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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 39 
 

Duminică, 2 octombrie 

Luni, 3 octombrie 

Marți, 4 octombrie 

Miercuri, 5 octombrie 

Joi, 6 octombrie 

Vineri, 7 octombrie 

Sâmbătă, 8 octombrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Isaia 8-11 

Isaia 12-14 

2 Tesaloniceni 1-3 

1 Timotei 1-2 

1 Timotei 3-4 

1 Timotei 5-6 

2 Timotei 1-2 

Să-I mulțumim  
Domnului pentru...  

… Christian & Debora Kasznel,  Flavius & 
Adelina Stoica și David & Ruth Brindea, care 
în luna septembrie au primit binecuvântarea 
Domnului peste unirea lor ca familii. 
 
… micuții Seth Păstrăvanu, Marc Luca, Rebe-
ca Pituț, Abigail-Maria Laze și Emma Alexan-
dru, care au fost încredințați pe brațul Domnu-
lui. El să le vegheze creșterea, și să binecuvân-
teze familiile lor cu înțelepciune de Sus, pentru 
a-i crește spre slava Lui! 
 
… seminarul „Ucenicia după Scripturi”,  
care a avut loc în biserica noastră. Domnul să 
ne ajute să fim ucenici plăcuți Lui! 
 
… prima întâlnire cu familiile bisericii, după 
vacanța din vară. Îi mulțumim     Domnului 
pentru frumoasa unitate pe care a pus-o între 
noi! 
 

„Din mijlocul lor se vor înălţa mulţumiri şi 
strigăte de bucurie!” (Ieremia 30:19a) 

Sezon nou | întâlniri familii  

„Biblia este vie. Ea îmi vorbește. Are    
picioare, fuge după mine. Are mâini și 
 mă prinde.” (Martin Luther) 

Programul bisericii 
 
| Luni |  
19:00 Tineret 
| Marți |  
18:00 Rugăciune 
| Joi |  
18:00 Studiu biblic 
| Vineri |  
18:00 Liceeni 
| Duminică|  
09:00 & 18:00  
Servicii divine 



 

Data căsătoriei  
 
27.05.2012  
 
 Versetul familiei   
"Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi 
îţi voi vesti lucruri mari, lucruri 
ascunse pe care nu le cu-
noşti."  (Ieremia 33:3) 
  
O experiență cu Domnul 
 
Familia Miletici recunoaște purta-
rea de grijă a Domnului peste ei în 
toți acești ani. Dumnezeu i-a bine-
cuvântat şi cu 3 băieți: David        
(7 ani), Elias (5 ani) şi Ruben       
(2 ani şi 11 luni). Dar ei au şi o 
experiență specială pe care vor să o 
împărtășească cu noi, pentru zidire: 
„Îi mulțumim Domnului pentru 

rugăciunile ascultate de-a lungul anilor. O experiență cu Domnul mai 
recentă a fost atunci când Aurel a avut probleme cu inima, iar medicii nu 
găseau un diagnostic concret. Astfel a făcut multe investigații..., apoi a 
fost la ungere, şi Domnul S-a atins de el şi l-a vindecat.” 
 
Motive de rugăciune 
 
Familia Miletici ne cheamă să îi susținem în rugăciune pentru dorințele 
lor: „În continuare dorim ca Domnul să ne dea răbdare, putere şi înțe-
lepciune în vederea creșterii celor 3 copilași. Ne dorim ca Domnul să ne 
pregătească o căsuță, iar Oanei un loc de muncă.” 
 
Astăzi și întreaga săptămână viitoare dorim să ne rugăm pentru familia     
Miletici, aducând înaintea Domnului această familie binecuvântată. 
Domnul să Se îngrijească de toate nevoile lor aici pe pământ, şi să le fie 
alături la fiecare pas! El să-i ajute să rămână o binecuvântare pentru cei 
din jur și pentru biserică!  A.A. 

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă 
găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, 
orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă.”             
– (2 Tesaloniceni 1:11) 
 

Iubiții și iubitele Domnului, azi, Domnul mi-a pus pe inimă să vă scriu și să iau și eu aminte la chemarea pe 
care El ne-o adresează tuturor, atât în familie, cât și în biserică, loc de muncă sau societate. Oare ne-am pus 
noi vreodată întrebarea asta: ce caut eu pe acest pământ? Care e chemarea Domnului pentru mine? Am 
o țintă, un scop, mă agăț de tot ceea ce Duhul Lui îmi vorbește zilnic? Încerc să leg evenimentele din viața 
mea de voia Lui pentru mine, să le observ semnificația, sau le văd doar așa, ca pure coincidențe? Încerc să Îl 
implic pe El în deciziile pe care le iau, în acțiunile mele, în trăirea mea zilnică?  

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă  pe pământ! 

Le urăm 
„La mulți ani!” 

în umblarea cu  
Domnul celor care își 

serbează ziua de 
naștere săptămâna 

viitoare: 
 

| DUMINICĂ 2 OCT. | 
Eduard Costea 

Iosua Iacob 
Viorica Simina  

 
| LUNI 3 OCT. | 
Avram Sabou 

Isac Gheorghe 
Rebeca Cherteș  

 
| MARȚI 4 OCT. | 
 David Tudor 

Nicoleta Motica  
 

| MIERCURI 5 OCT. |  
Agnes Benzitoune 

Alisa Cuzman 
Răzvan Iotcovici  

 
| JOI 6 OCT. | 

Gheorghe Olteanu 
 

| VINERI 7 OCT. | 
Aaron Gheorghe 
Abigael Bogdan 
Adina Tănasă 

Andreea Nedelcu 
Dacian Cristea 
Laviniu Mateaş 
Ștefan Mureșan 
Valentin Lera   

 
| SÂMBĂTĂ 8 OCT. | 

Thomas Popa  
  

„Căci Domnul va fi nădejdea 
ta și El îți va păzi piciorul de 
cădere.” (Proverbele 3:26) 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII  

„... zice Domnul: ʽVoi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în   
inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.ʼ” 

(Ieremia 31:33) 
 „Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi.” (Iacov 4:8) 

 
 Încă din primele pagini ale Scripturii descoperim că planul lui Dumnezeu a fost de a trăi 
în comuniune cu omul. Păcatul, însă, a făcut ca acest lucru să nu mai fie posibil. Păcatul a pus 
un zid de despărțire între Dumnezeu și om. Deși păcatul l-a îndepărtat pe om de Dumnezeu, 
El nu a încetat să-l caute: „Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis:                   
ʽUnde ești?ʼ” (Geneza 3:9) 

Dumnezeu îi caută pe oamenii pierduți.  
Dumnezeu ne-a auzit glasul când ne-am afun-
dat în păcat, și a coborât până la noi, ca să ne 
scape. El S-a apropiat de noi prin Domnul 
Isus Hristos, S-a așezat între noi și trecutul 
nostru păcătos, prin sângele Fiului Său. S-a 
apropiat de noi prin dragoste, oferindu-ne 
iertare! „Dar acum în Hristos Isus, voi care 
odinioară erați depărtați, ați fost apropiați 
prin sângele lui Hristos.” (Efeseni 2:13) 
 
Ca și copii ai lui Dumnezeu cred că am avut 
de multe ori această dorință bună de a ne 
apropia de El. Doar că, de cele mai multe ori, 
a rămas doar la stadiul de dorință. Apropierea 
de Domnul nu vine în mod natural, nu vine 
de la sine. Trăim într-o inerție a firescului, și 
avem de luptat cu firea noastră. Pentru a ne 

putea apropia tot mai mult de Dumnezeu 
avem nevoie de un act de voință constant! E 
adevărat că nu prin efortul nostru personal 
reușim să facem acest lucru, ci Duhul Sfânt 
care locuiește în noi ne va da această putere. 
 
Cum ne putem apropia de Dumnezeu? Răs-
punsul îl găsim în continuarea versetului din 
Iacov 4:8 – curățindu-ne! Să ne curățim 
inima, mintea, trupul de tot ceea ce este pă-
cat. Să ne apropiem de El prin pocăință, să  
căutam să ne sfințim în fiecare zi! 
 
Când noi vom căuta cu toată inima să ne 
apropiem de Dumnezeu, El Însuși se va 
apropia de noi. Beneficul este enorm! Nu 
este nimic mai frumos, mai extraordinar decât 
să Îl simți pe Dumnezeu aproape de inima ta. 

 Apropierea de Dumnezeu nu este o aventură religiosă. Apropierea de Dumnezeu este 
iertarea noastră, sfințirea noastră și garanția moștenirii Împărăției lui Dumnezeu. Apropiin-         
du-ne de Dumnezeu vom semăna mai mult cu El!  R.G. 

Nu e ușor să facem asta într-o lume în care toți ne cer câte ceva... dar știți care e ironia? Că de multe ori, 
pe ei îi ascultăm, iar pe Dumnezeu, care ne cheamă ca să ne ofere ceva, Îl ignorăm, și astfel, pierdem și 
ratăm atâtea ocazii minunate în care am fi putut fi parte din planul Lui perfect. De aceea, o săptămână 
ca și cea pe care o încheiem azi – de post și rugăciune – e modalitatea perfectă de a ne opri puțin 
din agitația zilnică și de a ne concentra pe sufletul nostru, de a ne conecta cu Domnul și a asculta 
vocea Creatorului nostru, de a-L întreba care e rostul nostru în această viață și de a-I cere călăuzirea 
pentru a ne găsi semnificația, scopul minunat pentru care ne-a creat. Cineva îmi spunea o dată, într-o 
discuție, că el s-a considerat mereu special; trebuie să vă mărturisesc că inițial am catalogat afirmația lui 
drept egoism, mândrie – și mai apoi, vorbind mai în profunzime cu acea persoană, am înțeles, că el știa 
că era special în Hristos, știa că nu fusese creat la întâmplare, ci așa cum ar trebui să ne considerăm noi 
toți, copiii Tatălui, aleșii lui speciali, ambasadorii Lui pe acest pământ! Haideți să-I identificăm chema-
rea și apoi să și trăim astfel încât să o împlinim, dar să cerem mereu putere de Sus!  I.T. 


