Anunțuri
Anunțuri
Anunţuri
ACȚIUNI DE CRĂCIUN
Mulțumim tuturor celor care au contribuit
ăciun.
la acțiunile umanitare de Cr
Crăciun.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
BUCURIE ÎN CUTIE - 140 pachete
Ă DAI - 8
E MAI FERICE S
.971 lei
SĂ
8.971
PENITENCIAR - 2.878 lei

Calendar de studiu biblic 2015.

Calendar
Puteți achiziționa de la standul de
cărți, calendarul de studiu biblic
pentru anul 2015. Acesta apare în două
formate: pentru Biblie
Biblie,, la prețul de 1
leu și de perete la prețul de 5 lei.
Crăciunul pentru fiecare. Vineri,
26 decembrie, orele 10:00-12:00, vom
avea în mijlocul nostru câteva grupe
de copii de la diferite centre de
plasament, Centrul de Reeducare
pentru minori Buziaș, precum şi un
grup de la Penitenciarul Timișoara.
Cu această ocazie, vom avea o colectă.
Familiile care au posibilitatea, sunt
rugate să aducă un platou cu prăjituri
pentru masa organizată la sfârşitul
serviciului.
ăra Creștin
Revelion la Munte! Tab
Tabăra
Creștinăă
ădățel organizeaz
Br
Brădățel
organizeazăă un program
special de Revelion în perioada 30
ăm
decembrie - 2 ianuarie. Aștept
Așteptăm
tineri și familii din toat
toatăă țara, la un
program divers care va cuprinde:
mesaje motivaționale (invitat Ema
Dejeu), muzic
muzicăă (invitat Adi Hentea),
ăți creative de
o zi la schi, activit
activități
interior și exterior. Înscrierile se pot
face pân
pânăă în 15-20 decembrie, la
office@bradatel.ro sau la telefon
0742461146. Mai multe detalii, pe siteul: www.bradatel.ro.

Motive de rugăciune
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care

Pentru
în aceast
aceastăă duminică va predica la
Biserica Baptistă Română și Biserica
Penticostală Română din Perth,
Australia.
Pentru România, cerând Domnului

Pentru
binecuvântare în continuare peste
ă, peste conduc
ători, pace peste
ţar
ţară,
conducători,
popor și mântuire pentru toţi
românii.
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui

Pentru
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 celor care își predau viața Lui.
Pentru o cercetare spre m

ântuire a
Pentru
mântuire
ărbătorii
tuturor românilor cu ocazia ssărbătorii
Nașterii Domnului.

Pentru vizitatorii care vor veni la Casa
Pentru
Domnului cu ocazia sărbătorilor,
pentru ca aceștia să simtă prezența lui
Dumnezeu.
Pentru cei care vor fi singuri de
sărbători, pentru ca să simtă
mângâierea şi bucuria prezenţei lui
Dumnezeu.

Pentru cei dragi care nu-L cunosc pe
Pentru
ăciune
Dumnezeu. Să stăruim în rug
rugăciune
pentru mântuirea lor.
Pentru persoanele bolnave din

Pentru
biserica noastră, ca Dumnezeu să se
îndure, să le aline suferința și să le
întărească credința.

ăresc
Pentru toți cei care urm
Pentru
urmăresc
serviciile bisericii noastre pe Internet,
pentru ca Dumnezeu să se atingă și de
ei și să-i binecuvinteze.
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P ro g ra m u l s e r v i c i i l o r d e S ă r b ăto r i
JOI DIMINEAȚA - Crăciunul
DUMINICĂ DIMINEAȚA
Rugăciune: Gh. Mocuța 10.00-12.00
09.00-09.45
Serviciu divin:
S
tudiu biblic: Gabi Berce
10.00-10.50
Studiu
Cor, fanfară
Serviciu divin:
11.10-12.30
P
redică:
Predică:
Cor & orchestr
orchestrăă
pastor Petru Bulica
P
redică:
Predică:
pastor Alex Neagoe
JOI SEARA - Crăciunul
Serviciu divin
18.00-20.00
divin::
DUMINICĂ SEARA
Cor mixt
Serviciu divin
18.00-20.00
divin::
Cor clopoței
Cor & orchestră
P
redică:
Predică:
P
redică:
Predică:
pastor Ioan Bugnărug
past
or Ioan Bugn
ărug
pastor
Bugnărug
MIERCURI SEARA - Ajunul Crăciunului
Serviciu divin:
18.00-20.00
Cor
Cor,, program copii
P
redică:
Predică:
pastor Alex Neagoe

VINERI DIMINEAȚA
10.00-12.00
Crăciunul pentru fiecare
Program invitați speciali
P
redică:
Predică:
pastor Petru Bulica

PERSPECTIVA GLOBALĂ A MISIONARULUI

25 de ani
25 de ani

de la inaugurarea noii clădiri a Bisericii Betel
de libertate religioasă în urma Revoluției din ‘89

Romani 15:28, Fapte 14:11-28
Schița de studiu biblic pe www.revistacrestinulazi.ro
Rugăciune pentru țări și grupuri etnice la care nu s-a ajuns cu Evanghelia:
VIETNAM. Vietnam este o ţară din sud estul Asiei
Asiei,, învecinată cu Laos, China şi
Cambogia. Vietnamul este cea de a treia țar
țarăă producătoare de orez din lume. Aici locuiesc
108 grupuri etnice fără acces la E
vanghelie, însumând peste 91 milioane de budişti şi
Evanghelie,
minorităţi religioase. Este o ţară comunistă. Ne rugăm împotriva întunericului spiritual în
colo pentru a
care se află populaţia, pentru misionarii ce se aventurează să lucreze aacolo
dezvolta şcoli teologice şi biserici creştine. Ne rugăm împotriva persecuţiei creştinilor și
pentru ca darul naşterii Mântuitorului să fie primit şi de vietnamezi
vietnamezi..

RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA ȘI PENTRU
PREȘEDINTELE ȚĂRII
Urmând prevederile Constituției României și recomandările Curții
Constituționale, Parlamentul a hotărât ca depunerea jurământului Pre
ședintelui
Președintelui
Klaus Iohannis, să aibă loc astăzi, 21 decembrie 2014, de la orele 12.00. Chiar
ăzi putem face
dacă am mai obișnuit să ne rugăm pentru conducătorii noștri, ast
astăzi
ceva mai mult pentru România. Urmând învățătura Sfântului Apostol Pavel: Vă
îndemn dar, înainte de toate, să faceti rugăciuni, cereri, mijlociri,
mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt
înălțati în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu
toată evlavia și cu toată cinstea, putem ca la încheierea serviciului din aceast
aceastăă
dimineață, să înălțăm împreună o rugăciune de binecuvântare pentru națiunea
noastră și să-I cerem împreună lui Dumnezeu, să se îndure de țara noastră și să-l
ă-l ocrotească pe Președintele țțării.
ării. Așa să ne ajute Dumnezeu
binecuvinteze și ssă-l
Dumnezeu!!
Pastor Samy Tuțac
Ovidiu Aldea
Marius Berbec
Carolina Dumitrescu
Estera Murariu
ăr Panduru
Laz
Lazăr
Sever Florea
Simona Gorban
Georgeta Iovanovici
Aurica Borozan
Vasile Pop

21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
22.12
22.12
22.12
24.12
24.12

Constanța Schelenka
ârcoci
Emanuel Sf
Sfârcoci
Marta Telescu
Maria Avram
ăr
Gheorghe Barbut-Laz
Barbut-Lazăr
Mihail Birovescu
Maria Petrescu
Ioan Poru
Carmen Constantin
Anița Matei

24.12
24.12
24.12
25.12
25.12
25.12
25.12
26.12
26.12
27.12

LA MULȚI ANI!

Invitaţie

Iubiți frați și surori, dragi prieteni ai bisericii noastre,
Săptămâna trecută am sărbătorit 25 de ani de la inaugurarea noii case de
rugăciune în care ne închinăm în prezent. Atunci, prin harul lui Dumnezeu, am intrat ca
biserică într-o nouă etapă
etapă,, de a trăi, mărturisi și sluji în libertate. Provocarea care ne-a stat
și continuă să ne stea înainte este să creștem în cunoașterea Domnului și să fim adevărați
ambasadori ai dragostei Sale în comunitatea în care ne-a așezat.
Ne mai despart doar câteva zile de ssărbătoarea
ărbătoarea Întrupării Domnului nostru Isus
Hristos. Prea adesea apropierea acestui praznic este asociată cu stresul pregătirilor, al
cumpărăturilor, al mulţimii de lucruri ce trebuiesc făcute, toate acestea împiedecândune să medităm la adânca semnificaţie a naşterii Sale. Vă îndemn ca în zilele care urmează
noi, copiii Săi răscumpăraţi, ca răspuns la tot ceea ce El a făcut pentru noi, să ne oprim în
fiecare zi măcar pentru câteva clipe să ne gândim şi să-I mulţumim pentru adânca Sa
dăruire de Sine din dragoste pentru noi.
El, Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, nu a rămas distant şi
cătoșeniei umane, în spaţiul siguranţei oferite de imunitatea
indiferent la tragedia pă
păcătoșeniei
”.
divinităţii Sale, ci a acceptat vulnerabilitatea noastră, făcându-se ““asemenea
asemenea oamenilor
oamenilor”.
Prin Întrupare Isus a deschis pentru noi posibilitatea de a fi adoptaţi de Tatăl prin Har,
”, pentru a ne aduce nouă
devenind astfel fii de Dumnezeu. A fost gata să ia ““chip
chip de rob
rob”,
eliberarea de sub stăpânirea păcatului şi a morţii. Fiul Stăpânului Universului s-a facut
sărac, pentru ca noi să putem fi îmbogăţiţi în El cu tot felul de binecuvântări cereşti.
Emanuel s-a născut într-o iesle umilă, pentru ca apoi să domnească în inimile acelora
care-L recunosc drept Domn şi Mântuitor. Poate cineva rămâne nepăsător faţă de o
mântuire atât de mare? Haideţi să ne arătăm recunoştinţa noastră pentru tot ceea ce
Tatăl, prin Duhul Sfânt, ne-a dăruit în Întruparea Fiului, printr-o nouă, mai adâncă
dedicare la o viaţă de smerenie, rugăciune, căutare a Feţei Lui, îndepărtându-ne de tot
ceea ce este rău şi excelând în trăirea în curăţie, pentru ca Domnul să aducă vremuri de
înviorare. Haideți să ne deschidem inimile față de cei din jurul nostru care sunt în nevoi și
prin dragostea pe care le-o arătăm să fim adevărați martori ai Pruncului născut în iesle,
Pastor Petru Bulica
pentru ca și ei să-L cunoască
cunoască..

