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Anunturi ,

   Predică - pastor Cătălin Covaci

   Cor de copii

   Corul Vicariatului Greco-Catolic 

   Corala Giroceana

   Serviciu divin:

   Fanfara

   Corul Uj Ezredev al Bisericii Reformate 
   Noul  Mileniu 

19:00 - 20:30   Rugăciune 

   

    ziua a 7-a 

JOI  

   Corul Amicus al Bisericii Adventiste de

DUMINICĂ   

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Corul mixt al Bisericii Betel

10:00-11:00  Studiu biblic: pastor Alexandru Neagoe

   Corul copiilor

   Corul studenţilor

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

09:00-09:50  Rugăciune - Răzvan Anton

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

18:00-20:00  Serviciu divin:

MARŢI
18:00-20:00  FESTIVALUL “ZILELE MUZICII SACRE”:

   Corul de clopoţei

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

Bun venit pe lume, Iosif! În familia Coman 
Mihai și Mirela s-a născut un băiat. Dumnezeu 
să-l binecuvânteze pe el și întreaga familie!

Botez. Cu îngăduinţa lui Dumnezeu, ne 
propunem ca spre sfârșitul lunii ianuarie 2020 
(probabil 26) să avem un botez nou-
testamentar. Ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze pe cei care s-au înscris la cursul 
de cateheză, pregătitor pentru botez, iar în 
cazul în care mai sunt persoane doritoare, le 
îndemnăm să se alăture candidaţilor sau să ia 
legătura cu pastorii bisericii pentru eventuale 
clarificări/înscrieri.

La împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, 
Biserica Betel în colaborare cu Filarmonica 
Banatul organizează Festivalul coral “ZILELE 
MUZICII SACRE”. Concertul se va desfășura la 
Biserica Betel, marţi, 17 decembrie, de la ora 
18:00. Vor participa: Corul mixt al Bisericii 
Betel, Corul de clopoţei, Cor de copii, Corul 
Vicariatului Greco-Catolic, Corul Uj Ezredev al 
Bisericii Reformate “Noul Mileniu”, Corala 
“Giroceana” și Corul “Amicus” al Bisericii 
Adventiste de ziua a 7-a.

Recital de pian şi colinde, clasa prof. Camelia 
Cărăbaş: vineri, 20 decembrie, ora 18:00.

Pentru o inimă darnică. Dumnezeu să ne 
ajute să practicăm dărnicia tot mai mult știind 
că astfel, dovedim ascultare faţă de El și 
aducem bucurie celor din jurul nostru.

Pentru Biserica Betel. Fie ca Dumnezeu să 
binecuvânteze biserica noastră și cu ocazia  
acestor sărbători și s-o facă un reper și o 
mărturie în comunitate și în lume. 

Pentru cei cărora le este mai greu să se 
bucure de Sărbători...cei bolnavi, cei săraci, 
cei marginalizaţi, cei singuri, cei oprimaţi, cei 
nedreptăţiţi și în mod special, cei nemântuiţi 
sau biruiţi de păcat. Fie ca Domnul Isus să-i 
izbăvească, să le dăruiască harul încrederii în 
El iar pe noi să ne ajute să le fim alături prin 
slujire și să le ducem vești bune.

Să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. 
Fie că vom merge noi la El mai întâi sau că va 
veni El la noi, să urmărim cu toţii pacea și 
sfinţenia.

Pentru persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate, pentru ca Dumnezeu 
să lucreze în trupurile și în sufletele lor și să le 
vindece.

Motive de 
RUGĂCIUNE
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membrilor bisericii noastre 
care îşi vor sărbători ziua de 
naştere în săptămâna care 

urmează:

Aldea Vasile Ovidiu

Dumitrescu Carolina

Horvat Slaviţa

Iepure Nicolae Ioan

Lela Cristina Nicoleta

Moţ Dorothea

Murariu Estera

Pobega Viorica

Popescu Samson

Rogobete Silviu Eugen

Rusovan Daniel Gheorghe

Bejan Alexandru

Căprariu Angela

Cuţaru Dorin Constantin

Anton Ecaterina

Ţucudeanu Eleonora Maria

Szucs Manuela

2. BUCURIA DĂRUIRII – minimum 250 plase cadou care vor fi distribuite persoanelor nevoiașe 
(adulţi și copii), invitate a doua zi de Crăciun
3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuţii financiare la ieșirea din biserică

1. E MAI FERICE SĂ DAI ... ÎN AFRICA – contribuţii financiare pentru persoane și familii nevoiașe 
precum și pentru renovarea unei maternităţi și a unui spital de copii

ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI ÎN CARE MAI PUTEŢI CONTRIBUI 

LA ACESTE ACŢIUNI!!!
Vrem să fim și în acest an o binecuvântare pentru cei în nevoi, pentru cei pentru care, puţinul nostru 
înseamnă mult, înseamnă dragoste și compasiune.

Acţiuni umanitare de Crăciun



  

CREDINŢA BIRUITOARE
Evrei 11:1-40, 11:6

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

 Sosirea Lui e imediat aici. Eu mă grăbesc și vreau să merg mai departe, căci 
mă așteaptă atâtea lucruri de făcut! Meniul de sărbători prinde contur. Scriu listă 
de cadouri. Concertul și târgul de Crăciun nu pot fi amânate. Dar între treburile 
zilnice uneori abia mai încape o scurtă rugăciune…

(Apocalipsa 22:12)

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Bariera s-a lăsat jos încet. Lămpile roșii de pe stâlp se aprind alternativ pe 
marginea șoselei. Pe ambele părţi ale șinelor s-au format deja șiruri de mașini. 
Oprire forţată. Degeaba m-aș grăbi, acum nu mai pot. În mașina nemișcată se 
perindă în faţa mea lista înscrisă în agendă. Mă gândesc la multele îndatoriri care 
mă așteaptă în timp ce pândesc trenul, nerăbdătoare. Trenul, care va sosi la 
capătul de linie.

“Iată, Eu vin curând!” 

 Bariera rămâne jos încăpăţânată. Perechea de șine așteaptă pregătită. 
Capătul de linie este aproape. Fluierul trenului strigă în noapte: “Eu vin!”

EU VIN! 

 Lângă șine stau copaci desfrunziţi. Tufișuri cu crengi goale ascund trenul. 
În timp ce aștept, îmi amintesc că se apropie sfârșitul anului. Și parcă se oprește în 
faţa mea un cuvânt în lumina reflectoarelor: advent. Advent: venire. Revenire – 
pulsează literele în faţa mea. Dinspre șine se aude o huruială care crește în volum. 
Se apropie trenul. Se apropie El – sună o voce ca un ecou. Oare aud eu pașii venirii 
Lui? Îl aștept pregătită?

3. Efectele credinţei - biruinţe, împărăţii cucerite, toate lucrurile care omenește erau de neatins, au 
putut fi realizate și au venit în fiinţă, prin intermediul credinţei. Cei care au crezut, deși nu știau 
exact cum se va realiza, au avut încrederea că Dumnezeu va aduce și o modalitate prin care să fie 
salvaţi etern. O singură modalitate de salvare pentru toţi credincioșii: Domnul Isus Cristos.

Orice om din lumea aceasta nu a fost și nu va putea fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu decât 
prin credinţă. Așa au fost consideraţi cei din Vechiul Testament și cei din epoca harului deopotrivă. 
Singurul mod în care cineva va putea trăi biruitor și va putea depăși orice situaţie ar apărea în viaţa 
spirituală, este prin credinţă. Oricine poate avea credinţa pe care au avut-o cei prezentaţi în 
capitolul credinţei. Doar prin credinţă se pot realiza lucruri mari împreună cu Dumnezeu și spre 
slava Lui. 

2. Exemplificarea credinţei - 19 exemple ale unor oameni ai Vechiului Testament, în viaţa cărora 
credinţa s-a manifestat în mod clar. 

IDEEA CENTRALĂ:

Credinţa este singura modalitate prin care cineva va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu și singurul mod 
prin care cineva va putea trăi biruitor în viaţa spirituală.

OBSERVAŢII EXEGETICE:

1. Explicarea credinţei - o încredere de nezdruncinat în lucrurile sperate, încredinţarea că orice li s-a 
spus va veni în fiinţă. Nu a existat niciodată o altă modalitate prin care cineva să fie considerat bun 
și drept. 

SCOP:

În acest capitol din Evrei este prezentată pe larg tema credinţei. Discuţia începută în capitolul 
anterior este continuată fiind ocazia perfectă pentru a lămuri natura credinţei și a o prezenta în 
cele mai practice situaţii. Marii oameni ai Vechiul Testament sunt prezentaţi rând pe rând pentru a 
sluji drept exemple de cel mai înalt grad al credinţei reale, care îl face pe om plăcut înaintea lui 
Dumnezeu. Lucrul esenţial de remarcat este sublinierea biruinţei pe care toţi oamenii lui 
Dumnezeu au dobândit-o, tocmai datorită credinţei lor de nestrămutat. 

APLICAŢII:

Să conștientizeze că Dumnezeu niciodată nu i-a considerat plăcuţi pe oameni decât prin credinţă, 
indiferent de timpul în care au trăit sau vor trăi ei și să ne amintească că singurul mod în care se 
poate trăi biruitor este numai prin credinţă!
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