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ANUNTURI ,

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic
11:00-12:30 Serviciu divin: 

  - Corul de cameră HARMONIA

  Mântuitorului prin perspectiva

  Vremea venirii lui Mesia

  Concert de colinde:

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Închinare

  genealogiei biblice (Mat. 1:1-17)

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  - Corul & orchestra bisericii
  - Corul de clopoței

  Semnificația Întrupării

  Concert de colinde:

  Mesaj: Petru Bulica

17:00 - 19:00 Serviciu divin de Ajun:

MARTI

  Închinare | corul de copii

  (Ier. 23:5-8; 33:14-16)

  Părtășie | colinde | mesaj

SÂMBĂTĂ 

  Mesaj: Petru Bulica

19:00 - 21:00 Seara tinerilor:  “Seara altfel”

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

Motive de 
RUGACIUNE 

)

Sfârcoci Emanuel

Popescu Samson

Szucs Manuela

Anton Ecaterina

Dumitrescu 
Carolina

Rogobete Silviu
Schelenka 
Constanța

Ciobota Nelu

Ilia Emanuel

Borozan Aurica

Iovanovici

Aldea Ovidiu

Georgeta
Moț Dorothea

Iepure Nicolae

Muller Cristina

Pobega Viorica
Pop Vasile

Telescu Marta
Țucudeanu 
Eleonora
Uhren Simona

La multi ani! ,
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PROGRAMUL 

SERVICIILOR 

DE SARBATORI

24 decembrie ora 17
25 decembrie ora 10; ora 18
26 decembrie ora 10 
31 decembrie ora 17
  1 ianuarie ora 10; ora 18

Fratele pastor Alexandru Neagoe care în 

această dimineață va predica în cadrul unui 

serviciu de botez la Biserica Baptistă Nr. 1 

din Reșița.

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.
Deces. A trecut la Domnul fr. Ilie Roatiș. 

Deși a locuit în Germania în ultimii ani, 

acesta , a fost în mod constant implicat  

împreună cu soția, în lucrarea de caritate și 

misiune a Bisericii Betel. Înmormântarea a 

avut loc în Timișoara, săptămâna trecută. 

Fie ca Domnul s-o mângâie pe soția 

dumnealui precum și pe toți cei apropiați.

Program de Sărbători! În următoarele 

două săptămâni, serviciul din cursul 

săptămânii nu va avea loc joia (ca de obicei), 

ci sâmbăta, la ora 17:00!

Crăciunul pentru fiecare. Luni, 26 

decembrie, ora 10:00, vom avea în mijlocul 

nostru câteva grupe de copii de la diferite 

centre de plasament și de la Centrul 

Educativ Buziaș precum și un grup de 

persoane private de libertate de la 

Penitenciarul din Timișoara. Cu această 

ocazie, vom avea și o colectă destinată 

acestei categorii de persoane. Familiile care 

au posibilitatea, sunt rugate să aducă un 

platou cu prăjituri pentru masa organizată 

la sfârşitul serviciului.

- sâmbătă 24 decembrie (Ajun) - ora 17

Nuntă. Vineri, 22 decembrie, ora locală 

11:00 (Nigeria), va avea loc căsătoria dintre 

Ezinne Chinyereugo (Chi) și logodnicul ei, 

Kenechukwu Chukwudi. Le dorim “casă de 

piatră” și multă binecuvântare în căsnicie!

- sâmbătă, 31 decembrie (Revelion) - ora 17

Întâlnire diaconi: 19 decembrie, ora 19:00. 

Manuale & calendare studiu biblic 2023: 

manual - 12 lei; calendar mic (Biblie) - 1,5 

lei; calendar mare (de perete) - 7 lei.

E mai ferice să dai! 
Contribuții financiare pentru persoane și 
familii nevoiașe din biserică

Plase cadou pentru copiii din centrele de 
plasament (disponibile în holul bisericii)

Bucuria dăruirii

Contribuții financiare pentru lucrarea de la 
Penitenciarul din Timișoara

Penitenciar

ACTIUNI DE CRĂCIUN



STUDIU BIBLIC - 18 decembrie

ORBUL DIN 

NASTERE
de la întuneric

la lumină
Ioan 9:1-38

Cei mai mulți oameni Îl percep pe Dumnezeu, dacă totuși cred că El există, ca pe ceva sau pe 

cineva care se află undeva departe de noi, care nu este interesat de viața noastră și nici nu se 

implică în ea. Alții cred că Dumnezeu este un fel de polițist cosmic care stă la pândă să ne prindă 

în flagrant și să ne pedepsească. Sau că este un personaj capricios, căruia Îi place să ne vadă 

suferind. Orbul, după ce a fost vindecat, primește imediat o altă perspectivă. Când Dumnezeu îți 

deschide ochii, Îl vei vedea așa cum este în realitate, un Dumnezeu care ne-a creat după Chipul 

Său, căruia îi pasă de noi, care L-a trimis pe Isus Hristos să ne răscumpere și care ne dorește cu 

orice preț să fim împreună cu El în Împărăția Lui. Numai când El îți deschide ochii vei putea să 

vezi mâna lui Dumnezeu în toate segmentele vieții tale, să percepi binecuvântarea Lui, să fii 

conștient când te mustră și să poți accepta cu seninătate și pace sufletească.

Domnul Isus în Predica de pe munte spune următoarele cuvinte (Matei 6:22,23): Ochiul este 

lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos tot trupul va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău 

este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, 

cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Văzul este unul din simțurile de bază pentru om. 

Simțurile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt mijloacele cele mai adecvate pentru a intra în 

contact cu lumea materială din care facem parte. Cele 5 simțuri – văzul, auzul, pipăitul, mirosul și 

gustul – sunt acolo să ne dea informații cu privire la realitatea care ne înconjoară. Cel mai 

important dintre toate simțurile pe care le avem, care culege informație mai mult decât toate 

celelalte la un loc, este vederea. Ochiul este lumina trupului, pe când mintea este ochiul 

sufletului, și după cum văzul este așa de important,  mintea este echivalentul pentru suflet. Aici 

avem una dintre cele mai uimitoare minuni săvârșite de Domnul Isus: un om care se naște orb dar 

care, după întâlnirea cu Domnul Isus, primește vederea. După mai bine de 40 de ani de întuneric, 

întâlnirea cu Isus i-a marcat tot restul vieții, pentru că El i-a deschis ochii. Ne vom uita în 

continuare la ceea ce se întâmplă atunci când ți se deschide în față o nouă realitate spirituală, o 

nouă perspectivă asupra existenței umane. Ce se întâmplă când Dumnezeu îți deschide ochii?
1. Vei avea o nouă perspectivă despre Dumnezeu

3. Vei deveni un model pentru oamenii din jurul tău

2. Vei avea o nouă perspectivă despre tine însuți
În textul nostru, ucenicii erau preocupați să afle cine a păcătuit cauzând orbirea acestei 

persoane: el însuși sau părinții lui. După ce a fost vindecat, deși fariseii insistau că Isus este un 

păcătos pentru că nu ține sabatul, omul le răspunde acestora: Dacă este un păcătos, nu știu; eu 

una știu: că eram orb, și acum văd. Schimbarea produsă în el era atât de evidentă, încât a fost în 

stare să treacă peste orice barieră culturală, religioasă, emoțională, și să spună tuturor ce s-a 

întâmplat în viața lui. Când Dumnezeu îți deschide ochii, te vei vedea așa cum ești în realitate – 

un păcătos care are nevoie de pocăință. Nu vom ajunge niciodată la această concluzie privind la 

cei de lângă noi și evaluându-ne în funcție de nivelul lor de neprihănire, dar vom ajunge 

întotdeauna la această concluzie când vom privi la sfințenia și la dreptatea lui Dumnezeu.

4. Vei putea să depășești barierele culturale, religioase, legaliste
Părinții orbului nu voiau să-și piardă drepturile și privilegiile de la sinagogă sau probabil se 

temeau de repercusiuni din partea liderilor religioși. Când Dumnezeu îți deschide ochii nu vei 

mai ține cont nici de obiceiuri, nici de tradiții și nici de alte bariere culturale sau religioase. Vei 

putea să treci peste toate acestea. Când Dumnezeu îți deschide ochii, vei deveni un om nou, vei 

percepe realitatea altfel, vei putea să privești cu speranță înainte. Isus a venit tocmai pentru 

acest lucru – să ne deschidă ochii, să ne scoată din întuneric, să ne aducă speranță. Caută-L pe 

Dumnezeu dintr-o inimă sinceră, citește Scriptura și hrănește-ți sufletul din ea, caută să te 

împrietenești cu cei care L-au găsit pe Isus înaintea ta, pune-te pe genunchi și spune-I lui 

Dumnezeu în rugăciune tot ce ai pe inimă, în cuvinte simple dar sincere. Fă toate acestea și vei 

vedea că la un moment dat ochii tăi se vor deschide și vei putea să vezi cu adevărat.

Vecinii se uitau la orbul care a fost vindecat și încercau să găsească explicații. Era clar că se 

întâmplase ceva cu el. Părerile lor erau împărțite, pentru că transformarea pe care orbul o 

experimentase depășea puterea lor de înțelegere. Aici ni se sugerează că orbul vindecat și-a 

schimbat imediat modul de viață, abandonând cerșitul. Când Dumnezeu îți deschide ochii, 

schimbarea produsă va fi atât de evidentă încât va fi percepută de toți oamenii din jurul tău. Ți 

se vor schimba atitudinile, gândirea, vorbirea, așteptările, emoțiile, încât va fi imposibil ca 

ceilalți să nu-și dea seama de această transformare. Dacă nu vor vedea schimbarea din viața 

noastră, atunci cel mai probabil ar trebui o profundă cercetare lăuntrică.

           Adina Ogrăzeanu-Nagy

Dimineața plec la drum pe întuneric. Uneori lumina stelelor mă însoțește. Pe stâlpii de pe 
marginea drumului, becuri singuratice răspândesc o lumină slabă. Tânjim după lumină. 
Așteptăm lumina. Și în noaptea cea mai întunecată, după 400 de ani de tăcere, a venit Lumina. 
Păstori simpli și magii veniți de departe L-au văzut iar viețile lor au fost inundate de Lumină. De 
atunci au trecut multe secole. Dar în toate timpurile, în toate părțile lumii de atunci, au tot fost 
purtători ai acestei Lumini. Pentru că noaptea ne înconjoară dacă Lumina nu este cu noi, nu 
este lângă noi, nu este în noi. Și nu doar în zilele gri de iarnă ne dorim lumină. În sufletul nostru 
e acolo întotdeauna setea după ea. Tânjim după lumină. Așteptăm Lumina. Și de Crăciun, când 
se aprind milioane de puncte mici de lumini colorate, ne aducem aminte: Lumina a venit ca să 
lumineze lumea noastră cuprinsă de întuneric. Cine alege și azi Lumina fiecare zi, fiecare drum 
a lui, chiar și toată viața lui e inundată de lumină. Pentru că noi tânjim după Lumină. Și Lumina 
pe care am așteptat-o a venit printre noi!

Lumina mult așteptată
“… adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume.”  (Ioan 1:9)
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