă Â La multi ani 

Mocuța Gheorghe Jr

Dancea Anca

Imbrea Elena

Lup Valentin

Moldovan Ana

Vancea Mărioara

Crețu Petru

Gross Lucia

Paulevici Georgeta

Năstase Lavinia

Mocuța Georgeta

Baica Dorina

Pop Angelica

Oanț Estera

Motrescu Nicolae

Gheltofan Floarea

Ilie Doru

Mutașcu Veronica

Merca Ecaterina

Dancea Liviu

Lugojan Sorin

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Invitație. Dacă sunteți pentru prima dată 

în biserica noastră sau ați mai fost și doriți să 

faceți cunoștință cu pastorii bisericii sau să 

aflați mai multe despre activitățile bisericii, 

vă invităm la sfârșitul serviciilor în sala de 

protocol, pentru a schimba câteva cuvinte.

Talon de conectare cu biserica. Musafirii 

bisericii sunt invitați să completeze talonul 

de conectare pe care îl găsesc în bancă, iar la 

finalul serviciului divin, să-l lăse în cutia de 

la standul de cărți din hol. 

Binecuvântări copii: 30 octombrie, în 

cadrul serviciului de dimineață. Vă rugăm 

să trimiteți din timp, pe adresa de mail a 

bisericii, certificatul de naștere al copilului. 

Seară prelungită de rugăciune: joi, 13 

octombrie, începând cu ora 19:00. Vrem să 

ne unim cu toții, în rugăciune pentru țară, 

pentru conflictul din zonă și pentru lumea 

întreagă; pentru dezvoltarea lucrării de 

evanghelizare și de misiune a Bisericii; 

pentru tineri și pentru vârstnici; pentru cei 

bolnavi și pentru cei sănătoși; și pentru 

altele, după cum ne va călăuzi Dumnezeu. 

Vino și tu! Dumnezeu ți-a rezervat un loc!

Curs de creștere spirituală. Duminică, 23 

octombrie, ora 10:00, la biserica noastră, va 

începe cursul de creștere spirituală destinat 

celor care s-au botezat între anii 2020-2022.

Curs de cateheză. Cei care doresc să se 

boteze sau să afle mai multe despre credința 

creștină  , sunt invitați la cursul de cateheză

duminica, la ora 10:00, în sala de protocol.

Multumire

Motive de 
RUGACIUNE 

)

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți cei 

care se confruntă cu probleme de sănătate, 

să-i întărească și să nu-i lase în deznădejde.

Ucraina; pace și stabilitate în lume.

Dragoste. Fie ca inimile noastre să fie 

umplute în primul rând de dragoste față de 

Dumnezeu, iar mai apoi unii pentru alții, 

astfel încât să împlinim porunca Domnului 

și să-i îndreptăm și pe alții spre Cer.

Cursanții de la cateheză: să meargă tot 

mai hotărât pe urmele Domnului Isus..

Mihaela (nepoata surorii Geta Mateiu) - 

probleme în familie.
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- pentru lucrarea din bisericile misiune

- pentru binecuvântările materiale

- pentru binecuvântările spirituale

- pentru resursele financiare 

- pentru cei care s-au botezat în acest an

- pentru toți copiii care au venit pe lume

Mulțumim lui Dumnezeu: 



 

Totuși… de așa de multe ori instrumentul meu e mut. Așa de des mâna mea e nemișcată, privirea 
mea e tristă. Dacă privesc doar în jurul meu și nu la Dumnezeu, văd doar cenușiul, lipsuri și 
vârtejul clipelor fără cântec mă ia cu el. Dar când urechile mele sunt atrase de vocea Lui blândă, 
când cuvintele Lui îmi ating inima, când fața Lui apare înaintea mea: atunci, doar atunci răsună 
cântarea. La început e mai timid doar, abia se poate auzi, totuși, răsună perseverent. Da, cântecul 
care-L laudă pe Dumnezeu încet se impregnează în toate: în suflet, în ochi, în mâini. Cuprinde 
toată viața. Și exteriorul ajunge în armonie cu interiorul. Iar mulțumirea, cântarea, minunea 
strălucesc mai departe. Cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu e prea puțin. Trebuie să  trăiesc 
o viață de mulțumire. Doar o astfel de viață merită trăită. Și pentru tine?

Mă uit la orchestră. Fiecare își cântă partea lui când dirijorul face semn. Și observ cum la unii 
melodia iese din instrumente. La alții fața lor, toată ființa lor cântă împreună cu instrumentul lor. 
Ascult melodia care cântă din ei, dinăuntrul lor. Așa trebuie să fie în armonie interiorul și 
exteriorul – mă gândesc. Melodia, muzica dinăuntru să cânte în fiecare mișcare. Atunci nu mai 
sunt necesare cuvintele. Ajunge o privire doar ca să strălucească mai departe, să se lipească și de 
alții melodia. Astfel de muzician ar trebui să fiu și eu. Să cânt mulțumirea dincolo de cuvinte. Pe 
lângă cântec de laudă fiecare mișcare a mea ar trebui să formeze o viață spre slava lui Dumnezeu. 
Pentru că viața mea ar trebui să fie un cântec de mulțumire. Ar putea fi, căci trăiesc pe pământul 
minunilor în fiecare clipă.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

O viață de mulțumire
“… pe vremea lui David și lui Asaf, erau … cântări de laudă și de mulțumire 

în cinstea lui Dumnezeu.” (Neemia 12:46)

STUDIU BIBLIC 

9 octombrie  

Întregul pasaj ne vorbește despre Levi, vameșul a cărui viață a fost transformată radical de 
întâlnirea cu Domnul Isus. Întâlnirea aceasta l-a transformat pe Levi, un om care slujea 
oamenilor și propriilor interese, în Matei, un ucenic care L-a urmat și slujit pe Isus Hristos. În 
această lecție se va vedea cum Levi a slujit vămii, cum Matei a slujit lui Hristos precum și modul în 
care a trecut din slujba vămii în slujba lui Hristos.

I. Levi în slujba vămii

Levi neîmplinitul! Dincolo de eticheta de vameș păcătos, Levi era un suflet care avea nevoie de 
mântuire. Pentru că împlinirea dorințelor firii pământești, în cazul lui Levi dorința de 
îmbogățire, nu aduce satisfacția, împlinirea și mulțumirea visate.

Scriptura afirmă că Domnul Isus l-a văzut pe Levi. Dar Domnul Isus nu numai că l-a văzut pe Levi 
ci a și interacționat cu el. I s-a adresat spunându-i: „Vino după Mine!” La ce l-a chemat Domnul 
Isus pe Levi? La o transformare totală! 

II. Matei în slujba lui Hristos

Levi vameșul! Așa era cunoscut. Meseria lui îl definea. Spunea totul despre el. Era un vameș, un 
om „vândut”, un trădător, un om care colecta taxe de la poporul său pentru a le da romanilor. 
Levi păcătosul! Levi era considerat nu numai un trădător de țară, disprețuit pentru lucrul 
acesta, ci și un om păcătos. Un om care se îndepărtase de Dumnezeu, a cărui companie trebuia 
evitată, un om care nu merita cinstea ca un credincios să stea la masă cu el.

L-a chemat la o identitate nouă! Cine e în Hristos devine o făptură nouă! Vameșul devine 
ucenic! Levi devine Matei! Matei înseamnă Darul lui Dumnezeu. 
L-a chemat la o direcție nouă!  În ciuda trăirii și direcției în care merg oamenii, Dumnezeu, 
datorită marii îndurări și a dragostei Sale, poate și dorește să schimbe direcția și destinul 
(destinația finală) fiecărui om. Cum? Împreună cu Hristos și în Hristos! 

Matei – din slujba vămii în slujba lui Hristos
Luca 5:27–32

Levi s-a sculat! Primul lucru care trebuie făcut atunci când cineva se întâlnește cu Domnul Isus 
și dorește ca viața lui să fie transformată este să lase totul, este momentul deciziei de al urma pe 
Hristos! Apoi vine cel de al doilea moment, și anume acționarea în baza deciziei. 

L-a chemat la slujire! Matei a fost chemat și el la slujire. Timp de trei ani și jumătate L-a însoțit pe 
Domnul Isus învățând să slujească de la cel mai mare Slujitor. A fost între cei 70 de ucenici care au 
dus iudeilor mesajul “Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi” și „mâna” cu care Dumnezeu a 
dorit să scrie una dintre cele 4 evanghelii, o onoare extraordinară.

Levi a mers după El! Nu numai că a luat decizia de a lăsa totul și apoi a acționat în baza acelei 
decizii, ci Levi a mers după Domnul Isus. Sensul acestei expresii este nu de a merge după Domnul 
în ziua respectivă, ci începând cu ziua respectivă! Vorbind despre ce presupune a umbla după El, 
Domnul Isus spune: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în 
fiecare zi și să Mă urmeze. (Luca 9:23). A merge după Domnul Isus este o provocare zilnică la 
ascultare și slujire, este o călătorie împreună cu El ce trebuie să dureze întreaga viață a celui 
credincios. Matei a mers după Domnul în timpul lucrării Sale pământești, a fost martor al învierii 
și a înălțării Lui la cer, apoi a continuat să meargă după El slujindu-L până când, spune tradiția 
Bisericii, a murit ca martir în Etiopia. 

III. Cum devine vameșul Levi ucenicul Matei
Levi a lăsat totul! La ce a trebuit Levi să renunțe? La modul lui de viață; la  valorile și principiile 
care-i guvernau viața; la identitatea sa; la anturajul care putea avea o influență negativă asupra sa. 
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