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Biserica Penticostală 

Evenimente : Întâlnirea Surorilor    
     Miercuri 12 Dec. 

                   Timp închinare:  
                Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 
          Marţi: Rugăciune începând cu orele 18.00 
Joi: 18:00-19:30 (Repetiţie Cor începând cu ora 19:45) 
            Vineri: Timp de părtăşie în case / familii 

Versetul  lunii: 

www.betania-bucuresti.ro 

ce vor fi sărbătoriţi  în luna :                   

versuri : 

Seară Specială de Rugăciune           
       Vineri 7 Dec. începând cu orele 19:00 

D e c e m b r i e 
Le urăm ,,La mulţi ani!” şi multe binecuvântări celor         

A fost  un  

BETLEEM  
odată … 

A fost un Betleem odată, 
Şi-o iesle-n margine de sat; 
A fost o maică preacurată 
În noaptea-aceea neuitată, 
Şi-un fiu în scutece-nfăşat. 
 
A fost un ceas de sărbătoare, 
Aşa cum n-a mai fost nicicând, 
Minune făr' asemănare: 
În leagănul sfintei fecioare, 
Cel Veşnic doarme, Pruncul Sfânt! 
 
A fost o seară de colindă, 
Cu îngerii colindători: 
S-a deschis poarta-n Cer la tindă, 
Şi-arhanghelii vin să-i cuprindă 
Cu slavă pe nişte păstori.  

A fost o stea tremurătoare, 
Ce-n răsărit a apărut: 
Şi-n caravane călătoare 
S-au pornit magii-n căutare 
După-mpăratul nou născut! 
 
A fost o noapte de uimire, 
Cu cer senin şi vis duios: 
Un Tată pune-n omenire 
Dumnezeirea Lui în fire, 
Şi-a fost un Fiu, Isus Hristos! 
 

A fost cândva, ca niciodată, 
Un Betleem îndepărtat 
Şi-n iesle, ca şi-ntr-o covată, 
În noaptea-aceea minunată 
La noi Cuvântul S-a'ntrupat.  

Valentin Popovici 

02, Du – Hozu Mihaela 
02, Du – Comariţa Ciprian 
06, Jo – Traşcă Jeni 
06, Jo – Dobre Ştefan 

09, Du – Voicu Maria  
15, Sa – Răduţu Mihaela 
19, Mi – Florea Oana 
20, Jo – Răgălie Lidia 

Şi tu, Betleeme  

     Dar îngerul le-a zis:         

,,Nu vă temeţi căci vă aduc o 

veste bună, care va fi o mare 

bucurie pentru întreg norodul; 

astăzi,  în cetatea lui David, vi  

s-a născut un Mântuitor,  care 

este Hristos, Domnul.” 
Luca 2:10-11 (VDC) 

PROGRAM  S ă r b ă t o r i 
25.12 – Program dimineaţa şi seara 
31.12 – Program seara, de la ora 18:00 
1 ianuarie 2019 – Rugăciune seara de la ora 18:00  

Efrata . . . 

           ... măcar că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie  ale  lui  Iuda,  totuşi  din  tine  Îmi  va   
ieşi  Cel  ce va  stăpâni   peste  Israel,  şi  a  cărui 
obârşie   se  suie  până   în  vremurile  străvechi,   
până   în  zilele  veşniciei.”  - Mica 5:2 (VDC) 
              

               ,,Căci  un Copil ni s-a născut,  un Fiu ni s-a 
dat  şi domnia va fi pe umărul  Lui;  Îl vor numi: 
Minunat,   Sfetnic,   Dumnezeu   tare,  Părintele 
veşniciilor, Domn al Păcii.”  - Isaia 9:6 (VDC) 
            

            ,,Dragostea  lui  Dumnezeu faţă de noi s-a 
arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume 
pe singurul Lui Fiu, ca noi să trăim prin El.”  
- 1 Ioan 4:9 (VDC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rămâi în unitate cu fraţii tăi – 2:15 

,,…păstorii au zis unii către alţii: Haidem să 
mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a 
spus” 

După biruinţe mari pot veni şi deziluzii (ex. Ilie). 
Continuă să rămâi lângă fraţi şi lângă Biserică. 
 
Acţionează în unitate cu fraţii tăi – 2:16 

,,S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi 
Pruncul culcat în iesle” 

Când lucrurile revin la normal continuă să slujeşti 
cu drag şi cu pasiune. Răsplata o dă Dumnezeu, 
nu o dau oamenii. 
 
Vorbeşte despre lucrurile care aduc bucurie – 

2:17 

,,…au istorisit ce li se spusese despre Prunc” 

Fii un aducător de veşti bune. Vorba ta să aducă 
mângâiere pentru cei de lângă tine. 
 
Continuă să fii un închinător – 2:20  

,,Şi păstorii s-au întors slăvind şi lăudând pe  
Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi  
văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese” 

 
Continuă să-L slăveşti pe Dumnezeu. Centrul 
închinării este Hristos Domnul. El este cel mai 
important. Laudă-L aici şi apoi veşnic în Cer, 
alături de Biserica Lui. 
  

  
  

          Îngerul le aduce o veste la care nu se aşteptau, cu 
siguranţă. În oraş erau trimişi să vadă ceva ce alţii au 
dorit şi nu au văzut. Au fost profeţi care au vrut să-L 
vadă, dar nu au avut ocazia. Păstorii puteau să-L vadă 
pe Însuşi Mântuitorul ,,veţi găsi un Prunc” (v. 12). 
          Frumuseţea peisajului este completată de 
prezenţa multor îngeri veniţi de sus (,,oaste cerească”, 
v. 13), care încep să-L laude pe Dumnezeu. Era ceva 
unic în istorie. Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca om.  
Dumnezeu s-a coborât să dea o şansă imensă omului. A 
renunţat pentru un timp la frumuseţea Cerului şi a 
venit jos pe pământ.  
          Însă îngerii au plecat (v. 15). Nu ştim cât au durat 
aceste lucruri. Totul a revenit la normal. Îngerii au 
plecat iar păstorii au rămas cu ce li s-a spus. Peisajul 
este la fel: câmp, oi şi întuneric. 
     

Ce faci când totul revine la normal ? 
 
Ce faci după ce ai o descoperire, revelaţie din partea 
lui Dumnezeu, dar apoi totul revine la normal ? 
 
Ce faci după ce vii la Biserică, Dumnezeu îţi vorbeşte 
personal, pleci entuziasmat, dar apoi totul revine la 
normal ? 

             ărbătoarea Naşterii Domnului aduce împreună 
oameni de diverse categorii sociale, oameni învăţaţi 
(magi) şi mai puţin învăţaţi (păstori). Ne arată că există 
oameni care au interes pentru El şi oameni care nu au.  
Ne arată că Dumnezeu este interesat şi de cei cu carte 
(magi), dar şi de cei nu atât de învăţaţi (păstori). 
      Era o noapte ca toate celelalte. Păstorii (oameni nu 
prea importanţi în ochii celorlalţi, din cauza meseriei 
lor) sunt pe câmpurile din jurul Betleemului.  Păzesc 
turma  lor,  vorbesc  despre  diverse,  beau  ceai  cald … 
Nimic nu prevestea ce urma să se întâmple.  
      Deodată cineva apare în faţa lor. Nu au mai văzut 

niciodată aşa ceva. Este un înger (v. 9a). Împrejur este 

o lumină pe care nu au mai văzut-o niciodată, este 

Slava Domnului care străluceşte (v. 9b). Frica i-a cu-

prins (v. 9f) extrem de tare. Nu ştiau cum să reac-

ţioneze la un asemenea eveniment. Nu te întâlneşti cu 

îngeri în fiecare zi. Unele lucruri / evenimente din viaţă 

te lasă fără cuvinte. Aşa ceva trăiau păstorii.  
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Vasile FLOREA 

Luca 2:8-20  
Text biblic din: 

(VDC)  

c e faci când 
totul revine 

la normal ? 

e faci când 
totul revine 

la normal ? 
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