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BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

P R O G R A M U L  S Ă P T Ă M Â N I I

Cursul de cateheză 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 să 

participe, sunt rugați să ia legătura cu 

pastorii bisericii.

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 orice zi a săptămânii.

Deces. A trecut la Domnul sora Elena 

Stoica (54 ani). Fie ca Dumnezeu să aline 

suferința celor rămași în urmă.

www.betel.ro

Biserica Betel

Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

La multi 
ani!

Pentru izbăvire din această pandemie. Să ne 

rugăm pentru smerire, revărsarea unui duh 

de rugăciune și ca toți credincioșii să caute 

în această vreme, fața lui Dumnezeu.

Pentru toți cei care în ultima perioadă, au 

pierdut persoane dragi. Fie ca Dumnezeu să 

le mângâie și să le aline suferința.

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 cei cărora le este mai greu să se 

bucure de Sărbători...cei bolnavi, cei 

săraci, cei marginalizați, cei singuri, 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 și 

să le ducem vești bune.                         

Pentru persoanele care se confruntă și cu 

probleme de sănătate de altă natură precum 

și cu diferite nevoi, ca Domnul să se îndure 

de ele și să le ofere alinare și speranță.

  renunțării de sine

  Corul bisericii

  Întruparea

   Domnului Isus: 

  (Filipeni 2:1-11)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Adi Hudulin

  un model al

11:00-12:30   Serviciu divin: 

10:00-1 Studiu biblic 0:55 

DUMINICĂ 

  Grup muzical

  Corul bisericii

  CRĂCIUNUL - 

  din perspectiva 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  scopului final 

  (Luca 2:25-35)

  Mesaj: Ioan Bugnărug

10:00 -12:00 Serviciu divin:

   Anul Nou

  Marea resetare

  Corul bisericii

   (Apocalipsa 21)

  Bilanțul rodirii

    spirituale 

  (Luca 13:6-9)

SÂMBĂTĂ       

  Corul bisericii

  Mesaj: Alex Neagoe

  Revelionul 

VINERI

18:00 - 19:30 Serviciu divin:
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STUDIU BIBLIC 26 decembrie

FAMILIA CARE DĂ LUMII PE HRISTOS
Text biblic:  Matei 1:16-21

În legătură cu nașterea Domnului Isus, în cele 2 evanghelii Matei și Luca, ne sunt prezentate 2 
liste genealogice. Cea din Matei începe cu Avraam, iar autorul încearcă, de dragul unui 
paralelism, să prezinte 3 liste a câte 14 nume, având ca repere pe David și momentul strămutării în  
Babilon. Luca, în schimb, începe cu Domnul Isus și merge pe linia genealogică până la Adam, în 
această listă apărând nume care nu se regăsesc în genealogia făcută de Matei. Vom constata o 
diferență care începe cu David, Matei mergând pe linia lui Solomon, linia regală, dinastică iar 
Luca mergând pe linia altui fiu al lui David, Natan.

1. Avem o listă cu oameni reali

5. Avem o listă cu nume de oameni necredincioși: Ahaz, Manase, Amon.

4. Avem o listă ce omite câteva nume

Linia genealogică din care se trage Domnul Isus Hristos nu a fost formată din oameni perfecți dar 
au fost oameni care au avut rolul lor în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii. 
Uităndu-ne la această familie, avem ocazia de a înțelege modul în care Dumnezeu Și-a arătat 
salva, dând lumi pe Mântuitorul ei: Isus Hristos.

În lecția de astăzi, vom privi la lista de jânume prezentată de Matei.

2. Avem o listă cu personalități: Avraam, Iacov, David, Solomon

6. Avem o listă cu oameni necunoscuți

3. Avem o listă în care apar și femei: Tmar, Rahav, Rut, văduva lui Urie

      (Habacuc 3:17-18)

 Sunt zile reci, când vântul bate furtunos iar ceața se așează în jur prea des. Soarele 
uneori nici nu apare pe cer. Veștile-s triste și stârnesc îngrijorare, iar bucuria de multe ori se lasă 
așteptată. Acum un an se încheie și altul nou îmi stă în față. Urmează încă multe zile de iarnă și 
când mă uit în jur nu sunt multe motive de bucurie. Smochinul din grădină stă în ger cu crengile 
goale. Via e fără frunze, fără rod. Câmpiile din jur sunt pustii, acoperite de brumă.

 Totuși, ca un licăr de speranță răsună cuvintele profetului, citite de dimineață: ”eu tot 
mă voi bucura în Domnul”. Dumnezeu e punctul de reper sigur în haosul din jur. Credința în El, ca 
o ancoră sigură mă poate ține când vânturile vuiesc pe lângă mine. Iar în orice furtună El este 
stânca ce rămâne nemișcată când toate în jur se prăbușesc.

 Voi începe chiar de azi. Mă voi bucura acum, în clipa prezentă. El este motivul bucuriei 
mele, nu circumstanțele și ceea ce mă înconjoară. El este Dumnezeul care nu se schimbă. 
Prezența Lui va face ca fiecare zi să aibă destulă lumină să pot merge înainte. Ținându-L de mână 
pașii mei vor înainta siguri pe calea Lui. Și într-o zi, călăuzit de El, voi ajunge acasă, în casa 
cerească. Acolo nu vor fi umbre, nici lacrimi sau durere. Acolo mă voi bucura în prezența Lui o 
eternitate...

      “Chiar dacă… eu tot mă voi bucura în Domnul” 

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Începe un nou an. Vin zile frumoase și zile grele. Vor fi zile cu râsete, veselie și pline de 
clipe fericite. Vor fi și zile cenușii, cu poveri apăsătoare și vise sparte-n bucăți. Dar în anii care au 
trecut Dumnezeu S-a făcut cunoscut în viața mea în multe feluri. Știu acum, când mă uit înainte: 
în ciuda a ceea ce văd în jur, nu sunt singură, Domnul e lângă mine. Doar El mă va călăuzi printre 
munții și văile ce mă așteaptă în zilele care vin. Doar El îmi va face piciorul capabil să umble pe 
piscuri însorite și în văi adânci, întunecate. Doar împreună cu El, voi trece prin ceea ce îmi stă în 
față. Și chiar dacă planurile mele se vor pierde în urma mea neîmplinite, chiar dacă durerea îmi va 
da târcoale, chiar dacă nori grei vor acoperi soarele pe cer: eu tot mă voi bucura în Domnul. Doar 
în El este bucuria, pacea, tăria mea. Doar El este stânca mea, sprijinul meu, adăpostul meu.

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

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI

 MĂ VOI BUCURA ÎN DOMNUL
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