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Rugăciune

Anunturi
,

CONSILIERE PASTORALĂ

?
Rugăciune. Vă invităm în zilele de luni, marți
?
Pentru cei doi tineri care se căsătoresc astăzi,
și vineri de la ora 18:00, să ne rugăm împreună
Laura și Alexandru, ca Dumnezeu să vegheze
după cum urmează: lunea pentru Biserică,
asupra lor pe noul drum pe care pășesc
marțea pentru persoanele care se confruntă
împreună și să le dea înțelepciune și dragoste
cu probleme de sănătate iar vinerea, pentru
să rămână aproape de El și unul de altul toată
misiune. Vă așteptăm alături de noi!
viața.
Binecuvânt
?
ări copii: duminică, 21 august, în
Binecuvântări
?
Pentru copiii și tinerii care în această perioadă
cadrul serviciului divin de dimineață. Vă
se află în tabere, pentru protecție, călăuzire și
rugăm să trimiteți din timp, o copie xerox
apropiere de Dumnezeu.
după certificatul de naștere al copilului.
?
Pentru bisericile misiune de pretutindeni și în
mod special, pentru cele care aparțin de
?
Nu
nți în lunile august și septembrie
Nunți
septembrie::
biserica
noastră.
- 07 august, ora 11:00, Biserica Betel
?
Pentru
echipa
RVE care se află în misiune în
Laura Herman & Alexandru Bahnean
Salutul Bisericii Betel 2016
Africa,
pentru
protecție
și reușită.
- 21 august,ora 17:00, Biserica Baptistă Giroc
?
Pentru
misionarii
din
întreaga
lume
pentru
ca
Dumnezeul păcii să vă sfințească
Emanuela Crenicean & Sergiu Sentici
Dumnezeu să le dea puterea și curajul necesar
El însuși pe deplin; și duhul vostru,
- 11 septembrie, Biserica Betel
sufletul vostru și trupul vostru să fie
de a-L vesti celor care au foarte mare nevoie
Georgiana Craia & Andrei Pobega
păzite întregi, fără prihană, la venirea
să audă de El și de asemenea, să îi ocrotească
Domnului nostru Isus Cristos.
de orice pericol.
PETRU BULICA
1 TESALONICENI 5:23
?
Pentru persoanele care se confruntă cu
Marți 10:00-12:00
probleme de sănătate - Elena Puican (cancer),
IOAN BUGNĂRUG
Duminica dimineata
,
Anton (cancer), fiica surorii Kovaci (cancer
Luni 17:00-19:00
09:00 - 09:50
Rugăciune: Laviniu Vidican
recidivat), Anuța Colaru, Lenu
ța-Viorica ,
Lenuța-Viorica,
10:00-11:00
Studiu biblic: pastor Petru Bulica
Daniela Andronache, Gina Bulica, Elena Buta
ș,
Butaș,
ALEX
ANDRU NEAGOE
ALEXANDRU
11:10-12:30
Serviciu divin:
Dorina Ciupa, Ezra, Sorina-Mihaela & C
ătălinCătălinVineri 10:00-12:00
Tuțac
Cor,
predică: pastor SamyTu
țac
leana For
Andrei, IIleana
ț, Maria Ghilea
Forț,
Ghilea,, Silvia
SAMY TUȚAC
Nuntăă Laura Herman & Alexandru Bahnean
Nunt
ă,
Gongola, Vanita Grozăvescu, Ionic
Ionică,

Joi 12:00-14:00
Joi 18:00-19:00 (Un pastor)

La multi ani!
Ana Lupu
Octavian Nicolescu
Pașcalău
Ana Pașcalău
Radoslav Savcovici
Marina Tudoran
Maria Bidinei
Beatrice Enășoni
Daniel Icobescu Sr.
Margareta Popa
Titus Vicaș

4

07.08
07.08
07.08
07.08
07.08
08.08
08.08
08.08
08.08
08.08

Maria Rusu
Viorica Ciungulescu
Ovidiu Ciupe
Valentina Juravlea
Clara Mic
Ovidiu Pătălău
Gavril Cioloca
Violeta Faur
Ileana Rogobete
Anca Bejenaru

Monica,
Dorica și Ionel Scobercea, Lia Sfârcoci,
Monica,Dorica
Sofia, Marian Ștef
ănescu, Maria Tudor
Ștefănescu,
Tudor,, Ioan
Ur
âtu - ca Dumnezeu să le aline suferința, să le
Urâtu
întărească credința și să le vindece.
09.08
10.08
10.08
10.08
10.08
10.08
11.08
11.08
11.08
12.08

Eva Both
Alexandrina Guga
Teodora Hațegan
Ecaterina Neda
Ileana Forț
Delia Ile
Cassian Lup
Paul Lupău
Clara Pavelescu
Alexandru Șiclovan
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12.08
12.08
12.08
12.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08
13.08

Duminica seara
18:00-20:00

Serviciu divin:
Cor
Închinare - Chanmee Yang (Coreea de Sud)
Închinare - Andrej Grozdanov (Croația)
Prezentare misiune Biled
Cina Domnului
Predică: pastor Alexandru Neagoe

Joi seara
19:00-20:30

Rugăciune: Avram Moisa
Fanfarăă
Fanfar
Predică:
Tuțac
Predic
țac
ă: pastor SamyTu
Studiu Geneza (27):
Arta confortabilă a alunecării (cap. 20)

Studiu biblic pentru duminica urmatoare

FII RESPONSABIL CA ISUS
Ioan 18:1-11, Ioan 18:8 Matei 8:28
Revelarea slavei divine, experimentarea răspunsului divin și manifestarea Atotputerniciei divine în
momentele dramatice ale vieții noastre reprezintă motivații puternice pentru a fi recunoscători lui
Dumnezeu toată viața.
Aplicații:
Boala și suferința fac parte uneori din planul lui Dumnezeu pentru viața noastră (Ioan 9:3; 11:4). Atunci
când ne confruntăm cu astfel de situații este important să ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru a
avea parte de izbăvire. Experiența apostolului Pavel este sugestivă în acest context (2 Corinteni 12:7 –
10). Atunci când cei din jurul nostru pierd pe cei dragi din mijlocul familiei este important să ne
apropiem de ei cu o atitudine de compasiune. Prezența noastră la priveghi și la înmormântare poate fi
o sursă de încurajare pentru familia îndoliată (Ioan 11:19). Întrucât Domnul Isus Cristos este credincios
în împlinirea promisiunilor Sale, acestea trebuie să fie crezute în orice situație ne-am afla (Ioan 11:23).
Pentru Cel ce a biruit până și moartea, totul este posibil (Coloseni 2:10; Filipeni 4:13). Credinciosul are
siguranța vieții veșnice, dar și siguranța învierii trupului în ziua judecății, întrucât a fost eliberat de sub
puterea morții spirituale. Chiar și în momentele cele mai dificile ale vieții noastre nu trebuie să
pierdem ocazia de a mărturisi credința noastră cu privire la Domnul Isus. Deși Lazăr era mort, Marta a
mărturisit convingerea sa cu privire la autoritatea Domnului Isus („Da, Doamne” v.27a), la caracterul
Său mesianic („Tu ești Cristosul…” v. 27b) și la relația Sa unică cu Dumnezeu Tatăl („Fiul lui
Dumnezeu…” v. 27c). Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate momentele în care am
avut parte de revelarea slavei divine, am experimentat răspunsul divin la rugăciunile noastre, sau am
fost martori ai manifestării atotputerniciei divine. Recunoștința trebuie să fie permanentă, nu
ocazională. Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi pentru hrana spirituală pe care o primim
prin intermediul Cuvântului Său, pentru rugăciunile ascultate, pentru izbăvire, pentru ocrotire etc.
Atunci când suntem confruntați cu dovezi concrete ale atotputerniciei lui Dumnezeu nu trebuie să
rămânem pasivi, ci dimpotrivă, este necesar să răspundem cu credință (Ioan 11:45).
Sugestii practice:
- Citește textul din 1 Corinteni 15:19 pentru a identifica învățătura Sfintei Scripturi cu privire la cei care
și-au pus încrederea în Domnul Isus Cristos doar pentru viața aceasta.
- Identifică și notează pe o foaie cinci motive pentru care ar trebui să-i fii recunoscător lui Dumnezeu
toată viața ta. Păstrează această foaie în Biblie și recitește-o în momentele mai dificile ale vieții.
- Mulțumește-I în rugăciune pentru oamenii pe care i-a folosit în viața ta de-a lungul timpului.
- Mărturisește credința pe care o ai în Domnul Isus celor din familie, vecinilor sau colegilor.
Întrebări pentru discuții:
1. De ce a îngăduit Domnul Isus ca Lazăr din Betania să moară?
2. Cum explicați reacția Martei și a Mariei față de Isus la momentul sosirii Sale în Betania?
3. Cum explicați afirmația „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și
oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan 11:25, 26) ?
4. Ce evidențiază reacția Domnului Isus din Ioan 11:35?
5. Cum și-a manifestat Isus recunoștința față de Dumnezeu Tatăl în Ioan 11:1-46?
6. Cum ne manifestăm noi recunoștința față de Dumnezeu în viața de fiecare zi?
Pastor Marius Pop, Biserica Creștină Baptistă ,,Betel” din Ucuriș, județul Bihor

STIRI
,
crestine
,
Îmbunătațirea relațiilor cu SUA aduce speranță
credincioșilor din Cuba
Mii de cubanezi s-au închinat de curând la o întrunire în aer liber din Santiago, al doilea oraș
ărime al Cubei. 25 000 de persoane au participat la acest eveniment. Și mai remarcabil e
ca m
mărime
ă guvernul cubanez l-a aprobat.
faptul ccă
În ultimele luni, guvernul a arestat mai mulți dizidenți politici, de aceea, organizatorul, Steve
ă evenimentul un miracol. „Trebuie ssă
ă facem totul prin credinț
ă fiindc
ă nu
Cordon consider
consideră
credință
fiindcă
ă știi sigur dac
ă ți se aprob
ă viza, dac
ă primești aprob
ări pentru locații. Orice se poate
poți ssă
dacă
aprobă
dacă
aprobări
ă a fost o rev
ărsare a Duhului Sfânt, în timp ce
întâmpla”, a spus Cordon. Ce s-a întâmplat îns
însă
revărsare
ățătura și L-au primit pe Hristos. S-au predat peste 1
oamenii s-au închinat, au ascultat înv
învățătura
400 de oameni. „Faptul ccăă sunt așa de mulți oameni care se predau Domnului e cel mai
important rod”, a mai spus acesta.
Lucrarea Worship 24-7, care a sponsorizat evenimentul, a mai distribuit și 30 000 de Biblii,
ăsesc ușor. Cordon spune ccăă au în plan o
lucru foarte important într-o țar
țarăă în care nu se g
găsesc
ă. El este încurajat ssăă vad
ără,
revist
revistăă creștin
creștinăă și un festival de muzic
muzicăă creștin
creștină.
vadăă o generație tân
tânără,
ăd
cu idei noi legat de ce s-ar putea face într-o țar
țarăă în care Biserica a suferit atat de mult. „Îi vvăd
ă, ccăă sunt instruiți și înt
ăriți”, a ad
ăugat organizatorul.
ccăă încep ssăă viseze, ccăă exist
existăă o speranț
speranță,
întăriți”,
adăugat
Misionarii veterani spun ccăă noii credincioși cubanezi sunt mai optimiști în colaborarea cu
ării restricțiilor de ccălătorie
ălătorie ale americanilor. „Le-ar
bisericile americane, datorit
datorităă diminu
diminuării
ăcea mult ssăă aib
ă-i ajute cu
pl
plăcea
aibăă parteneriate cu biserici, ca oamenii ssăă poat
poatăă ssăă vin
vinăă și ssă-i
ă, ci și ssăă fac
proiecte agricole și alte afaceri care le-ar permite nu doar ssăă se întrețin
întrețină,
facăă lucrarea
ă”, a spus Brian Stewart. Stewart și alți misionari îi sf
ătuiesc pe
de evanghelizare la care viseaz
visează”,
sfătuiesc
americani ssăă abordeze bisericile cubaneze cu mare respect. Biserica din Cuba ar putea s-o
învețe multe lucruri pe cea din America, fiind expert
expertăă la nivel mondial în plantare de biserici și
evanghelizare în situații grele.
Sursa: Mapamond creștin http://alfaomega.tv/stiri

