
”Mulțumesc Dumnezeului meu … pentru partea pe care o luați la Evanghelie.” 

 

Dragi frați și surori, cu ajutorul lui Dumnezeu ne propunem ca anul viitor să înlocuim 

acoperișul clădirii în care ne adunăm cu biserica, să finalizăm achizițiile pentru lucrarea 

audio-video și să reamenajăm interiorul clădirii. Pentru obținerea resurselor financiare 

necesare, este nevoie de implicarea noastră, potrivit cu mijloacele fiecăruia, ”pentru că 

dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.”  

Ținând cont de acest principiu și de hotărârea adunării generale a membrilor bisericii 

Iris, am întocmit acest angajament anonim, pentru a putea planifica achiziționarea 

materialelor și execuția lucrărilor. 

Trebuie să precizăm prin bifarea căsuței corespunzătoare, suma cu care putem 

contribui fiecare, până la data de 1 iunie 2019, urmând ca respectarea acestui angajament 

să fie doar în fața Domnului. 

□ 100 lei      □ 300 lei     □ 500 lei     □ 1000 lei     □ 1500 lei     □ 2500 lei     □ 5000 lei    

□ Altă sumă ……………… lei  (dacă cele de mai sus nu sunt accesibile) 

 

Talonul completat urmează să-l punem în săculețul de la colectă, sau să-l trimitem la 

secretariat. 

”Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, 

căci ”pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.” 
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