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Anunţuri
?
Rugăciune. Membrii Bisericii Betel sunt
așteptați în fiecare duminică de la ora 9:00, să
mijlocească în rugăciune pentru biserică.
?
Manualul de studiu biblic pentru prima parte
a anului 2017 poate fi achiziționat la standul
de cărți din holul bisericii, la prețul de 10 lei.
?
Binecuvântări copii: Duminic
ă, 8 ianuarie,
Duminică,
ora 11. Vă rugăm să trimiteți din timp, o copie
după certificatul de naștere al copilului.
?
ărții Geneza se reia pe 12 ianuarie.
Studiul ccărții
?
Departament IT & audio. Cei care doresc ssăă
se implice în departamentul IT & audio al
bisericii, sunt rugați să-l contacteze pe fratele
Ionică Olariu, tel. 0742461146. Vă mulțumim.

Va dorim un An Nou binecuvantat!

Rugăciune
Buletin duminical
?
Pentru pace în lume și în sufletele noastre.
Dumnezeu ssăă reverse pacea Sa, atât în
AN XVIII
această lume plină de conflicte, cât și în
Nr. 1 - 01.01.2017
interiorul nostru și să-I rămânem credincioși
în orice circumstanțe.
?
Pentru trăirea noastră ca și copii ai lui
Dumnezeu. S
Săă ne rugăm Domnului să ne dea
Rugăciune & studiu biblic:
Duminica dimineata
,
înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea
S
erviciu divin:
Serviciu
ora
10:00-10:50
noastră, că numai El poate da pace, bucurie și
redică: pastor Petru BULICA
Cor,
Cina Domnului, p
predică:
ora 11:00-12:30
speranță celor care își predau viața Lui.
?
Pentru cei marginalizați sau aflaţi în suferință
(bolnavi, săraci, singuri, nedreptățiți) ca ei săServiciu divin:
Duminica seara
ĂRUG
ă: pastor Ioan BUGN
Cor,fanfară, predic
predică:
BUGNĂRUG
și pună toată încrederea în Dumnezeu.
ora 18:00-20:00
?
Pentru persoanele bolnave din biserica
noastră, ca Dumnezeu să se îndure, să le aline
suferința și să le întărească credința.
Luni-joi
ăptămâna de rugăciune
S
Săptămâna
?
Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui
ora 19:00-20:30
Dumnezeu și pentru a face voia Lui. Domnul
să ne ajute să ne străduim în fiecare zi să trăim
BOTEZUL DOMNULUI
Vineri seara
asemenea lui Isus, iubind ascultarea de
S
ăptămâna de rugăciune:
Săptămâna
ora 19:00-20:30
Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul Său, dar și
Cor, ffanfară,
ă: pastor Alexandru NEAGOE
anfară, predic
predică:
trăirea plină de dragoste față de semeni.
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STUDIU BIBLIC PENTRU 8 IANUARIE

Sfanta Scriptura in viata
credinciosului
2 TIMOTEI 3:16-17, PSALMUL 119:105
Ideea centrală: Dumnezeu vorbește prin Scriptură
Scop: să înțelegem că, citind Scriptura, trebuie să ne schimbăm viața și să-i ajutăm pe alții
ă este Cuvântul lui Dumnezeu.
1. Citește Scriptura fiind convins ccă
Orice alt fel de citire a Scripturii este lipsit de folos și nu aduce cu sine schimbarea vieții. Dacă Scriptura
e doar o altă carte pentru tine, atunci citirea ei nu-ți va schimba viața și orice faptă bună vei dori să faci,
va putea fi socotită oricum, însă nu ca faptă bună. Dacă vrei să-ți schimbi viața și dacă vrei să-i ajuți și
pe alții să-și schimbe viața, atunci trebuie să începi să citești Scriptura, fiind întrutotul convins că este
imic în afară de
Cuvântul lui Dumnezeu, pe care El însuși l-a insuflat, spre folosul nostru și al altora. N
Nimic
Scriptură, nu schimbă viața omului, prin urmare, dacă vrei să ai o viață nouă în Isus, care este și una
veșnică în Dumnezeu, atunci trebuie să citești Scriptura.
2. Nu te împotrivi îndemnurile din Scriptur
ă.
Scriptură.
Oricine citește Scriptura fiind convins că aceasta este însuși Cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu
însuși este autorul cuvintelor pe care le citește, își va da seama că Dumnezeu îi vorbește prin Ea, iar
când Dumnezeu vorbește, omul ascultă și face tot cece-II spune, aceasta însemnând adesea, necesitatea
de a schimba anumite lucruri din propria viață. Dacă Dumnezeu te îndeamnă să schimbi un anumit
lucru din viața ta, nu I te împotrivi ci schimbă-l. Altfel, nu doar că nu vei putea înțelege cum ai fost
socotit nevinovat înaintea lui Dumnezeu în ciuda păcatelor tale, dar nici nu vei putea fi de folos altor
oameni care-și doresc o viață nouă și curată.
3. F
ă fapte bune.
Fă
Dacă citești Scriptura fiind convins că Dumnezeu este autorul ei careți vorbește în permanență și te
înzestrează cu înțelepciunea de a-ți schimba viața, atunci trebuie să știi că ești în stare să faci fapte
bune spre folosul altora.
Sugestii practice:
Fă-ți un program de citire a Scripturii. Schimbă orice aspect al vieții tale despre care știi că trebuie
schimbat și dacă te hotărăști să-l schimbi, atunci fii convins că Dumnezeu însuși îți cere acest lucru prin
cuvintele scrise în Scriptură. Fii convins că Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură ca să înțelegi că te-a
ai vinovat, iar când înțelegi această lecție, mergi și spune-o altora.
considerat nevinovat chiar dacă er
erai
Nu în ultimul rând, ajută-i pe alții ori de câte ori ai ocazia, pentru că Dumnezeu te-a pregătit vorbinduți prin Scripturi.
Întrebări pentru discuții:
Cine este autorul Scripturii?
La ce e bună Scriptura?
Se schimbă sau nu viața celui care citește Scriptura?
Vorbește sau nu Dumnezeu prin Sciptură? Dacă da, de ce și cum?
Care sunt urmările citirii Scripturii?
Prof. Univ. Dr. Corneliu SIMUȚ (Biserica Baptistă Emanuel Oradea)

CALENDAR DE CITIRE A BIBLIEI 2017
01.01 - Geneza 1-2

Psalmii 1-2

Matei 1-2

02.01 - Geneza 3-4

Psalmii 3-5

Matei 3-4

03.01 - Geneza 5-6

Psalmii 6-8

Matei 5

04.01 - Geneza 7-8

Psalmii 9-10

Matei 6

05.01 - Geneza 9-10

Psalmii 11-13

Matei 7

06.01 - Geneza 11-12

Psalmii 14-16

Matei 8

07.01 - Geneza 13-14

Psalmii 17

Matei 9

08.01 - Geneza 15-16

Psalmii 18

Matei 10

Ianuarie

Iubiţi fraţi şi surori, dragi tineri şi copii ai Bisericii Betel,
Începem un an nou, în care cu toţii ne dorim să fim mai aproape de Dumnezeu, ducând o viaţă
de devotament şi credinţă.

BOTEZU L DOMNULUI

Trăim într-o perioadă dificilă, în care creştinismul contemporan este caracterizat de o
separare între ceea ce credem şi modul în care aceasta influenţează viaţa noastră de zi cu zi.
Datorită vieţii aglomerate şi plină de stres pe care o ducem, fiecare dintre noi este vulnerabil
şi poate fi afectat de această maladie. Părtăşia zilnică, personală, cu Dumnezeu, a fost din
totdeauna soluţia pentru reconectarea celor două sfere ale existenţei umane: credinţa şi
trăirea cotidiană.
Având în vedere caracterul esenţial al acestei discipline spirituale care constă în citirea
Bibliei, meditaţie şi rugăciune, invit fiecare membru şi aparţinător al bisericii să facă din
timpul de părtăşie cu Dumnezeu prima sa prioritate. Calendarul de citire a Bibliei într-un an
pune la dispoziţia dumneavoastră o împărţire structurată pe zile a textelor Sfintei Scripturi
astfel încât să se acopere în paralel Vechiul şi Noul Testament șșii Cartea Psalmilor.
Fie ca citind Biblia împreună ca şi biserică să creştem atât în relaţia noastră personală cu
Dumnezeu conducând la o îmbunătăţire a vieţii de rugăciune şi o mai bună cunoaştere a
Cuvântului, cât şi în unitatea noastră de credinţă. Vă doresc un an nou binecuvântat, trăit în
ascultare de Tatăl nostru ceresc, sub călăuzirea şi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şşii prin
puterea Duhului Sfânt.
Pastor Petru BULICA

