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MATURED PEOPLE MULTIPLIED 

Therefore, if anyone is in Christ,  
he is a new creation. The old passed away; 
behold the new has come! 

2 Corinteni 5:17 
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SERVICE TIMES: 
     

THURSDAY 7 PM 
SUNDAY 10 AM & 6 PM  

ECHIPA DE SLUJIRE:  

          MIHAI SÂRBU  
            MIRCEA FILIP            
           VICTOR BRAICA   
           NICU CHERA  
            MIRCEA MOȚ 
            MIKE HOSTIUC 
            SIMI ANDRONIC 
 

CHURCH ACTIVITIES 

YOUTH - Saturday 6:00- 7:30pm 
 
SMALL GROUPS 
Monday- "The Cross" Youth 
Tuesday-  "Maranata" 
Saturday - "Emanuel" 
  

      - SCRIPTURA 
        - ADORARE   
        - RUGACIUNE 
        - EVANGHELIZARE                          
 
Situația financiară luna Oct. 2013 
Sold la 30 Sept. 2013: $79526.96  
- Intrăriluna Oct: $18,624 
- Ieșiri luna Oct: $14,130.48 
Sold la 31 Oct. 2013: $84,023.27  
„pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.”  (2 Corinteni 9:7/b)   
 
Membrii bisericii născuți în luna Noembrie:  
Sabin Dican, Ilie  Hreniuc, Lidia Hreniuc, Mircea Moț, Laura Reguș. 
”Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste 
tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!”   (Numeri 
6:24-26)  

STÂLPII BISERICII: 



  INTREBARE  este cautam o religie sau mi  
superstitiei” Poate ca ai de obiectat fata de aa ta  
nu-ti face la fel?poti sa fi sincer si chiar foarte active in biserica dar daca  
 
      Te iubeste Dumnezeu ?poate  
 
Uneori ma intreb 
  

 
ÎȚI ADUCEM MULȚUMIRE 

De Valentin Popovici 
  
 Îți aducem mulțumire, Doamne, pentru-a Ta-ndurare, 
 Pentru nopțile de beznă, pentru zilele cu soare, 
 Pentru pâinea de pe masă și bucatele bogate, 
 Pentru darurile multe, pe cărare presărate. 
  
     Îți aducem mulțumire, Ție, Cel din veșnicie 
    Pentru pacea minunată, din a Ta Împărăție; 
    Pentru blâda-Ți mângâiere ce ne-o dai la vreo răscruce  
    Când pe umeri ne apasă noduroasa greaua cruce. 
 
 Și îți mulțumim, Isuse, că în sfintele-Ți cuvinte 
 Ne-ai lăsat puterea vieții ca să mergem înainte. 
 Vrerea Ta plăcută, bună, nimeni n-o poate răpune, 
 Toate se-mplinesc la vreme, dup-a Ta înțelepciune. 
 
    Îți mai mulțumim, O Doamne, pentru culmile-nsorite, 
    Cu întinse orizonturi de nădejdi nemărginite;  
    Dar Îți mulțumim și pentru noaptea când s-a stins deodată, 
    Steaua ultimei speranțe de pe bolta-ntunecată. 
  
 Îți aducem mulțumire pentru tot belșugul mare 
 Ce coboară de la Tine ca o ploaie pe ogoare; 
 Și tot mulțumiri Ți-aducem când n-avem nimic pe masă 
 Și când ne încerci credința, și puterile ne lasă 
   
    Îți aducem mulțumire când iubirea-Ți nesecată 
    Ne îndeasă-n saci belșugul cu măsură clătinată, 
    Dar și-atunci când stăm de veghe și ne arde așteptarea, 
    Tot în cinstea Ta, Isuse, noi Îți înălțăm cântare. 
 
 
 

 

MULȚUMEȘTE! 
1 Tesaloniceni 5:18 

  Acest text include ceva ce trebuie să ne amintim totdeauna: ”Mulţumiţi lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos 
Isus, cu privire la voi” (v. 18).   
     În scrisorile sale, apostolul Pavel a ajutat cititorii săi să dezvolte o teologie de 
recunoștință.  El a scris despre mulțumire mai des decât orice alt autor al Noului 
Testament.  De 23 de ori Pavel a folosit acest cuvânt, dar el nu a învățat numai pe alții 
să fie mulțumitori ”pentru toate lucrurile” ci el însuși a fost a fost mulțumitor și 
mulțumit. (Filipeni 4:11-12) 
Din versetul citit, despindem câteva învățături practice: 
 1) Trebuie să mulțumim ”totdeauna” - asta înseamnă că trebuie să avem o viață 
permanentă de mulțumire.  Dimineața când te scoli, să spui: ”Mulțumesc frumos Tată 
pentru că pot să văd lumina zilei și astăzi”; când vezi soarele, cerul, pomii, păsările,  
trebuie să spui ”Mulțumesc frumos pentru tot ce ai creiat pentru a-mi desfăta ochii și 
a-mi face posibilă și confortabilă viața”.  Înainte de a te pune la masă să spui:  
”Mulțumesc frumos pentru pâinea care mi-o dai și astăzi, și pentru cei care au lucrat 
din greu ca să producă această hrană.  Când te întorci de la lucru sau de la școală, să-i 
mulțumești pentru locul de muncă, pentru protecție.  Înainte de a te culca să nu uiți 
să-i mulțumești pentru că ai un pat unde să-ți pui capul să te odihnești și un acoperiș 
deasupra capului...  
   2) Mulțumirea întotdeauna trebuie îndreptată spre Dumnezeu ”mulțumiți totdeauna 
lui Dumnezeu”.  Să nu uităm că tot ce avem nu e al nostru, ci al Lui... 
   3) Mulțumirea trebuie să fie ”pentru toate lucrurile”.   Aceasta solicită o decizie și 
voință, nu un răspuns emoțional. De aceea americanii și-au numit sărbătoarea anuală 
”Ziua multumirii” - nu sărbătoarea sentimentului de mulțumire. 
  În vremuri de schimbare, adu mulțumiri.  În vremuri de supărare, adu mulțumiri.  În 
sărăcie sau în bogăție, adu mulțumiri.  Când cineva te critică, adu mulțumiri; 
Dumnezeu este mai mare decât critica de care ai parte.  Când te confrunți cu 
probleme, adu mulțumiri; El este mai mare decat uriașii cu care te confrunți.  El este 
mai mare decât muntele pe care îl urci.  El este mai mare decat poverile pe care le 
duci. Când ești sănătos, adu mulțumiri.  Când ești ținut pe un pat de spital de o boală 
gravă, adu mulțumiri. 
  4) Credincioșii care au o viață de mulțumire împlinesc voia lui Dumnezeu și ca atare 
sunt plăcuți lui Dumnezeu: ”...căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi.” 
  Fie ca noi, cei de la NLRC să fim conștienți de darurile lui Dumnezeu din jurul 
nostru, și să răspundem cu recunoștință.  Ca răspuns la darurile lui Dumnezeu, e 
firesc să spunem, "Mulțumesc frumos, Doamne." 

Program de citire a Bibliei în luna Noembrie: 
11/1- Luca cap. 22-24    11/11 - Fapte cap. 10-12       11/21- Romani cap. 9-11 
11/2- Ioan cap. 1-3         11/12 - Fapte cap. 13-14      11/22- Romani cap. 12-16 
11/3- Ioan cap. 4-6         11/13 - Fapte cap. 15-16      11/23- 1 Corinteni cap. 1-4   
11/4- Ioan cap. 7-10       11/14- Fapte cap. 17-18       11/24- 1 Corinteni cap. 5-8 
11/5- Ioan cap. 11-13     11/15- Fapte cap. 19-21       11/25- 1 Corinteni cap. 9-12  
11/6- Ioan cap. 14-17     11/16- Fapte cap. 22-24      11/26- 1 Corinteni cap. 13-16                     
11/7- Ioan cap. 18-21    11/17 - Fapte cap. 25-26      11/27 - 2 Corinteni cap. 1-3 
11/8- Fapte cap. 1-2      11/18 - Fapte cap. 27-28      11/28- 2 Corinteni cap. 4-6   
11/9- Fapte cap. 3-5      11/19 - Romani cap. 1-4       11/29- 2 Corinteni cap. 7-9  
11/10- Fapte cap. 6-9    11/20 - Romani cap. 5-8      11/30- 2 Corinteni cap. 10-13                                                                                           
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