La multi, ani!

Florina Bold
Daniel Caracoancea
Romeo Țermure
Crina Ciucuriță
Nic0lae Damșe
Nicolaie Juravlea
Mirela Rus
Vasile Nica
Andrei Pobega
Maria Tîrziu
Lidia Boițiu
Ana Boran
Vasile Sentici
Teofil Coț
Sorin Sabău
Ioana Șipoș
Maria Micuț
Silvia Oprea

04.12
04.12
04.12
05.12
05.12
05.12
05.12
06.12
06.12
06.12
07.12
07.12
07.12
08.12
08.12
09.12
10.12
10.12

Concerte de Craciun

Sâmbătă, 10 decembrie, ora 18
Daniel Zah & Prietenii
Cristi & Ema Repede
Messis
Eutih
Elim Harmony
Otto Pascal
Duminică, 11 decembrie, ora 18
Fanfara Bisericii Betel
Duminică, 18 decembrie
ora 10 - Corul Bisericii Betel
Dumnezeul păcii să vă sfințească
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
ora 18 - Corul studentilor
sufletul vostru și trupul vostru să fie
Joi, 22 decembrie, ora 19
păzite întregi, fără prihană, la venirea
Rugăciune
Corul Harmonia
Domnului nostru Isus Cristos.
1 TESALONICENI 5:23
Sâmbătă, 24 decembrie, ora 17
?
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
azi va predica la Biserica Baptist
Baptistăă din Hațeg.
Corul Copiilor & program
ul copii
lor
programul
copiilor
Studiu biblic & rugăciune: pastor Ioan Bugnărug
Duminica dimineata
,,
?
Pentru persoanele care se confrunt
confruntăă cu
Binecuvântări copii

Salutul Bisericii Betel 2016

ora 10:00-10:50
probleme de sănătate - John Balizou,Tibi, Gabi
Serviciu divin:
Anunţuri
ora 11:00-12:30
Rusu-Hack, Nicoleta, Ana Vucu, Anton, fiica
Cor,Cina Domnului
?
Şedinţă Comitet: Luni, 5 decembrie, ora
surorii Kovaci
Kovaci,, Anuța Colaru, Lenuța-Viorica,
țac
Predică: pastor SamyTu
Tuțac
19.00 - prezbiteri şşii diaconi
diaconi..
Daniela Andronache
Andronache,, Elena Butaș, Dorina
Întâlnirea grupei F0 va avea loc vineri, 9
?
Ciupa, Duț
ă Constantin, Ezra, Sorina-Mihaela
Duță
Duminica seara
Serviciu divin:
& Cătălin-Andrei, Ileana Forț, Silvia Gongola,
decembrie, ora 19.00, în sala mare,la demisol.
ora 18:00-20:00
Grup închinare, Corul Liceului Baptist
Vanita Grozăvescu, Ionic
ă, Monica, Dorica și
Ionică,
?
Mărturisiri candidaţi botez îîn
n fa
ţa bisericii:
faţa
Mărturisiri candidați botez
Ionel Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia, Marian
Joi
.00.
Joi,, 8 decembrie
decembrie,, ora 19
19.00.
Predică: pasto
pastorr Petru Bulica
Ștef
ănescu, Maria Tudor
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan Urâtu - ca
?
ări copii: 0
Binecuvânt
4 decembrie
Binecuvântări
04
decembrie,, în cadrul
Marti, seara
Dumnezeu să le aline suferința, să le
ă.
serviciului divin de dimineaț
dimineață.
Seară de tineret:
ora 19:00-21:00
întărească credința și ssăă le vindece
vindece..
?
Repetiţii cor: marţi ora 19 & miercuri ora 19.
Închinare
ăț,
?
Pentru bisericile misiune: Biled, Brestov
Brestovăț,
?
Botez nou-testamental:
țac
Predică: pastor SamyTu
Tuțac
Coșari, Blajova, Nițchidorf, Chevereș, Folea,
ăcut" lui Dumnezeu
Tema: Stilul de închinare "pl
"plăcut"
Duminică, 11 decembrie, ora 10:00.
Joi seara
Voiteni, ca Domnul să se îndure și să cerceteze
?
Studiile biblice din duminicile 11, 18 și 25
încă o dată aceste localități, frații și surorile de
ora 19:00-20:30
ărug
Rugăciune:pastor
Rugăciune: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
decembrie se vor ține joia, respectiv, 15, 22 și
acolo să fie întăriți în credință iar noi să ne
Serviciu divin:
29 decembrie.
implicăm mai mult și mai aproape în
Fanfară, mărturisiri candidați botez
?
A trecut la Domnul fr. P
ătrulescu Nicolae.
Pătrulescu
propășirea lucrării Domnului, de la sate.
Predică: pasto
pastorrPetru
Petru Bulica
Dumnezeu să m
ângâie familia îndoliată.
mângâie

4

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: contact@betel.ro; www.betel.ro

Buletin duminical AN XVII Nr. 49 - 04.12.2016

Studiu biblic pentru duminica următoare

ÎMPĂRĂȚIA CARE NU SE CLATINĂ
Evrei 12:18-29, Evrei 12:28
IDEEA CENRALĂ: Credința noastră se bazează pe Împărăția lui Dumnezeu care nu se clatină
ȚII:
APLICA
APLICAȚII:
Care sunt bazele pe care se întemeiază împărăția lui Dumnezeu și care sunt de neclătinat?
Dumnezeu și ”natura” Lui!
Exod 3:14 ”Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui
Israel astfel: „Cel ce Se numește „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Maleahi 3:6 – ” Căci Eu sunt Domnul, Eu
nu Mă schimb…” Evrei 13:8 ” Isus Hristos este același ieri și azi și in veci!” De-a lungul istoriei oamenii
au avut diferite zeități cu ”teologii” diferite, doar Dumnezeu este același în El nefiind schimbare! Ce
siguranță dă copiilor Săi știind că în Dumnezeu nu este schimbare!
Cuvântul lui Dumnezeu
Împărăția lui Dumnezeu este întemeiată pe Cuvântul Domnului care nu trece! Matei 24:35 ” Cerul si
pamantul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Isaia 40:8 ” iarba se usucă, floarea cade; dar
cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit în Templu,
a fost predicat în Areopag, a fost vestit în casa Cezarului. Azi Templul, Areopagul, casa Cezarului sunt
ruine, Cuvântul lui Dumnezeu a rămas valabil și e în picioare! Nu au fost puțini cei ce au încercat să
distrugă Cuvântul lui Dumnezeu și iată că nu au reușit, nu pentru că vreo organizație secretă sau un
grup de ”inițiați” au menținut Scriptura, ci pentru că Dumnezeu a vegheat asupra Cuvântului Său!
Biserica lui Hristos
Împărăția lui Dumnezeu cuprinde Biserica Sa! Matei 16:18 ” Și Eu iți spun: tu ești Petru, și pe această
piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” Nimic nu va putea distruge
Biserica lui Hristos – pentru că este nu a omului ci a Celui ce și-a curățit-o ca să fie a Lui – Isus
Mântuitorul! Așadar cu astfel de elemente la bază cum ar putea Împărăția lui Dumnezeu să se clatine?
Și noi suntem parte a acestei împărății, răscumpărați prin sângele Lui, Mielul fără cusur și fără pată! Să
nu uităm niciodată că suntem parte a unei împărății de nezdruncinat!
SUGESTII PRACTICE:
Cum este credința noastră având ca bază caracterul de neclătinat al împărăției lui Dumnezeu?
Viața noastră arată că suntem parte a acestei împărății?
Acordăm lui Dumnezeu și Cuvântului Său respectul pe care îl merită?
Oare necazurile, sau problemele, sau provocările contemporane sunt mai puternice pentru noi, decât
Împărăția care nu se clatină?
Când este pusă credința noastră la încercare suntem tari sau ne plecăm sub orice lovitură?
Putem identifica vreun moment al vieții noastre când am dat impresia că ne clătinăm în credință?
Dar vreun moment sau mai multe în care am arătat determinare știind că împărăția lui Dumnezeu nu
se clatină?
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
Dac
e schimbă și împărăția Lui este de neclatinat cum ne raportăm la aceasta?
Dacăă Împăratul nostru nu sse
Cum arătăm în viața noastră faptul că împărăția lui Dumnezeu nu se clatină?
Putem susține credibil în fața necredincioșilor
necredincioșilor,, cu dovezil
dovezil,, ccăă împărăția lui Dumnezeu nu se clatină?
Cum dovedim celor necredincioși din jur că avem în noi împărăția care nu se clatină?
Suntem oare pregătiți să stăm în fața Împăratului și să îi dăm socoteală?
Pastor Valentin Sfercoci

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.
Ă DAI – contribuții financiare pentru familii dezavantajate social la ieșirea
2. E MAI FERICE S
SĂ
din biserică, în cutiile portocalii.
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuții financiare la ieșirea din biserică, în cutia
albă.
ășura în duminicile din 4, 11, și 18 decembrie.
Aceste acțiuni se vor desf
desfășura
"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.
V
Ă MULȚUMIM ȘI DORIM CA DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVINTEZE!
VĂ

