Buletin duminical

Anunturi
,

Rugăciune

AN XVII Nr. 19, 8 mai 2016

Hristos a inviat!

CONSILIERE PASTORALĂ

?
Pentru persoanele care se confruntă cu
?
Bun venit pe lume Alex-Gabriel! În familia
Fofiu Daniel și Tabita, a venit pe lume un
probleme de sănătate - Daniela Andronache,
băiețel pe nume Alex-Gabriel. Dumnezeu să-l
Gina Bulica, Dorina Ciupa, Margareta Farcaș,
binecuvinteze!
leana For
IIleana
ț, Maria Ghilea
Forț,
Ghilea,, Vanita Grozăvescu,
ântări copii. Următo
?
Binecuv
rul serviciu de
Binecuvântări
Următorul
Ionic
ă, Reli, Dorica Scobercea, Lia Sfârcoci,
Ionică,
binecuvântare vvaa avea loc pe 22 mai. Vă
Simon
ănescu, Maria
a, Sofia, Marian Ștef
Simona,
Ștefănescu,
rugăm să trimiteți din timp
timp,, o copie xerox
Tudor
âtu - ca Dumnezeu să se îndure
Tudor,, Ioan Ur
Urâtu
dup
ul de naștere al copi
lului.
dupăă certificat
certificatul
copilului.
de ele
ele,, să le aline suferința, să le întărească
ă & ucenicie pentru cei recent
?
Curs catehez
cateheză
credința și să le vindece
vindece..
botezați: duminic
a, de la ora 9:00.
duminica,
?
Pentru fratele pastor Samy Tuțac care în
Școala de rugăciune: miercuri, 11 mai, ora
?
această seară va predica la Biserica Baptistă
18:00.
““Emanuel”
Emanuel” din Timișoara.
T
ăi! Dac
?
u decizi unde merg banii ttăi!
Tu
Dacăă doriți să
direcționați 2% din impozi
impozitt bisericii noastre,
PETRU BULICA
ompletaţi declarația 230 și
vvăă rugăm să ccompletaţi
Salutul Bisericii Betel 2016
Marți 10:00-12:00
împuternicirea și ssăă le predați a biserică pân
pânăă
Dumnezeul
păcii să vă sfințească El însuși pe
în 22 mai.
Vă mulțumim!
mai.Vă
IOAN BUGNĂRUG
deplin;
și
duhul
vostru, sufletul vostru și trupul
?
Departamentul muzical al bisericii
bisericii.. În
Luni 17:00-19:00
vostru să fie păzite întregi, fără prihană,
vederea îmbunătățirii slujirii muzicale în
ALEXANDRU
ANDRU NEAGOE
ALEX
la venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Biserica Betel, dorim să organizăm două
Vineri 10:00-12:00
1 TESALONICENI 5:23
întâlniri de cunoaștere. Prima dintre ele va
SAMY TUȚAC
avea loc vineri, 13 mai, ora 19:00, și se
Duminica dimineata
Joi 12:00-14:00
adresează tuturor persoanelor cu vârsta de
,
peste 14 ani, care știu să cânte la un
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)
09:00 - 09:50
Rugăciune: Radu POPA
instrument muzical sau cu voce dar nu sunt
10:00-11:00
Studiu biblic: pastor Petru BULICA
implicate într-o slujire iar cea de-a doua, va
Săli renovate pentru copiii mici
11:10-12:30
Serviciu divin:
avea loc vineri, 20 mai, ora 19:00, și se
Biserica Betel încurajează cu tărie participarea
predică: pastor Alexandru NEAGOE
Cor , predică:pastor
adresează tinerilor sub 14 ani, care doresc să
copiilor de toate vârstele în cadrul serviciilor
Duminica seara
învețe să cânte la un instrument.
bisericii. Pentru situațiile în care părinții (sau
n perioada 16-20
ădățel. ÎÎn
?
Voluntariat la Br
Brădățel.
18:00-20:00
Serviciu divin:
însoțitorii) nu reușesc să țină copiii mici în liniște,
mai
ădățel, se desf
ășoară lucr
ări de
mai,, la Br
Brădățel,
desfășoară
lucrări
Cor, închinare, programul copiilor
reamintim că biserica noastră dispune de două
preg
n vederea îînceperii
nceperii
ătire a taberei îîn
pregătire
Predică:pastor Ioan BUGNĂRUG
săli pentru copii mici - una la parter, lângă sala de
sezonului de tabere. Sunt bineveni
ți to
ți cei
bineveniți
toți
protocol, iar cealaltă la etaj, cu urcare din
Marti seara
care pot da o mana de ajutor la diverse lucr
ări
lucrări
sanctuarul
bisericii.
Ambele
săli
au
fost
renovate
de construc
ție, repara
ții, electic, cur
ățenie,
construcție,
reparații,
curățenie,
19:00-21:00
Închinare, predică: pastor SamyTUȚAC
și echipate recent, așa încât să poată oferi un
vopsit, etc. Se asigur
asigurăă transport, cazare șșii
Ucenicul
care a ratat întâlnirea cu Isus cel înviat
cadru cât mai primitor. Încurajăm, așadar,
mas
nscrieri: Ioni
ă. ÎÎnscrieri:
că Olariu 0742.461.146
masă.
Ionică
părinții să fie sensibili la dorința celorlalți de a se
Colectă specială pentru Tabăra Brădățel:
?
putea închina în liniște, iar pe cei care nu au copii
duminică, 15 mai, în cadrul serviciului de seară
Rugăciune: Avram MOISA
Joi seara
mici să fie îngăduitori când se întâmplă să mai fie
?
Deces. A trecut la Domnul fratele Mihai Chi
Chișș
Serviciu divin:
„deranjați” de cei mici. Copiii sunt, fără îndoială,
(fratele sorei Liuba). Înmormântarea a avut
19:00-20:30
Fanfară, predică: pastor Alexandru NEAGOE
una dintre cele mai mari binecuvântări ale
loc sâmbătă. Fie ca Dumnezeu să mângâie și
STUDIU GENEZA (16) : Turnul Babel (10:1-11:1-9)
bisericii noastre
.Vă mulțumim !
noastre.Vă
să întărească familia îndoliată.
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Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII FLEXIBIL CA
DOMNUL ISUS
Matei 12:1-8, Matei 12:8
Ideea centrală: Să învățăm de la Isus să fim îngădiutori darși înțelepți, pentru a nu ne compromite.
A
plicaţii: Cum aplicăm acest pasaj în contextul trăirii vieții de creștin? Pentru că Domnul Isus este
Aplicaţii:
modelul nostru în viața de credință, putem înțelege din acest pasaj că ar trebui să fim interesați nu de
litera legii ci de a fi o bună mărturie. Mântuitorul nostru nu este unul rigid, închistat în dogme și reguli,
ci flexibil în ceea ce înseamnă trăirea creștină. Însă flexibilitatea nu trebuie privită ca fiind ușurătate.
Apostolul Petru ne învață astfel: ”Purtați-vă ca niște oameni slobozi fără să faceți din slobozenia
aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu.” 1 Petru 2:16. De fapt creștinismul nu
înseamnă o însumare de reguli de genul „ce nu ai voie”, ci o viață trăită după voia lui Dumnezeu în care
„nu ai nevoie” de o serie de lucruri pe care lumea noastră le oferă.
Nu ar trebui să ne propunem să stabilim prin reguli şi regulamente conţinutul vieţii de creștin – el ar
trebui să fie un rezultat al nașterii din nou făcute prin Duhul Sfânt. Creștinul, regenerat și transformat,
are datorită prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața lui, alte preocupări ale vieții decât contemporanii
lui nenăscuți din nou. Asta înseamnă că un creștin veritabil știe ce să facă, unde să meargă, ce să
vorbească, ce să gândească, astfel încât să nu-L întristeze pe Duhul Sfânt care este în el. Cât ar putea
însă un creștin după voia lui Dumnezeu să accepte din ceea ce lumea din jur îi cere, astfel încât să nu se
compromită? Care ar putea fi domeniile vieții unde am putea să fim flexibili? Din acest pasaj
înțelegem că Domnul Isus nu a stabilit anumite obligativități pentru ziua de odihnă, ci o conduită de
echilibru între închinarea datorată Domnului și viața creştină practică.
Sugestii practice:
Putem, așadar, învăța de la Domnul Isus că El este cel care stabilește limitele în ceea ce înseamnă
viața de credință. Putem fi flexibili ca El. Ne trebuie însă înțelepciune pentru a nu cădea în cursa
diavolului prin prisma flexibilității. Domnul Isus a fost acuzat că este prieten cu vameșii și cu
femeile stricate, însă asta nu i-a stricat reputația Lui, ci a schimbat viața lor! Este bine ca atunci
când nu știm până unde putem merge cu flexibilitatea, să ne întrebăm ca ar face Domnul în locul
nostru.
Întrebări pentru discuţii:
1. De ce urmașii Domnului Isus se închină duminica și nu sâmbăta? Cum explicăm că El este Domn
și al Sabatului?
2. Unde se sfârșește flexibilitatea și de unde începe compromisul?
3. Trebuie creștinii zilelor noastre să accepte orice spune societatea, doar pentru a fi flexibili? De
ce?
4. Cum ne arătăm flexibili în contextul vieții de creștin? Am fost oare vreodată inflexibili și a avut,
astfel, lucrarea Domnului de pierdut? Sau ar fi trebuit, uneori, să fim inflexibili tocmai pentru a
păstra mărturia Evangheliei?
5. În concluzie, cum aplicăm flexibilitatea Domnului Isus în viața noastră?
Pastor Valentin SFERCOCI

Elena Olariu
Vasile Zghimbe
Estera Albu
ău
Florica Dar
Darău
Constantin Onețiu
Mihaela Popa
Emilia Balaj

La multi ani!

08.05
08.05
09.05
09.05
09.05
09.05
10.05

Georgeta Birovescu 10.05
10.05
Eugenia Pop
10.05
Manfred Ritter
10.05
Livius Bîscă
11.05
Elena Ungureanu
11.05
Daniel Andriș
12.05
Gheorghe Dumitrașcu

Lenuța Pogan
Maria Bulea
Ioan Faur
Cristina Kaizler
Ileana Muller
Ileana Tarniță

13.05
14.05
14.05
14.05
14.05
14.05

Chemare la post
șșii rugăciune
ăra Cre
ștină
Tab
Tabăra
Creștină
ădățel
Br
Brădățel
“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.
Matei 6:33
Începem un nou sezon de tabere la Brădățel,
atât proprii cât și organizte de alte grupuri. Și pentru asta avem nevoie să ne pregatim. Până și Isus a
postit și s-a rugat înainte să mearga să facă voia Tatălui. Luca 20:39-41.
În săptămâna 9-15 Mai 2016, organizăm o săptămână de post și rugăciune. Simțim povara lucrării și
bătălia care se poartă pentru sufletele celor care vin în tabără în fiecare sezon, așa că ne-am bucura să
vă alăturați nouă și să mijlocim împreună pentru următoarele motive:
- Mântuirea celor nemântuiți care vor vizita tabăra în acest an;
- Creșterea spirituală a celor credincioși care vor fi împreună cu noi;
- Deciziile importante pe care le vor lua de cei prezenți;
- Putere spirituală pentru cei invitați care vor vesti Cuvântul lui Dumnezeu;
- Har și ungere pentru cei care vor cânta și concerta;
- Putere și viziune pentru organizatori;
- Domnul să cheme alături de noi, voluntari care să ajute la programul taberei;
- Resurse materiale și financiare pentru toate cheltuielile taberei;
- Protecție din partea Domnului în ceea ce privește orice pericol sau problemă ce ar putea apărea.
Pe pagina noastra de Facebook, vor apărea in fiecare zi motive specifice de rugaciune.
Domnul să asculte și să răspundă cererilor noastre!
Ionică Olariu

