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apare săptămânal

Cãci un Copil ni S-a nãscut…!
Luni, 22 decembrie

Duminică, 28 decembrie

Citirea: Deuteronom 29-31

Citirea: Iuda
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Sorin Tămaş
şi Teodor Bulzan

Marţi, 23 decembrie
Citirea: Estera 1-5
Întâlnirea mijlocitorilor, ora 18.

Miercuri, 24 decembrie
Citirea: Psalmii 147-148
Ajunul Sărbătorii Naşterii Mântuitorului!

Joi, 25 decembrie
Citirea: Cântarea cântărilor 7-8
CRISTOS S-A NĂSCUT!

Vineri, 26 decembrie
Citirea: Apocalipsa 18-22
BOTEZ ÎN APĂ.

Sâmbătă, 27 decembrie
Citirea: Fapte 27-28

Azi, 21 decembrie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Tiberiu Bulzan

Iuda 1:17
Versetul sãptãmânii:

Dar voi,
preaiubiţilor,
aduceţi-vă aminte
de vorbele vestite
mai dinainte de
apostolii Domnului
nostru Isus Hristos.
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL

www.betania.ro

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

CU ISUS!
Spuneam săptămâna trecută că este bine să folosim orice
ocazie pentru a ne reaminti de Domnul Isus, de viața Lui și de tot
ce are legătură cu El. Se
impune aceasta pentru că,
dacă cineva trebuie să fie
sărbătorit, El este acela, El
este motivul și esența oricărei
sărbători! Cu atât mai mult cu
cât în jurul acestor sărbători
s-au adunat multe tradiții și
obiceiuri omenești, este bine
să rămânem concentrați pe esență, iar aceasta constă în câteva
adevăruri pe care Biblia le afirmă în legătură cu Persoana Domnului
Isus:
1. El este Emanuel – Dumnezeu este cu noi! (Matei 1:23) El este
Creator împreună cu Tatăl, de-o ființă cu El, dar a venit să fie

Programul întâlnirilor de Sãrbãtori

continuare...

cu noi într-un mod nemijlocit, în Persoană – Cuvântul care s-a
făcut trup (Ioan 1:14).
2. El este Isus – Mântuitorul (Matei 1:21). Îngerul i-a spus Mariei
că va naște un Copil care se va numi Isus – Domnul salvează.
Prin jertfa Lui, prin credință, prin har, El ne-a mântuit și ne-a
înfiat, făcându-ne cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu.
3. El este Prințul păcii (Isaia 9:6). Oriunde este predicată și trăită
Evanghelia Lui, ura este dezrădăcinată din inimile oamenilor,
iar războaiele, luptele și ura încetează.
4. El este Lumina neamurilor (Luca 2:32). Simeon – bătrânul
profet care-L aștepta, a văzut aceasta.
5. El este Mesia, Cristos Domnul (Luca 2:11). Numele spus de
îngeri păstorilor Betleemului. Mesia – Unsul, Cel despre care
vorbește întreg Vechiul Testament. Avraam L-a văzut de la
distanță, Regele David L-a cântat și a prorocit despre El,
ceilalți profeți au vorbit despre El și venirea Lui.
6. El este Fiul lui David, al lui Avram, a lui Adam, cum ni-L
prezintă evangheliile, subliniind umanitatea Lui, adică
întruparea Lui, faptul că a ales să devină Om, să trăiască
împreună cu noi, dar o viață fără de păcat.
Am putea continua cu această prezentare biblică despre
identitatea acestui Isus – venit în lumea noastră într-un mod unic și
neuman și totuși... atât de uman!
Oare vom putea desluși esența prin desișul de obiceiuri și
tradiții? Putem să facem aceasta, trebuie s-o facem și, mai mult,
să-i ajutăm și pe alții, pentru a rămâne CU ISUS – fără Crăciun!

Cu ocazia Sărbătorilor, conducerea bisericii vă dorește
un Crăciun binecuvântat și fie ca nașterea Mântuitorului
să vă aducă multă bucurie, zâmbet și pace în inimă.

Miercuri, 24 Decembrie

Ajunul Sãrbãtorii, de la ora 18.
Vor sluji: Adi Strete, Teodor Bulzan
ºi grupe de copii.

Vineri, 26 Decembrie

Botez în apã, de la ora 10.
Vor sluji: ªtefan Bulzan,
Teodor Bulzan ºi invitat.
Corul de copii.

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!

EDITORIAL

Joi, 25 Decembrie

CRISTOS S-A NÃSCUT!
Întâlnirea de la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian
ºi Teodor Bulzan
Întâlnirea de la ora 18.
Vor sluji: Sorin Demian, Florin
Corde, corul ºi grupe de copii

Anunţuri

T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru
aceste donaþii.

A apãrut Agenda 2015.
O puteţi vedea la stand, la terminarea
programului. La cumpãrarea unei agende, veţi
primi ceva CADOU!

Intenţionãm angajarea unui bucãtar cu jumãtate de normã. Cei interesaţi,
sã-şi depunã CV-ul la secretariatul bisericii pânã în 5 Ianuarie.

