Rugăciune

Caricaturistul Radu Clețiu, invitat special la
Betel. Marți, în cadrul serii de tineret, îl vom
avea invitat pe Radu Clețiu, caricaturist de
țime de diplome na
ționale șșii
renume, cu o mul
mulțime
naționale
ționale. Tema serii: Evanghelizarea prin
interna
internaționale.
artă.Vă așteptăm!
Tu decizi unde merg banii ttăi!
ăi! Puteţi alege ssăă

Tu
direc
ţionaţi 2% din impozitul pe venit, spre o
direcţionaţi
institu
ăşoară activită
ţie care desf
ţi în sprijinul
instituţie
desfăşoară
activităţi
ăţii. Dac
societ
societăţii.
Dacăă doriți să direcționați această
sumă bisericii noastre, iată ce trebuie să faceți:
ccompletaţi
ompletaţi declarația 230 și împuternicirea
atașată acesteia (le găsiți la standul de ccărți
ărți
ătoare
din hol). Dac
Dacăă nu știți suma corespunz
corespunzătoare
pentru 2% din impozit, llăsați
ăsați locul liber. În
şă fiscală de la
cazul in care aţi primit o fi
fişă
angajator, anexați o copie xerox a acesteia.
Toate cele 3 documente se pred
au la biserică.
predau
Vă mulțumim pentru contribuție
contribuție!!
 Cursul de pregătire în vederea căsătoriei va
avea loc vineri, 25 martie, orele 18:00-21:00 și
sâmbătă, 26 martie, orele 10:00-14:00
10:00-14:00..
ă. În fiecare duminică, de la ora
Curs de catehez
cateheză.
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.

Întâlnirea de studiu și părtășie a grupei F0:
Întâlnirea
vineri, 25 martie, ora 19:00.
”Pentru viață, pentru femeie, pentru
familie!” Aceasta este tema Marșului pentru
Viață 2016 care va avea loc simultan sâmbătă,
6 martie, în mai multe orașe din țăr
ă.În
2
26
țără.În
Timișoara, marșul va începe la ora 12:00, în
fața Bisericii Greco-Catolice “Regina Maria”
(Parcul “Carmen Sylva”).
ântări copii. Următoarele servicii de
Binecuv
Binecuvântări
4 aprilie și 22
binecuvântare vor avea loc pe 2
24
mai. Vă rugăm să ne trimiteți din timpo copie
xerox după certificatele de naștere ale copiilor.

4

Pentru corurile bărbătești reunite care vor
cânta la serviciul de evanghelizare din această
seară, de la Biserica Baptistă “Ghețimani” din
Caransebeș.
40 de zile de post și rugăciune. Recomandăm

40
membrilor bisericii să susțină campania de 40
de zile de post și rugăciune pentru familia
Bodnariu. Detalii pe pagina de Facebook a
bisericii și pe www.baptist-tm.ro
Pentru persoanele bolnave, ca Dumnezeu să
se îndure de ele, să le aline suferința, să le
întărească credința și să le vindece.

Primăvara sufletului
la Betel
Duminică 3 aprilie, ora 18:00
cântă: Alin & Emima Timofte
mesaj: pastor Ghiță Mocan
Duminică 10 aprili, ora 18:00
cântă: Grupul BBSO
mesaj: pastor Cristi Sonea
Duminică 17 aprilie, ora 18:00
cântă: Corul ““Sanctus
Sanctus Pro Deo
Deo””
mesaj: pastor Emil Bartoș
Duminică 24 aprilie, ora 18:00
ccântă:
ântă: Corul “Continental”
mesaj: Vlad Crîznic

CONSILIERE PASTORALĂ

Anunțuri

PETRU BULICA
Marți 10:00-12:00

IOAN BUGNĂRUG
Luni 17:00-19:00

ANDRU NEAGOE
ALEXANDRU
ALEX
Vineri 10:00-12:00

SAMY TU
TUȚAC
ȚAC
Joi 12:00-14:00
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)

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

Buletin duminical
AN XVII, Nr. 12,
20 martie 2016

Duminica dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune: Nicu Damșe
Studiu biblic: pastor Samy Tuțac
Serviciu divin special:
Cor, binecuvântare copii, predică: pastor Petru Bulica

Duminica seara
18:00-20:00

Marți - seara de tineret
19:00-21:00

Serviciu divin:
Grup închinare, Corul Liceului Baptist
Predică: pastor Samy Tuțac
Laudă & închinare
ă: pastor Petru Bulica
Predic
Predică:
ă: caricaturist Radu Clețiu
Prezentarea Evangheliei prin art
artă:

Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Cristian Caracoancea
Serviciu divin:
Fanfară, predică: pastor Petru Bulica
Geneza (11) - Harul va găsi o soluție (6:1-8)

Aurelia Bulica
Marian Despinoiu
Carmen Ghirocean
Iolanda Luiz
ță
Debora Ciucuri
Ciucuriță
Ana Fizedean
Petru Lelea
Camelia Mezei

20.03
20.03
20.03
20.03
21.03
21.03
21.03
21.03

La multi ani!
Ana Gardari
Adrian Runcan
Oana Oberșterescu
Sorin Mureșan
Mihai Petric
Petricăă
Ligia Butaș
ăriuca Ghilea
M
Măriuca
Gheorghe Olariu

22.03
22.03
22.03
23.03
23.03
24.03
24.03
24.03

Tabita Rotariu
Ecaterina Gheți
Vasile Petruș
ărug
Ioan Bugn
Bugnărug
Gheorghe Paulescu
Mihai Popa

ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI
Luca 15: 11-32 (7 februarie - 27 martie)
24.03
25.04
25.03
26.03
26.03
26.03

Studiu biblic pentru duminica următoare:

FII CUMPĂTAT CA ISUS
2 Corinteni 8:1-15, 2 Corinteni 8:9
Creştinul matur cumpătat creşte şi în dărnicie, nu doar în cunoaştere, şi se pune pe sine la dispoziţia lui
Dumnezeu, cu recunoştinţă şi dragoste.
Sugestii practice:
- FFăă o listă cu exemplele de dărnicie cele mai bune pe care le-ai întâlnit în Biblie. Fă şi o listă cu exemple
de dărnicie din viaţa Bisericii despre care ai auzit sau ai citit, fie din istorie, fie din prezent, din ţară sau
din străinătate. Care din ele ţi se par cele mai frumoase şi în ce fel ai putea să urmezi acele exemple?
- Încearcă să străngi învăţătura Bibliei despre dărnicie şi să o urmăreşti într-un studiu biblic special. Ai
găsit vreo carte sau studiu pe acest subiect?
- Priveşte la exemplul lui Hristos. Ce crezi că putem învăţa de la el în ce priveşte dărnicia? Doar principii
sau şi modele practice de generozitate?
- Domnul Isus a apreciat gestul financiar al văduvei care a dat doi bănuţi. Cum a stabilit Domnul Isus
valoarea dărniciei ei?
- Fii echilibrat şi în evaluarea nevoilor tale. Ce înseamnă prisos pentru tine?
- Ce aşteptări financiare ai? Fă o listă cu ce ai peste nivelul prezentat în 1 Timotei 6:8. Fii cumpătat cu
tine ca să poţi fi generos cu alţii!
- Fă un plan de dărnicie pentru tine, familia ta, propune unul pentru biserică, privind la resursele
existente, evaluate atent. Alege obiective precise pentru dărnicie şi roagă-te să le poţi atinge.
Întrebări pentru discuţii:
1. Ce exemple de dărnicie ai în viaţă?
2. Ce proiecte de dărnicie ai în prezent?
3. Ai fost vreodată dezamăgit în dărnicie?
4. Ai întrerupt vreun proiect pe parcurs?
5. Care este nivelul minim al dărniciei?
6. Care sunt nevoile tale reale?
7. Ce economii poți să faci pentru a fi în stare să-i ajuți și pe alții?
8. Îi ceri călăuzirea şi binecuvântarea lui Dumnezeu la începutul fiecărui proiect de dărnicie?
Cum se poate vedea dărnicia lui Dumnezeu faţă de noi în Isus?

Tot ce am este al tău
(Luca 15:31-32)
„Fiule", i-a zis tatăl, „tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne înveselim şi
să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat, era pierdut, şi a fost găsit”
2. Petru 1:3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce
ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.
Pilda fiului risipitor a fost spusă în primul rând pentru fariseii care stăteau în apropierea Domnului. Ei au
fost provocați să spună sfârșitul pildei să decidă dacă acceptă sau nu să intre în casa Tatălui, și să se
bucure de a doua naștere a fiului păcătos. Să decidă dacă acceptă să se alăture ospățului, să-i primească
pe păcătoși și să se bucure împreună cu Tatăl; să creadă asigurarea Tatălui, că tot ce are El este și al lor.
Tot ce am este al tău.
Problema pe care o avem toți este că mereu credem că ne mai trebuie ceva, ceva nou, sau ceva mai mult,
ca să putem fi creștini buni și ca să putem face lucrurile la care ne cheamă Dumnezeu. Deseori ne lipsește
bucuria că suntem în locul unde ne-a pus, în ciuda tuturor obstacolelor vizibile. Este greu de crezut că
bogățiile pe care le căutăm sunt ascunse chiar sub picioarele noastre. Este ggreu
reu de crezut că adevărata
comoară este Cristos în noi și faptul că Dumnezeu Și-a așezat locuința în noi. Este greu de crezut că avem
tot ce ne este necesar pentru a trăi o viață evlavioasă.
Ca biserică, deseori ne asemănăm cu Iacob, care atunci când s-a trezit a exclamat: „Cu adevărat, Domnul
este în locul acesta, și eu n-am știut.” Cuvintele: „Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce am eu este al
tău,” ni se aplică nouă, precum și celor mai înfocați atei. Noi avem tot ceea ce ne trebuie pentru a trăi o
viață împlinitoare cu Dumnezeu; tot ceea ce trebuie să facem este să intrăm. Dumnezeu se va ocupa de
restul.
Rugăciune
1. Mulțumim:
* Pentru un Tată atât de minunat ca Dumnezeul nostru.
* Că ne-a dăruit tot ce este necesar pentru a trăi o viață evlavioasă.
* Pentru promisiunea că într-o zi vom moșteni tot ce este al Lui (Romani 8:17).
2. Ne smerim:
* Că de multe ori ne-am comportat ca și când nu am fi fost fii ai Tatălui ceresc.
* Că uneori ne credem superiori fraților căzuți și nu-i primim cu bucurie și dragoste atunci când se întorc.
* Că de multe ori suntem indiferenți față de cei pierduți din jurul nostru.
3. Ne rugăm:
* Să creștem în înțelegerea bogăției și a măreției vieții lui Cristos; ca noi, copiii Domnului, să umblăm în
siguranța prezenței lui Dumnezeu în fiecare zi.
* Ca noi, ca biserică, să fim gata să ieșim din zona de confort și să-i căutăm pe cei pierduți.
* Pentru cei dragi nouă care sunt morți din punct de vedere spiritual, ca să se întoarcă la Tatăl cu
pocăință.

