ANUNTURI
,
Revelion la Betel. Pe 31 decembrie, orele 18:0020:00, va avea loc un serviciu divin special de
Revelion, urmat de o agapă (orele 20-21) la care sunt
invitaţi toţi participanţii la biserică. Tinerii și familiile
tinere care doresc să rămână în continuare la biserică
pe parcursul nopţii, sunt rugaţi să se înscrie pe lista
aflată la garderobă, la sfârșitul serviciilor divine de
astăzi.
Serviciul divin de Anul Nou: 1 ianuarie, orele 18:00.
Cina Domnului - 5 ianuarie, în cadrul serviciului divin
de dimineaţă.
Botezul Domnului. Cu ocazia sărbătorii Botezului
Domnului, biserica se va întruni la închinare, luni, 6
ianuarie, ora 19.00.
Săptămâna de rugăciune se va desfășura în perioada
5 - 12 ianuarie 2020. Tematica o veţi putea găsi
duminica viitoare într-un format special, la standul
din hol.
Calendarul de studiu biblic pe anul 2020 a fost
comandat dar va fi disponibil după Anul Nou (cel mai
sigur începând cu 12 ianuarie), în trei variante:
calendar de Biblie, calendar de perete și manual cu
explicaţii biblice ianuarie-iunie.
Ședinţă comitet (prezbiteri și diaconi) & audieri
candidaţi botez - luni 13 ianuarie, ora 19.00.
Întâlnirile tinerilor se reiau marţi, 14 ianuarie, ora
19.00.
Botez nou testamental - duminică, 26 ianuarie 2020,
în cadrul serviciului divin de dimineaţă. Candidaţii la
botez sunt rugaţi să participe la cursul de cateheză
care se desfășoară în fiecare duminică, ora 9:00.
Decese. Au trecut în veșnicie fraţii Vasile Zghimbe și
Ioan Vancea. Fie ca Dumnezeu să mângâie și să
întărească familiile îndoliate.
Mulţumiri din partea surorii Geta. Sora Geta Mateiu
dorește să mulţumească tuturor celor care în
decursul anului 2019 s-au implicat în lucrarea din
Penitenciar precum și celor care au sprijinit această
lucrare, prin rugăciune sau financiar.

Motive de
RUGĂCIUNE
Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această
lume plină de conflicte, cât și în interiorul nostru și
să-I rămânem credincioși în orice circumstanţe.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu.
Să ne rugăm Domnului să ne dea înţelepciune
pentru a dovedi prin trăirea noastră, că numai El
poate da pace, bucurie și speranţă.
Pentru cei cărora le este mai greu să se bucure de
Sărbători...cei bolnavi, cei săraci, cei marginalizaţi,
cei singuri, cei oprimaţi, cei nedreptăţiţi și în mod
special, cei nemântuiţi sau biruiţi de păcat. Fie ca
Domnul Isus să-i izbăvească, să le dăruiască harul
încrederii în El iar pe noi să ne ajute să le fim alături
prin slujire și să le ducem vești bune.
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui
Dumnezeu și pentru a face voia Lui. Domnul să ne
ajute să ne străduim în fiecare zi să trăim asemenea
Domnului Isus, iubind ascultarea de Dumnezeu,
rugăciunea și Cuvântul Său, dar și trăirea plină de
dragoste faţă de semeni.
Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni
purtători și propovăduitori de vești bune, în fiecare
zi a anului 2020.
Pentru cei care au colindat și pentru cei care au fost
colindaţi. Domnul Isus să aducă lumină și izbăvire în
sufletele celor care au interpretat sau au ascultat
colinde. Ne bucurăm că am putut experimenta
împreună, marea bucurie pe care o aduce în lume
Mântuitorul nostru Isus Hristos!
Pentru toţi cei care au fost musafirii bisericii
noastre de Sărbători. Fie ca Domnul Isus să-i
binecuvânteze cu lumina Sa iar pe noi să ne ajute să
fim lumină pentru ei.

Fie ca în noul an să aveţi parte
de binecuvântările lui Dumnezeu!
AN NOU FERICIT!
Pastorii & comitetul bisericii
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LA MULŢI
ANI
membrilor bisericii noastre
care își vor sărbători ziua de
naștere în săptămâna care
urmează:
Anton Răzvan
Beșeleu Darius
Butaș Catiţa Adi

DUMINICĂ
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Alex Neagoe

18:00-20:00

Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Ioan Cocârţeu

Cărăbaș Aurelia
Ghișe Laura-Diana
Istrati Geanina Alina
Lazăr Maria
Lupulescu Dănuţ
Matei Ioan Petru
Nicoară Drăghina
Ogrăzeanu-Nagy Daniel Mihai
Pascu Florica

MARŢI
18:00-20:00

Revelion la Betel

20:00-21:00

C or, predică - Ciprian Nălbaru
Agapă

Paul Vasile
Racovicean Ana

MIERCURI

Șain Pavel

18:00-20:00

Toma Marius Vasile
Turnagiu Elena

Anul Nou
Cor
Predică - pastor Alex Neagoe

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

2020 - Anul Domnului

CREDINŢA PRACTICĂ
Evrei 13:1-25, 13:15-16
IDEEA CENTRALĂ:
Credinţa creștină nu este o simplă teorie care se limitează la aspectele spirituale ale vieţii,
ci este fundamentul pentru o serie de implicaţii practice în toate domeniile vieţii și devine
cu atât mai relevantă cu cât este aplicată mai mult în practica vieţii.
SCOP:
Să descoperim și să aprofundăm domeniile în care credinţa practică face diferenţa între
un creștin real și unul formal dar și să dezvoltăm noi moduri prin care să aplicăm
Evanghelia în mod practic, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu mai mult celor din jur.
OBSERVAŢII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:
1. Sfera directivelor morale esenţiale cu aplicaţie în relaţia unii cu alţii
2. Sfera directivelor care au de-a face cu relaţia credinciosului cu sine însuși
3. Sfera directivelor doctrinare care au de-a face cu relaţia credinciosului cu Dumnezeu
Relavanţa practică a credinţei creștine se vede în relaţiile pe care fiecare credincios le
dezvoltă: cu cei din jur, cu sine însuși și cu Dumnezeu. Aplicabilitatea practică a credinţei
poate fi evaluată și măsurată. Este imposibil ca un credincios să trăiască în mod practic
conform moralităţii și dogmelor creștine fără dragoste. Dragostea este elementul
esenţial care stă la fundamentul tuturor relaţiilor unui credincios. Practicarea credinţei
nu este o chestiune naturală care să vină de la sine în viaţa unui credincios ci o problemă
de intenţie și de perseverenţă. Elementele credinţei practice au un impact major în relaţia
cu cei din jur și mai ales, în prezentarea și mărturisirea Evangheliei. Relaţia cu Dumnezeu
nu este una din care să profite doar cel credincios, datorită răscumpărării, ci este relaţia
din care și Dumnezeu trebuie să-și ia slava. Pentru aceasta, este nevoie de practicarea
credinţei în sfinţenie, în identificare cu Hristos, în schimbarea perspectivei de viaţă, în
slujire și în felul în care credinciosul este desărvârșit tot mai mult după voia lui Dumnezeu.

Japonezii au un mod deosebit de numărare a anilor. Oridecâteori un nou
împărat urca pe tron, numărătoarea anilor începe cu anul 1. De exemplu în anul
1989, împăratul japonez Hirohito domnea deja de 63 de ani. De aceea în
calendarul japonez era anul 63. Cînd Hirohito a murit, a fost instalat ca împărat
Akihito. În acest fel anul 1990 pentru japonezi, a fost anul 1 a lui Akihito.
Acest fapt este valabil și pentru creștini, deoarece venirea Domnului Isus
a adus o nouă numărătoare a anilor. William Barclay, comentator biblic, spunea:
”numărul anilor înscriși în calendar ne arată că venirea Domnului Isus a făcut ca
istoria să aibă un nou început!” De aceea, anul pe care îl începem nu este anul 1 și
nici 100 sau 1000, nici 2000, ci anul Domnului 2020!
Domnul Isus este pe tron, de aceea putem începe un nou an al Domniei
Lui. Pentru încadrarea în istorie a anului pe care îl începem, folosim notificarea
A.D. (Anul Domnului). Deși se folosește această notificare, pentru mulţi, anul
capătă o altă semnificaţie: îi spun Anul Domnului dar îsi petrec zilele trăind pentru
ei înșiși, pentru lumea de aici sau pentru păcat.
Pot avea cu adevărat un An al Domnului numai cei în viaţa cărora
domnește Cristos și trăiesc în fiecare zi, doar pentru cauza Împărăţiei lui
Dumnezeu, împlinind voia Celui Preaînalt.
În anul 2020, trăiește în așa fel încât să poţi spune la sfârșitul lui ca acesta a
fost cu adevărat Anul Domnului !
www.misiune.ro

