ANUNÞURI:
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
- ºedinþã cu liderii AWANA
Vineri - ora 17 - Clubul pentru copii Awana
ora 18 Studiu: Biruinþa asupra pãcatului (în
manual pg.155-156
Duminicã - ora 930 Catichezã - în vederea
pregãtirii pentru botez.
ora 10, 17 - Biserica

Mulþumesc pentru fraþii ºi surorile mele din
bisericã... Îi iubesc din suflet. Mã rog pentru
bolnavii din poporul Domnului, pentru
pastorul nostru ºi familia dânsului, pentru
familia mea ºi pentru vecinii mei ca sã se
întoarcã la Dumnezeu!
Tãmaº Frãsina
„Negreºit evlavia însoþitã de mulþumire
este un mare câºtig” Timotei 6:6
Din primii ani din viaþã ne dorim
lucruri, le primim ºi suntem învãþaþi sã
mulþumi, sã fim mulþumitori. Dar imediat
ne dorim altceva ºi starea de mulþumire
dispare, lucrul acesta repetându-se mereu...
mereu... dorinþa de a câºtiga ne tulburã stare
de mulþumiree, amcrezut asta pânã când am
citit în scrisoarea lui Pavel cãtre Timotei, cã
mulþumirea este un MARE câºtig. Te rog
Doamne sã îmi faci parte toatã viaþa de acest
câºtig!
Tãmãºan Alexandra Ioana
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PRACTICA DISCREÞIEI

ADUNAREA GENERALÃ
În data de 24 februarie a.c., ora 11 va avea
loc Adunarea Generalã a Bisericii Biruinþa.
La aceastã întâlnire participã toþi membrii
botezaþi ai bisericii.
ORDINEA DE ZI
1. Alegerea biroului de zi(preºedinte,
secretar)
-alegerea numãrãtorilor de voturi
-numãrarea celor prezenþi
2. Prezentarea ºi votarea ordinii de zi
3. Rapoarte de activitate
-raport casier
-raport cenzori
-raport pastor
4. Discuþii pe marginea rapoartelor de
activitate
5. Descãrcarea de gestiune ºi dizolvarea
comitetului
6. Membrale
7. Alegerea noului Comitet, alegerea
cenzorilor, alegerea numãrãtorilor de
bani. Alegerea unui prezbiter pentru
consacrare.
8. Prezentarea ºi votarea bugetului pe anul
2008
9. Luãri de cuvânt, propuneri
10.Rugãciune de mulþumire ºi încredinþare

„Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; cãci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la
voi.”
(1 Tesaloniceni 5:18)
Mulþumesc Doamne pentru toate
binecuvântãrile de care ai fãcut sã am parte:
pentru sãnãtatea mea, familia mea, munca
mea, prietenii mei, elevii mei,... ºi pentru
toate cele pe care nu le conºtientizez ºi nu
vãd cât sunt de impotante în viaþa mea, pe
care le-am primit din belºug fãrã sã miºc un
deget. Te rog ajutã-mã sã pot sã dau mai
departe cadourile Tale acelora care duc lipsã
de ele, sã cer mai puþin pentru mine ºi mai
mult pentru ceilalþi...
Marcela Giurgiuman

„Ci tu, când faci milostenie, sã nu ºtie stânga ta ce face dreapta,
pentru ca milostenia ta sã fie fãcutã în ascuns; ºi Tatãl tãu, care
vede în ascuns, îþi va rãsplãti.“ (Matei 6:3-4)

E

xistã o mare ispitã în fiecare din noi: dorinþa ca ºi alþii sã cunoascã acþiunile ºi
faptele noastre onorabile. Deºi bine intenþionaþi în acele acþiuni, parcã ne simþim
mai confortabil dacã aflã ºi alþii detalii despre slujirea noastrã. Aºa se face cã dacã
vizitãm un bolnav, vrem ca ºi alþii sã ºtie unde am fost noi, dacã am ajutat pe cineva în
crizã, ne simþim bine când mai ºtiu ºi alþii despre acest lucru. Oare sã existe teama cã acele
acþiuni vor trece neobservate ºi astfel vor rãmâne nerãsplãtite? Sau este vorba pur ºi
simplu de gâdilarea firii noastre pãmânteºti?
Ceea ce ar trebui sã ºtim fiecare dintre noi este cã lui Dumnezeu îi place discreþia.
Când vrem sã facem o lucrare de slujire nu trebuie sã ne temem cã aceasta va trece
neobservatã. Se poate întâmpla ca oamenii sã nu observe efortul ºi slujirea noastrã, dar
Dumnezeu vede întotdeauna. El nu vede doar lucrurile din exterior. Dumnezeu nu vede
doar lucrurile fãcute în vãzul tuturor. El este un Dumnezeu care vede în ascuns. Chiar ºi
cele mai tainice gânduri îi sunt descoperite. Cele mai ascunse acþiuni ale noastre, sunt
deplin descoperite înaintea ochilor Lui.
Domnul Isus ne-a învãþat practica discreþiei. El ne-a spus sã ne rugãm în ascuns.
Tot El ne-a învãþat cã atunci când facem milostenie sã o facem în ascuns. Când ajutãm pe
cineva, când vrem sã-i fim alãturi, când ne oferim sprijinul, este bine sã o facem cu
discreþie, fãrã publicitate. Atunci Dumnezeu ºtie cã o facem pentru El, nu pentru a fi
remarcaþi de alþi oameni, nu pentru apreciere, nu pentru cãutarea unei glorii trecãtoare.
Iar Dumnezeu nu rãmâne dator. Niciodatã. Slujirea discretã, ascunsã de ochii celorlalþi
oameni nu va rãmâne în anonimat. Dumnezeu vede ºi Dumnezeu ºtie sã rãsplãteascã în
felul Sãu ºi la vremea Sa pe toþi cei care au înþeles ºi iubesc disciplina discreþiei.
cu discreþie D.C.
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Mulþumiþi totdeauna lui Dumnezeu
Tatãl, pentru toate lucrurile, în Numele
Domnului nostru Isus Cristos. (Efeseni
5:20)
Un om mulþumit îºi concentreazã
întotdeauna inima asupra lui Dumnezeu.
Un om mulþumit cunoaºte suficienþa
purtãrii de grijã a lui Dumnezeu pentru
toate nevoile sale ºi suficienþa Harului lui
Dumnezeu pentru toate împrejurãrile din
viaþa lui. Un copil adevãrat al lui Dumnezeu
se încrede pe deplin în El, îi va fi
mulþumitor ºi va recunoaºte cã tot ce are,
are din Mâna Lui. Dumnezeu revarsã de
multe ori belºug de binecuvântãri asupra
noastrã ºi de multe ori nu ºtim sã-i
mulþumim sau pur ºi simpli uitãm, sau îi
mulþumim Domnului atunci când ne merge
bine ºi ne binecuvânteazã ºi când vin
încercãrile sau problemele vieþii peste noi
atunci cârtim, ne întrebãm de ce ni se
întâmplã aºa. De multe ori nu suntem
mulþumiþi cu ceea ce avem, am vrea din ce
în ce mai mult ºi uitãm ce spune Eclesiastul
în 1:3 (Ce folos are omul din toatã truda pe
care ºi-o dã sub soare?). Totul este
desertãciune ºi goanã dupã vânt. Încã de la
primii oameni Adam ºi Eva putem vedea
ispita de a fi nemulþumit. Dumnezeu a dat
mai mult decât aveau nevoie. Dintre toþi
pomii din grãdinã, Dumnezeu le-a poruncit
sã nu mãnânce doar dintr-un singur pom ca
sã punã la încercare ascultarea lor ºi Satan a
folosit acest pom ca sã o ispiteascã pe Eva
semãnând în inima ei sãmânþa
nemulþumirii. Nemulþumirea este unul
dintre cele mai satanice pãcate, ºi a te
complace în ea înseamnã a te rãzvrãti
împotriva lui Dumnezeu ne avertizeazã cu
privire la pericolul nemulþumirii ºi ne
îndeamnã sã fim mulþumiþi pe baza
promisiunii lui Dumnezeu cã El ne va purta
de griijã. Trebuie sã evitãm ambiþiile
egoiste (dorinþa dupã bani sau prestigiu) ºi
în schimb trebuie sã avem ambiþia sã-i fim

Îi mulþumesc cã sunt sãnãtoasã, pentru
familie.
Beatrice Bereczki

"Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile, cãci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la
voi." 1Tes.5:18

Îi mulþumesc Domnului pentru tot ceea ce
face în viaþa mea, pentru familie, pentru
sãnãtate, pentru prieteni ºi pentru darul
credinþei care-l primesc din mâna Lui.
Naomi Zaharie

Aº vrea sã-i mulþumesc lui
Dumnezeu pentru darul Sãu minunat pe
care mi l-a dat prin Domnul Isus Cristos,
pentru Biserica în care m-a aºezat, pentru
fraþi ºi surori, pentru fratele Daniel, mã rog
ca Domnul sã-i binecuvânteze întreaga
familie. Am trecut prin perioade foarte
grele, dar Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã am
putut trece cu ajutorul Lui peste ele.
"Lãudati-L pe Domnul cãci este bun, cãci în
veac þine îndurarea Lui!"Ps.136:1
Mãluþ Nicoleta
Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru bisericã,
casã, familie, pastor, lume, viaþã. Îi
mulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a
dat ºi pentru cã ne-a creat.
Iulia Tãmaº
Eu îi mulþumesc Domnului pentru cã m-a
creat, mã pãzeºte zilnic, îi ajutã pe cei
bolnavi, l-a dat de Fiul Sãu sã moarã pe
cruce pentru iertarea pãcatelor noastre,
pentru cã ne iubeºte ºi ne dã viaþã.
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Jako Roxana Ioana

plãcuþi Lui Dumnezeu în toatã lucrarea
noastrã.
Existã ceva care ne poate elibera de
ispita nemulþumirii. Braþele Domnului Isus
care au fost pironite pe cruce, au putere
eliberatoare din orice lanþ. Mulþumesc
Domnului Isus pentru binele pe care ni la
fãcut, scãpându-ne din lanþul care ne ducea
la pierzare. Nu-mi ajunge viaþa ca sã-i
mulþumesc Domnului pentru ziua în care
mi-a deschis ochii ºi am vazut altfel viaþa. Îi
mulþumesc cã de atunci ºtiu cã am pe cineva
acolo sus în ceruri la care pot sã-i spun
”MULÞUMESC” în fiecare zi ºi pentru
bine ºi pentru rãu ºi pentru încercãri ºi
pentru binecuvântãri. SLAVÃ LUI!
Olga Berchi

mulþumesc pentru tot ce ne oferã.
Raul Buruian

Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru casã,
familie ºi înþelepciune. Andrei Tãmaº

Eu îi mulþumesc Domnului pentru cã am
putut veni la bisericã ºi îi mulþumesc cã nu
sunt bolnav.
Paul Chereji

Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru fratele
Daniel. Nicoleta Zah
Îþi mulþumesc pentru ca eºti cu noi în
fiecare zi.
Iulia Pop

Nici toate firele de nisip adunate la
un loc, nu ar putea sã echivaleze
numeroasele mulþumiri pe care eu I le aduc
Domnului! Îi mulþumesc cã, niciodatã numi voi face griji pentru ziua de mâine, cãci
El e deja acolo... Îi mulþumesc cã îngãduie
sã vãd rãsãritul de soare, Îi mulþumesc
pentru sãnãtate, rezultate bune la ºcoalã,
pentru Bisericã, fraþi ºi surori, pentru
familia minunatã din care fac parte, dar mai
presus de toate, pentru Mântuirea pe care
mi-a dat-o prin Domnul Isus ºi dragostea
necondiþionatã pe care o revarsã asupra
mea mereu! Ce altceva mi-aº mai putea
dori?
Tania Pop

Îi mulþumesc Domnului pentru cã fratele
Daniel Chereji s-a întors la bisericã.
Silvia Pop

Eu îi mulþumesc Domnului pentru fratele
Daniel, pentru pãrinþii ºi bunicii mei ºi
pentru cã m-am nãscut într-o familie
baptistã.
Amadea Andreicuþ

Mulþumesc pentru bogãþiile spirituale,
sãnãtatea fizicã ºi pentru cã în familia mea
au intervenit modificãri în bine, datoritã
rugãciunilor ºi postului, am pace ºi liniºte
în suflet. Sunt bucuroasã cã sunt aici... cu
fraþii ºi surorile mele!
Elena Abrudan

Eu îi mulþumesc Domnului pentru pãrinþii
mei minunaþi, pentru sãnãtate, pentru
binecuvântãri ºi pentru cã mã iubeºte ºi
ocroteºte.
Anda Meþac
Eu îi mulþumesc Domnului pentru cã m-a
pãzit de orice rãu ºi pentru cã m-a ajutat
când am avut nevoie.
Amalia Matei

Mulþumesc pentru bucurii ºi pentru
întristãri, pentru sãnãtate, pentru toate
lucrurile, cã toate le am din mâna Lui ºi
pentru cã m-a ales din lumea murdarã. Mã
rog pentru copiii mei, sã-I scoatã din lume.
Îl rog sã-mi primescã rugãciunile!
„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã
viaþa veºnicã” Ioan 3:16
Pop Ana

Îþi mulþumesc pentru tot ce mi-ai dat ºi
pentru ºcoala mea ºi pentru mâncarea de pe
masã ºi pentru fiul Tãu cã S-a jertfit pentru
pãcatele noastre.
Mircea Olar Jr.
Eu îi mulþumesc Domnului pentru cã ºi-a
dat pe singurul lui fiu pentru noi. Îi
3

