Anunțuri
Voluntariat la Brădățel. În perioada
1-5 iunie, la Tabăărra Creștină Brădățel va
avea loc o acțiune de voluntariat în care
se va pregăătti tabăra pentru sezonul de
varrăă. Este nevoie de voluntari în mai
urăățenie, vopsit, mici
multe domenii: cur
lucrrări
ări de construcție, construirea unui
spațiu de joacă pentru copii, montare
bă,
acoperiș, tăăia
iat iarb
ă, traducători în
limba engleză care vor lucra împreună
cu frații americani. Este binevenit
năă de ajutor.
oricine poate să dea o mân
Se asigură cazare, masă și ajutor la
transportul voluntarilor până la tabărăă..
De asemenea, în cazul în care timpul o
ură,
permite, vor avea loc și ieșiri în natur
ă,
pentru a vedea frumusețea zonei.
Dumnezeu ssăă-i rrăsplătea
ăsplătească pe toți cei
care sunt dispuși ssăă se implice în
această acțiune! Înscrierile se fac la
fratele Ioniccăă Olariu, tel. 0742.461.146.
 Școala de rugăciune - miercuri, 3
iunie, ora 18:00.
Cur s d e ca te he z ă - î n f i ecare
duminică, de la ora 9:00.

Ieșire la Surduc. În acest week-end,
Ieșire
câteva familii tinere din biserica
noastră împreună cu învățătorii de la
copii,, se află la Surduc
clasele de copii
pentru un timp de odihnă și părtășie.
Ne rugăm ca Duhul Sfânt să-i
învioreze și să-i încurajeze pe toți.
Rugăciune
Rug
ăciune pentru Cina Domnului.
ceastăă săptămână,
Începând din aceast
rugăăciunea de pregătire pentru Ci
Cina
na
rug
desfășura
Domnului se va desf
ășura în cadrul
serviciului divin de joi seara.
Nuntă
Ciurean
Nunt
an
ă Moise Popa & Alina Ciure
- sâmbătă, 13 iunie.
Binecuvântări - 14 iunie, ora 11:00.
Binecuv
Colectă
Colect
ă pentru Tabăra Brădățel - 14
iunie, în cadrul serviciului de seară.
Deces. A trecut la Domnul fr
fratele
Deces.
atele
Aurel Stoica. Înmormântarea va avea
loc astăzi, ora 14:00, la Cimitirul din
Calea Șagului. Dumnezeu să mângâie
familia îndoliată.

Motive de rugăciune
fratele pastor Alexandru Neagoe care
stăă dimineață va predica la
în aceast
Biserica Baptistă “Betania” Timișoara.

Buletin săptămânal
nr. 20, 31.05.2015

Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-12:00
Duminică seara
18:00-20:00

Rugăciune pentru familii
1. Janai Ofelia
2. Janoș Adriana, Emil
3. Jaravete Emilia
ărioara
4. Jebeleanu Ion, M
Mărioara
5. Jehac Mariana
6. Jicman Marta
7. Jigoria-Oprea Dan, Daniela
8.Jivan Lucreția
9.Joldeș Silvia
10.Joldeș Gheorghe, Veturia
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11. Jula Elena, Gheorghe
12. Jula T. Elena
13. Juravle Ana-Maria
ădălin
14. Juravle M
Mădălin
15. Juravlea Nicolae, Valentina
16. Jurca Liviu, Eva
17. Jurca Panda Lenuța
18. Jurcuț Elena, Matei
19. Kendrela Elena
20. Kobor Adela

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre, nr. 20; Tel. 0256-491918; 0356-436836; Fax 0256-293519
E-mail: betelbaptist@gmail.com; www.betel.ro

Marți, seară de tineret
19:00-21:00
Joi seara
19:00-20:30

Pogorârea Duhului Sfânt
Rugăciune: Radu Popa
Serviciu divin:
Cor, orchestr
orchestrăă
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
Serviciu divin:
Grup închinare, cor
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predic
Predică:
Laud
Laudăă & închinare
Predică: pastor Samy Tuțac
Serviciu divin
divin::
anfară
F
Fanfară
ăciune pentru Cina Domnului
Rug
Rugăciune
ăciune pentru familii
Rug
Rugăciune
familii:: pastor Alex Neagoe

Chemare la post și rugăciune

JUDECATA FINALĂ

“Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie.
Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie,

Text: Matei 25:31-46
– această cuvântare parabolică este despre separarea oilor de capre, care slujește drept
analogie cu ce se va întâmpla la judecata finală
– fiecare dintre cele cinci cuvântări din Evanghelia după Matei se sfârșește vorbind
despre judecată; aici avem judecata tuturor neamurilor
– Isus se adresează ucenicilor; fiecare dintre parabolele din cap. 25 sunt intenționate să
încurajeze la veghere și credincioșie ca pregătire pentru cea de a doua venire
– Israel împreună cu celelalte popoare sunt adunate la judecata finală; separarea este
între cei drepți și cei blestemați

când își strânge snopii”.
Ps. 126:5-6
Începem un nou sezon de tabere la Brădățel, atât proprii cât și organizate de alte grupuri.
ătim. Până și Isus a postit și s-a rugat înainte să
Și pentru asta avem nevoie să ne preg
pregătim.
mearg
meargăă să facă voia Tatălui. În săptămâna 1- 7 iunie 2015, Tabăra Creștină Brădățel,
organizează un timp de post și rugăciune. Simțim povara lucrării și bătălia care se poartă
pentru sufletele celor care vin în tabără în fiecare sezon, așa că ne-am bucura să vă
alăturați nouă și să mijlocim împreună pentru următoarele motive:
- Mântuirea celor nemântuiți care vor vizita tabăra în acest an;
- Creșterea spirituală a celor credincioși care vor fi împreună cu noi;

– „cei mai neînsemnați dintre acești frați ai mei;“ aceasta este o referire la ucenicii lui
Isus, la creștini în general și la mesajul lor

- Deciziile importante pe care le vor lua cei prezenți;

– intrarea în împărăție se bazează pe facerea voii Tatălui (7.21-23)

- Putere spirituală pentru cei invitați care vor vesti Cuvântul lui Dumnezeu;

– acest pasaj intenționează să consolideze și să mărească credincioșia ucenicilor

- Har și ungere pentru cei care vor cânta și concerta;

– Domnul Isus Cristos, ca Fiul Omului este împăratul care judecă popoarele

- Putere și viziune pentru organizatori;

– faptele și credința nu sunt unele împotriva celeilalte; doar ascultarea de voia Tatălui
(ascultare caracterizată de dragoste și milă) ne trece cu bine la judecată

- Domnul să cheme alături de noi voluntari care să ajute la programul taberei;

– adevărata ucenicie se vede în dragoste și milă față de oameni; la judecată se vede ce fel
de oameni suntem, dacă iubim și avem milă de cei în nevoie sau dacă nu ne pasă de ei
– toți oamenii vor da socoteală de cum se poartă cu cei asupriți; relația cu Dumnezeu se
vede și în felul în care ne purtăm față de oameni
– cei din partea dreaptă sunt surprinși când li se spune ce au făcut; lucrurile stau așa
pentru că ei și-au făcut slujirea fără să aștepte ceva în schimb
– Isus se identifică cu cel sărac și asuprit
– această descriere a judecății este intenționată să încurajeze la ucenicie adevărată
– ce se întâmplă în prezent contează și determină destinul în veșnicie
– nimeni nu este al lui Isus și să nu iubească și să slujească pe oameni
[Notițe adaptate după studiul lui Snodgrass, Kline R.. Stories with Intent, A
Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.]

- Resurse materiale și financiare pentru toate cheltuielile taberei;
- Protecție din partea Domnului în ceea ce privește orice pericol sau problemă ce ar putea
apărea;
ținere în
Ne-am bucura dacă v-ați alătura nouă și ne-ați sprijini printr-o zi de post și sus
susținere
rugăciune. Am aprecia și dacă ne-ați anunța de acest lucru printr-un e-mail sau telefon,
ținerea dumneavoastr
ă. Adresa unde ne puteti trimite
ca să fim încurajați de sus
susținerea
dumneavoastră.
înștiințările este: office@bradatel.ro. Domnul să asculte și să răspundă cererilor noastre
noastre!!
Maria Stanciu
Darmin Dieac
Grigore Ianoșel
Dorina Stancu
Andrei Bejinar
Magdalena Bulmaga
Flavius Cotta
Cristina Palamar

31.05
01.06
01.06
01.06
03.06
03.06
03.06
03.06

Estera Damșe
Cristina Ile
Elena Jurcuț
Constantin Vețan
Radu Popa
Lucian Gardari
Traian Susan

04.06
04.06
04.06
04.06
05.06
06.06
06.06

La
Multi
Ani!

