Anunțuri

Motive de rugăciune

Curs
 Curs creștere spirituală pentru noii
botezați: în fiecare duminică, ora 9:00.
Programul
 Programul seniorilor: joi, 30 iulie.
Cina
 Cina Domnului din 2 august va avea loc în
cadrul serviciului de sear
ă.
seară.
 Botez la Biserica noastră misiune din
Voiteni - 9 august.

persoanele
 persoanele care se confruntă cu
probleme de sănătate: Anita, Călin,
Cristian, Daniela Andronache, Gina Bulica,
Lia, Ilie, Maria Ienei, Mariana, Veronica,
Ligia Dega & Nela Grek (Vrsac), Flori
Radomir, Sandu, Simona, Nicolae. Vă
invităm în fiecare joi și la o zi de post.

29.08 - Lavinia Humeniuc & Florin Dance

Pentru toți cei implicați în lucrarea bisericii

Pentru
noastre
noastre:: pentru pastorii, prezbierii și
diaconii biser
icii; pentru cei implicați în
bisericii;
ă; pentru cei ce mijlocesc
lucrarea muzical
muzicală;
prin rugăciune și pentru cei ce fac dărnicie;
pentru cei ce se ocupă de copiii și tinerii
biserici
bisericiii și pentru cei din departamentul
media. El să răsplătească tuturor celor care
susțin într-un fel sau altul, mai mult sau
mai puțin vizibil, lucrarea Bisericii și
răspândirea Cuvântului

05.09 - Rodica Crenicean & Ovidiu Craiovan

Rugăciune pentru grupul care va pleca

Școala de rugăciune: miercuri, 29 iulie,

Școala
ora 18:00.

- protecție spirituală și fizică

Nunțile lunii august
august::
01.08 - Ioana Iancu & C
ătălin Grosan
Cătălin
02.08 - Mari Costea & Daniel Duca
15.08 - Emanuela Popa & Samuel Gruia
23
.08 - Alisa Stan & Florin Sohoreanu
23.08
229.08
9.08 - Andreea Trașc
Trașcăă & Ciprian Bejenaru


Conferință rugăciune cu pastorul Clyde
Conferință
Hodson! 21 - 24 octombrie 2015. Vă rugăm
să vă rezervați aceste date în agendă!

Rugăciune în vederea pregătirii pentru
Rugăciune
Cina Domnului: joi, 30 iulie, ora 19:00.
Serviciile de rugăciune pentru familii,
de joi seara, se vor relua în luna septembrie.
Raisa Anischevici
Alexandru Hernea
Nicoleta Caracoancea
Emilia Jaravete
Beniamin Stiglabauer
Florin Groza
Viorel Herman
Florica Iosif

4

26.07
26.07
27.07
27.07
27.07
28.07
28.07
28.07

în misiune în Calahari, Namibia:
- unitatea echipei
- unitate cu echipa din baza de misiune

Buletin săptămânal
nr. 28, 26.07.2015

Duminică dimineața
09:00-09:50

Rugăciune: pastor Ioan Bugnărug

10:00-11:00

Studiu biblic: pastor Alexandru Neagoe

11:10-12:30

Serviciu divin:
Cor

- călăuzirea în a vorbi oamenilor despre Isus
- dragoste în tot ceea ce fac
- înțelepciune în pregătirea bagajelor

cei care urmăresc serviciile bisericii noastre

Duminică seara
18:00-20:00

pe Internet.

Emanuela Moise
Claudiu Marițan
Tunde Szilagy
Magdalena Toma
ărescu
Andrei Bodn
Bodnărescu
Szabolcz Mate
Elena Dincu
Ioan Mariș

ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
Serviciu divin:
Grup închinare, cor

28.07
29.07
29.07
29.07
30.07
30.07
31.07
01.08

La
Multi
Ani!

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

Joi seara
19:00-20:30

ă: pastor John Balizou
Predic
Predică:
ăciune: Radu Popa
Rug
Rugăciune:
Rugăciune în vederea pregătirii pentru Cina Domnului

PROGRAMUL SENIORILOR
anfară
F
Fanfară

OAIA ȘI MONEDA PIERDUTĂ
Text:MATEI 18:12-14
LUCA 15:4-10

Congresul
Alianței
Mondiale
Baptiste
2015
La această oră, este în desfășurare în orașul Durban din Africa de Sud, cel de-al
XXI-lea Congres al Alianței Mondiale Baptiste, la care participă baptiști din
peste 80 de țțări.
ări. Acesta este primul congres care are loc îîn
n Africa, regiune
regiuneaa cu cea
ștere numerică îîn
ândul comunității baptiste. Congresul are loc o
mai mare cre
n rrândul
creștere
dat
rimul Congres a avut loc îîn
n 1905, la Londra.
datăă la cinci ani
ani.. P
Primul
Diversitatea existentă în familia baptistă din îîntreaga
ntreaga lume este demonstrată îîn
n
șiei șșii a discu
țiilor teologice, eclesiale, misionare și de
cadrul îînchinării,
nchinării, a părtă
părtășiei
discuțiilor
țile cre
știnilor din îîntreaga
natură juridică ce afectează vie
ntreaga lume. Sunt prezente
viețile
creștinilor
echipe de îînchinare
nchinare din Africa, Asia, America d
dee Sud, America de Nord șșii din
Europa.
ția de Pre
ședinte a lui Paul
Un eveniment special îîll reprezintă instalarea în func
funcția
Președinte
Msiza, primul african care preia această postură, după William Tolbert
Tolbert,, care a
ța îîntre
condus Alian
ntre 1965 – 1970.
Alianța
ânia este reprezentată la acest eveniment de Otniel Bunaciu, Pre
ședintele
Rom
România
Președintele
îîn
țiu al Federa
ției Baptiste Europene.
n exerci
exercițiu
Federației
Sursa: wwww.revistacrestinulazi.ro

ÎNVAȚĂ SĂ FII CONDUS
DE DUHUL LUI DUMNEZEU
„Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25)
Dacă viața de creștin înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu
trebuie să ne vorbească și astăzi. Dar o relație nu se poate clădi prin discursuri.
Mai întâi, ea necesită dedicare. Apoi, necesită comunicare între doi oameni,
când fiecare vorbește și îl ascultă pe celălalt.
„Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu
locuiește într-adevăr în voi” (Romani 8:9).
Asta înseamnă să ai răspunsuri controlate de Duhul și să iei decizii sub călăuzirea
Duhului. Când îl urmezi pe Dumnezeu, viața nu mai constă numai în lucrurile
care se văd, se simt sau se intuiesc. Ci include și umblarea prin credință,
încrederea în El, cunoașterea voii Sale și călăuzirea Duhului Său.
O parte dintre noi suntem reticenți deoarece am văzut pe unii oameni făcând
asta, iar abordarea lor ne sperie. Așa că atunci când simțim că Duhul ne conduce,
ne îndoim de lucrul acesta, îl analizăm și ajungem la concluzia că nu este logic și
nu-i acordăm atenție.
Unii dintre noi dorim să ascultăm de Duhul, dar nu suntem siguri că știm că El ne
vorbește. Ne întrebăm: „Este aceasta vocea lui Dumnezeu sau sunt propriile mele
dorințe?” Cu toții am experimentat lucrul acesta; este o parte normală a vieții de
creștin.
De aceea Pavel scrie:
„Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25).
Călăuzirea spirituală se învață – pas cu pas. Chiar și cel mai matur credincios se va
împiedica și va înțelege uneori lucrurile greșit. Nici o problemă:
„Domnul întărește pașii omului, când îi place calea lui; dacă se întâmplă să
cadă nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână” (Psalmul 37:23-24).
Sursa: www.misiune.ro

