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Citim Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 43 
 
Duminică, 30 octombrie 

Luni, 31octombrie 

Marți, 1 noiembrie 

Miercuri, 2 noiembrie 

Joi, 3 noiembrie 

Vineri, 4 noiembrie 

Sâmbătă, 5 noiembrie 

NELU FILIP                 

EUSEBIU STĂNILĂ     

SANDU GULER 

RAUL DAMEAN           

BENIAMIN PROINEA 

CĂLIN MARTINCONI 

CIPRIAN MUNTEAN 

ELISEI URSAN  

FLORIN SILAGHI 

JANI KARDOS 

SORIN STREIANU 

Programul bisericii 
 
| Luni |  
19:00 Tineret 
| Marți |  
18:00 Rugăciune 
| Miercuri |  
19:00 Cateheză 
 

 
| Joi |  
18:00 Studiu biblic 
| Vineri |  
18:00 Liceeni 
| Duminică |  
09:00 & 18:00  
Servicii divine 

 

COLECTIVUL DE REDACȚIE      
      

Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa | Alina Avram  

Alexandra Kardos | Roxana Guia | Dani Ardelean 
 

Pentru materiale & sugestii: buletin.duminical@yahoo.com 

   

Ieremia 25-28 

Ieremia 29-31 

Ieremia 32-35 

Ieremia 36-38 

Tit 1-3; Filimon 

Evrei 1-3 

Evrei 4-7 

Să ne rugăm pentru:  

„Biblia este singura carte al cărei Autor 

este prezent când o citești.” 

(Autor necunoscut)  

   cei care astăzi încheie legământ 
cu Domnul, în apa botezului! 

 Să rămână perseverenți și statornici pe calea 
credinței, și viața lor să fie dedicată Domnu-
lui!  
 
   o inimă mulțumitoare. 
Dumnezeu să ne ajute să-I  fim mulțumitori în 
orice circumstanțe! 
 
„Tot aşa, vă spun că este bucurie înain-

tea îngerilor lui Dumnezeu pentru un sin-
gur păcătos care se pocăieşte.”  

(Luca 15:10) 

30 octombrie 
ora 09:00 - 12:00 

 

 Bunătatea lui Dumnezeu este atributul cel mai mult invocat de oameni pentru 
diferite circumstanțe ale vieții lor. Însă puțini dintre oameni știu cu adevărat secre-
tul prin care poate fi accesată bunătatea lui Dumnezeu, și cred că vor avea parte de 

ea implorând-o și cerșind-o mereu de la El. 
Învățătura Scripturii, însă, ne arată că la bunătatea lui Dumnezeu se ajunge pe 

calea mulțumirii. Cu alte cuvinte, atunci când Îi mulțumești lui Dumnezeu, El Își 
revarsă din plin bunătatea peste tine.     

 Avem în sensul acesta câteva situații 
din Scriptură, care dovedesc fără tăgadă 
acest adevăr: 
 
Luca 17 – Cei zece leproși – Toți au că-
pătat vindecare fizică, dar numai cel care 
a mulțumit s-a putut bucura pe deplin de 
binecuvântările Domnului, adică și de 
mântuire... Nu se ajunge la mântuire 
fără mulțumire... 
 
Ioan 6 – Înmulțirea pâinilor – Resurse 
foarte, foarte puține... Dar ce a făcut 
Domnul? O rugăciune lungă?... NU!... A 
mulțumit... și resursele s-au înmulțit! 
„Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dum-
nezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar uceni-
cii le-au împărțit celor ce ședeau jos; de 
asemenea, le-a dat și din pești cât au vo-
it.” (Ioan 6:11) Ioan, marcat de ceea ce a 
văzut, scrie în versetul 23 din același capi-

tol: „A doua zi sosiseră alte corăbii din 
Tiberiada, aproape de locul unde mânca-
seră ei pâinea, după ce Domnul mulțumi-
se lui Dumnezeu.” 
Nu te poți bucura de belșugul lui    
Dumnezeu fără mulțumire. 
 
Ioan 11 – Învierea lui Lazăr 
În fața unei mari provocări, tot ceea ce 
face Domnul Isus, este să-I aducă mulțu-
mire lui Dumnezeu. 
„Au luat dar piatra din locul unde zăcea 
mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus, și a 
zis: ʽTată, Îți mulțămesc că M-ai ascultat. 
Știam că totdeauna Mă asculți; dar vor-
besc astfel pentru norodul care stă împre-
jur, ca să creadă că Tu M-ai trimes.ʼ Du-
pă ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas 
tare: ʽLazăre, vino afară!ʼ” (Ioan 11:41-
43)      (continuare în pag. 4) 
 

(continuare din prima pagină) 
 
Adevărata putere spirituală nu stă în 
rugăciunile lungi, ci în mulțumirile 
lungi. 
Mai puțină rugăciune (cereri) și mai 
multă mulțumire. 
Trăim vremuri în care oamenii nu știu   
să-I mulțumească lui Dumnezeu, și asta 
conduce la dezastru spiritual. 
 
„Fiindcă, măcar că au cunoscut pe 
Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumne-
zeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat 
la gândiri deșarte, și inima lor fără pri-
cepere s-a întunecat.” (Romani 1:21) 
Când încetăm să Îl proslăvim / lăudăm 
pe Domnul, și când încetăm să Îi mulțu-
mim, alunecăm spre pierzare… 
Mulțumindu-I lui Dumnezeu, păstrăm 
privirea noastră ațintită la bunătatea 
Lui, pe care avem toate șansele să o 
găsim la lucru în viața noastră. 
 

 Domnul este bun, și de aceea vă 
chem să venim cu mulțumiri înaintea 

Lui, ca în acest fel, bunătatea Lui să fie 
revărsată din plin peste noi, peste biseri-
ca noastră, peste familiile noastre și pes-

te tot ceea ce este al nostru!  
 

 Pastor, Nelu Filip 



"Domnul a dat şi Domnul a luat. 
Binecuvântat fie Numele Domnu-

lui!”" – Iov 1:21b 
  
Dragii mei, azi, când în biserica 
noastră avem parte de o dublă sărbă-
toare, atât dimineața, cât și după 
masa, aș vrea să mă adresez celor 
care nu pot să se bucure, nu pot să 
împărtășească nici sentimentul aces-
ta, și nici pe cel al recunoștinței, al 
mulțumirii față de Domnul nostru. 
Poate am fi tentați să credem că cei 
care nu Îl cunosc, sau cei care ezită 
să-Și predea viața în mâinile Lui 
intră în categoria de mai sus; cred, 
totuși, că o mare parte din cei care nu 

pot fi nici bucuroși, și nici mulțumi-
tori, sunt și dintre cei care cred că Îl 
urmează pe Hristos. De ce 
spun cred? Pentru că nu poți să Îl 
urmezi pe Isus, și în același timp să 
fii bucuros și mulțumitor doar în 
perioade bune - unde ar mai fi cre-
dința atunci și unde ar mai fi încrede-
rea că planul Domnului e cel mai 
bun pentru noi, chiar și atunci când 
nu înțelegem multe? "Căci, chiar 
dacă smochinul nu va înflori, viţa 
nu va da niciun rod, rodul măslinu-
lui va lipsi şi câmpiile nu vor da 
hrană, oile vor pieri din staule şi nu 
vor mai fi boi în grajduri – eu tot 
mă voi bucura în Domnul, mă voi 
bucura în Dumnezeul mântuirii 
mele!" – Habacuc 3:17-18. Ca oa-
meni, e normal să avem perioade și 
perioade, să ne doară anumite încer-
cări prin care trecem, dar ceea ce e 
foarte important e să rămânem lângă 
Domnul, încredințați pe deplin că nu 
ne-a uitat și că ne iubește și că toate 
fac parte din procesul transformării 
noastre, din drumul spre El. Vă 
îndemn, azi, să ne concentrăm asupra 
Dumnezeului mântuirii noastre, 
asupra Lui, Acela care ne-a purtat 
mereu pe brațe, și chiar dacă ne vine 
greu să Îi mulțumim, haideți să o 
facem, și în timp ce o facem, să Îl 
rugăm să ne umple iarăși inimile de 
bucurie, acea bucurie autentică, pe 
care doar în El o găsim, iar mai apoi, 
având inimile schimbate, să putem să 
ne aplecăm cu mulțumire și recunoș-
tință și asupra celor dragi care ne-au 
ajutat mereu - să nu uităm nici de ei 
azi! "Dă-mi iarăşi bucuria mântui-
rii Tale şi sprijină-mă cu un duh de 
bunăvoinţă! " – Psalmii 51:12  
 
      I.T. 

COLȚIȘORUL FAMILIEI  

Raiul care poate  

să înceapă pe pământ! 

UNIȚI  ÎN RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA BISERICII 

„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său (...) În 
El am fost făcuţi şi moştenitori (...) ca să slujim de laudă slavei Sale. (...) Şi voi, după ce aţi auzit 
Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul 
Sfânt care fusese făgăduit  şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea  

celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:7-14) 
 

 
Fiecare dintre ei împărtășește cu noi bucuria mântuirii: 

| DUMINICĂ 30 OCT. | 
 Claudia Sauciuc, Mara Filip  

 
| LUNI 31 OCT. | 

David Guler, Fineas Dejeu 
Manuela Petrovici 

Petru Pap, Ruth Pantea  
 

| MARȚI 1 NOV. | 
Adrian Stoica, Laura Marchiş 

Lucas Nicorici, Ovidiu Iudean 
 

| MIERCURI 2 NOV. |  
Aylin Hudema 

 
| JOI 3 NOV. | 
Paul Coldea   

 
| VINERI 4 NOV. | 

David Coldea, Naomi Brehuescu 
Sergiu Melen  

 
| SÂMBĂTĂ 5 NOV. | 

Bianca Scoruș, Eveline Criste, 
Mihaela Ţărmure, Ruben Miletici 

Le urăm „La mulți ani!” 
în umblarea cu Domnul celor care își 

ser-bează ziua de naștere  
săptămâna viitoare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Binecuvântează, suflete, pe  
Domnul și nu uita niciuna din  
binefacerile Lui!”  (Ps. 103:2) 

Astăzi și întreagă săptămână 
viitoare dorim să ne rugăm pen-
tru aceste suflete. 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. 


