 Azi este ultima zi în care mai puteți contribui la
acțiunile umanitare de Paște E MAI FERICE
SĂ DAI & PENITENCIAR
PENITENCIAR.. Vă mulțumim!
Rugăciune pentru bolnavi: în fiecare marți, la

Rugăciune
ora 18:00. Sunt invitați atât cei care se
confrunt
confruntăă cu probleme de sănătate cât și toți
cei care doresc să le fie alături.
ă & ucenicie pentru cei recent
Curs catehez

Curs
cateheză
botezați: duminic
a, de la ora 9:00.
duminica,
Serviciile de Paște. Duminica viitoare, 1 mai,
serviciul divin de dimineaț
dimineațăă va începe la or
oraa
0:00. Cu ocazia serviciului special din a doua
110:00.
zi de Paște, famili
ile din biseric
familiile
bisericăă sunt rugate ssăă
aducă un platou cu pr
ăjituri şi ou
prăjituri
ouăă vopsite.
 Mar
șul Învierii va avea loc luni, 2 mai, ora
Marșul
ă. Invita
15:00, cu plecare de la Catedral
t:
Catedrală.
Invitat:
pastor Daniel Mariș, rectorul Institutului
Teologic Baptist din București.
 CLUBUL AWANA își reia activitatea pe 7 mai!
Întâlnirile de tineret nu vor avea loc pe 26
aprilie și 3 mai, urmând a fi reluate pe 10 mai.
Nuntă: 7 mai - Paul Tuțac & Ariana Tal.
Binecuvântări copii. Următo

rul serviciu de
Binecuvântări
Următorul
binecuvântare vvaa avea loc pe 22 mai. Vă
rugăm să trimiteți din timp
timp,, o copie xerox
dup
ul de naștere al copi
lului.
dupăă certificat
certificatul
copilului.

Tu decizi unde merg banii ttăi!
ăi! Dac
Tu
Dacăă doriți să
direcționați 2% din impozi
impozitt bisericii noastre,
ompletaţi declarația 230 și
vvăă rugăm să ccompletaţi
împuternicirea și ssăă le predați a biserică
biserică,, pân
pânăă
în 22 mai.
Vă mulțumim!
mai.Vă
Teodora Barbut
Carmen Burciu
Cristina Enache
Elena Iacoban
Lidia Ile
Vasilica Petrescu
Cristina Vasilcin
Maria Kolleth
Maria Manciu
Daniel Mercea

4

Floriile

Rugăciune

Anunțuri

24.04
25.04
25.04
25.04
25.04
25.04
25.04
26.04
26.04
26.04

Pentru Sara-Magdalena și Sofia-Maria, care
vor fi aduse în aceast
aceastăă dimineață la
binecuvântare, ca Dumnezeu să le ocrotească
atât pe ele cât și pe familiile lor.

ă biserica noastră cu
Pentru cei care viziteaz
Pentru
vizitează
ocazia serviciilor speciale
speciale,, ca Dumnezeu să-i
binecuvinteze și să-i încurajeze prin mesajul
transmis.
 Pentru fratele pastor Samy Tuțac care pe 26
aprilie, va predica în cadrul Concertului de
Paște de la Casa de Cultur
Culturăă din Caransebeș.
Pentru persoanele care se confruntă cu

Pentru
probleme de sănătate - Daniela Andronache,
Gina Bulica, Mihai Chiș, Dorina Ciupa,
leana For
Margareta Farcaș, IIleana
ț, Maria Ghilea
Forț,
Ghilea,,
Vanita Grozăvescu, Ionic
ă, Reli, Dorica
Ionică,
Scobercea, Lia Sfârcoci, Simon
a, Sofia, Marian
Simona,
ănescu, Maria Tudor - ca Dumnezeu să se
Ștef
Ștefănescu,
îndure de ele
ele,, să le aline suferința, să le
întărească credința și ssăă le vindece
vindece..

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 Cristos.
1 TESALONICENI 5:23

La multi ani!

Petru Toma
ăprărescu
Mihaela C
Căprărescu
Elena Dronca
Ion Jebeleanu
Alexandra Lup
Daciana Șerban
Gheorghe Bandrabur
Viorica Bodnaru
Marta Bunzac
Diana Gherebeanu

26.04
27.04
27.04
27.04
27.04
27.04
28.04
28.04
28.04
28.04

Ioana Greucean
Lavinia Humeniuc
Eugen Melcescu
Lidia Muntean
Mărioara Cornea
Szilvia Nicolici
Lenuța Turcan
Constantin Băbicean
Paul Cioloca
Sorin Dinu

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

28.04
28.04
28.04
28.04
29.04
29.04
29.04
30.04
30.04
30.04

Buletin duminical
AN XVII, Nr. 17,
24 aprilie 2016

Duminica dimineața
09:00-09:40
10:00-12:00

Duminica seara
18:00-20:00

Joia Mare
19:00-21:00

Vinerea Mare
19:00-21:00

Rugăciune: Daniel Scornea
Serviciu divin:
Cor, binecuvântare copii, predică: pastor Petru BULICA
Serviciu divin:
Închinare, Corul “Continental”
Predică: Vlad CRÎZNIC
Serviciu divin:
Cor, predică: pastor SamyTUȚAC
Cina Domnului
Serviciu divin:
Cor, predic
ă: pastor Ioan BUGNĂRUG
predică:

Studiu biblic
FII UNA CU ISUS ÎN MOARTE
ȘI ÎN ÎNVIERE
Filipeni 3:4-15
Cunoașterea lui Cristos și unirea cu El în moarte și înviere sunt experiențe continue. În această
succintă mărturie personală, apostolul Pavel își exprimă convingerea atât despre felul în care se
obține mântuirea, cât și despre modul în care trăiește un mântuit, despre idealul vieții sale.
Pavel mărturisește că o bună parte din viața lui a crezut că mântuirea se obține prin efortul personal de
a trăi o viață cât mai apropiată de standardele lui Dumnezeu. În sensul acesta el menționează:
rrădăcinile
ădăcinile lui
eligiozitatea lui
ealizările lui.
lui,, rreligiozitatea
lui,, rrealizările
La un moment dat însă, Saul ajunge să înţeleagă că nici rădăcinile, nici realizările, nici religiozitatea nu
sunt suficiente pentru a obține mântuirea. El începe să vorbească despre o experiență a întâlnirii și
cunoașterii lui Cristos (v.8). Această experiență înseamnă pierdere dar și un mare câștig.
Ceea ce pierzi este infim în comparație cu ceea ce câștigi. Experiența nu are de-a face doar cu
momentul „Damasc”, acela fiind doar începutul, ci cu întreaga viață de credință.
Toți cei care doresc să se identifice cu Cristos în moarte și înviere, trebuie să aibă parte de o astfel de
experiență.
Sugestii practice:
Verifică dacă ți-ai stabilit on obiectiv foarte clar pentru viața de credință. Obiectivul lui Pavel era: (v.10)
să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea
Lui. De ce toate acestea? (v.11) ca să ajung cu orice chip. Scrie-ți și tu mărturia personală, întrebândute dacă din ea reiese că, într-adevăr, te-ai făcut una cu Cristos atât în moartea cât și în învierea Lui.
Scrie-o, folosind cuvinte cât mai alese pentru ca să aibă un impact cât mai mare asupra altora.
Așa cum a făcut și Pavel, împărtășește cu cineva această mărturie personală. Ai grijă să nu o prezinți în
așa fel încât să pară o laudă, ci în așa fel încât să fie glorificat Cristos.
Întrebări pentru discuţii:
1. Care este asemănarea între rădăcinile, religiozitatea, realizările lui Saul și a altor români pe care îi
știi?
2. Care sunt lucrurile care au devenit „gunoi” după ce L-ai cunoscut pe Cristos?
3. Ce te-ar putea ajuta să continui să Îl cunoști pe Domnul Isus în spiritul versetului 10?
4. Cum te poți antrena pentru a fi sigur că alergi pentru premiu, și nu degeaba?
5. Cum poți motiva pe alții să alerge și ei cu folos?

Iubiţi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii “Betel”,
Sărbătorim astăzi, ca în fiecare an, recunoaşterea Domnului Isus ca Unsul Domnului,
ăcat.
Împăratul din seminţia lui David, Cel venit să ne răscumpere din p
păcat.
Când a intrat triumfal în Ierusalim Domnul nostru Isus Cristos a fost proclamat Împărat, aşa
cum a fost profeţit în Zaharia 9:9: “Saltă de veselie fiica Sionului! Strigă de bucurie fiica
Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine. El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare
pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.” Cuvintele proorocului Zaharia, scrise cu
aproximativ 480 de ani înainte de acest eveniment, s-au împlinit în ziua de Florii. (Matei 21:111; Marcu 11:1-11; Luca 19:28-40; Ioan 12:12-19).
Triumful şi exuberanţa care au caracterizat acest eveniment nu aveau să dureze, însă.
Duminica Floriilor marchează
marchează,, de fapt, începutul Săptămânii Patimilor. Osanalele de la Forii
au exacerbat opoziţia împotriva Domnului Isus, ce a culminat cu răstignirea Sa în Vinerea
mare. Unsul Domnului nu a venit ca să fie aclamat de mulţimi, ci să-Şi dea viaţa pe cruce,
pentru răscumpărarea celor pierduţi. Evenimentul pe carecare-ll sărbătorim astăzi ne
ște chemarea de a ne lua crucea șșii a-L urma pe Domnul Isus nu numai de Florii ci și în
reaminte
reamintește
Săptămâna Patimilor.
Îndemnul meu pentru toţi membrii şi prietenii bisericii noastre este ca să intrăm în perioada
marii sărbători a patimilor, morţii şi învierii Domnului nostru Isus C
ristos cu o mai adâncă
Cristos
consacrare în slujirea Regelui vieţilor noastre.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe toţi la aceasta!
Pastor PETRU BULICA

