Anunturi
Curs de cateheză pentru cei care doresc să se boteze
- în fiecare duminică, de la ora 9:00.

Pentru noul comitet al Bisericii Betel.

Întâlnire prezbiteri & diaconi - luni, 25 februarie, ora
19:00.

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe care pe 2
martie va predica la Biserica Baptistă din Șiria, în
cadrul unui serviciu de evanghelizare.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit. Dacă doriţi
să donaţi cei 2% din impozitul pe venit bisericii
noastre, vă rugăm să completaţi formularul 230 și
împuternicirea atașată și să le predaţi la biserică
până cel târziu 15 martie.2018
Vă mulţumim!
MARTIE - luna reînnoirii spirituale. Pe toată
perioada lunii martie, în cadrul serviciilor divine de
duminca seara, în biserica noastră se vor desfășura
servicii de evanghelizare și reînnoire spirituală.
Chemăm Biserica la post și rugăciune dar și la
invitarea altor persoane din afara bisericii.
Curs informatică. Sâmbătă, 16 martie vor începe
cursurile gratuite de informatică, introducere în
programare şi bazele roboticii (scratch, algoritmică,
python, tehnologii web, java, raspberry, arduino,
etc) pentru copii cu vârstele între 8 şi 15 ani. Pentru
participare, este necesară înscrierea pe email la
adresa cursuriitbetel@gmail.com, până în data de 9
martie. Cerinţe: laptop propriu.
Agapă pentru surorile din Biserica Betel - Sâmbătă,
9 martie, ora 10:00.

Pentru toţi membrii bisericii care sunt chemaţi să
pună deoparte o zi de post și rugăciune săptămâna
aceasta, respectiv cei care s-au născut în zilele de 24,
25, 26, 27, 28 februarie și 1 și 2 martie. De asemenea,
pentru implicarea membrilor bisericii în lucrarea
“Rugăciune și acţiune”.
Pentru oameni potriviţi, chemaţi și înzestraţi de
Dumnezeu, pentru acoperirea nevoilor de slujire ale
bisericii în diferite departamente - tehnic, muzical,
rugăciune, ș.a.m.d.
Departamentul de femei ai Comunităţii Baptiste
Timișoara va invită la

Întâlnirea de primăvară
pentru femei
care va avea loc sâmbătă, 2 martie, ora 10:00,
la Biserica Baptistă Nr. 2 din Timișoara.
Invitate: Nora Fărăgău și Amalia Decean.

Duminică 3 martie, ora 18:00 - Cor ul Maranata (Timișoara & Arad), pastor Onisim Mladin
Duminică 10 martie, ora 18:00 - Corul Bisericii Betel, Crina & Ovidiu Ciucuriţă, pastor Costel Ghioancă
Duminică 17 martie, ora 18:00 - Corul Bisericii Betel, Grupul Pro Gospel, pastor Radu Cîmpean
Duminică 24 martie, ora 18:00 - Corul tinerilor & Corul Liceului Baptist, pastor Daniel Bărnuţ
Duminică 31 martie, ora 18:00 - Corul studenţilor evanghelici, pastor Marius Cruceru

RUGACIUNE PENTRU FAMILII
Cărăbaș Aurelia
Caracoancea Cristian, Nicoleta
Caracoancea Daniel, Naomi
Caroi Petronela
Catrinoiu Elena, Liviu
Cealacu Ionela

La multi
ani!
Adela Bejinar

Cheșa Ioan, Luminiţa
Chira Cristian
Chira Daniel
Chirileanu Ileana, Traian
Cicirean Lidia
Ciobota Anca, Ioan, Isac, Luca
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Duminica
9:00 - 9:50
10:00-11:00

11:00

Rugăciune
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Petru Bulica
Adunarea Generală a bisericii

Gheorghe Dancea
Teodor Gal

18:00 - 20:00

Adriana Golub
Marcel Lungu
Achim Pele

Marti

Teodor Rafailă

19:00 - 21:00

Victoria Sauciuc
George Sârbu
Sorin Seghedi

Joi

Andreea Stoica

19:00 - 20:30

Georgeta Vlădică
Adriana Zghimbe

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara

SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019
...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele,
ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

Isac Ciobota
Florica Drăgoi

MARTIE - luna reînnoirii spirituale

Bușe Bosilca
Butaș Adi, Cornel, Ligia
Căldăraru Marinela
Căprărescu Mihaela
Căprariu Angela
Căprioru Ioana
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Motive de
RUGACIUNE

Serviciu divin:
Rugăciune pentru noul comitet
Cor
Predică - pastor Alexandru Neagoe

Seară de tineret:
Închinare
Predică - pastor Emil Bartoș
Acceptarea sau evitarea autorităţii?

Rugăciune - Daniel Gruia
Serviciu divin:
Fanfara
Rugăciune pentru familii
Predică - pastor Ioan Bugnărug

NOUTĂŢI DIN AFRICA

-protecţie și sănătate: Domnul ne-a păzit într-un mod miraculos aceste 4 luni și suntem conștienţi
că numai mâna Lui a făcut să nu ne îmbolnăvim deloc nici de malarie, nici de gripă sau alte boli
specifice. Ceea ce este încă greu pentru noi este disconfortul termic, se anunţă că luna martie va fi
și mai călduroasă și temperaturile ridicate ne obosesc foarte tare și ne iau din energie; ne rugăm
ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem cu bine în sezonul ploios, care va fi mai răcoros și pe care îl
așteptăm prin luna aprilie.
-cum dorul de casă este din ce în ce mai mare, să ne ajute Domnul să ne concentrăm pe lucrurile
importante și nu pe sentimentele noastre sau pe lipsurile pe care le simţim și disconfortul de care
avem de multe ori parte.
Sperăm să ne auzim cu bine, Domnul să vă păstreze în Harul Său! Cu drag,
Andrei și Giorgiana Pobega

Dragii noștri,
Vă salutăm cu drag și vă mulţumim pentru susţinerea continuă în rugăciune !
În ultima perioadă, am avansat cu câteva lucrări la școală: am mai lucrat la amenajarea birourilor, am
reușit să o instalăm pe doamna secretară în incinta școlii, deoarece înainte, era în incinta bisericii (nu
departe de școală), am instalat electricitate în birourile de la direcţiune și secretariat și vom finaliza,
cu ajutorul Domnului, zilele următoare, niște piese de mobilier de absolută necesitate. Săptămâna
trecută am avut aici cam ceea ce se aseamănă cu ,,Școala altfel” din România. În timpul acestei
săptămâni, am avut ocazia să vizionăm cu copiii desene animate creștine și să tragem împreună
învăţăturile din ele; totodată, copiii au avut ocazia să recite, să cânte și să participe la jocuri în limba
engleză sau să desfășoare actvităţi sportive, precum fotbalul.
Din păcate, dispensarul pe care îl aveam în plan nu este încă funcţional, deoarece perioada trecută a
fost aglomerată cu alte lucrări la Samba, acolo unde se va muta biserica în scurt timp și nu am găsit
foarte ușor oameni care să ne ajute, dar credem că Dumnezeu va purta de grijă în perioada imediat
următoare, ca să putem duce la capăt și acest proiect. Continuăm, așa cum spuneam într-un mesaj
anterior, cu cursurile de informatică, limba engleză ca ore suplimentare pentru cei interesaţi de la
școală și meditaţii la limba engleză acasă și de asemenea, încercăm să fim prezenţi la școală câteva
ore pe zi ca să supraveghem mersul lucrurilor și să fim acolo în caz că putem ajuta cu sugestii sau
idei.
Ca motive de rugăciune, avem următoarele:
-înţelepciune în lucrul cu copiii, dar și cu adulţii, fiindcă e foarte greu de colaborat și de lucrat cu ei.
Mentalitatea este una foarte diferită de cea a noastră și printre ei, tendinţa este mereu de a înșela,
de a fi viclean și de a-ţi urmări propriile interese.
-răbdare și o inimă împăcată în lucrare, știind că Domnul e cu noi chiar și atunci când situaţiile sunt
grele și cel mai ușor ar fi să abandonăm.
-viziune, ca să știm exact în ce trebuie să mai intervenim și să ne mai implicăm până la întoarcerea în
ţară.

O MEDITAŢIE DESPRE TRUP ȘI SUFLET
din partea tinerilor Bisericii Betel
Sufletul omului, asemenea corpului este alcătuit din sisteme interconectate care oferă viaţa:
Sistem digestiv. Prin digestie înţelegem totalitatea proceselor prin care alimentele sunt
prelucrate astfel încât să fie transformate în substanţe nutritive care mai apoi să fie conduse
către tot organismul pentru hrănirea acestuia. Tot astfel, Biblia este hrana, predicarea este
procesul de transformare a hranei în substanţa nutritivă, pe care mai apoi sufletul nostru o
absoarbe, fiind vitală pentru creștere și dezvoltare.
Sistemul respirator. Acest sistem asigură permanent corpului nostru oxigenul care este
indispensabil vieţii și elimină din organism dioxidul de carbon, care este dăunător corpului. În
același mod, rugăciunea este respiraţia sufletului. Ea ne umple de prezenţa lui Dumnezeu care
este esenţială vieţii, și curăţă reziduurile lăsate de păcat, regret, vinovăţie, ură care nu fac decât
să ne reprime abilitatea de a respira și de a trăi.
Sistemul circulator. Inima pompează încontinuu în corp sânge cu oxigen și substanţe nutritive,
asigurându-se că tot organismul are parte de ele. Și asa cum inima nu poate să bată o singură
dată, ci în fiecare zi pentru a susţine viaţa, tot așa nici pentru noi închinarea nu înseamnă doar
muzică, doar o seară de tineret, ci este un mod de a trăi zi de zi din belșug.
Sistemul nervos. Ceea ce unește întreg organismul este sistemul nervos, prin multitudinea de
comenzi date de către creier. Cu alte cuvinte, fiecare celulă a fiecărui sistem din corpul uman
funcţionează eficient doar atunci când acestea sunt conectate în mod perfect la sursa de
conducere. La fel, închinarea, rugăciunea și Biblia capătă sens și schimbă în mod radical vieţi în
momentul în care Isus Hristos întregește totul, doar când El este totul și în toţi. O realitate
dureroasă este că dacă creierul moare, în scurt timp, orice altă funcţiune a vieţii va înceta. Astfel,
Hristos este Singurul scop, și totodată Cel care ne motivează să trăim o viaţă plină de
semnificaţie, în conformitate cu voia și învăţăturile Lui, singurele care au fost, sunt și vor fi
adevărata profunzime a vieţii, cu o putere reală de transformare atât la nivelul minţii cât și la
nivelul inimii.

