Rugăciune

Sticluțe Fundația “Estera”. Cei care au luat
sticluțele pentru donații de la Fundația
““Estera”,
Estera”, le pot returna în cursule zilei de azi.
Tu decizi unde merg banii tăi! Dac
Dacăă doriți să
direcționați 2% din impozitul pe venit bisericii
noastre, iată ce trebuie să faceți: ccompletaţi
ompletaţi
declarația 230 și împuternicirea
împuternicirea.. Dac
Dacăă nu știți
ătoare pentru 2% din
suma corespunz
corespunzătoare
impozit, llăsați
ăsați locul liber. În cazul in care aţi
şă fiscală de la angajator, anexați o
primit o fi
fişă
copie a acesteia. Toate cele 3 documente se
pred
au la biserică. V
predau
Văă mulțumim.
Rugăciune pentru națiune. Fanfara Bisericii
Betel împreună cu fratele pastor Petru Bulica,
participă astăzi la evenimentul "Rugăciune
pentru națiune", care se desfășoară la Sibiu.
ă și curs de ucenicie pentru
Curs de catehez
cateheză
cei recent botezați: duminic
a, de la ora 9:00.
duminica,

ăciune: 1 aprilie, ora 18:00.
Școala de rug
Școala
rugăciune:
ăciune pentru misiune și evanghelizare:
Rug
Rugăciune
vineri, 1 aprilie, ora 19:00.
Conferința
 Conferința Națională a Uniunii Bisericilor
Creștine Baptiste România: 28, 29 martie,
Sibiu. Biserica Betel va participa cu 5 delegați.
Binecuvântări copii. Următoarele servicii de

Binecuvântări
binecuvântare vor avea loc pe 2
4 aprilie și 22
24
mai. Vă rugăm să ne trimiteți din timp
timp,, o copie
după certificatele de naștere ale copiilor.
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

Salutul Bisericii Betel 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

4

Pentru copiii aduși la binecuvântare în această
dimineață, ca Dumnezeu să-i țină mereu sub
binecuvântarea și protecția Sa.
 Pentru fanfara bisericii și fratele pastor Bulica
Petru care vor sluji în cadrul serviciului de
dimineaț
dimineațăă la Biserica “Biruința” din Sibiu.
Dup
Dupăă mas
masăă vor participa la un serviciu special
în centrul Sibiului, unde vor cânta fanfarele
baptiste reunite (între 600 și 700 de fanfariști).
Pentru persoanele bolnave, ca Dumnezeu să se

Pentru
îndure de ele
ele,, să le aline suferința, să le
întărească credința și ssăă le vindece.
Pentru grupa F2 care în această dimineață este
plecată în misiune la biserica din Chevereș.

UN APRILIE AL RENAȘTERII
Duminică 3 aprilie, ora 18:00
cântă: Alin & Emima Timofte
mesaj: pastor Ghiță Mocan
Duminică 10 aprilie, 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
cântă: Corul “Continental”
mesaj: Vlad Crîznic

CONSILIERE PASTORALĂ

Anunțuri

PETRU BULICA
Marți 10:00-12:00

IOAN BUGNĂRUG
Luni 17:00-19:00

ANDRU NEAGOE
ALEX
ALEXANDRU
Vineri 10:00-12:00
SAMY TUȚAC
Joi 12:00-14:00
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)
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Duminica dimineața
09:00-09:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune: Ionică Olariu
Studiu biblic: pastor Ioan Bugnărug
Serviciu divin:
Cor, binecuvântare copii, predică: pastor SamyTuțac

Duminica seara
18:00-20:00

Serviciu divin:
Grup închinare, cor
Predică: pastor Emanuel Dejeu

Marți - seara de tineret
19:00-21:00

Laudă & închinare, Adi Hentea Band
Predică: pastor Vasi Duma

Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Ovidiu Pătălău
Serviciu divin:
Seara seniorilor
Fanfară, sepredică: pastor Ioan Bugnărug
Geneza (12) - Arca lui Noe (6:5-7; 24)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare:

FII DREPT CA ISUS
Matei 23:13-26, Matei 23:23
Ideea centrală:
Domnul Isus combate și condamnă duplicitatea, îndemnându-ne să fim oameni de caracter,
caracterizați de corectitudine, compasiune și credincioșie!
ţii:
Aplica
Aplicaţii:
–S
Săă ne amintim că Dumnezeu este dragoste dar și dreptate! Cele două calități coexistă, împreună cu
multe altele, în caracterul Său!
– Înțelegând că Dumnezeu condamnă duplicitatea și mândria, să ne pocăim înaintea Lui de aceste
lucruri, corectându-ne viața după Cuvântul Său!
– Să învățăm de la Învățătorul Suprem că lucrurile cele mai importante din Lege, sunt corectitudinea,
compasiunea și credincioșia.
– Să trăim o viață cinstită (înaintea Domnului și a oamenilor), o viață plină de compasiune față de
problemele, necazurile și nevoile celor din jur; credincioși în raport cu Cuvântul lui Dumnezeu!
Sugestii practice:
– Fii corect la locul de muncă, la școală, la câmp și la Casa Domnului. Nu fura, nu copia, nu schimba
răzorul, nu-L înșela pe Domnul zgârcindu-te la zeciuială (v.23);
– Fii plin(ă) de compasiune față de cei din jur. Plângi cu cei ce plâng! Nu te bucura de necazurile
nimănui ci dimpotrivă sari în ajutor! Fii milostiv(ă) după cum și Tatăl tău este Milostiv (Luca 6:36);
– Fii credincios(asă) Cuvântului lui Dumnezeu. Stai lângă principiile Scripturii și nu lăsa păcatul să se
strecoare și să se cuibărească în gândurile, cuvintele și conduita ta!
ţii:
Întrebări pentru discu
discuţii:
1. Câte Vai-uri rostește Domnul Isus în Matei capitolul 23? (pt. copii sau adolescenți)
2. Ce fel de caracter și conduit
conduităă aveau Fariseii și Cărturarii acelor vremuri?
3. Ce concluzie trage Domnul Isus în dreptul acestor oameni și ce exprimă această concluzie repetată?
4. Care sunt cele mai importante lucruri din Lege, conform cuvintelor Domnului Isus?
5. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem și pe care să nu le lăsăm nefăcute, conform vers. 23?
6. Care este condiția în care eu mă găsesc când privesc în oglinda Cuvântului divin?
7. Ce trebuie să corectez în viața mea pentru a nu fi condamnat de Domnul Isus?

Fibia Manole
Rodica Munteanu
Victor Ursachi
Natalia Pop
Florica Isac
Roxana Manea
Viorel Mic

La multi ani!

27.03
27.03
27.03
28.03
29.03
29.03
29.03

Angelica Ciura
Ciurașș
Carmen Aghajani
Marius Isac
Ana Muscalu
Diana Ivan
Pătălău
Maria Pătălău
Maria Bebec

30.03
31.03
01.04
01.04
01.04
01.04
02.04

Livia Crăciun
Gheorghe Crețu
Ioan Hațegan
Ciprian Sfârcoci
Roxana Stanciu

02.04
02.04
02.04
02.04
02.04

ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI
Luca 15: 11-32 (7 februarie - 27 martie)

Serviciu divin pentru fiii pierduți
Filipeni 2:4-8
Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi na crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut
ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce.
Gândul lui Cristos în noi să ne uităm la foloasele altora.
„Însuși Do
mnul Isus a devenit un rob pentru mântuirea noastră. El a părăsit casa Tatălui ceresc, a venit
Domnul
într-o țară străină, a lăsat deoparte tot ce avea și prin cruce, S-a întors în casa Tatălui. El a renunțat la tot
ce i-a încredințat Tatăl, ca eu să pot deveni ca El, și să mă întorc cu El în casa Tatălui” (Henri J. M.
Nouwen).
Noi nu avem voie să ne credem superiori deoarece suntem mântuiți tot prin har, nu prin noi înșine.
Domnul Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu S-a considerat deopotrivă cu El.
Domn
ul Isus nu a mers la cruce ca noi să nu trebuiască să mai mergem, ci ca noi să Îl putem urma acolo.
Domnul
Domnul Isus a venit pentru ca El, Fiul lui Dumnezeu, să poată conduce pe toți copiii pierduți ai lui
Dumnezeu acasă. Casa Domnului Isus este și casa noastră. Nu există altă cale de întoarcere la Tatăl
decât prin Domnul Isus.
Scrieți pe o foaie de hârtie numele tuturor fiilor pierduți, a celor care din diferite motive L-au părăsit pe
Dumnezeu sau nu Îl cunosc copii, prieteni, părinți, soți/soții, și rugați-vă pentru ei!
Rugăciune:
1. Mulțumim Domnului pentru vremea de har pe care o trăim și pentru șansa fiilor pierduți de a se
întoarce acasă.
2. Ne smerim pentru momentele în care am contribuit în vreun fel la îndepărtarea fiilor căzuți.
3. Ne rugăm pentru fiii pierduți, ca Dumnezeu să-i aducă acasă, indiferent cât de departe au
ajuns în rătăcirea lor.

