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La multi ani!,

Cămara dărniciei...așteaptă să fie 
umplută. 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.

Concert de Crăciun. În cadrul serviciului 
divin din această seară, de la ora 17, vom 
avea un concert de colinde susținut de 
Corul și Orchestra Bisericii Betel.

Astăzi este ultima zi în care mai puteți 
contribui la acțiunile E mai ferice să dai 
(cutiile verzi)   lucrarea din Penitenciar
(cutia portocalie). Vă mulțumim!

Cursul de cateheză se adresează celor 
care au luat hotărârea de a se boteza, dar și 
celor care doresc să afle mai multe despre 
credința creștină. Cei interesați, sunt 
rugați să ia legătura cu pastorii bisericii.

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 20 decembrie, ora 19:00.

Deces. A trecut la Domnul sora Radmila 
Bengulescu. Dumnezeu să mângâie pe cei 
rămași în urmă.

Servicii divine. Joi, 23 decembrie, nu va 
avea loc serviciu divin. Următoarele 
servicii se vor ține vineri, 24 decembrie - 
Ajunul Crăciunului și sâmbătă, 25 
decembrie - Crăciunul.

Motive de 
RUGACIUNE

DUMINICĂ 

  Închinare

  cu noi”(Matei 1:1-25)

10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe

11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Mesaj: 

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Corul  & orchestra bisericii

  “Dumnezeu este 

  Fanfară

  Petru Bulica

  Concert:

  Mesaj: 

19:00 - 20:30 Întâlnire de tineret:

  (Luca 1:46-55, 67-79)

  Alexandru Neagoe

  primului Crăciun” (I )

  Colinde

  Părtășie

   „Colinde din 

  repertoriul 

MARTI
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Pentru pace în lume și în sufletele noastre. 
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în 
această lume plină de conflicte, cât și în 
interiorul nostru.

Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care 
în această dimineață va predica în cadrul 
unui serviciu de botez la Biserica Baptistă 
“Ghețimani” (se botează una dintre elevele 
Liceului Teologic Baptist) iar după amiază, 
la Biserica Baptistă “Betel” din Folea. 

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe si 
grupul de tineri care în această dimineață 
vor sluji la Biserica Baptistă din Sebiș, jud. 
Arad.

Pentru cei cărora le este mai greu să se 
bucure de Sărbători: cei bolnavi, cei 
singuri, cei săraci, cei marginalizați, cei 
oprimați, cei nedreptățiți și în mod 
special, cei nemântuiți sau biruiți 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.

  Programul copiilor

  Mesaj:  

SÂMBĂTĂ       

  „Colinde din 

   (Luca 1:46-55, 67-79)

10:00 -12:00 Nașterea Domnului

  Mesaj: 

  Crăciun” (II)

  Petru Bulica

  “Creați pentru a ne 

  repertoriul primului    

  Alexandru  Neagoe

  Grup muzical

  închina Regelui Isus”

  Cor

  (Matei 2:1-12)

18:00 - 19:30 Ajunul Crăciunului

VINERI        

Aldea Ovidiu
Anton Ecaterina

Pobega Viorica
Pop Vasile

Moț DorotheaBirovescu Doru

Barbut-Lazăr 
Gheorghe

Ciobota Ioan

Iepure Nicolae
Avram Maria Dumitrescu Carolina

Iovanovici Georgeta

Borozan Aurica Muller Cristina
Murariu Estera
Petrescu Maria

Uhren  Simona
Țucudeanu Eleonora

Popescu Samson

Telescu Marta

Sfârcoci Emanuel
Szucs Manuela

Schelenka Constanța

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

PROGRAM DE SĂRBĂTORI



STUDIU BIBLIC 19 decembrie

PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII ÎN FAMILIA CREȘTINĂ
Text biblic:   1 Corinteni 6:12–20

Printre cauzele care duc la destrămarea multor căsnicii amintim:

- Orice păcat indică o formă de robie. Hristos a venit ca să ne elibereze de robia păcatului pentru a 
putea sluji liberi lui Dumnezeu.

- Implicarea în relații nepotrivire sau în pornografie, care creează premisele căderii în păcatul 
imoralității sexuale, trebuie să fie total excluse din viața noastră.

- Trebuie să înțelegem că libertatea creștină nu înseamnă libertate pentru păcat, ci dimpotrivă, 
libertate de a trăi fără nici o constrângere exterioară menirea noastră lăsată de Dumnezeu! 

- Nimic nu stă în opoziție mai mare față de poziția de onoare și unirea noastră cu Hristos decât 
păcatul sexualității, fiindcă acesta tinde a-L implica pe Hristos în imoralitate.

- Menirea noastră este proslăvirea lui Dumnezeu cu întreaga noastră ființă.

- Lipsa loialității partenerilor (adulterul)

Ca să ne păstrăm integritatea, trupească și spirituală, apostolul Pavel ne arată că este absolut 
necesar să înțelegem: natura libertății creștine, menirea pe care o are credinciosul, gravitatea 
întinării prin imoralitate sexuală.

- Nădejdea învierii și viitorul glorios rezervat copiilor lui Dumnezeu ar trebui să ne determine a ne 
păstra trupurile la fel ca și duhurile în curăție deplină.

- Nevegherea asupra unității spirituale și fizice (nu au înțeles ce înseamnă a fi una cu partenerul și 
a fi unit cu Dumnezeu).

- Indulgență față de propria persoană (fiecare soț se consideră mai important decât celălalt și 
caută propria satisfacție sau în numele libertății creștine, își permite lucruri nefolositoare sau 
chiar interzise de Dumnezeu)

- Fuga de păcat și ferirea de tot ce se pare rău ar trebui să fie prioritatea noastră numărul unu. 

 El poate fi și Mântuitorul tău. El vrea să fie Mântuitorul tău. Îl accepți?

 Într-o noapte, când doar câteva lumini slabe pâlpâiau în depărtare, a venit un înger pe 

câmpia Betleemului. El a adus un mesaj mult așteptat. Apăsați de robie, sub ocupație străină, 

păstori simpli au primit vestea împlinirii promisiunilor. Această veste a adus bucurie pentru tot 

poporul, pentru toate popoarele lumii. A fost o bucurie care din nou și din nou renaște în inimi, 

chiar și după secole lungi și grele. Ea este bucuria eliberării. Căci Fiul, darul cel mai de preț al 

Dumnezeului Tată a luat chip de om. El a venit printre noi ca să Își dea viața pentru mulți, pentru 

toți cei care Îi acceptă oferta: șansa de împăcare cu Dumnezeu.

 Robia păcatului ține captivi bărbați și femei, copii și bătrâni, oameni cu renume și 

neștiuți de nimeni. Dar îngerul a venit cu vestea bună a eliberării din această robie. Este o veste 

bună pentru cei mici și cei mari, pentru cei săraci și cei bogați, pentru cei bolnavi și cei sănătoși. 

Pentru că azi, când fiecare clipă aduce vești care stârnesc îngrijorare, frică, furie avem nevoie de 

vestea care aduce cu ea speranță, bucurie, pace. O veste bună în mijlocul suferinței, o veste 

potrivită pentru orice situație, o veste bună pentru fiecare om.

 Căci Mântuitorul născut în Betleem este vestea cea mai bună și azi. Mântuirea dată de 

El aduce în inimi și azi o bucurie care întrece orice tristețe, suferință, așteptare. Este vestea cea 

bună prin care Dumnezeul Atotputernic ne cheamă aproape de El. O veste care răsună și azi, 

neschimbată, cu aceeași putere ca prima dată pe câmpia Betleemului: s-a născut Mântuitorul! El 

este Hristosul, Cel care poate da eliberare și azi!

Adina Ogrăzeanu-Nagy

ÎN CURÂND, LA STANDUL DE CĂRŢI!
 Calendare & manual studiu biblic 2022

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI

O veste bună și pentru azi
“Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună…vi s-a născut un Mântuitor 

care este Hristos, Domnul.” 

(Luca 2:10-11)
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