Anunturi
Curs de cateheză. A început perioada de
înscriere pentru cursul de cateheză.
Acesta se adresează tuturor celor care au
luat hotărârea de a se boteza, precum și
celor care vor să afle mai multe despre
credința creștină. Cei interesați, sunt
rugați să ia legătura cu pastorii bisericii.
De Crăciun...e mai ferice să dai! Vrem
să fim și în acest an, o binecuvântare
pentru cei în nevoi, în mod special, pentru
persoanele și familiile cu venituri reduse.
Contribuțiile finaciare pentru această
acțiune de binefacere vor putea fi făcute în
cursul zilei de astăzi și duminica viitoare.
Cămara dărniciei. Cei care doresc să
ajute cu alimente persoane nevoiașe din
biserica noastră și dinafara ei, sunt invitați
să le aducă la biserică în oricare zi a
săptămânii.

Motive de
RUGACIUNE
Pentru cei bolnavi. Ne rugăm pentru:
- vindecare și recuperare deplină
-tratament&intervenții medicale adecvate
-cei din jur (familie, personal medical)
-întărirea credinței și o bună mărturie
Mulțumim Domnului pentru răspunsurile
pozitive în ceea ce privește starea de
sănătate a persoanelor bolnave pentru care
ne-am rugat în ultima perioadă. Ne rugăm
ca El să lucreze în continuare în viețile lor,
să le aducă vindecare și recuperare deplină.
Pentru tinerii care se află în misiune în
Oltenia (zona Corbu / Scornicești).
Pentru timpul personal de părtășie.
Dumnezeu să ne ajute să facem o prioritate
din timpul personal de părtășie și să ne
conștientizeze de importanța acestuia.

Casa lui Dumnezeu
O casa pentru inima ta
PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
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DUMINICĂ
10:00-10:55
11:00-12:30

Concert. În cadrul întâlnirii de tineret de
marți, va avea loc un concert de colinde
susținut de un grup coral de la Liceul “Ion
Vidu” din Timișoara.

PROGRAM DE
SĂRBĂTORI
24 decembrie ora 18:00
25 decembrie ora 10:00
26 decembrie ora 10:00 și 17:00
31 decembrie ora 18:00
1 ianuarie ora 18:00
2 ianuarie ora 10:00 și 17:00

La multi
, ani!
Bejan Alexandru
Briscan Floare
Bulica Sebastian
Căprariu Angela
Cuțaru Dorin
Dincă Elena
Giurici Geanina
Grosu Dumitru
Henz Ana

Horvat Slavița
Lelea Violeta
Moțec Ștefan
Mureșan Maria
Rediș Ioan Jr
Rogobete Silviu
Rusovan Daniel
Scurtu Liliana
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17:00 - 18:30

www.betel.ro
Studiu biblic pe grupe
Serviciu divin:
Cor clopoței
Binecuvântări copii
Mesaj: Alexandru Neagoe
Gânduri când așteptarea e grea
(Mal. 3:13 – 4:3)
Serviciu divin:
Grup tineri, cor clopoței
Mesaj: Petru Bulica

MARTI
19:00 - 20:30

Seară de tineret:
Concert de colinde susținut
de Grup Coral Liceul “Ion Vidu”
Mesaj: Petru Bulica
Păstori sau ciobani? (Lc. 2:8-20)

JOI
19:00 - 20:30
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betelbaptist@gmail.com
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

tineretbetel
Biserica Betel

SALUTUL BISERICII
Purtaţi-vă sarcinile unii

Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: Tiberiu Janai
Oferta lui Dumnezeu
(Matei 25:14-30)

altora, şi veţi împlini astfel
Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

STUDIU BIBLIC

12 decembrie

GESTIONAREA RELAŢIILOR ÎN FAMILIA CREȘTINĂ
Text biblic: Coloseni 3:12–25

Un principiu fundamental al vieții arată că la baza oricărei forme de existență vizibilă, exterioară
stă o realitate invizibilă, interioară. Pavel face o descriere a umblării creștine în baza unor
principii și valori care se găsesc în Hristos, în care creștinii sunt chemați să se dezbrace de păcatele
vechi și să se îmbrace în virtuțile vieții noi în Hristos. Aici sunt date instrucțiuni cu privire la o
nouă conduită, un nou comportament, un alt mod de relații pentru soți ,soții, părinți, copii, etc.
I. Realitatea noii vieți spirituale (viața interioară în Hristos)
1. Căutarea valorilor spirituale eterne (vs. 1–4)
Apostolul Pavel folosește imaginea morții și vieții; acest lucru înseamnă că viețile credincioșilor
trebuie să fie dominate de cer, fiecare obligație pământească fiind îndeplinită conform cerului.
Expresia să umblați înseamnă a căuta cu perseverență, a îndrepta atenția cu toată hotărârea
asupra lucrurilor de sus, adică a-L așeza în centrul vieții pe Hristos aici jos, în lumea noastră
pământească, cu alte cuvinte concentrarea atenției asupra lucrurilor eterne, nu temporale.
2. Dezbrăcarea de păcatele vechii vieți (vs. 5–9)
În Biblie, comportamentul este asemănat deseori cu o haină. Dar acum lăsați-vă de toate aceste
lucruri înseamnă „a se dezbrăca” la fel ca de o haină veche, a o arunca ca pe o haină murdară.
Obiceiurile urâte (mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase) nu sunt potrivite unui
creștin; minciuna și toate celelalte vicii nu sunt demne de un creștin care poartă chipul lui
Hristos.
3. Îmbrăcarea cu virtuțile noii vieți (vs. 10–16)
Un creștin trebuie să se „îmbrace” cu omul cel nou, adică un nou mod de viață, o nouă atitudine.
Comportamentul lui trebuie să fie conform noii lui poziții în Hristos. Omul cel nou are nevoie de
o înnoire permanentă, de o împrospătare, pentru a fi victorios împotriva păcatului (2 Corinteni
4:16; Romani 12:2; Efeseni 4:23), deoarece scopul Lui este să-i facă pe credincioși ca El. Creștinii
devin tot mai asemănători cu Domnul pe măsură ce își înnoiesc natura nouă, cedând în fața
lucrării de sfințire a Duhului Sfânt.
II. Relațiile interumane înnoite (viața exterioară în Hristos)
Ca rezultat al unei vieți noi în Hristos, viața exterioară este rodul binecuvântat al unui nou
caracter, al unui nou comportament, care implicit are un impact pozitiv asupra relațiilor cu cei
din jur, întâi în familie, apoi și în societate.

Gândește-te la lucrurile de sus
„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.”
(Coloseni 3:2)
Este alegerea noastră dacă avem o gândire pozitivă sau una negativă. Este în beneficiul nostru să
gândim pozitiv; dacă gândim negativ ne facem rău și ne încetinim progresul. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, putem avea o gândire sănătoasă.
Unii oamenii sunt negativiști deoarece au avut parte de multe circumstanțe nefericite și nu
îndrăznesc să spere la ceva mai bun. Alții văd totul într-un mod negativ din cauza personalității
și a inimii lor. Oricare ar fi cauza, o gândire negativă înseamnă o viață nefericită, iar o persoană
care gândește negativ are puține șanse de a crește spiritual. Ca să ne bucurăm de planul lui
Dumnezeu pentru noi, trebuie să fim în același gând cu El, iar cu siguranță Dumnezeu nu este
negativist!
Cu ajutorul Lui și perseverența ta, poți scăpa de modul negativ de gândire și de obiceiurile din
trecut care încearcă să te țină departe de Dumnezeu. Diavolul nu vrea să te vadă reușind, pentru
că el știe că dacă scapi de lucrurile negative, te vei bucura de viață și astfel, vei fi o binecuvântare și
pentru alții. Viața ta se va schimba, și astfel și viețile celor de lângă tine se vor schimba. Dacă îți
canalizezi gândurile în direcția potrivită, vei fi mai aproape de Dumnezeu și te vei putea bucura
să împlinești planul lui Dumnezeu pregătit pentru tine.

Așteaptă-te să primești binecuvântări și să fii la rândul tău o binecuvântare
pentru cei din jur!

