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“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)

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

Pentru sora Cristina Olariu și echipa de 

la Radio Vocea Evangheliei care în 

perioada 30 ianuarie - 8 februarie se vor 

afla în Africa (Tanzania), pentru a pune 

bazele unui post de radio creștin.

Toți membrii bisericii noastre 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! 

Tinerii din biserica noastră. Dumnezeu 

să-i ajute să rămână perseverenți în 

rugăciune, în închinare și în studierea 

Cuvântului lui Dumnezeu.

Candidații la botezul nou-testamentar 

din 12 februarie, familiile acestora și 

pentru toți musafirii care vor participa.

Inimi deschise pentru 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 dar și 

trăirea plină de dragoste față de semeni.

Perseverență și sfințire. Dumnezeu să 

ne ajute ca în toate încercările, provocările 

sau ispitele, să-I rămânem credincioși.

Bulet in duminical AN XX IV

Nr.4|22 .01.2023

Duminicã

  (Ioan 4:19-24)

   Închinarea plăcută lui Dumnezeu 

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Mesaj: Alex Neagoe

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Închinare | cor mixt

  Închinare | cor mixt| fanfară

  Mesaj: Petru Bulica

   (Marcu 10:46-52)Ieșirea din criză

19:00 - 21:00 Întâlnirea tinerilor:

Marți

10:00-10:50 Studiu biblic

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Închinare | mesaj: Ghiță Mocan

Joi

  Fanfară | mesaj: Adi Hudulin

  (Mat. 6.5-6; 16-18)Verticala vieții 

Întâlnirea văduvelor 

și a femeilor singure

joi 26 ianuarie ora 15 |  | 

ANUNTURI , 

La multi ani !

Ciucuriță Eleonora

Cirin Maria

Afodorcei Aspazia

Coman Mădălina

Icobescu Damaris

Mocuța Adriana

Oprea Simona

Sfârcoci Bianca

Piciarcă Maria

Sperlea Tabita

Deces. A trecut la Domnul sora Fizedean 

Floare. Înmormântarea a avut loc luni. 

Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

12 februarie | ora 10:00



Domnul Isus Îl prezintă pe Tatăl din ceruri preocupat să hrănească păsările cerului și să 

îmbrace iarba de pe câmp, dar cu atât mai mult purtând de grijă celor ce Îl caută. Pentru 

a-i convinge pe oameni să se încreadă în Dumnezeu, Hristos aduce argumente în 

sprijinul acestei promisiuni.

În timp ce oamenii fac promisiuni și le încalcă, Dumnezeu nu face niciodată așa ceva 

pentru că El nu poate să mintă. Dumnezeu nu-Și încalcă niciodată promisiunile făcute. 

El promite și împlinește. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a demonstrat că este demn de 

încredere.

A. Dumnezeu este creatorul și susținătorul vieții 

1. Promisiunea binecuvântărilor temporare

B. Dumnezeu cunoaște nevoile oamenilor

C. Omul este mai valoros decât păsările și florile

2. Îngrijorarea nu este compatibilă cu credința creștină 

C. Îngrijorarea cu privire la viitor este nedemnă

B. Îngrijorarea cu privire la viitor este zadarnică

Standardele acestei lumi și tumultul cotidian dau naștere îngrijorării în inimile 

oamenilor care nu învață să se încreadă în Dumnezeu și în promisiunile Lui, dar 

credincioșii se încred în promisiunile lui Dumnezeu și au pace. Îngrijorarea și credința 

nu au nimic în comun.

A. Îngrijorarea cu privire la viitor este o ofensă la adresa lui Dumnezeu

PROMISIUNEA BINECUVÂNTĂRILOR TEMPORARE

Matei 6:25–33

STUDIU BIBLIC

22 ianuarie C. Promisiunea este pentru cei care caută neprihănirea lui Dumnezeu 

3. Promisiunea binecuvântărilor temporare este condiționată

A. Promisiunea este pentru cei care Îl au pe Dumnezeu ca Tată

B. Promisiunea este pentru cei care caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu

Promisiunea aceasta nu este pentru toți oamenii, ci numai pentru cei care îndeplinesc 

anumite condiții. Toți oamenii ar vrea darurile lui Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeu, 

ceea ce e un dispreț.

În cadrul ședinței din 16.01.2023, comitetul bisericii noastre a decis să aducă în atenția 

bisericii un mesaj privitor la închinarea publică a bisericii. 

(2) o invitație la participare activă și cu bucurie în închinarea publică a bisericii 

(fiind mulțumitori pentru diversitatea formațiilor și stilurilor muzicale existente) și 

(3) o invitație la autoevaluare din partea celor care slujesc în față (cu privire la relația 

lor cu Dumnezeu și cu biserica). 

Mai presus însă de îndemnul comitetului, să nu uităm cuvintele Mântuitorului: 

„închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de 

închinători dorește și Tatăl” (Ioan.4:23).

(1) o invitație la implicare (pentru toți cei care pot sluji într-una dintre formațiile 

muzicale sau în lucrarea de rugăciune a bisericii); 

Dorim, mai întâi, să mulțumim lui Dumnezeu și bisericii pentru toți cei care 

participă cu regularitate și cu bucurie la închinarea bisericii prin rugăciune și cântare 

(alături de alte modallități de închinare). Suntem binecuvântați de Dumnezeu cu 

mulți închinători evlavioși, cu multe formații muzicale frumoase, etc. Pentru toate 

acestea Îl lăudăm pe Dumnezeu.  

Ne dorim însă să țintim și mai sus, așa încât Dumnezeu să fie tot mai mult onorat și 

biserica să fie tot mai mult zidită prin închinarea noastră. Lansăm așadar o triplă 

invitație către întreaga biserică: 

Comunicat din partea comitetului 

Bisericii Betel, privitor la închinarea

 din biserică
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