
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA OCTOMBRIE

    -O zi de rugăciune specială cu tinerii 
familişti din biserică

     Miercuri-(04.10.2012)
-Părtăşie cu fraţii din biserică, analiza stării 
spirituale şi implicării în slujire a fraţilor.
        Joi-(11.10.2012)
-Ziua mulţumirii (roadelor)
        Duminică-(28.10.2012)

- mulţumire faţă de bunătatea Domnului arătată 
prin binecuvântări şi în anul acesta.

- unitate şi dragoste frăţească în biserică şi 
părtăşie în rugăciune.
- tinerii şi copiii care au plecat la licee şi 
facultăţi pentru a studia.
- cei plecaţi în străinătate în căutarea unei 
slujbe, ca Dumnezeu să-i protejeze de încercări 
şi să găsească părtăşie în Hristos Domnul.
- cei ce donează bani, alimente şi slujesc la 
cantina bisericii.
- nevoile spirituale ale bisericii, pentru unitate 
şi statornicie în credinţă, atunci când trecem 
prin ispite şi încercări
- cei aflaţi în suferinţă pe patul de spital sau la 
domiciliu

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Vineri   – Rugăciune, Studiu bliblic cu tinerii 
bisericii (suspendat) (19:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

1. Antici Maria               - 21 oct. 
2. Acasandrei Cristina    -22 oct. 
3. Bica Angelica             -26 oct. 
4. Calin Didina               -26 oct. 
5. Horvat Adina              -22 oct. 
6. Miatovici Stoian         -21 oct. 
7. Moise Dumitru           -14 oct. 
8. Paulevici Bojidarca     -21 oct. 
9. Sporea Ana                  - 1 oct. 
10.Salvari Alexandra       - 2 oct. 

 
      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ
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GRATIS

Ce trebuie să fac la serbarea mulţumirii, a roadelor? Deuter. 16:9-12.

Serbarea mulţumirii sau serbarea roadelor este un eveniment aşteptat de fiecare 
creştin. De obicei se sărbătoreşte toamna, cel mai frecvent într-una din Duminicile 
lunii Octombrie. Aşa se întâmplă şi în anul acesta, când Biserica de la munte – 
Ştinăpari sărbătoreşte în 21. 10. 2012, iar Biserica din vale – Moldova Veche, 
sărbătoreşte în 28. 10. 2012. Mulţumirea este acţiunea prin care îmi exprim 
recunoştinţa faţă de Tatăl meu care este în ceruri, având satisfacţia deplină că tot ce 
am şi tot ce sunt e prin harul care este în Hristos Isus. 
Mulţumirea este o deprindere pe care o câştig uitându-mă atent la binecuvântările 
lui Dumnezeu - ,,…m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu 
să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins 
să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care 
mă întăreşte.”(Filip. 11 b-13). 
Mesajul acestei luni îşi cere dreptul de a fi personal, cald, intim, cu scopul de a 
evidenţia nobleţea şi exuberanţa fiecăruia dintre noi, considerând că fiecare suntem 
mulţumiţi cu Dumnezeul nostru, cu familiile noastre şi cu fraţii noştri.
Iată ce trebuie să fac la serbarea mulţumirii, la serbarea roadelor:
1. Să aduc roade, să nu vin cu mîinile goale. V. 10.
Mulţumirea mea de zi cu zi, este să fiu capabil să dăruiesc, iar tot ceea ce dau – un 
zâmbet frumos, un sfat bun, o vorbă dulce, o idée constructivă, un dar material, un 
efort fizic ori intelectual, să dau cu inimă largă. Cuvântul lui D-zeu e précis în acest 
sens - ,,.Cine dă să dea cu inimă largă…Cine face milostenie s-o facă cu 
bucurie”(Rom. 12:8).

SĂ NE RUGĂM PENTRU:

SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

  
   Bazat pe Cuvântul Domnului din v. 10, eu, oricât de nevoiaş aş fi nu mă pot prezenta înaintea 
Domnului cu mâinile goale. Aici mi se spune să aduc daruri, nu în comparaţie cu alţii, ci 
proporţional cu binecuvântarea pe care mi-a dat-o mie Domnul - ,,să aduci daruri de bună voie, 
după binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul, Dumnezeul tău”.

Mulţumirea mea cea mai mare, este însă, ca odată cu darurile mele să mă aduc pe mine însumi, 
aşa cum sunt înaintea Domnului - ,,să aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui 
Dumnezeu..”(parafrazat Rom. 12:1).
2. Să mă bucur, să fiu vesel. V. 11.

Mulţumirea mea este, ca în locul în care m-a aşezat Domnul să mă bucur, să fiu vesel. Să mă 
bucur de familia mea, să mă bucur de localitatea mea, să mă bucur de Biserica D-lui, să mă 
bucur de fraţii şi surorile mele, să mă bucur de vecinii mei, să mă bucur de prietenii mei, să mă 
bucur de colegii mei – să mă bucur că printre ei, am harul să trăiesc înaintea Domnului -,,voi 
urmări binele cetăţii în care m-a dus Domnul, mă voi ruga Domnului pentru fericirea ei, 
pentrucă fericirea mea, atârnă de fericirea ei.” (parafr. Ier. 29:7).

Mulţumirea mea cea mai mare, este să fac din Dumnezeu, motivul cel mai înalt de bucurie şi 
veselie – ,,Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule, Prea 
Înalte.” (Ps. 9:2).
3. Să-mi aduc aminte cum am fost binecuvântat. V. 12.

Mulţumirea mea este în prezent, cu proiecţie pentru veşnicie, pentrucă undeva, cândva în 
trecut, Dumnezeu prin Fiul Său s-a îndurat şi de mine. Nu pot să uit momentul în care Domnul, 
m-a scos din robia păcatului - ,,mulţumind Tatălui, care m-a învrednicit să am parte de 
moştenirea sfinţilor, în lumină. El m-a izbăvit de sub puterea întunericului şi m-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui.” (Paraf. Colos. 1:12-13).

Mulţumirea mea ceea mai mare este să nu uit nici una din binefacerile Lui - ,,Binecuvântează, 
suflete pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt. Binecuvântează, 
suflete pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui.” (Ps. 103:1-2).
Şi în anul 2012, am făcut aşa, după cum este scris şi binecuvântat să fie El, sunt cu inima 
mulţumită - ,,Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc 
mântuirea Ta să zică fără încetare: Mărit să fie Domnul”. (Ps. 40:16).

MEDITAŢIE 

RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU

                      Să nu spui:
Tată dacă nu te comporţi ca un fiu în fiecare zi!

Nostru  dacă eşti închis în egoismul tău!

Care eşti în ceruri dacă crezi că nu te poate vedea!

Sfinţească-se Numele Tău dacă prin viaţa ta nu-l reprezinţi cu cinste!

Vie împărăţia Ta dacă o confunzi cu succesul material!

Facă-se voia Ta dacă eşti preocupat numai de planurile tale!

Sfinţească-se numele Tău dacă prin viaţa ta nu dovedeşti aşa!

Facă-se voia Ta … dacă nu o accepţi când nu-ţi convine!

Precum în cer aşa şi pe pământ dacă nu trăieşti principiile Cerului aici pe pământ!

Pâinea noastră cea de toate zilele dacă nu te gândeşti la cei înfometaţi!

Ne iartă nouă greşelile noastre … dacă păstrezi ranchiună pe fratele tău!

Nu ne duce pe noi în ispită … dacă ai de gând să păcătuieşti în continuare!

Căci a ta este împărăţia , puterea şi slava dacă nu recunoşti toate acestea!

                               Amin dacă nu iei în serios cuvintele din Tatăl nostru!


