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Rugăciune

Anunturi
,

?
Rugăciune. Vă invităm în zilele de luni, marți
?
Pentru fratele pastor Ioan Bugnărug care
și vineri de la ora 18:00, să ne rugăm împreună
astăzi va predica la Biserica Baptistă din Folea
după cum urmează: lunea pentru Biserică,
precum și la Biserica Penticostală “Tabor” din
marțea pentru persoanele care se confruntă
Timișoara.
cu probleme de sănătate iar vinerea, pentru
Pentru ffratele
andru Neagoe care
?
ratele pastor Alex
Alexandru
misiune. Vă așteptăm alături de noi!
în aceast
aceastăă după amiază va predica la o biserică
Concert Chanmee Yang: vineri, 5 august, ora
?
din Novi Sad, Serbia.
19:00. Chanmee Yang este o pianist
pianistăă și
țac care marți și
?
Pentru fratele pastor Samy Tu
Tuțac
compozitoare creștină din Coreea de Sud
Sud,, cu
miercuri va sluji la Tab
ăra de pregătire pentru
Tabăra
un palmares de 60 de compoziții până în
evanghelizare la Brădățel iar de joi până
țiile ei, “God, my
prezent
prezent,, una din compozi
compozițiile
sâmbătă, la Tabăra Internațională pentru
God”
câștigând anul trecut, locul 3 la
God”câștigând
adolescenți de la Surduc. De asemenea,
Festivalul Interna
țional Golden Key din Viena.
Internațional
sâmbătă seara va predica la întâlnirea

Salutul Bisericii Betel 2016

Deces. A trecut la Domnul fr. Traian Stanciu.
?
tinerilor de la Biserica Baptistă din Curtici.
Dumnezeul păcii să vă sfințească
Înmormântarea va avea loc în Marea Britanie.
?
Pentru bisericile misiune de pretutindeni și în
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
Dumnezeu ssăă mângâie familia îndoliată.
mod special, pentru cele care aparțin de
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite

?
Nunți iulie & august:
biserica noastră.
întregi, fără prihană, la venirea
- 30 iulie, ora 15:00, Biserica Baptistă ““Betel”
Betel”
Andreea Oancea & Ioan Năstase
- 07 august, ora 11:00
Betel”
11:00,, Biserica Baptistă ““Betel”
Laura Herman & Alexandru Bahnean
- 21 aaugust,ora
ugust,ora 17:00, Biserica Baptist
Baptistăă Giroc
Emanuela Crenicean & Sergiu Sentici

Misiune RVE în Africa
Radio Vocea Evangheliei este implicată din nou
într-un proiect pentru Africa în perioada 30 iulie10 aaugust.
ugust. Echipa care va merge este formată
din 4 redactori de la RVE, atât din Timișoara, cât
câțiva
și din Sibiu și Suceava, câ
țiva misionari din Baia
SUA.. Misiunea se va
Mare și un pastor din SUA
desfășura
desf
ășura în trei țări: Uganda, Kenya și Tanzania
copul principal al acesteia este instruirea
iar sscopul
redactorilor de la radioul deschis în urmă cu 4 ani
în Uganda, precum și formarea unui nou radio în
Tanzania. Este șșii o dimensiune socială a
proiectului în sensul ccăă se va ajunge la mai multe
Masai,, și se
orfelinate și la două triburi - Batwa și Masai
dorește achiziționarea de alimente și
Rugați-văă pentru
încălțăminte în acest sens. Rugați-v
această misiune și pentru cei implicați.

4

?
Pentru misionarii din întreaga lume pentru ca
Domnului nostru Isus Cristos.
1 TESALONICENI 5:23
Dumnezeu ssăă le dea puterea și curajul necesar
de a-L vesti celor care au foarte mare nevoie
să audă de El și de asemenea, să îi ocrotească
Duminica dimineata
,
de orice pericol.
09:00
09:50
Rugăciune: pastor Ioan Bugnărug
?
Pentru toți cei care s-au căsătorit sau urmează
10:00-11:00
Studiu biblic: Gabriel Berce
să se căsătorească în acest an, ca Dumnezeu
11:10-12:30
Serviciu divin:
să vegheze asupra lor și să le dea înțelepciune
Cor
și dragoste să rămână aproape de El și unul de
Predică: pastor Alexandru Neagoe
altul toată viața.
?
Pentru persoanele care se confruntă cu
Duminica seara
probleme de sănătate - Anton (cancer), fiica
Serviciu divin:
surorii Kovaci (cancer recidivat), Anuța Colaru,
18:00-20:00
Cor, închinare
Lenuța-Viorica, Daniela Andronache, Gina
Predică: pastor SamyTuțac
Bulica, Elena Butaș, Dorina Ciupa, Duță, Ezra,
Sorina-Mihaela & Cătălin-Andrei, Ileana Forț,
Joi seara
Rugăciune:Cristian
Rugăciune: Cristian Caracoancea
Maria Ghilea, Silvia Gongola, Vanita
19:00-20:30
Fanfar
Fanfarăă
Grozăvescu, Ionic
ă, Monica, Reli, Dorica
Ionică,
ă: pastor Alexandru Neagoe
Predic
Predică:
Scobercea, Ionel Scobercea, Lia Sfârcoci, Sofia,
Studiu Geneza (25):
ănescu, Maria Tudor
Marian Ștef
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan Urâtu Dreptatea lui Dumnezeu (cap. 18:16-33)
ca Dumnezeu să le aline suferința, să le
întărească credința și să le vindece.
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Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII RĂBDĂTOR CA ISUS
Text: Matei 24:1-14, Matei 24:13
Ideea centrală: Să învățăm cum să fim răbdători ca Isus, în mijlocul încercărilor.
Explicații contextuale și exegetice
Evenimentele din acest text au loc în apropierea Ierusalimului, după ce Domnului Isus I-au fost arătate
clădirile Templului, clădirea principală cu anexele sale. Bucuria și mândria evreului din perioada
Evangheliilor a fost clădirea Templului, o clădire impunătoare, care a fost o reconstrucție în urma
asediului realizat de către general roman Pompei din anul 63 î. Cr. Partea tristă a acestei construcții stă
în faptul că doar la șase ani de la terminarea tuturor lucrărilor de restaurare, Templul a fost incendiat și
distrus de către soldații romani. În urma acestei prezentări, Domnul Isus descrie evenimentele ce vor
avea loc în Ierusalim, în viitor, și îi încurajează pe ucenici la formarea unui caracter care să poată depăși
situațiile critice. Acest caracter se va valida în momentul în care vor avea loc evenimentele tragice din
Ierusalim, dar și în urma persecuțiilor de care vor avea parte ucenicii.
Aspecte teologice și aplicații
Un ucenic al Domnului Isus va avea răbdare în urma cunoașterii Lui
Evenimentele escatologice prezentate de Domnul includ am
ăgirea diabolică, înșelarea dacă este cu
amăgirea
putință a aleșilor, urmate fiind de prigoniri și suferințe, însă totul începe de la o relație profundă cu
Domnul Isus. Cei mulți care vor veni cu pretenții cristice vor avea puterea de a înșela pe mulți însă
apropierea și intimitatea cu Dumnezeu îl va alerta pe cel credincios, astfel că el nu va fi între cei mulți
înșelați, ci între cei puțini, dar prigoniți.
Un urmaș al Domnului Isus va avea răbdare de dragul Lui
Treptele răbdării pornesc de la o relație adâncă cu Domnul Isus și continuă cu formarea unei iubiri,
care va genera răbdare pentru momentele de încercare (războaie, cutremure, foamete, ciumi,
prigoniri, omorâri, trădări, ură din toate părțile).
Un urmaș al Domnului Isus va avea răbdare de dragul Evangheliei
Această vestire a Evangheliei, dintr-o inimă care Îl cunoaște pe Dumnezeu și Îl iubește, când va ajunge
la capătul lumii, va însemna sfârșitul lumii. Răbdarea unui creștin nu va fi la infinit, ci Domnul afirmă că
este o perioadă specifică, în care omul este așezat sub povara răbdării, ieșind de acolo mai biruitor.
Întrebări pentru discuții
1. Evenimentele prezentate de Domnul Isus sunt atât de actuale, cum putem noi să trecem cu biruință
peste încercările care ne amenință viața?
2. Conștient de iubirea pe care o ai acum, cum crezi că vei trece prin încercările de care se vorbește
aici?
3. Ce ar trebui schimbat în viața ta ca să Îl poți cunoaște mai bine pe Domnul Isus?
Pastor Andy Schoger
Biserica Baptistă Peștiș, Bihor

STIRI
,
crestine
,
Oamenii în vârstă, câmp de misiune
pentru bisericile din China
S-a estimat ca vor fi 400 de milioane de oameni peste 60 de ani și mai bine de 94 de milioane de oameni
ă în 2021. Aceast
ă creștere a populației reprezint
ă o povar
ă asupra societ
ăâii, mai
peste 80 de ani pân
până
Această
reprezintă
povară
societăâii,
ă își face apariția, pe m
ăsură ce tot mai mulți chinezi
ales pentru copii. Dar o soluție mai neconvențional
neconvențională
măsură
ă încep ssă
ă mearg
ă la biseric
ă. Pentru unii seniori chinezi, venirea la biseric
ă e ceva nou, dar se
în vârst
vârstă
meargă
biserică.
biserică
ă ssă
ă fie al
ături de alții și sunt deschiși ssă
ă aud
ă despre Isus. „Înainte ssă
ă vin la biseric
ă, eram singur
ă,
bucur
bucură
alături
audă
biserică,
singură,
ă de singur
ătate. Ast
ăzi, sunt înconjurat
ă de membri ai
deoarece copiii mei sunt plecați. Îmi era fric
frică
singurătate.
Astăzi,
înconjurată
ăcut la biseric
ă și aud despre Dumnezeu”, ne-a spus una dintre participantele
bisericii, petrec un timp pl
plăcut
biserică
ă în orașe ca ssă-și
ă-și g
ăsească de lucru și iși aduc și p
ărinții cu ei.
la programele bisericii. Mulți tineri se mut
mută
găsească
părinții
ă activit
ăți
Acum, bisericile din marile orașe ale Chinei recunosc acest câmp de misiune și organizeaz
organizează
activități
pentru seniori. „Sunt foarte încântat de aceast
aceastăă lucrare. Ea ofer
oferăă bisericii ocazia ssăă cunoasc
cunoascăă membrii
ății locale. Nu toți cred în Isus, dar încerc
ăm ssăă le ar
ătăm ccăă ne pas
comunit
comunității
încercăm
arătăm
pasăă de ei și ccăă nu sunt singuri.
Isus este întotdeauna cu ei”, ne-a zis unul dintre slujitorii bisericii. De curând, liderii bisericilor au
început ssăă observe ccăă tot mai mulți tineri chinezi vin la serviciile de închinare. Aceștia sunt invitați de
ărinții lor, pentru a se al
ătura comunit
ății creștine. Chinezii vârstnici nu sunt prea deschiși faț
p
părinții
alătura
comunității
fațăă de
ăilor str
ăvechi. Bisericile locale lucreaz
ă-i implice in activit
ățile
creștinism. Ei sunt loiali ccăilor
străvechi.
lucreazăă din greu ca ssă-i
activitățile
lor, prin evenimente de închinare și de slujire. Comunitatea creștin
creștinăă chinez
chinezăă sper
sperăă ssăă ajung
ajungăă astfel la
ății chineze.
aceast
aceastăă important
importantăă parte a societ
societății
Sursa: Mapamond creștin http://alfaomega.tv/stiri

Lucian Enășoni
Ioan Haidu
Carmel Petruș
Florin Sohoreanu
Nada Ugarcovici
Alina Gherman
Raisa Anischevici

24.07
24.07
24.07
24.07
24.07
25.07
26.07

La multi ani!
Alexandru Hernea
26.07
Nicoleta Caracoancea27.07
Emilia Jaravete
27.07
Beniamin Stiglbauer 27.07
Florin Groza
28.07
Viorel Herman
28.07
Florica Iosif
28.07

Emanuela Moise
Claudiu Marițan
Magdalena Toma
Alina Balla
Andrei Bodnărescu
30.07
Szabolcz
Mate
30.07

28.07
29.07
29.07
30.07

