Anunturi
,
ȘCOALA DUMINICALĂ

G

rupele de şcoală duminicală care au
început astăzi, se vor desfăşura în
fiecare duminică dimineaţa, între
orele 10:00 şi 11:00 (inclusiv grupa de
preşcolari). Sălile în care vor avea loc
întâlnirile se află la subsolul mic şi la etajele
centrului pentru educaţie, astfel:
- Grupa preşcolari - subsol mic
- Grupa cl. 0-1 - Et. II, prima clasă pe dreapta
- Grupa cl. 2-3 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta
- Grupa cl. 4-5 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta
- Grupa cl. 6+ - Et.II, ultima clasă pe dreapta
La grupa de preșcolari sunt invitați copiii de
la 3 ani in sus, care pot sta fără părinți.
Rugăm părinţii copiilor preşcolari să vină şi
să preia copiii de la grupă la ora 11:00. Vă
rugăm să fiţi punctuali, pentru a nu perturba
activităţile din cadrul grupelor. O întâlnire
cu părinții copiilor și învățătorii de la grupe,
va fi anunțată în perioada următoare.
Florin Stoica
Prezentare & colectă pentru Căminul Felix
din Oradea: în cadrul serviciului divin din
această seară.
Rugăciune pentru elevi: în cadrul
serviciului divin din această seară.
Conferința medicilor creștini va avea loc
pe 25 septembrie.
Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi:
luni, 27 septembrie, ora 19:00.

Motive de
RUGĂCIUNE
Copiii care vor fi aduși la binecuvântare
în această dimineață, ca Dumnezeu să-i
binecuvânteze și să-i ocrotească toată viața.
Familiile din România, pentru păstrarea
valorilor creștine în definirea și instituirea
familiei și oprirea legilor care afectează
familia naturală. Să ne rugăm pentru
schimbarea atmosferei spirituale din
familii, ca prezența Duhului Sfânt să
pătrundă în fiecare casă și să atingă inimi.
Republica Africa Centrală: înaintarea
Împărăției lui Dumnezeu în Africa;
creșterea spirituală a credincioșilor de
acolo: protecție, sfințire, unitate, mărturie;
propășire materială și mai ales spirituală a
locuitorilor; protecție și izbânda misiunii;
toți cei care au fost, sunt sau vor fi, într-un
fel sau altul, parte a acestei lucrări.

Casa lui Dumnezeu
O casa pentru inima ta
Buletin duminical AN XXII|Nr. 38|19.09.2021

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Buletin duminical AN XXII Nr. 17|25.04.2021

www.betel.ro

DUMINICĂ
10:00-10:50

Studiu biblic:

11:00-12:30

Serviciu divin:
Închinare, fanfară
Binecuvântări copii

La multi
, ani!
Alecsei Maria
Bodale Nina
Dehelean Sara
Fizedean Anna
Jurcuț Matei
Mezner Gabriela
Mornăilă Cristian
Moțec Rene
Murariu Petru

Pastor Amelian
Pătălău Adina
Popescu Elena
Pușcașu Ionuț
Rediș Ioan Sr
Șoș Ildiko
Stiglabauer
Camelia
Țucudeanu Zamfir

Mesaj: Ioan Bugnărug
18:00 - 19:30

Serviciu divin:

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA

Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

tineretbetel
Biserica Betel

Închinare, orchestră
Rugăciune pentru elevi
Colectă & prezentare
Căminul Felix, Oradea

SALUTUL BISERICII

Mesaj: Cătălin Covaci

JOI
19:00 - 20:30

Purtaţi-vă sarcinile unii
Serviciu divin:
Închinare
Mesaj: Alexandru Neagoe
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Daniel Faur

altora, şi veţi împlini astfel
Legea lui Hristos.
Galateni 6:2

FĂPTURA CEA NOUĂ
STUDIU BIBLIC

19 septembrie

SFATURI PENTRU TINERI
Text biblic: Eclesiastul 11:1–10

Viața trebuie trăită cu înțelepciune, la orice vârstă, în baza relației cu Dumnezeu.
O viață trăită cu înțelepciune, Îl onorează pe Dumnezeu și va aduce negreșit,
beneficii în viața noastră de credincioși.
Fii chibzuit! (vs. 1–2)
A fi chibzuit este o calitate care răzbate imediat în viețile noastre, mai ales în relația cu semenii
noștri. Adesea investițiile sunt nesigure și e nevoie de chibzuință. Împărțirea investițiilor în
diferite domenii poate preveni un faliment total, având în vedere că niciodată nu putem ști ce
nenorociri, calamități, crize pot veni peste pământ. Aceasta este, cu siguranță, o dovadă de
chibzuință. Dacă ne gândim în mod personal la felul în care investim în relații sau în oameni,
adesea nu putem ști ce rezultate vor fi în urma investiției. A lucra cu oamenii este cea mai dificilă
și incertă misiune. S-ar putea să ajungem să nu ne mai așteptăm la niciun rezultat, să nu mai
sperăm la roade, dar nu poți ști niciodată.
Fii hotărât! (vs. 3–6)
Avem control limitat sau chiar că nu avem niciun control. Mai mult, niciun om nu poate controla
viitorul, după cum nu putem controla ploaia sau căderea copacului doborât de o furtună. Faptul
că viața este nesigură nu înseamnă că nu trebuie să întreprindem nimic. De aceea este bine să fim
hotărâți. Există un timp pentru a chibzui lucrurile, dar există un timp și pentru decizii.
Fii bucuros! (vs. 7–9)
Lucrurile care sunt dincolo de controlul nostru, pericolele care pândesc pământul și existența
noastră, tainele pe care nu le putem desluși, nu ar trebui să le răpească oamenilor bucuria de a
trăi, de a se bucura de fiecare zi. Până la urmă, Dumnezeu ne-a creat pentru viață, nu pentru
moarte. De aceea, a te hotărî să te bucuri de viață este un lucru chibzuit (vezi și Psalmi 90:12).
Fii echilibrat! (v. 10)
O extremă în care oamenii pot merge este căutarea bucuriei cu orice chip, chiar dincolo de voia și
aprobarea lui Dumnezeu. De aceea este nevoie de temperare, nu doar la vârsta tinereții. O altă
extremă este privarea de bucuriile pe care viața le poate oferi în limitele voii lui Dumnezeu. A
ajunge într-o astfel de extremă poate deveni periculos pentru sănătatea psihică și fizică a cuiva.
De aceea Eclesiastul vine cu îndemnul: „Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din
trupul tău!” Mai mult, tinerețea împreună cu entuziasmul ei, cu energia ei, cu oportunitățile ei
poate fi cumva ratată, dacă se pierde din vedere importanța acestui echilibru.

Îți plac lucrurile noi?
Ei bine, şi lui Dumnezeu îi plac. Mai ales 'oamenii noi'.
De fapt, e atât de important să ne înnoim ca oameni încât Dumnezeu condiționează intrarea
noastră în rai de acest fapt.
Dar ce înseamnă să fi un om nou sau o făptură nouă?
Înseamnă să te transformi dintr-un om firesc într-un om duhovnicesc, aşa cum vom vedea mai
jos. Biblia numeşte aceasta NAŞTERE DIN NOU.
("Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3:3)
De ce cred că este asemuită cu o naştere?
- Fiindcă este un eveniment, de care iți vei aduce mereu aminte. O întâlnire personală cu
Dumnezeu, după care nu vei mai fi acelaşi.
- Fiindcă la fel cum un nou-născut iese dintr-o lume ca să intre în alta, la fel şi omul născut din nou
iese din 'lume' (figurativ, desigur) ca să intre în altă lume - Împărăţia lui Dumnezeu.
- Fiindcă la fel cum nou-născutul trece din întuneric la lumină, adică din pântece în lumea
noastră, trece şi omul înnoit de la o viață de întuneric spiritual la lumină. ("Odinioară eraţi
întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul." Efeseni 5:8a)
- Fiindcă la fel cum fătul este 'captiv' în pântece iar după naştere este liber în mişcare, vedere,
vorbire... la fel şi omul vechi este 'captiv' păcatului iar după naşterea din nou este liber în Hristos.
("În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere." Efes.3:12)
- Fiindcă este însoțită de durere. Da, nu poţi să te naşti din nou dacă nu te doare păcatul tău, dacă
nu îți plângi păcatele. Travaliul naşterii normale = Pocăința naşterii din nou.
Naşterea din nou este un miracol.
Naşterea din nou este de sorginte dumnezeiască.
Naşterea din nou se produce în urma unui răspuns al omului.
Naşterea din nou se face prin lucrarea Cuvântului şi a Duhului.
Naştere din nou este asemuită cu învierea.
("Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur,
Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile." Coloseni 2:13)
La final, o 'axiomă' pe care am citit-o undeva şi care reprezintă un adevăr:
CINE SE NAŞTE DE DOUĂ ORI, MOARE O DATĂ.
CINE SE NAŞTE O DATĂ, MOARE DE DOUĂ ORI.
Fie ca toţi ce care citiți aceste rânduri să fiți născuți/ să vă naşteți din nou!
Adela Kobor

