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  personală (Filipeni 3:10-11)
  Cina Domnului
  

11:00-12:15 Serviciu divin:
  Închinare, cor
  Mesaj:

DUMINICĂ 

  PETRU BULICA
  Moartea lui Hristos ca 
  eveniment istoric și experiență

  Închinare, cor

  ALEXANDRU NEAGOE

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  (Ieremia 42:1-4; 43:1-4)

  Mesaj:

  Refugii riscante

MARTI 

19:00 - 20:15 Seară de tineret:
  Închinare

  PETRU BULICA
  Moise - limitări și scuze

JOI 
  (Exod 3:10-14; 4:1-17)

  Mesaj: 

  TIBERIU JANAI

  Țara Sfântă

19:00 - 20:15 Studiu biblic:

  Legământul la intrarea în

  (Deuteronom 29:1–29)

Creștini la rugăciune. În fiecare miercuri de la 
ora 6 și în fiecare vineri, de la ora 18:00.

Proiect migranți. Prin harul Domnului și 
aportul multora din biserică, lucrarea cu migranții 
continuă și este de mare impact. Cei care doresc să 
se implice, pot să se înscri pe tabelul electronic de 
la grupele de școală duminicală sau pot lua 
legătura cu Ionică Olariu și Dănuț Tanc. 

Taloane contribuții lunare. În plicurile de 
contribuții lunare din holul bisericii au fost 
introduse taloanele pentru anul 2021: un talon 
general, pentru lucrările Bisericii Betel și un talon 
distinct, pentru construcția bisericii și a grădiniței 
din Moșnița Nouă. Taloanele aferente anului 2020 
vor trebui retrase din plicuri de către membrii 
bisericii. Membrii care au constatat că nu au plic, 
sunt rugați să ia legătura cu fratele casier sau cu 
pastorii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru 
onoarea de a fi părtași cu El la înaintarea 
împărăției Sale! Suntem încredințați că El va 
răsplăti jertfa copiilor Săi.

Fundația Estera mulțumește tuturor celor care 
au contribuit financiar pentru sprijinirea lucrării 
de salvare a vieții copiilor nenăscuți.

Naștere. În familia Damșe Nicu Jr și Estera s-a 
născut un băiat, Nicolae. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să îl binecuvânteze pe el și pe toți cei apropiați.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi - luni, 8 
februarie, ora 19:00.

Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 9 
februarie, ora 19:00.

Cursul de cateheză destinat celor care doresc să 
se boteze precum și celor care doresc să afle mai 
multe despre credința creștină, are loc în fiecare 
duminică, de la ora 10:00.

Adunarea generală anuală a bisericii noastre: 
duminică, 21 februarie, ora 11.00. În cazul în care 
nu se vor întruni peste jumătate dintre membri 
activi ai bisericii, adunarea se va ține cu o 
săptămână mai târziu, pe 28 februarie, ora 11.00
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Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini 

astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

Salutul bisericii 

pentru anul 2021

Anunturi

La multi ani!

Pentru sora Emanuela din Cluj, bolnavă de cancer, 
care marți, 9 februarie va suferi o intervenție 
chirurgicală în acest sens. Dumnezeu să lucreze 
prin medici și să-și proslăvească numele.

Pentru familia Gheltofan Florica și Avram, ca 
Dumnezeu să îi mângâie și să îi întărească în urma 
decesului fiului lor (singurul copil), Sebastian, în 
vârstă de 49 ani.

Pentru pace în lume și în suf letele noastre. 
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această lume 
plină de conflicte, cât și în interiorul nostru. 

Pentru ca Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm 
sarcinile unii altora. Să fim disponibili și preocupați 
pentru binele celor din jur. (Galateni 6:2)

Pentru frați, surori și prieteni care din diferite 
motive, nu pot fi împreună cu noi. Domnul să-i 
binecuvânteze cu harul de a fi închinători în duh și 
adevăr, acolo unde se găsesc.

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme de 
sănătate precum și cu diferite nevoi, ca Dumnezeu 
să se îndure de ele și să le ofere alinare și speranță.

Micicoi Florin

Oprina Liliana

Maftei Lidiana

Prejban Lucreția

Ogrăzeanu Mariana

Maftei Emanuel

Temian Mirel

Turnagiu Estera

Puha Adela

Sarafincean Ioan

Albu Cristina

Balaj Aurel

Băleanu Daniel

Basarabă Mălina

Cotta Oxana

Curt Florian

Duță Alexandra

Baloș Carmen

Lucuța Ronela

Berariu Olimpia

Lupulescu Liliana Vît Lenca

Viet Tabita



STUDIU BIBLIC 7 februarie

Legământul la intrarea în Țara Sfântă
Text: Deuteronom 29:1–29, Verset cheie: Deuteronom 29:9

3. Precizarea părților (vs. 10–15)
4. Prevederi (vs. 16–19
5. Binecuvântări și pedepse (vs. 20–29)

După 40 de ani de peregrinare prin pustiu, aflat la momentul crucial al începerii unei noi etape, 
intrarea în Țara Promisiunii, Israel este adunat de Moise pentru a încheia un legământ adiacent 
celui de la Sinai. În pustiu fuseseră feriți în mare parte de interacțiunea pe care generația părinților 
lor, acum decedată, o avusese cu idolatria egipteană. Auziseră despre modul în care tratase 
Dumnezeu cu țara în care fuseseră sclavi timp de 400 de ani (v. 2–3) și cu dumnezeii ei și acum 
aveau să întâlnească un alt sistem idolatru, cel al Canaanului. Așezarea într-un anumit spațiu 
pentru o perioadă lungă de timp schimbă dinamica spirituală a unei națiuni sau comunități. 
Spiritul pelerinului, aflat în permanență în căutarea unei destinații care să dea un sens mai înalt 
călătoriei lui, este înlocuit cu cel al colonistului. Acesta este motivat de dorința de a se așeza cât mai 
confortabil și pentru o perioadă cât mai lungă de timp în spațiul în care a ajuns în urma unor 
eforturi considerabile. Tentația într-o astfel de situație este aceea de a face compromisurile pe care 
le consideri necesare pentru a te adapta cât mai ușor. Un conflict militar sau de altă natură, dus pe o 
perioadă mai lungă de timp, poate fi foarte epuizant atât la nivelul resurselor materiale, cât și al 
celor sufletești. Dumnezeu a știut dinainte că una dintre principalele ispite cu care se vor confrunta 
va fi încercarea de reconciliere dintre sistemul religios de închinare la Unicul Dumnezeu și cel al 
slujirii dumnezeilor canaaniți. Ca urmare, consideră necesară încheierea unui legământ special cu 
această generație. 

2. Introducere istorică (vs. 2–9) 

Urmând unul dintre modelele tratatelor (cel de suzeranitate) des întâlnite între popoarele din 
regiune în perioada târzie a epocii bronzului și acest legământ are câteva componente care ne vor 
ajuta să-l înțelegem mai bine. 

Ideea centrală: Dumnezeu încheie cu noua generație de israelieni un legământ adiacent celui de 
la Sinai, în care îi avertizează cu privire la pericolele care îi așteptau după așezarea în țară și cu 
privire la severitatea cu care va trata Domnul idolatria.

Observații contextuale/exegetice 

1. Preambul (v. 1) 

Care au fost componentele legământului pentru o nouă generație?

De ce un legământ cu o nouă generație de israeliți?

Scopul lecției: Să ne ajute să înțelegem că, deși ne ducem viața într-o lume în care suntem 
proprietari asupra multor lucruri materiale și intelectuale, loialitatea față de Domnul trebuie să fie 
mai mare decât dorința după acestea.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

O învelitoare albă de zăpadă m-a primit când am ieşit dimineaţa pe stradă. Doar câte o urmă de 

picior i-a trădat pe cei care au trecut pe acolo. Urme dese lăsate de picioruşe mici sau urme de 

pantofi ale unor picioare care fac paşi mari. Și urma cizmei mele a rămas în zăpada încă neatinsă 

până atunci.Dincolo, pe strada aglomerată zăpada s-a făcut deja fleaşcă. Urmele lăsate au fost de 

nerecunoscut. Pete murdare de noroi au colorat albul zăpezii. Nimic nu mai vorbea despre 

frumuseţea cu care zăpada a venit de sus... Cei care treceau acum nici nu au observat-o, s-a pierdut 

prima urmă. Apoi au dispărut urmele, chiar şi petele albe - s-a topit zăpada. Picioarele mele calcă 

acum pe asfalt gri. Dar în mine a rămas această imagine de dimineaţă: urma singuratică în zăpadă. 

Încă se putea recunoaşte modelul tălpii care a păşit acolo… Și împreună cu ea a rămas în mine şi 

gândul: "... până ce va lua Hristos chip în voi"... La fel ca urma pe sufletele albe ca zăpada. Până 

când este doar una, se poate recunoaşte de departe. Nu trebuie o analiză deosebită. Îţi sare în 

ochi...Dar dacă curăţia lui a devenit fleaşcă - cine va recunoaște urma care se desenează? Pe 

Hristos care ia chip în noi? În mine, în tine...

Imaginea din noi

(Galateni 4:19)
“… până ce va lua Hristos chip în voi” 

9. Alegerea delegaților bisericii

8. Aprobarea demarării procedurii de ieșire din indiviziune a terenului primit de la Fundația 

“Învingătorii”, identificat în CF - C.F. 417853 ȘI C.F. 417464. 

10. Diverse 

11. Încheiere

3. Discuții la rapoarte

5. Validarea propunerilor Comitetului cu privire la reangajarea fratelui Petru Bulica și preluarea 

rolului de pastor coordonator de către fratele Alexandru Neagoe

6. Buget 2021

7. Disciplină și membralitate

1. Deschidere

2. Rapoarte 

4. Descărcarea de gestiune

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE 2021
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