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  Închinare, cor

  Botez nou-testamentar oficiat   

  de către fr. pastor Alex Neagoe

DUMINICĂ 

  

10:00-12:    00 Serviciu divin: 

  Mesaj: Petru Bulica

  Născut din nou prin Hristos,

  (2 Cor. 5:17; Apoc. 21:1-5)

  pentru un cer și un pământ nou

  Am întâlnit oamenii despre care

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Închinare, studiu biblic

  vorbește Biblia (Fapte 2:36-47)

  

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Binecuvântarea celor nou

MARTI

  botezați

  tineri 

  Închinare, fanfară

19:00 - 20:30 Seară de părtășie pentru 

  Mesaj: Daniel Bărnuț

JOI        

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

La multi ani!,

Post și rugăciune pentru țară.  Membrii 
bisericii sunt îndemnați să pună deoparte 
o zi  pe săptămână pentru post și 
rugăciune. Să caute Fața Domnului și să se 
roage pentru izbăvire de criza sanitară, 
politică și spirituală prin care trece țara 
noastră.

Deces. A trecut la Domnul fratele Isac 
Gheorghe. Înmormântarea va avea loc 
săptămâna viitoare. Fie ca Dumnezeu să 
aline suferința celor rămași în urmă. 

Adunări de rugăciune. Vă reamintim de 
importanța pe care biserica noastră o 
acordă rugăciunii. În acest sens, vă 
invităm la rugăciunea care se desfășoară în 
cadrul fiecărui serviciu de joi seara, 
precum și la alte seri de rugăciune, în 
cursul săptămânii, după cum urmează: 
marțea și vinerea, ora 18:00, miercurea, 
ora 6:00, joia, ora 18:00 (doar surorile). 

Țermure Romeo

Șiclovan Ion

Schifirneț Ionica

Șiroviță Laura

Vucescu Florica

Ilie Elena

Jurca Liviu

Besensky Eugenia

Leuce Monica

Grosan Cosmin

Mercea Teodor

Beșeleu Cristina Pascu Virgil

Dancea Lucian

Plămadă ArcadieCaracoancea Daniel

 
Rugăciune pentru

ROMÂNIA

- aduc cinste Domnului și țării prin viața lor

- au nevoie de Dumnezeu și de alți oameni
- sunt o bună mărturie pentru cei din jur
CEREM 

MULȚUMIM 

pentru toți românii care:

- sunt o binecuvântare pentru semeni

Domnului, în folosul românilor:
- autoriăți, pentru ca acesta să promoveze 
integritatea și principiile sănătoase în toate 
instituțiile publice

- sunt binecuvântați cu harul mântuirii

- încetarea pandemiei Covid-19

MIJLOCIM  

Domnului pentru toți românii care: 

- decid în ceea ce privește alcătuirea legilor, 
cheltuirea banilor și soarta oamenilor

- ocazii de propovăduire a Evangheliei
- o bună colaborare cu alte țări și popoare
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Pentru candidații la botez, pentru ca 
Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i 
călăuzească pe noua cale pe care au ales-o.

- vindecare și recuperare deplină

-tratament și intervenții medicale adecvate

Pentru cei bolnavi.  Ne rugăm pentru:

-întărirea credinței și o bună mărturie 

-cei din jur (familie, personal medical)

Mulțumim Domnului pentru răspunsurile 
pozitive în ceea ce privește starea de 
sănătate a persoanelor bolnave pentru care 
ne-am rugat în ultima perioadă. Ne rugăm 
ca El să lucreze în continuare în viețile lor, 
să le aducă vindecare și recuperare deplină.

-cei sănătoși: să-și folosească resursele spre 
slava Lui și ajutorarea celor în nevoi

Să ne rugăm...

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta



Poruncit de Domnul Isus Hristos, ca parte din Marea Trimitere, în Evanghelia după Matei 28:19-

20, botezul în apă este mărturia publică a persoanei care, în urma pocăinței, se identifică cu 

moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. (Romani 6:4; Coloseni 2:11,12)

Botezul în apă reprezintă o separare de stilul lumesc de viață, de lucrările celui rău și o dedicare 

pentru o nouă  viață, de ascultare, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt.

Cuvântul “botez” provine din grecescul “baptizo” și înseamnă  a scufunda, a acoperi pe deplin. 

Prin botezul în apă, o persoană mărturisește că alege să-l urmeze pe Hristos și să-i fie ucenic 

(Matei 28:19).

Dacă ai experimentat nașterea din nou și vrei să mărturisești public acest lucru, 

ești invitat la următoarea serie de cursuri de cateheză care se va desfășura în curând,

în biserica noastră.

Botezul în apă este un legâmant încheiat cu Dumnezeu, prin care o persoană se supune ascultării 

Duhului Sfant, chiar cu prețul vieții, murind astfel față de plăcerile lumești, devenind o făptură 

nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta are loc în urma mărturisirii păcatelor înaintea lui 

Dumnezeu, a curățirii prin sângele lui Isus Hristos și a sfințirii date de Duhul Sfânt.

Așadar, pentru a primi botezul, o persoană trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor 

personal. Cu alte cuvinte, să fi experimentat nașterea din nou (Ioan 3:5; Faptele Apostolilor 2:38). 

Nici o promisiune nu le este dată celor care fac botezul fără a crede (ex. bebelușii, în diverse 

tradiții cum e cea ortodoxă). Pocăința și credința preced botezul, si nu invers (Fapte 2:38).

Botezul în apă îl întâlnim și în Vechiul Testament, în vremea lui Moise, sub denumirea de 

“botezul în mare”, când poporul lui Dumnezeu a traversat Marea Roșie fugind de Faraon (1 

Corinteni 10:1,2).

Să nu cădem de întristări, redă-ne bucuria,

Din mâna Ta de bogăţii se satură câmpia,

O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

Să cânte Domnului toate cele ce au suflare,

În cer şi pe pământ, Lui să răsune noul cânt,

Bogat în îndurări Tu iartă-ne când Te rugăm,

La Domnul să privim mereu, la El e măreţia,

Te laudă sufletul, sufletul meu

O, ce minune ai creat;

Şi dacă faţa Ta de la noi s'ar întoarce, Doamne,

Te laudă Doamne, pământul, ceru'ntreg

O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

O, binecuvântează, Doamne, Doamne, România!

Prelucrare Ovidiu Manole după Rapsodia Română nr. 2 a lui George Enescu

Binecuvântează Doamne, România!

STUDIU BIBLIC 2 decembrie

DIVORŢ ȘI RECĂSĂTORIRE DIN PERSPECTIVĂ BIBLICĂ
Text biblic:  Matei 19:1-12

Studiul biblic aferent zilei de astăzi, se va ține în cadrul 
serviciului divin de joi, 2 decembrie!
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