Anunțuri

Motive de rugăciune

Ședință prezbiteri & diaconi - luni, 9
februarie, ora 19:00.
Bun venit pe lume Anette! Pe 28
ianuarie a.c., în familia Bocșa Flavius și
Raluca, a venit pe lume o fetițțăă pe nume
Anette. Dumnezeu s-o binecuvinteze pe
ea și pe părinții ei!
În atenția proaspeților părinți din
Biserica Betel! Dragi părinți, pentru o
bună evidență a copiilor bisericii, vă
mai bun
rugăm să anunțați venirea pe lume a
copiilor dumneavoastră precum și datele
acestora (copie xerox după certificatul
de naștere). O puteți face personal, prin
fax sau prin e-mail, la biserică, la
secretariat sau contactând unul din frații
pastori. De asemenea, vă rugăm să vă
înscrieți din timp, la serviciile de
dorii ți să
b in ecuvânta r e la ca r e dor
participați și a căror dată este anunțată în
buletinul bisericii precum și pe pagina
noastră de internet www.betel.ro.
pă
Întâlnire de p
ărtășie & studiu biblic a
grupei F0 - 18 februarie, ora 19:00.
Curs de ucenicie - vineri, 13 februarie,
ora 19:00.

La
Multi
Ani!
4

Ana Petrică
Cosmin Mariș
Carmen Baloș
Vasile Ligner-Aladar
Lidiana Maftei-Jităreanu
Liliana Oprina
Ioan David Sarafincean
Lenca Vît
Cristina Albu
Estera Brînzan

Pentru copilașii pe care părinții îi aduc

Pentru
astăzi înaintea Domnului, cerând
peste ei binecuvântarea Sa. El să
reverse tot ce este mai bun peste ei și
să-i ajute să devină copii ai Cerului,
crezând în El și slujindu-L în viitor.
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care

Pentru
în această dimineață va predica la
Biserica Baptistă Emanuel
Emanuel..
Pentru fratele pastor Ioan Bugn
ărug

Pentru
Bugnărug
care în această seară va predica la
Biserica Baptistă din Hodoni.
Pentru frații și surorile din biserica

Pentru
noastră care se confrunt
confruntăă cu probleme
de sănătate, pentru ca Dumnezeu să se
atingă de ei și să le aducă vindecare
Pentru intervenția lui Dumnezeu în

Pentru
situația conflictuală din Ucraina. Vă
îndemnăm să ne unim în rugăciune,
ştinii din Ucraina, pentru
alături de cre
creştinii
pace în zona de Est şi încetarea focului
şi a mor
ţii între cele două tabere.
morţii
Pentru to
ți misionarii care fac lucrarea

Pentru
toți
Domnului în întreaga lume, pentru ca
Dumnezeu să le dea curaj și izbândă în
propovăduirea Cuvântului.
08.02
09.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
11.02
11.02

Liliana Lupulescu
Aurel Balaj
Olimpia Berariu
Florian Curt
Ronela Lucuța
Lucreția Prejban
Mirel Temian
Estera Turnagiu
Cristian Caracoancea
Maria Cozac
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11.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
13.02
13.02
14.02
14.02

Buletin săptămânal
nr. 5
8 februarie 2015

Duminică dimineața
09:00-09:45
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune: Ghiță Mocuța
Studiu biblic: pastor Alexandru Neagoe
Serviciu divin:
Cor
ântări copii
Cor,, fanfară, binecuv
binecuvântări
Mesaj: pastor Petru Bulica

Duminică seara
:00-20:00
18
18:00-20:00

Serviciu divin
divin::
Cor, grup închinare
Mesaj: pastor Samy Tuțac

Marți, seară de tineret
19:00-21:00

L
audă & închinare
Laudă
esaj: pastor Petru Bulica
M
Mesaj:
Căsătoria: Sunt pregătit (ă) pentru a spune DA?

Joi seara
19:00-19:30
19:30

Rug
ăciune: pastor Ioan Bugnărug
Rugăciune:
Fanfară
Adunare generală (f
rățească)
(frățească)

8 februarie 2015 - Ziua Alianței Baptiste Mondiale
COMOARA ASCUNSĂ ȘI DIAMANTUL DE PREȚ
Text: Matei 13:44-46
Verset de aur: 13:46
Ideea centrală: Merită să evaluezi bine situaţia, să dai tot ce ai ca să dobândeşti
Împărăţia cerurilor şi să îţi investeşti toată viaţa în ea.
Aplicații: Isus se adresează unor categorii mai rare de ascultători, anume
întreprinzătorilor, celor bogaţi, sau celor cu spirit de iniţiativă. Ideea este că
Împărăţia lui Dumnezeu are o valoare incomensurabilă şi cine se întâlneşte cu
ea, adică cine se întâlneşte cu Isus, ar trebui să fie gata să dea tot ce are şi să se
asigure că a intrat în posesia acestei comori (că Isus nu se referă la comorile de pe
pământ se poate vedea şi din Mt. 6:21, 19:21). Eşti gata să dai tot ce ai pentru
Împărăţia lui Dumnezeu? Eşti gata să investeşti tot ce ai în Împărăţia lui
Dumnezeu? Ştii să faci evaluarea corectă a vieţii tale şi a mântuirii?
at. 16.25-27, Isus spune: „Şi ce ar folosi unui om să cîştige toată lumea, dacă
În M
Mat.
şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”.
Împărăţia lui Dumnezeu este, cu adevărat, de dorit. Pildele lui Isus atrag, din
nou, atenţia că evanghelia trebuie adresată tuturor oamenilor şi explicată pe
înţelesul tuturor profesiilor.
Întrebări pentru discuții:
1. Cât de mult preţuieşti tu mântuirea, jertfa de pe cruce, Împărăţia cerurilor? Cu
ce ai asemăna-o, dacă ar fi să dai un exemplu din viaţa ta profesională?
2. Cum îţi evaluezi tu viaţa: ce ai mai de preţ, ai da tot ce ai, toate privilegiile, ca să
devii un ucenic al lui Isus?
3. Spune câteva căi practice prin care îţi investeşti viaţa şi averea în Împărăţia
cerurilor.
4. Gândeşte-te la câteva categorii de oameni întreprinzători şi încearcă
să găseşti căi atrăgătoare, semnificative, prin care le poţi explica valoarea
mântuirii
mântuirii..
Citește mai mult: Explicații biblice: 15 februarie | www.revistacrestinulazi.ro

Luna aceasta, creștinii baptiști din întreaga lume vor sărbători Ziua
Alianței Baptiste Mondiale. În urma ședinței Consiliului General al Alianței care
a avut loc în Izmir, s-a luat hotărârea ca această zi să fie celebrată în a doua
duminică din luna februarie, respectiv 8 februarie.
În această zi, credincioșii baptiști se unesc pentru a sărbători
apartenența lor comună la Domnul Isus Cristos precum și moștenirea lor
comună și anume, aceea de creștini baptiști. Asemenea credincioșilor din alte
comunități creștine, credincioșii baptiști recunosc aspectele care au avut un
impact asupra viziunii lor creștine și prețuiesc ceea ce le-a dezvăluit Dumnezeu
în timpul anilor de pelerinaj iar alegerea unei zile în care să sărbătoarească acest
lucru, este o modalitate prin care doresc să-și manifeste lauda și închinarea,
mulțumirea, mărturisirea, ascultarea și dedicarea față de Dumnezeu.
În această zi, noi, credincioșii baptiști ne amintim că fiecare comunitate
baptistă este parte a unei familii lărgite de biserici baptiste, răspândite în
întreaga lume și în care Dumnezeu lucrează în mod activ, pregătind și formând o
comunitate pentru misiune și slujire pentru gloria Sa.
Fie ca slujirea noastră să fie spre gloria Domnului!
Pastor Neville Callam,
Secretar general al Alianței Baptiste Mondiale

Saptamana casatoriei
7 - 14 februarie

CE ESTE SĂPTĂMÂNA CĂSĂTORIEI ?
Săptămâna Căsătoriei este:
- o celebrare anuală care constă într-o serie de evenimente și acțiuni destinate
or căsătorite
cupluril
cuplurilor
- o sărbătoare internațională dedicată relației de căsătorie
- o săptămână în care fiecare cuplu are oportunitatea de a-și celebra, îmbunătăți
și îmbogăți mariajul
- o săptămână care are ca scop promovarea căsătoriei, întărirea căsniciei și
susținerea valorilor familiale în societate și în lume

