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ANUNTURI ,

  Revelion la Betel

  Mesaj: Ioan Bugnărug

SÂMBĂTĂ
17:00 - 19:00 Serviciu divin:

  Crăciunul pentru fiecare

  Cor mixt | fanfară

  Te ridici sau cobori? 

DUMINICĂ

  Mesia - Prințul Păcii

LUNI

  Mesaj: Ioan Cocîrțeu

  Cor mixt | cor clopoței
10:00-12:00 Serviciu divin:

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

10:00 - 12:00 Serviciu divin:

  astăzi? (Matei 1:18-25)

  Cor mixt

  (Proverbe 24:13-20)

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Se mai întrupează Hristos 
  Mesaj: Alexandru Neagoe

  (Isaia 9:6, 7; Luca 2:14)

La multi ani! ,

Avram Maria

Bărbuț-Lazăr 
Gheorghe

Constantin Carmen

Matei Anița

Petrescu Maria

Poru Ioan

Anton Răzvan

Birovescu Mihail

Ciupe Andreea

Crăciunul pentru fiecare. Luni, 26 

decembrie, or  10 00, vom avea în mijlocul a :

nostru copii de la centre de plasament și de 

la  șCentrul Educativ Buzia  precum și un 

grup de persoane private de libertate de la 

Penitenciar. Cu această ocazie, vom avea și 

o colectă destinată acestora. De asemenea, 

familiile care au posibilitatea, sunt rugate 

să aducă un platou cu prăjituri pentru masa 

organizată la sfârşitul serviciului.

Săptămâna de rugăciune se va desfășura 

la biserică, în perioada  1 - 8 ianuarie 2023, 

de la ora 19 (luni-vineri), respectiv ora 18 

(duminica), cu excepția zilei de sâmbătă, 7 

ianuarie. Tematica o puteți găsi într-un 

format special, la standul de cărți.

Botez nou-testamentar: duminică, 12 

februarie 2023. Toți cei care doresc să 

încheie legământ cu Domnul, sunt invitați 

să participe la cursul de cateheză care se va 

relua duminică, 8 ianuarie, de la ora 10:00.

Motive de 
RUGACIUNE 

)

Biserica Betel va ureaza 

CRĂCIUN FERICIT ȘI UN 

AN NOU BINECUVÂNTAT!

PROGRAMUL 

SERVICIILOR 

DE SARBATORI

25 decembrie ora 10; ora 18
26 decembrie ora 10 
31 decembrie ora 17
  1 ianuarie ora 10; ora 18
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Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

“Astăzi, în cetatea lui David, 

vi s-a născut un Mântuitor, 

care este Hristos, Domnul.”

(Luca 2:11)

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. 

O inimă darnică. Dumnezeu să ne ajute să 

practicăm dărnicia tot mai mult știind că 

astfel, dovedim ascultare față de El și 

aducem bucurie celor din jurul nostru.

Cei care se confruntă cu probleme de 

sănătate, ca Dumnezeu să lucreze în 

trupurile și în sufletele lor și să le vindece.

Cei cărora le este mai greu să se bucure 

de Sărbători: cei bolnavi, cei săraci, cei 

marginalizați, cei singuri, cei oprimați, cei 

nedreptățiți, 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.

Pace în lume și în sufletele noastre. 

Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în 

această lume plină de conflicte, cât și în 

interiorul nostru și să ne ajute să-I 

rămânem credincioși.



Unde este Împăratul?
“… au văzut Pruncul … și I s-au închinat” 

(Matei 2:11)

 Au venit de departe și s-au oprit acolo unde sperau să Îl găsească. Inimile care 

căutau, au pus întrebarea care i-a pus pe drum: ”Unde este Împăratul?”

 Magii au sosit. Și nu au lăsat să îi abată de la drum, nici tumultul orașului, 

nici umerii ridicați, nici privirile neînțelegătoare. ”Unde este Împăratul?” au întrebat. 

Și nu s-au liniștit până când nu L-au găsit. Dacă și în fața noastră strălucește lumina 

Lui, nici noi nu ne mulțumim până nu Îl găsim. O singură întrebare continuă să ne 

preocupe: ”Unde este Împăratul?” Și nu ne poate devia de la ea, nici tumultul, nici 

graba, nici desconsiderarea. Îl căutăm în continuare, Îl căutăm pe El! 

 De multe ori, și noi Îl găsim în locuri simple, în moduri neașteptate. Și nici 

noi nu putem să facem altceva, decât ce au făcut și magii. Ne închinăm Lui. Lui, Celui 

pe care L-am căutat și pe care L-am găsit: Împăratului. Tu te-ai închinat Lui?

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Călătorii au ajuns din Ierusalim în micuțul Betleem. Și când L-au găsit pe Cel 

pe care L-au căutat, s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat. Lui, Împăratului.

 Și azi, inimile noastre care caută, umblă pe o cale lungă. Plecăm și noi la 

drum după un semn și-L căutăm. Îl căutăm și azi pe El. Ajungem și noi pe drumul 

nostru, în noi și noi locuri. ”Unde este Împăratul?” întreabă ochii și inima noastră.

Cu bucurie să cântați: Mesia s-a născut!

Vă închinați, Îl lăudați

În cer și pe pământ, în cer și pe pământ,

În cer, în cer și pe pământ!

Cu bucurie să primiți pe Regele de sus

Iar inima s-o pregătiți

Să intre-n ea Isus, să intre-n ea Isus,

În ea, să intre-n ea Isus!

Pe-al Său popor cu dragoste El îl va cârmui.

Cei mântuiți cu glorie

Pe El Îl vor slăvi, pe El Îl vor slăvi, 

Pe El, pe El Îl vor slăvi!
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Cu bucurie să cântați!
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