
ANUNȚURI, DIVERSE 

EVENIMENTE: PROGRAMUL BISERICII ÎN
LUNA IANUARIE

- 26 Ianuarie - Dr. Bill Lawrence, fondatorul 
organizaţiei Leader Formation International, 
renumit profesor de Teologie Pastorală la 
Seminarul Teologic din Dallas, a susţinut 
Sâmbătă, 26 Ianuarie, orele 10-13, la Biserica 
Creştină Baptistă “Betel” din Timişoara, o 
conferinţă cu tema:”Slujitori cu o inimă jertfită 
pe altarul lui Dumnezeu”.
- 1 – 6 Ianuarie – Săptămâna naţională de 
rugăciune a bisericilor baptiste din România cu 
tema: „...eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 
Iosua 24:15

- Parlamentarii României, guvernul României 
şi “pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, 
ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi 
liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.” 1 
Timotei 2:2

- Familiile aflate în nevoi spirituale, dar şi 
materiale, ca Domnul sa dea soluţii şi să le 
imbărbăteze.

- Fraţi, surori, copii, tineri aflaţi în boală la 
casele lor sau spitale, ca Dumnezeu să-şi arate 
puterea, gloria şi slava.

Luni          – Consiliere spirituală 
(18:00-20:00)
Miercuri  – Repetiţii de fanfară. 
(19:30-21:00)
Joi         – Rugăciune, Studiu biblic.
(18:00-20:00)
Sămbătă –“Călătorie biblică ptr.copii” 
(11:00-13:00)
Duminică – Rugaciune, Serviciu Divin. 
(10:00-12:00)
               – Serviciu de evanghelizare.
(18:00-20:00) 

   1.Verdeț Valeria               -2 ian.
   2.Călipar Ion                   -3 ian.
   3.Lungu Ion                    -3 ian.
   4.Leah Traian                  -5 ian.
   5.Văduva Dorina             -9 ian.
   6.Coici Bogdan               -10 ian. 
   7.Acasandrei Remus       -19 ian.
   8.Crenicean Estera          -19 ani.
   9. Budimir Constanța      -20 ian.
   10. Lăcustă Emanuela     -21 ian.
   11. Turcin Ghiță              -24 ian.
   12. Bilav Elena               -26 ian.
   13. On Dumitra               -29 ian.

 
      DUMNEZEU să vă binecuvânteze anii cu 
sănătate!

 MOTTO: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în
Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am 
biruit lumea." Ioan: 16:33

BUCURIA PĂCII
AGENDĂ INFORMATIVĂ

Anul II, Nr. 1 – IANUARIE 2013

GRATIS

O Urare – Rugăciune de Anul Nou.
2 Tesaloniceni 1: 11 – 12.

                 În prima lună a anului 2013, în prima ocazie de comunicare pe această 
cale, prin intermediul agendei informative a bisericii imi exprim recunoştinţa faţă 
de Dumnezeu pentru modul în care ne-a purtat de grijă ca biserică pe tot parcursul 
drumului de până aici şi îmi reafirm disponibilitatea de-a rămâne la dispoziţia Lui 
în slujire.
Avem privilegiul să păşim în noul an împreună cu El, de aceea bazaţi pe providenţa 
Lui, credem că vom beneficia de bunătăţile Lui, reânnoite pentru noi în fiecare zi.
Acum, gândindu-mă la dumneavoastră, dragi fraţi şi surori, imi vin în minte din 
partea Domnului tot felul de urări de început de an, însă prin harul Domnului m-am 
oprit la urarea – rugăciune din textul menţionat mai sus.
Vestea minunată e că Dumnezeul nostru e atât de bun că încă ne mai caută, încă 
mai e preocupat de noi, încă vrea şi în 2013 să vină în întâmpinarea noastră.
Sunt două motive esenţiale pentru care ne caută Dumnezeu:
1.                               1.    Ca să ne găsească cumva anume.
2.                               2.    Ca să împlinească ceva anume în noi.
Să le luăm pe rând:
1.                               1.    Cum vrea să ne găsească Dumnezeu în 2013 ?
Cel care ne-a mântuit şi a făcut din noi fii de Dumnezeu, nu se bucură să ne 
găsească oricum, ci vrea să ne găsească într-o anume stare. Iată care este aceasta:

SĂ NE RUGĂM PENTRU: SĂRBĂTORIŢII ACESTEI LUNI

PICĂTURA DE SPIRITUALITATE
CUVÂNT DIN PARTEA PĂSTORULUI
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CONTINUARE 

 
                * Dumnezeu vrea să ne găsească vrednici de chemarea Lui. V. 11 a.
Cuvântul ni se adresează nouă credincioşilor, celor care am primit chemarea Lui şi este foarte 
serios, deoarece are în vedere intrarea noastră în Împărăţia cerurilor. Potrivit cu versetele 4-5 din 
acest capitol, ni se dă asigurarea că prin statornicia şi credinţa noastră în încercările şi necazurile 
pe care le suferim pentru El, vom fi găsiţi vrednici pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Când ştim că suntem vrednici de chemarea Lui, de Împărăţia Lui ?
        -    Când îi oferim primul loc în viaţa noastră. Mat. 10:37-39.
        -    Când ne punem încrederea în El şi pentru lucrurile mici, ca şi pentru cele mari. Evr. 
2:17-18; Ps. 56: 3-4, 11.
        -    Când îi dăm slava şi cinstea care i se cuvine. Apoc. 3:4; Ps. 96:4.
              2.    Ce vrea să împlinească Dumnezeu în noi în 2013 ?
E onorant ceea ce Dumnezeu vrea să împlinească în noi, ca şi copii ai Lui. Aş putea spune 
suntem flataţi de Dumnezeu prin binefacerile pe care le rânduieşte pentru noi. De fapt, noi ştim 
cum am fost mântuiţi, ştim că suntem zidiţi în Hristos Isus, pentru faptele bune pe care le-a 
pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Efes. 2:8-10.
Deci, ca unii care ştim planul Domnului, primim urarea Domnului, fiindcă ştim că EL vrea şi în 
acest an să împlinească în noi două lucruri:
               * orice dorinţă de bunătate. V. 11. b.
Biblia afirmă că :,,ceea ce face farmecul unui om, este bunătatea lui”. Prov. 19:22 a. De 
asemenea ştim că roada Duhului Sfânt în noi, face ca bunătatea din interiorul nostru să se 
manifeste în afară prin facere de bine. De aceea să dea Domnul ca toţi să fim făcători de bine în 
anul acesta.
               * orice lucrare izvorâtă din credinţă. V. 11. c.
Ne bazăm pe Cuvântul Domnului, care este hrană pentru noi şi îi cerem Domnului să ne facă 
destoinici pentru orice lucrare bună. Cel care a pus credinţă în noi, ne va descoperii şi lucrurile 
pe care vrea să le facem spre slava Lui.

Tot ce primim şi tot ce facem în 2013, vrem să fie în Numele Domnului şi potrivit cu harul 
Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos. V. 12.

Amin !

MEDITAŢIE 

MEDITAŢII ŞI CUGETĂRI CREŞTINE

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot 
felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au 
prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnul Isus Hristos (Matei 5: 3-12)

    Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Filipeni 4:4

    Dacă Satana pornește împotriva noastră pe un drum, va trebui să fugă pe șapte, dacă veghem 
în vederea rugăciunii. Hudson Taylor

    Orice lucru pe care şi-l ia omul de sprijin, în afara Domnului, îi va străpunge inima ca o 
săgeată mereu si mereu. Cel ce se sprijineşte pe Hristos, trăieşte cea mai înaltă, mai aleasă, mai 
sigură şi mai dulce viaţă. Thomas Brooks

    Taina existentei umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Nicolae Iorga

    "Marca sfântului consta în faptul ca el poate renunţa la propriile lui drepturi şi poate să-L 
asculte pe Domnul Isus." Oswald Chambers

    „Dragostea începe prin grija pe care le-o acordăm celor de aproape, celor de acasă!”(maica 
Tereza).


