Anunturi
Înscrierile pentru cursul de cateheză care va
începe în luna septembrie, se pot face la oricare
dintre fraţii pastori.
Nuntă la Betel - Eunice Hontău & Florin Anton sâmbătă, 3 august, ora 12:00.
Prezentare tabără misiune Oltenia & colectă:
duminică, 4 august, ora 11:00.
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Binecuvântări copii - duminică, 11 august, în
cadrul serviciului de dimineaţă. Părinţii sunt
rugaţi să aducă din timp, o copie după
certificatul de naștere al copilului.

Donald Trump s-a întâlnit
la Casa Albă cu victime
ale persecuţiilor religioase
din întreaga lume
Președintele Statelor Unite Donald Trump s-a
întâlnit la Casa Albă cu victime ale persecuţiilor
religioase din întreaga lume – cu oameni din
Iran, Afganistan, Pakistan, Turcia, China, Irak,
Myanmar și alte 10 state. Printre cei găzduiţi de
Casa Albă s-a aflat și lidera minorităţii uigure
musulmane din China, Jewher Ilham, care i-a
spus președintelui american că nu și-a văzut
tatăl din 2017, de când a fost „închis într-un
lagăr de concentrare”.Potrivit Naţiunilor
Unite, cel puţin 1 milion de uiguri sunt deţinuţi
în „centre împotriva terorismului” în China.
China neagă însă acuzaţiile, iar administraţia
americană ia în calcul impunerea de sancţiuni
împotriva unor oficiali chinezi, responsabili de
rele tratamente aplicate minorităţii uigure. La
Casa Alba au mai fost prezenţi și reprezentanţi
ai musulmanilor Rohinga din Myanmar, ca și
evrei din Yemen și din Germania, yazidiţi din
Irak și creștini din Myanmar, Vietnam, Coreea
de Nord, Iran, Turcia, Sudan, Eritreea, Cuba.
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Pentru familia Tanc care astăzi va pleca în
misiune în Republica Centrafricană pentru ca
Dumnezeu să o însoţească în călătorie, să o
protejeze și să o ajute în proiectele pe care le va
defășura în această ţară.

28 iulie

Pentru fratele Radu Popa care a suferit un
accident la picior în timpul taberei de la
Brădăţel, ca Dumnezeu să-i dea vindecare și o
recuperare cât mai rapidă.

SALUTUL

Pentru copiii și tinerii din biserica noastră care
vor participa la tabere pe perioada verii, ca
Dumnezeu să lucreze la minţile și la inimile lor.
Pentru misionarii bisericii noastre în Republica
Centrafricană, Andrei și Giorgiana Pobega,
pentru protecţie și sănătate și pentru ca
această experienţă să-i ajute pe ei ca și familie,
să se maturizeze din punct de vedere personal
și spiritual.
Pentru tinerii din biserica noastră și pentru un
coordonator al lucrării de tineret.
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Caracoancea Naomi

Răbdare în încercări. Fie ca și perioadele grele
pe care le trăim uneori să lucreze la întărirea
noastră. Dumnezeu vrea să ne încredem pe
deplin în El, așteptând cu răbdare, împlinirea
promisiunilor Lui.

Ianoșel Valerica

Duminica
9:00 - 9:50
10:00-11:00
11:10-12:30

Rugăciune
Studiu biblic - Ambroziu Duca
Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Valentin Făt

18:00 - 20:00

Serviciu divin:
Cor
Predică - pastor Petru Bulica

Groza Florin
Herman Viorel

Ioescu Elena
Iosif Florica
Moise Emanuela

Joi

Oţoiu Codruţa

19:00 - 20:30

Stanciu Alina
Toma Magdalena

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMIȘOARA
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

Balla Alina

Să ne rugăm pentru vindecare pentru Ion
Pârciu și pentru toate persoanele din Biserica
Betel și nu numai, care se confruntă cu
probleme de sănătate.

Pentru Biserică, ca Dumnezeu să răspundă la
rugăciunile poporului Său, spre binele Bisericii și
spre slava Sa.

“Credinciosi adevarului, în dragoste, sa crestem în toate privintele,
ca sa ajungem la Cel ce este capul, Hristos.”
Efeseni 4:15

Turcu David

Rugăciune
Serviciu divin:
Fanfară
Predică - pastor Petru Bulica

NOUTĂŢI DIN REPUBLICA CENTRAFRICANĂ
STUDIU BIBLIC
pentru astazi

Hristos a înviat!

PROFEŢIILE SFINTEI SCRIPTURI
Text: Ioan 12:37-50; Marcu 14:49b
Ideea centrală: Credinciosul ar trebui să fie preocupat în mod special de identificarea și înţelegerea
acelor profeţii din Scriptură care Îl au în atenţie pe Domnul Isus Hristos.
Scopul: Să ne ajute să înţelegem modul în care poate fi înţeleasă o profeţie biblică în contextul în care
a fost ea făcută și în contextul în care ea și-a găsit împlinirea.
Explicaţii contextuale:
În perioada dintre testamente s-a dezvoltat o așteptare mesianică de intensitate oscilantă, ce s-a
întins până în secolul I după Hristos și chiar până în secolul al II-lea. După învierea Domnului Isus,
apostolii și Biserica au învăţat să acorde o atenţie sporită profeţiilor Vechiului Testament în legatură
cu persoana lui Isus ca Mesia. Există convingerea că mesianitatea și autoritatea lui Isus pot fi
demonstrate biblic. De aceea, drept exemplu, evanghelistul Matei preferă expresia: „Ca să se
împlinească ce fusese vestit prin profeul care zice…” Mai mult, potrivit cuvântării apostolului Petru
la Cincizecime, întemeierea Bisericii începe de la împlinirea unor profeţii din Vechiul Testament:
profeţia lui Ioel (Ioel 2:28-31/Fatele 2:17-21), numit specific de Petru profet (Faptele 2:16) și profeţia lui
David (Psalmul 16:8-11/Faptele 2:25-28), numit și el de Petru profet (Faptele 2:30).
Trebuie spus că textul Noului Testament se ocupă mai mult cu identificarea modului în care s-au
împlinit profeţiile Vechiului Testament referitoare la Isus și se ocupă mai puţin cu prezentarea
profeţiilor despre viitor.Cel de-al patrulea evanghelist este și el interesat să coreleze anumite profeţii
ale Vechiului Testament cu viaţa Domnului Isus. Textul nostru aduce în atenţie conexiunea dintre
textul cărţii profetului Isaia și Domnul Isus. În cuprinsul Evangheliei după Ioan, evanghelistul poate
sugera împliniri directe ale unei profeţii, așa cum este cazul în textul nostru, sau poate recurge la
aluzii sau conexiuni tematice (de ex. tema lumii și a slavei dezvoltată în Evanghelia după Ioan în
diferite pasaje rezidă în textul lui Isaia – vezi Ioan 1:4-5, 7-9; 2:11; 3:19-21 / Isaia 9:1; 42:6; 49:6; 60:1, 3).
Întrebări pentru discuţii
1. Nu există o fascinaţie prea mare pentru profeţii? Sau, altfel spus, nu există o fascinaţie prea mare
pentru profeţiile extrabiblice în detrimentul profeţiilor biblice?
2. Ar trebui să fim mai interesaţi de profeţiile care prezintă viitorul, sfârșitul lumii, revenirea Domnului
sau ar trebui să fim mai interesaţi de identificarea și înţelegerea profeţiilor împlinite deja în persoana
și lucrarea Domnului Isus Hristos?
3. Care este deosebirea dintre profeţiile biblice și superstiţie?

Dragii noștri,
Sperăm că sunteţi bine cu toţii și că vă bucuraţi de vară și concedii. După ce am luat
vacanţa, și noi ne-am odihnit o săptămână și de ceva timp am început iarăși cu diferite activităţi.
Acum 2 săptămâni am organizat un târg cu copiii de la clubul de engleză (ideea am preluat-o de la
clubul Awana), unde am pregătit împreună salată de fructe cu frișcă (pentru cei mai mulţi a fost
prima oară când au mâncat așa ceva), am povestit, ne-am simţit bine, dar și unde copiii au putut să își
cumpere pe puncte obţinute în decursul ultimelor luni diferite lucruri: dulciuri, dicţionare, cărţi,
rechizite școlare, haine, produse de îngrijire personală, căști și alte accesorii. Vă atașăm și niște poze.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, pentru ajutor și pentru fraţii și surorile din România care
donează periodic pentru proiectele pe care le desfășurăm aici!Cu ajutorul Domnului, intenţionăm să
mai facem un astfel de târg înainte de întoarcerea noastră acasă, în luna octombrie. Pe timp de
vacanţă, continuăm să ne vedem cu o parte din copii pentru engleză de două ori pe săptămână,
pentru informatică o dată cu fiecare clasă de gimnaziu, iar de săptămâna trecută am început cu
câţiva copii un studiu biblic. Aici nu e ceva obișnuit un grup de studiu biblic, așa că pentru toţi a fost
prima dată (pentru noi ca moderatori, iar pentru ei ca participanţi).De vineri, cu ajutorul Domnului,
vrem să începem și un curs de limba română, fiindcă au fost copii cărora li s-a părut interesantă,
auzindu-ne vorbind și au spus că vor și ei să o înveţe. Îi așteptăm aici cu drag și pe prietenii noștri,
familia Tanc și ne rugăm ca Domnul să îi aducă cu bine, să le dea răbdare, putere de implicare și
călăuzire. Chiar și pentru a ajunge aici e o adevărată aventură uneori :)
Motive de rugăciune:
- Pentru studiul biblic, ca Domnul să-i facă pe copii să se deschidă, să putem discuta cu lejeritate
diferite subiecte și El să Îi cerceteze. Ne-am bucurat și am fost destul de surprinși să îi vedem la primul
studiu receptivi și vorbăreţi (în general, copiii de aici nu sunt atât de dornici să răspundă și să
participe la discuţii ca cei din România, chiar și să se roage cu voce tare le e greu), dar vedem că
Dumnezeu face minuni și în acest sens și ne bucurăm.
- s-a pregătit anunţul pentru un profesor de informatică (aici se dau la radio anunţurile, fiindcă
majoritatea ascultă zilnic radioul) și așteptăm să îi întâlnim pe candidaţii doritori și Domnul să ne dea
înţelepciune, ca să-l selectăm pe cel mai bun, din toate punctele de vedere. El cunoaște inimile
oamenilor, așa că avem nevoie de călăuzire în această chestiune.
- pentru activităţile noastre de la școală, să le facem cu bucurie și dedicare.
- pentru lucrările de aici, de la Samba - biserica și școala în construcţie.
- pentru sănătate, în continuare, fiindcă în perioada asta alternează destul de mult temperaturile
ridicate cu cele mai scăzute (fiind mai multe ploi).
Vă mulţumim tuturor, multă pace !
P.S: Să știţi că rugăciunile dumneavoastră se simt foarte bine de aici ! :)
Andrei și Giorgiana

