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La multi ani! ,

ANUNTURI ,

10:00-10:50 Rugăciune

11:00-12:30 Serviciu divin:

  (Ioan 10:14-18; 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Angajamente  reînnoite

  Mesaj: Petru Bulica

  Psalm 102:25-27)

  (Deut. 13:1-4)

DUMINICĂ

  Cina Domnului

LUNI - JOI
19:00 - 20:00 Săptămâna de rugăciune

  Grup închinare | cor mixt

VINERI  

  Grup închinare | cor mixt

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Pe cine ne bazam in 2023?

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Botezul Domnului

  Închinare | mesaj biblic: 

  Ioan Bugnărug        

Motive de 
RUGACIUNE 

)

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

Pentru tinerii bisericii, însoțiții de fratele pastor 

Alex Neagoe, care în perioada 5-8 ianuarie vor fi 

plecați într-o tabără de schi, ca timpul petrecut 

acolo să fie folosit pentru apropierea lor de 

Dumnezeu și unii de alții.

Toți cei care se confruntă cu probleme de 

sănătate pentru ca acest an nou în care am intrat, 

să fie un  an al  vindecării și al proslăvirii numelui 

lui Dumnezeu!

Noul an. Domnul să ne dea înțelepciunea de a 

profita din plin de acest nou an în ceea ce privește 

apropierea de El, de Cuvânt, de slujire și de cei dragi. 

Să iertăm, să dăruim, să iubim și toate acestea, în 

numele Celui care le-a făcut deja pentru noi.

Un an plin de roade ale câmpului dar mai ales plin 

de roade spirituale, în orice biserică și în orice 

suflet.

Să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. 

Fie că vom merge noi la El mai întâi sau că va veni El 

la noi, să urmărim cu toții pacea și sfințenia.

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 lui Isus, 

iubind ascultarea de Dumnezeu, rugăciunea și 

Cuvântul Său, dar și trăirea plină de dragoste față de 

semeni.

Trăirea ca și copii ai lui Dumnezeu. Să-L rugăm 

pe Domnul să ne dea înțelepciune pentru a dovedi 

prin trăirea noastră că numai El poate da pace, 

bucurie și speranță tuturor care își predau viața Lui.

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 ne ajute să-

I rămânem credincioși.

Turnagiu Elena

Vas Francisc

Iacob Felician

Lupulescu Dănuț

Ogrăzeanu Daniel

Olteanu Daniela

Paul Vasile

Șain Pavel

Tole Ioan

Butaș Adi

Fometescu Samuel

Pascu Florica

Șopț Florica

Toma Marius

Racovicean Ana

Cărăbaș Aurelia

Nicoară Drăghina

Ghișe Laura

Miheț Didina

Beșeleu Darius

Botez nou-testamentar: duminică, 12 februarie 2023, 

ora 10. Toți cei care doresc să încheie legământ cu  

Domnul, sunt invitați să participe la cursul de cateheză 

care se va relua duminică, 8 ianuarie, de la ora 10:00, în 

sala de protocol a bisericii. 

Naștere. Bun venit pe lume, Christine! In familia 

Vastag, Emanuela si Zsolt, s-a nascut o fetita pe nume 

Christine. Fie ca Dumnezeu s-o binecuvanteze pe ea și 

intreaga familie!

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: luni, 16 

ianuarie, ora 19.

Serile de tineret se vor relua începând de marți, 10 

ianuarie, de la ora 19:00.

Deces. A plecat la Domnul sora Lidia Tarniceriu. 

Inmormantarea a avut loc vineri. Fie ca Dumnezeu sa 

mangaie intrega familie indurerata.

Săptămâna de rugăciune se va desfășura la biserică, 

în perioada  1 - 8 ianuarie, de la ora 19:00 (luni-vineri), 

respectiv ora 18:00 (duminica), cu excepția zilei de 

sâmbătă, 7 ianuarie. Tematica o puteți găsi într-un 

format special, la standul de cărți.

“Voi să mergeți după Domnul 

Dumnezeul vostru și de El să vă 

temeți; poruncile Lui să le păziți; 

de glasul Lui să ascultați; 

Lui să-I slujiți și de El să vă alipiți. “
(Deuteronom 13:4)
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STUDIU BIBLIC - 1 ianuarie

1. Promisiunea siguranței alvării este reală datorită Celui care mărturisește

De fiecare dată când tindem să ne poticnim pe cale și ne întrebăm dacă salvarea noastră este 

sigură, este imperios necesar să ne amintim de mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său, 

despre divinitatea și Mesianitatea lui. Dumnezeu însuși declară acest adevăr. Duhul Sânt 

are cunoaștere personală și imediată referitoare la autenticitatea naturii și lucării Fiului. 

2. Promisiunea siguranței salvării este reală datorită conținutului mărturisirii

Cel Preaînalt adeverește  mărturia al cărei conținut este explicit: viața eternă ne este dată în 

dar de către Tatăl ceresc și se găsește numai prin Fiul Lui. Toți oamenii care Îl au pe Fiul, 

adică mântuirea adusă de El, posedă viața. Evanghelia cuprinde adevărul unic, eliberator la 

iertării de păcate, prin Fiul divin. Nimeni altul nu se califică să aducă mântuirea, datorită 

zidului care-l depărțea pe om de Dumnezeu. Astfel, împăcarea era posibilă numai printr-un 

Salvator, care să fie deopotrivă Dumnezeu și Om. Numai Hristos a îndeplinit aceste cerințe.

În urma auzirii Veștii bune a mânturii, vine credința iar aceasta este mijlocul princare cei 

care au comis păcate, sunt justificați și iertați. Totodată, Dugul Sfânt le schimbă nu doar 

statutul (din condamnați pentru păcat în eliberați de vină, ci și starea inimii, devenind 

oameni noi. Începe un drum nou, cu urcușuri și căborâșuri alături de Domnul Isus. 

Promisiunea siguranței salvării este reală datorită Celui care mărturisește, conținutului 

mărturisiri și credinței în mărturisire.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

Doamne, învață-mă să trăiesc înțelept! Fiecare an, fiecare zi!

Lumina zilei e tot mai scurtă. Zilele rămase din viață sunt tot mai puține. Se apropie 

sfârșitul vieții – răsună un gând ca un ecou. ”Învață-ne să ne numărăm bine zilele” – cer și 

eu, împreună cu psalmistul. În această lume care aleargă neîncetat, cum pot trăi cu inima 

înțeleaptă? Să-mi număr bine zilele, orele, posibilitățile? Cum să iau decizii înțelepte: ce 

să fac, ce să spun, unde să merg? Învață-mă să trăiesc: după planul Tău, după Legile Tale, 

mă rog. Căci zilele vieții mele, doar atunci se umplu cu viață, daca Tu, Viața, trăiești în 

mine. Doar așa, pot să umblu pe calea Ta. Doar așa, pot să Te cunosc mai mult. Pentru că 

înțelept ,doar Cuvântul Tău mă poate face. Tu poți să-mi dai îndrumare la fiecare pas. 

Cuvântul Tău, ca o candelă, îmi dă lumină. Și dacă umblu pe calea Ta, dacă ascult de 

Cuvântul Tău, voi putea ajunge cu siguranță, la țintă! 

Prin moartea Sa, a ispășit vina fărădelegilor omului iar prin Înviere, a demonstrat că 

sacrificiul I-a fost acceptat. A înviat și e viu în veci, dăruind viață spirituală și salvare, 

tuturor acelora care-L primesc în viețile lor.

Ce presupune credința? Conform teologilor reformați, credința  are la bază 3 termeni: 

notitia, assensus, fiducia. 

Apoi informațiile auzit trebuiesc acceptate - assensus. Credinciosul devine convins de 

autenticitatea datelor auzite: Sfânta Treime, divinitatea și umanitatea lui Hristos, 

justificarea prin credință, inspășirea realizată de către Mântuitor și Învierea Sa din morți. 

3. Promisiunea siguranței salvării este reală datorită credinței în mărturisire

Nu în ultimul rând - fiducia - implică încrederea și dependența personală de Hristos. 

Recepționarea conținutului mărturisirii la nivelul minții, influențează emoțiile și 

cucerește voința. 

Din perspectivă creștină, este deosebit de semnificativă învățătura pe care îți așezi 

credința - notitia. Sinceritatea nu este suficientă, se impune să cunoști și să înțelegi 

informațiile sau conținutul corect al credinței. 

Astfel, credința scripturală sănătoasă și completă (notitia, assensus, fiducia) coboată de 

la intelect la inimă, transformând atitudinile, gândurile, vorbeșe și acțiunile.

   Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă!
“Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” 

(Psalmul 90:12)

PROMISIUNEA

SIGURANTEI

SALVĂRII
1 IOAN 5:10-13
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