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Salutul Bisericii Betel 2016

Dumnezeul păcii să vă sfințească
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
sufletul vostru și trupul vostru să fie
Rugăciune
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Domnului nostru Isus Cristos.
?
Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
1 TESALONICENI 5:23
Dumnezeu ssăă reverse pacea Sa, atât în

această lume plină de conflicte, cât și în
interiorul nostru și să-I rămânem credincioși
,
Serviciu divin:
Duminica dimineata
,
în orice circumstanțe.
Corul Bisericii Betel
ora 10:00-12:00
?
Pentru o cercetare a tuturor românilor cu
Predică: pastor Petru Bulica
Anunţuri
ărbătorii Nașterii Domnului
ocazia ssărbătorii
Domnului..
?
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
?
Invitaţie la rugăciune. Membrii bisericii sunt
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei săţi în fiecare duminică de la ora 9, să
invita
invitaţi
Serviciu divin:
Duminica seara
și pună toată încrederea în Dumnezeu.
ţină în rugăciune lucrările bisericii.
su
suţină
Închinare, Corul studenţilor evanghelici
ora 18:00-20:00
?
Pentru persoanele bolnave din biserica
?
Calendarele şi manualele de studiu biblic
Predică: pasto
pastorr SamyTuţac
noastră, ca Dumnezeu să se îndure, să le aline
2017 se găsesc la standul de căr
ţi din hol.
cărţi
suferința și să le întărească credința.
Şedin
?
ţă diaconi: 19 decembrie, ora 19.
Şedinţă
Marti, seara
?
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui
Revelion la Betel: 31 decembrie, ora 18-20.
?
Închinare
ora 19:00-21:00
Dumnezeu și pentru a face voia Lui. Domnul
S
?
ăptămâna de rugăciune: 1-8 ianuarie.
Săptămâna
ă: pastor Samy Tuţac
Predic
Predică:
să ne ajute să ne străduim în fiecare zi să trăim
?
Binecuvântări copii: 8 ianuarie, ora 11.
asemenea lui Isus, iubind ascultarea de
ul biblic din 25 decembrie se va ține joi,
?
Studi
Studiul
Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul Său, dar și
29 decembrie.
ăciune:
Rug
Rugăciune:
Joi seara
trăirea plină de dragoste față de semeni.
ul de Crăciun vvaa începe la ora 10
?
Servici
Serviciul
10..
Corul “Harmonia”
ora 19:00-20:30
ărug care în
?
Pentru fratele pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Studiu ccărţii
?
ărţii Geneza se va relua în ianuarie.
ă: pastor
pastor SamyTuţac
Predic
Predică:
această diminea
ţă va predica la fra
ţii cre
ştini
dimineaţă
fraţii
creştini
În familia Dancea Liviu & Anca s-a n
?
ăscut un
născut
dup
dupăă Evanghelie.
-George.
băiat
băiat,, pe nume Matei
Matei-George.
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STUDIU BIBLIC

Împărăția care vine spre noi
Text: Luca 10:1-16, Luca 10:9b
Ideea centrală: Domnul Isus a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. A venit timpul ca El, prin ucenicii
Lui, să facă o ultimă încercare ca să trezească națiunea Israel să împlinească scopul lui Dumnezeu. Așa
că Domnul cheamă 70 de ucenici și îi trimite perechi în fiecare oraș / cetate din drumul Lui spre
Ierusalim ca să culeagă roade. Holdele erau coapte, dar lucrătorii puțini. Trebuiau să se roage pentru a
primi întăriri și trebuiau instruiți ca să nu devieze de la scopul suprem. Nimic nu avea voie să le distragă
privirea de la marea lucrare ce îi aștepta. Oare vor reuși?
ţii:
Aplica
Aplicaţii:
Mila Domnului vine din faptul ccăă El ne cunoaște pe deplin situația disperată și ce ne așteaptă dacă nu
ne întoarcem la El. De aceea secerișul de care vorbește nu este aducerea oamenilor în Împărăția lui
Dumnezeu! Este marea de oameni care se îndreaptă spre judecata finală (vezi Ioel 3:12-14, Matei
13:30-43, Apocalipsa 14:14-15) iar din această masă de oameni, sunt puțini care lucrează. Inima
Domnului este mișcată când vede masa aceasta mare de oameni care se îndreaptă spre judecată în
timp ce între ei sunt puțini lucrători care să le aducă vestea bună. Asta trebuie să ne motiveze!
Adevărata evanghelizare începe aici, cu o viziune corectă și o conștientizare a condiției disperate a
omenirii.
Sugestii practice:
Să ne împrospătăm chemarea pentru lucrare, care este foarte specifică, să nu ne abatem de la ea, să
nu ne lăsăm furați sau înșelați cu alte standarde.
Să ne evaluăm mereu calitatea mesajului, să căutăm să este convingători, și să nu ne lăsăm influențați
de altfel de mesaje mai ”populare”
Să ne rugăm în fiecare întâlnire ca Domnul să scoată lucrători
Să fim atenți la așteptările Domnului în timp ce suntem în lucrarea Lui
Ni se cere disciplină și credință să facem lucrarea? Cum putem să ne disciplinăm?
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
Avem viziunea corect
corectăă a lucrării Domnului în zilele acestea?
Cum putem să simțim ceea ce trebuie vis-a-vis de oamenii pierduți?
Cum putem să nu lăsăm comfortul să ne împiedice în a face lucrare?
Cum putem găsi și îndepărta din viețile noastre acele lucruri care ne împiedică și ne fură timpul
dedicat proclamării Împărăției?
Pastor Ovidiu Drăgan

Actiuni umanitare de Craciun
Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a anului, Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Isus.
Începem să ascultăm colinde, peste tot sunt numai luminiţe, magazinele sunt pregătite de
sărbătoare, ne îmbie să cumpărăm cadouri pentru cei dragi. Sunt frumoase toate aceste lucruri,
dar nu sunt cele mai valoroase. Înainte de a cumpăra cadouri pentru cei din jurul nostru, trebuie
să trecem mai întâi pe la “magazinul” pentru inimi, acolo … în camera de Sus, şi să cerem
dragoste pentru cei din jurul nostru, iertare, bunătate, acceptare, bucurie, pace, îndelungă
răbdare. Fără aceste comori în inima noastră, orice cadouri am da celor de lângă noi, nu au nici o
valoare. Doar obiecte! Când inima este încărcată de comori cereşti, A DA devine mult mai
important decât A PRIMI. Vrem să fim şi în acest an o binecuvântare pentru cei în nevoi, pentru
cei pt. care 'puţinul nostru' înseamnă 'mult', înseamnă dragoste şi compasiune.
Pregăteşte-ţi inima în camera de Sus şi fi o bucurie profundă pentru cei din jurul tău de
aceste Sărbători!
1. BUCURIA DĂRUIRII – 350 plase cadou pentru copiii din centrele de plasament și de
reeducare.
2. E MAI FERICE SĂ DAI – contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la ieșirea din
biserică, în cutiile portocalii.
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică, în cutia albă.
"Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte
neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut."
Matei 25:40.
Ă MULȚUMIM ȘI DORIM CA DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE!
V
VĂ

