Anunțuri
Urăm un “bun venit” în cadrul serviciului
de seară, Președintelui Uniunii Baptiste
Române din Ucraina, pastor Vasile Partica!
ă departamente - 29 februarie.
Ședinț
 Ședință
Școala de rugăciune: miercuri, 2 martie,

Școala
ora 18:00
18:00.. Tema: Importanța postului și
ăciunii în lucrarea de misiune a Bisericii.
rug
rugăciunii
Toți membrii sunt invitați să se roage și să
postească miercuri, pentru biserică și
pentru lucrarea de misiune.

Vineri - 4 martie: Zi de post și rugăciune
Vineri
pentru biserica noastră și ca pregătire
personală în vederea participării la Cina
Domnului. Ziua se va finaliza printr-o
întâlnire de rugăciune la ora 19:00.

Întâlnire de prim
ăvară pentru doamne
Întâlnire
primăvară
și domnișoare la Biserica Betel: 5 martie,
ora 10:00. Invitați
Invitați:: Dana Sisoeva (misionar
(misionarăă
în Siberia timp de 10 ani) și Neluțu Moț &
Prietenii. Tema: Lecții de zbor.
Invitați la Betel: Grupul de copii din
S
ăcălaz: 6 martie, seara.
Săcălaz:
O zi cu familia la Betel: întâlnire cu
familiile persoanelor private de libertate de
la Penitenciar: 13 martie, în cadrul
ă.
serviciului divin de dimineaț
dimineață.
 Prezentare Fundația Estera: 13 martie, în
ă.
cadrul serviciului divin de sear
seară.
”Pentru viață, pentru femeie, pentru

”Pentru
familie!” Aceasta este tema Marșului
pentru Viață 2016 care va avea loc simultan
sâmbătă, 226
6 martie, în mai multe ora
șe din
orașe
țăr
ă.În Timișoara, marșul va începe la ora
țără.În
12:00, în fața Catedralei.
Lucia Bejinar
Teodor Rafai
lă
Rafailă
Lucian Sârbu
Adela Wekszler
Adriana Golub
Victoria Sauciuc

4

28.02
28.02
28.02
28.02
01.03
01.03

Arta în scop caritabil. Voluntarii Taberei
știne Br
ădățel desf
ășoară șșii îîn
Cre
n acest an
Creștine
Brădățel
desfășoară
an,,
ângere de fonduri pentru
un proiect de str
strângere
ți din familii ssărace
ărace de
copii
copiiii proveni
proveniți
știni, dar cu situa
ție șșcolară
ă. ÎÎn
necre
colară bun
n
necreștini,
situație
bună.
ți contribui cump
ărând un
acest sens
sens,, pute
puteți
cumpărând
-l g
ăsiți la standul
ghiveci frumos
frumos,, pe care
care-l
găsiți
din holul bisericii. Ofer
Oferăă o floare cuiva drag
șșii ajut
ără, unde
n tab
ajutăă un copil ssăă ajung
ajungăă îîn
tabără,
ă-L poat
ște pe Domnul. Pute
ți
ssă-L
poatăă cunoa
cunoaște
Puteți
ând special pentru acest proiect.
ajuta șșii don
donând

Motive de rugăciune
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care în
aceast
aceastăă după-amiază va predica la Biserica
Baptistă Hibișelul de Sus, jud. Bihor.
Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care
ăzi va predica la o înmormântare la Oțelu
ast
astăzi
Roșu și la un serviciu de evanghelizare la
Biserica Baptistă Nr. 1 din Caransebeș.
Pentru toate persoanele bolnave.

SALUTUL BISERICII BETEL
ÎN ANUL 2016:
Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși
pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru
și trupul vostru să fie păzite întregi,
fără prihană, la venirea Domnului nostru
Isus Hristos.
1 TESALONICENI 5:23

Sorin Seghedi
Georgeta Vlădică
Gheorghe Dancea
Teodor Gal
Adriana Zghimbe
Lidia Faur

La multi ani!
01.03
01.03
02.03
02.03
02.03
03.03

Solomia Micicoi
Todor Popescu
Leontin Lucuța
Romulus Timofte
Maria Joldeș
Eugenia Pavel

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

03.03
03.03
04.03
04.03
05.03
05.03

Buletin duminical
AN XVII, Nr. 8,
28 februarie 2016

Duminică dimineața

09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30
Duminică seara

18:00-20:00

Marți-seară de tineret

19:00-21:00
Joi seara

19:00-20:30

Rugăciune: Laviniu Vidican
Serviciu divin:
ărug
Studiu biblic: pastor Ioan Bugn
Bugnărug
Cor, binecuvântări
Predică: pastor Samy Tuțac
Serviciu divin:
Grup închinare, cor, cor clopoței
ărturie: pastor Vasile Partica
M
Mărturie:
Predică: pastor Petru Bulica
Închinarea, muzica și biserica
Laudă & închinare:
Predică: pastor Samy Tuțac
Rugăciune: Daniel Gruia
Serviciu divin:
Fanfară
Predică: pastor Alexandru Neagoe
Geneza (8) - Buruieni în grădină (Text 3:8-24)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare:

FII BLÂND CA ISUS
Matei 11:25-30, Matei 11:29
Ideea centrală:
Primeşti odihnă şi linişte atunci când te bazezi pe jertfa lui Isus şi când urmezi atitudinea lui
ţioasă, smerită.
blândă şi nepreten
nepretenţioasă,
ții:
Aplica
Aplicații:
Teologia cre
ţi cunoa
ştină afirmă că nu îl po
şte direct pe Dumnezeu Tatăl decât prin intermediul
creştină
poţi
cunoaşte
lui Isus. În Ioan 14:6-10, Isus le spune ucenicilor „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum
zici tu dar: “Arată-ne pe Tatăl?” Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe
care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale
Lui.” Pentru sufletul obosit şi tulburat, mântuirea lui Isus aduce linişte şi odihnă. Şi slujirea lui
ţă pentru că reprezintă ceea ce trebuie
Isus (jugul lui Isus) aduce linişte şi odihnă pentru conştiin
conştiinţă
ţă de oameni şi Dumnezeu, şi ne pune într-o rela
ţie frumoas
să facem, fa
faţă
relaţie
frumoasăă de ascultare şi
ţă de Dumnezeu. Rela
ţia corect
ţie netensionat
dependen
dependenţă
Relaţia
corectăă cu Dumnezeu este ca o rela
relaţie
netensionatăă dintre un
ţă, ea ar trebui să fie o rela
ţie simpl
tată şi fiul său şi, în esen
ă, de încredere, de încurajare. Psalmul
esenţă,
relaţie
simplă,
131:1-2 spune în alte cuvinte, un mesaj asemănător: „Doamne, eu n-am o inimă îngîmfată, nici
priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine. 2. Dimpotrivă,
ţercat, care st
sufletul îmi este liniştit şi potolit ca un copil în
înţercat,
stăă lîngă mamă-sa; da, sufletul meu este
ţercat”.
ca un copil în
înţercat”.
Sugestii practice:
- Poţi şi tu să te rogi, ca Domnul, şi să îl lauzi pe Dumnezeu pentru ce a găsit el cu cale să facă:
pentru planurile lui, pentru mântuirea lui, pentru deciziile lui, pentru standardele lui, pentru
cine este, ce este şi cum este El?
ţi cunoa
- Gândeşte-te că nu îl po
şte deplin pe Fiul sau pe Tatăl, decât prin Fiul întrupat. Ce har
poţi
cunoaşte
ţa şi lucrarea
avem? Ce putem cunoaşte despre caracterul lui Dumnezeu atunci când privim la fiin
fiinţa
lui Isus?
- Vino la Isus şi adu-i sentimentele şi cauzele trudei tale, ale poverii tale sufleteşti. Vezi care este
ţi ssăă accep
ţi priorit
jugul, lucrarea Lui, la care ne cheamă şi pe noi. Po
ăţile vieţii lui Isus şi să mergi
Poţi
accepţi
priorităţile
ţie cu El?
în aceeaşi direc
direcţie
Întreb
ţii:
ări pentru discu
Întrebări
discuţii:
1. Cum este odihna pe care o d
dăă Isus: este doar sufletească sau poate fi şi o stare fizică, biologică de
sănătate?
ţi ssăă înve
ţi jugul lui Isus şi să îl practici, privind la bunătatea şi smerenia inimii lui?
2. Cum po
poţi
înveţi
ţea şi smerenia să devii odihnit, să cunoşti odihna lui Dumnezeu în via
ţa
Te pot ajuta blânde
blândeţea
viaţa
ta?

ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI
Luca 15: 11-32 (7 februarie - 27 martie)
(Un material pregătit de Alianța Evanghelică Europenă)

A deveni tată (Luca 15:20)
Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă
de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.
Dumnezeu Își dorește mult să mă găsească, mult mai mult decât îmi doresc eu. El nu așteaptă până
ne întoarcem noi acasă, până ce ne cerem iertare, până ce implorăm și promitem să ne străduim mai
mult altă dată. El este Cel care aleargă întotdeauna afară din casă și ne oferă îmbrățișarea Sa.
Întoarcerea fiilor risipitori va fi încetinită sau chiar împiedicată dacă familia sau biserica nu este
pregătită pentru sosirea lor. Tatăl a lăsat deoparte toate standardele sociale și a alergat spre fiul său,
chiar dacă acesta era încă departe. El a făcut asta ca să-l protejeze de bârfa, mânia, umilința și
batjocura comunității. Un om cu o astfel de poziție în Orient nu aleargă niciodată. Cel mai
probabil, tatăl salva încă o dată viața fiului său, care altfel nu ar fi fost niciodată acceptat de
comunitate, sau de fratele său, cel puțin nu ca fiu în drepturi. Chiar dacă el s-a întors ca sclav, pentru
tata a contat enorm faptul că fiul său s-a întors acasă. El a arătat tuturor că, pentru el, fiul său era
încă viu. Tatăl a tăiat un vițel, ca toată comunitatea să poată veni și vedea că fiul său era îmbrăcat cu
cele mai bune haine ale tatălui, că acesta i-a dat un inel cu pecete, și ca toți să împărtășească bucuria
tatălui pentru revenirea fiul
ui.
fiului.
Fie că suntem fii tineri sau bătrâni, trebuie să înțelegem că toți am fost chemați să fim tați. Nu este
suficient să citim pilda aceasta ca pe o povestire despre fii, sau să o citim ca pe o lecție dată Fariseilor
despre atitudinea lor față de păcătoși. Nici nu suntem chemați să alegem care dintre fii suntem noi.
Noi nu suntem aici ca să rămânem copii. Noi suntem chemați la Agape dragostea lui Dumnezeu de
Tată care este și ținta uceniciei și a vieții de credință. Noi suntem chemați să fim tați.
Rugăciune:
1. Mulțumire:
* Mulțumim Domnului că în casa Tatălui există loc pentru toți cei care vin la El.
* Mulțumim Domnului că, atunci când venim la El, găsim inima plină de dragoste și așteptare a
Tatălui.
* Mulțumim că la El găsim iertare, îndurare, că El nu ne pedepsește și nu ne ceartă.
2. Ne smerim:
* Că am rătăcit prea mult departe de Tatăl.
* Că nu avem o inimă de tată pentru cei care se întorc.
* Că de multe ori am fost o piedică pentru cei care vor să se întoarcă acasă.
3. Ne rugăm:
* Ca Domnul să ne umple inima de dragoste 1 Corinteni 13.
* Să fim sensibili față de cei care se întorc și să îi ajutăm.
* Să-i acceptăm, nu să îi judecăm.
* Pentru familiile care au copiii rătăciți pe căile lumii.
* Ca Domnul să ridice tot mai mulți pă
rinți spirituali în biserici.
părinți

