Anunțuri

Motive de rugăciune

Curs de cateheză. În fiecare duminică, de
la ora 9:00, la biserica noastră se desfășoară
un curs de cateheză la care sunt invitați să
participe toți cei care au luat decizia să se
boteze dar și cei care nu au luat această
decizie, dar doresc să afle mai multe despre
credința creștină.
 Ședințe comitet: 08.02 - diaconi; 15.02 prezbiteri.
Adunarea
 Adunarea generală anuală a bisericii va
avea loc duminică, 14 februarie, de la ora
11:00. În cazul în care nu se va intruni
numărul statutar de membri, adunarea va
avea loc pe 21 februarie, la aceeași oră.
Binecuvântări copii: 28 februarie

Binecuvântări
februarie..
Corul de clopoței: 28 februarie, seara.

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.
I TESALONICENI 5:23

La multi ani!

Emanuel Maftei
07.02
Florin Micicoi
07.02
ăzeanu 07.02
Marian Ogr
Ogrăzeanu
Ana Petrică
08.02
Ana Maria Juravle 09.02
Cosmin Mariș
09.02
Carmen Baloș
10.02
Vasile Ligner Aladar10.02
Lidiana Maftei
10.02

4

Pentru echipa de la RVE Timișoara care se
afl
aflăă în Ucraina pentru a duce ajutoare la 600
de familii de ucrainieni
ucrainieni,, refugiate în urma
războiului. De trei ssăptămâni
ăptămâni școlile sunt
închise ((carantină),
carantină), datorită unui virus.
Aproximativ 2 milioane de persoane sunt
refugiate în urma acestui conflict.
Pentru persoanele bolnave, ca Dumnezeu să
se îndure de ele, să le aline suferința, să le
întărească credința și ssăă le vindece. Daniela
Andronache, Gina Bulica, Mihai Chiș,
leana For
ț,
Dorina Ciupa, Ghiț
ă Dragomir, IIleana
Ghiță
Forț,
Maria Ghilea (urmeaz
ă să fie operată)
(urmează
operată),,
Vanita Grozăvescu, Ionic
ă, Corina Prichici,
Ionică,
Flori Radomir, Lia Sfârcoci, Sofia, Flori
Trandafiroiu, Maria Tudor, Elena Weith.
Pentru credință în încercări. Fie ca Domnul

Pentru
să ne dea tuturor puterea de a trece biruitori
prin încercări iar aceste încercări să nu facă
altceva decât să ne apropie tot mai mult de E
Ell
și să ne întărească credința.
Pentru mai mult timp în p
ărtășie personală

Pentru
părtășie
cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute săsă-II
oferim primul loc în viața noastră și să avem
zilnic părtășie cu El.
Pentru consolidarea deprinderii de a chema

Pentru
oameni la biserică și la Cristos.

Liliana Oprina
Ioan Sarafincean
Lenca Vît
Cristina Albu
Estera Brînzan
Liliana Lupulescu
Trifan Piciarcă
Aurel Balaj
Olimpia Berariu

Buletin duminical
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Duminică dimineața
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:30

Duminică seara
18:00-20:00

10.02
10.02
10.02
11.02
11.02
11.02
11.02
12.02
12.02

Florian Curt
Ronela Lucuța
Elisabeta Petric
Lucreția Prejban
Adela Puha
Mirel Temian
Estera Turnagiu
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12.02
12.02
12.02
12.02
13.02
13.02
13.02

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

Rugăciune: Avram Moisa
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Serviciu divin:
Cor
ă: pastor Samy Tu
țac
Predic
Predică:
Tuțac
Cina Domnului
Serviciu divin
divin::
Închinare, cor
nărug
Predică: pastor Ioan Bug
Bugnărug
Laud
Laudăă & închinare:
Predică: pastor Emanuel Dejeu
Căsătorit sau single?
Rugăciune: Radu Moise
Serviciu divin:
Fanfară
redică: pastor Petru Bulica
Fanfară,, p
predică:
Geneza (5) - Bunătatea lui Dumnezeu în creație (Gen.2)

DOUĂ LUNI DE RUGĂCIUNE PENTRU ÎNTOARCEREA
FIILOR RISIPITORI - Luca 15: 11-32

ROAGĂ-TE CA ISUS
Luca 11:1-13, Luca 11:13
Domnul Isus Hrisos ne învaţă cum trebuie să ne rugăm în aşa fel încât să fim ascultaţi de
Dumnezeu şi să experimentăm roadele binecuvântate ale rugăciunii. Domnul Isus a fost Omul
rugăciunii iar Evangheliile evidenţiază prioritatea rugăciunii în viaţa Domnului Isus. Deşi este
accesibilă oricui, rugăciunea nu se face oricum. C
âteva aspecte desprinse din învăţătura
Câteva
Domnului Isus despre rugăciune şi de care trebuie să ţinem cont în practicarea ei
ei::
- Relaţia. Doar copiii lui Dumnezeu pot aplica modelul cristic de rugăciune. (Luca 11.2, 5, 11-13)
- Cunoaşterea. Doar printr-o cunoaștere corectă putem înălţa o rugăciune plăcută Domnului.
(Luca 11.11-13; Matei 6.5-8; 1Împăraţi 18.26-29)
- Numele lui Cristos. Isus este singurul motiv pentru care Tatăl ne ascultă. (Ioan 16.23-24)
- Con
ţinutul. Glorificarea lui Dumnezeu, prioritatea voinţei Lui, dependenţa de El, nevrednicia
Conţinutul.
umană şi vulnerabilitatea personală precum şi mijlocirea în favoarea semenilor sunt adesea
neglijate în rugăciune. Ele ar trebui să caracterizeze rugăciunea. (Luca 11:2-4)
- Scopul. Scopul rugăciunii nu este să se facă voia noastră ci voia lui Dumnezeu. (Luca 11:2
11:2))
- Stăruin
ţa. Uneori, chiar dacă sunt copil al lui Dumnezeu şi-L cunosc, chiar dacă mă bazez pe
Stăruinţa.
meritul Domnului Isus şi conţinutul rugăciunii este plăcut Domnului, fără stăruinţă, rugăciunea
nu primeşte răspuns.(Luca 11:5-13) Stăruinţa înseamnă să ne rugăm des, pentru multă vreme,
până primim răspuns (Luca 18:2-5).
- Duhul Sfânt. Trebuie să-mi amintesc că cel mai măreţ Dar pe care Dumnezeu ar vrea şi ar putea
să-L dea copiilor Lui este Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt.
Sugestii practice:
- Trăieşte ca fiu/ fiică a lui Dumnezeu şi vei îndrăzni să-I spui Tată!
- Studiază serios Cuvântul Tatălui!
- Rostește expresia „în Numele Domnului Isus” cu credinţă în puterea lui Dumnezeu!
- Cinsteşte, cu prioritate, Persoana şi Voia lui Dumnezeu în rugăciunile tale. Nu neglija nevoile
semenilor. Cât despre tine, acordă spaţiu pocăinţei şi afirmării dependenţei tale de Dumnezeu!
- Roagă-te des până primeşti un răspuns, indiferent care ar fi acesta.
- Spune cu toată inima la finalul fiecărei rugăciuni-„facă-se nu voia mea ci a Ta”.
- Cere călăuzirea şi puterea Duhului Sfânt în toate alegerile şi faptele tale.
Întrebări pentru discu
ţii:
discuţii:
1. Cum ai devenit copil al lui Dumnezeu? Ce te face să crezi că eşti fiul Lui?
2. Daţi exemple din care să reiasă că o înţelegere greşită a lui Dumnezeu şi a voii Sale ne face să
înălţăm rugăciuni neplăcute Domnului.
3. Ce înseamnă să ne rugăm „în Numele Domnului Isus” şi care sunt implicaţiile?
4. Având în vedere modelul rugăciunii „Tatăl nostru”, ce aspecte lipsesc din rugăciunile noastre?
5. De ce trebuie să stăruim? Pentru ce motive n-am putea primi un răspuns imediat?
6. Cum se explică faptul că Duhul Sfânt este cel mai măreţ Dar pe care Dumnezeu vrea să niL dea?

Duminică, 7 februarie 2016 - Pierduți - Luca 15:11-12
În cartea sa despre pildele evangheliei lui Luca, Kenneth Bailey scrie: „Timp de mai bine de 15 ani
am întrebat oameni de diferite naționalități și obiceiuri, din Maroc până în India, și din Turcia până
în Sudan, despre consecințele cererii fiului care și-a cerut moștenirea, deși tatăl lui era încă în viață.
Răspunsul a fost întotdeauna același: O cerere rușinoasă duce la o răzvrătire rușinoasă.”
Ceea ce a făcut fiul mai tânăr este un lucru grav, nu doar față de tatăl său și de familie, ci și față de
comunitatea în care trăia. Comunitatea trebuia să îl respingă datorită aceste cereri nemaiîntâlnite
și a încasării moștenirii; în felul acesta, el a necinstit tot ce era sacru pentru ei. Toată lumea se
aștepta ca tatăl să-și pedepsească fiul, dar printr-un act neobișnuit de dragoste, el i-a dat fiului
partea de moștenire, dar și dreptul de a o folosi. De cealaltă parte, fiul mai mare ar fi trebuit să refuze
partea lui de moștenire, să-și mustre fratele mai mic și să încerce să împace pe tatăl cu fiul mai mic.
Chiar dacă fratele mai mare își ura fratele mai mic, tot era responsabil să încerce să-I împace pe cei
doi, din pricina onoarei lui, dar și din pricina tatălui. Și, totuși, fiul mai mare tace. Tăcerea lui și
acceptarea părții lui de moștenire ne arată nu doar relația lui defectuoasă cu fratele său, ci și
nesocotirea relației lui cu tatăl. Amândoi fiii erau pierduți, unul în lume și altul acasă. Ambii fii
greșeau; ei nu puteau trăi la un loc, iar relația lor cu tatăl era aceeași. Rugăciune:
1. Mulțumire:
* Mulțumim Domnului pentru că ne-a dăruit o familie în care ne-am născut și am crescut.
ru părinții pe care i-am avut.
* Mulțumim pent
pentru
* Mulțumim Domnului că ne-a primit în marea Sa familie Biserica. Mulțumim pentru părinții
spirituali din Biserică și pentru toți cei care au contribuit la creșterea noastră spirituală.
2. Ne smerim:
* Că de multe ori nu ne-am cinstit părinții.
* Că de multe ori ne-am răzvrătit împotriva voii lui Dumnezeu.
* Că uneori lumea, cu tot ce este în ea, ni s-a părut mai atrăgătoare decât bogățiile Harului.
3. Ne rugăm:
* Pentru tinerii care își părăsesc familiile și bisericile, răzvrătindu-se și căutând fericirea în alte
locuri și lucruri din lume.
* Pentru ca mulți oameni păcătoși să aibă contact cu Evanghelia.
* Pentru fiii risipitori din familiile și bisericile noastre.

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 cupluril
or căsătorite
cuplurilor
- o sărbătoare internațională dedicată relației de căsătorie
- o săptămână în care fiecare cuplu are oportunitatea de a-și
celebra și îmbogăți mariajul
- o săptămână care are ca scop promovarea căsătoriei, întărirea căsniciei și susținerea
valorilor familiale în societate și în lume

