
Le urăm “La mulţi ani!” şi multe 
binecuvântări celor ce vor fi 

sărbătoriţi în luna Noiembrie 
 
03, Vi –Cătălina Comariţa 
06, Lu –Lidia Comariţa 
08, Mi –Vasile Voicu 
09, Jo –Coni Mangeac 
10, Vi –Mihaela Severin 
14, Ma – Cristina Raita  
16, Jo –Nicu Beznea 
19, Du – Adrian Ragalie  
20, Lu –Maria Untanu 
27, Lu – Laura Tudor  
28, Ma –Irina Silion 
 

 

Fii recunoscător… 

- că nu ai tot ceea ce îți dorești. Dacă 
ai fi avut totul, înspre ce te-ai mai fi 
îndreptat? 
 

- când nu știi ceva. Asta îți dă 
oportunitatea să înveți. 

 

- pentru limitarile tale. Ele îți dau 
oportunitatea de a îmbunătăți. 
 

- când ești vlăguit și obosit. Asta 
înseamnă că ai făcut o diferență. 

Daca am mulţumi lui Dumnezeu pentru 
ce avem şi pentru tot ce ne-a dat nu prea 
am mai avea timp să ne plângem! 

 

 
 

  

De ce să fiu mulţumitor? 

Să fiu mulţumitor este o hotărâre personală, 
o deprindere. Înseamnă să privesc viaţa şi să 
înţeleg că ea nu este un “drept”, ci un “dar”. 
Înseamnă să aleg o anumită atitudine.  

Apostolul Pavel spune: “M-am deprins să fiu 
mulţumit…” (Filipeni 4:11). Orice deprindere 
necesită din partea mea efort (repetat), 
alegere. Mulţumirea nu este ceva cu care ne 
naştem, dimpotrivă. Suntem nemulţumiţi 
încă de când suntem bebeluşi. Mulţumirea 
se învaţă! Mulţumirea este o alegere. 
Mulţumirea este o atitudine. 

De ce să fiu mulţumitor? 

Ca să împlinesc voia lui Dumnezeu 

“Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu pentru 
toate lucrurile; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” 
(1 Tes. 5:18) 
 

Ca să am o stare bună 

”Toate zilele celui nemulţumit sunt rele”, în 
schimb ”cel cu inima mulţumită are un ospăţ 
necurmat” (Proverbe 15:15) 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

”Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu 

pentru toate lucrurile; căci aceasta este 

voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu 

privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:18) 

 

 

Timp închinare: 
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 19:30 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: rugăciune începând cu ora 18:30 
 

Evenimente:  
15, Mi: Întâlnirea surorilor  
 

Anunţ: 

5 nov.:  Cina Domnului începând cu ora 9, 

urmată de Sărbătoarea Roadelor. Nu va fi 

slujbă seara.  

 



Tu ai pentru ce să Îi mulţumeşti? 

Timpul pe care-l trăim este caracterizat 
şi de nemulţumire. Unii sunt 
nemulţumiţi de cum arată, alţii de ce au 
realizat în viaţă. Unii sunt nemulţumiţi 
de clasa politică, alţii de biserică. Unii 
sunt nemulţumiţi că plouă prea mult, 
alţii sunt nemulţumiţi că este prea mult 
soare. Şi exemplele pot continua. 

Vă propun în cele ce urmează câteva 
motive pentru care putem să Îi 
mulţumim lui Dumnezeu.  

Doamne, îţi mulţumesc… 

* pentru că în această dimineaţă m-am 
trezit; 

* pentru că pot să văd; 

* pentru că pot să aud; 

* pentru că pot să merg, pot să alerg; 

* pentru Domnul Isus care m-a mântuit; 

* pentru protecţia zilnică; 

* pentru că am o familie; 

* pentru că am o casă în care locuiesc; 

* pentru libertatea din ţară; 

* pentru că în probleme ai fost alături de 
mine; 

 

  * pentru că nu primesc ceea ce merit; 

* pentru rugăciunile ascultate; 

* pentru rugăciunile neascultate; 

* pentru că am un loc muncă; 

* pentru că am prieteni cu care pot vorbi; 

* pentru că mi-ai dat voce cu care pot cânta; 

* pentru că am minte şi pot întelege 
Cuvântul Tău; 

* pentru mâncare; 

* pentru îmbrăcăminte; 

* pentru mijloacele de transport; 

* pentru faptul că pot savura gustul 
mâncării; 

* pentru uşile închise; 

* pentru sănătate; 

* pentru încercări; 

* pentru Cuvântul tradus în limba română; 

* pentru Duhul Sfânt; 

* pentru învăţătoarele de la şcoala 
duminicală; 

* pentru că am dormit în linişte; 

* pentru pacea din ţara noastră; 

* pentru bunătatea Ta; 

 

 

   * pentru aerul ce-l respir; 

* pentru Cerul pregătit pentru noi; 

* pentru că Te putem sluji; 

* pentru banii care-i am; 

* pentru corul bisericii; 

* pentru cei ce Te slujesc cu drag în Betania; 

* pentru că exist; 

* pentru că mă iubeşti; 

* pentru comunitatea Betania; 

* pentru tinerii bisericii; 

* pentru copiii bisericii; 

* pentru Cuvântul scris şi vestit… 

Mulţumim Tatălui pentru Fiul. Mulţumim 
Fiului pentru Duhul Sfânt. Mulţumim 
Duhului pentru Tatăl. 

Poţi adăuga şi alte motive. Am fi mult mai 
câştigaţi dacă am privi mai mult la cât de 
mult ne-a binecuvântat Dumnezeu.  

 “Cine aduce mulţumiri ca jertfă acela Mă 
proslăveşte” (Psalm 50:23) 

Tu ai pentru ce să îi mulţumeşti lui 
Dumnezeu? 

 

 

 



 


