Anunturi
Întâlnire părtășie pentru surorile văduve.
În data de 21 iunie se organizează o ieșire cu
surorile văduve, la Fârdea. Plecarea va fi cu
autocarul, la ora 9, din Sinaia iar întoarcerea
va fi la ora 16:00. Se asigură masa de prânz.
Înscrieri la Alina Birgean, (0751 377 316).
Manuale studiu biblic iulie - decembrie la standul de cărți din hol. Preț: 12 lei.
Întâlnire comitet: luni, 20 iunie, ora 19:00.
Taloane de conectare. Vă invităm să
completați taloanele pe care le găsiți în bănci
sau la stand și să le lăsați în săculeții de colectă
sau, la final, în cutia de la stand. Talonul poate
fi completat și online, pe www.betel.ro.
Întâlnire cu pastorii bisericii. Pe lângă
vizitele la domiciliu, pastorii își doresc să și
s te a d e vo rb ă c u m e m b r i i b i s e r i c i i .
Programările se pot face contactându-i
personal sau la secretariat, la telefon 0256491918, conform următorului program:
NEAGOE ALEXANDRU - Luni 10-11; Joi 18-19
BULICA PETRU - Marți 10-11; 18-19
BUGNĂRUG IOAN - Miercuri 10-11; 18-19

La multi ani!

Aragian Corina
Bejinar Daniel
Bozai Corina
Bureța Eliza
Fometescu Adriana
Groza Paul
Grozav Valentin
Ilie Estera

Iova Elena
Kun Tiberiu
Lazăr Elena
Orbulescu Ileana
Popa Maria
Șerban Casian
Tărniceriu Liviu

TABĂRA DE VARĂ
A BISERICII BETEL
Biserica Betel organizează tabăra de vară
pentru tineri și familii tinere, în perioada 8-13
august. Plată avans: 100 lei. Înscrieri: Tiberiu
Janai (0747501740)
Prețurile sunt următoarele:
- Zona tineret - 525 lei/persoană
- Zona de familii - 600 lei/persoană
Reduceri din partea taberei:
- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis
- 2-6 ani neîmpliniți - 50%
- peste 6 ani împliniți - preț întreg
Susținere finaciară din partea bisericii:
Copiii de vârstă școlară și studenții care nu au
un loc de muncă (membri sau aparținători ai
Bisericii Betel) beneficiază de subvenție
integrală din partea bisericii!!!

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

DUMINICĂ
10:00-12:00

Mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența și
lucrarea Duhului Sfânt! Ne smerim și ne
rugăm să fim oameni călăuziți, împuterniciți și
transformați de Duhul Sfânt, în asemănare cu
Domnul Isus! Mijlocim pentru toți oamenii: să
răspundă chemării, la mântuire și la slujire, pe
care o face prin Duhul Sfânt!

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să

Coborârea Duhului Sfânt

vă slăbească mâinile, căci faptele

Mesaj: pastor Viorel Iuga

RUGACIUNE
Pentru cei care urmează să se boteze în această
dimineață, pentru ca viața lor să fie ancorată în
Domnul. El să-i ajute să rămână statornici pe
cale și să fie o bună mărturie pentru cei din
jurul lor.

Serviciu divin:
Cor mixt

Motive de

salutul bisericii
voastre vor avea o răsplată.”
(2 Cronici 15:7)

Botez nou-testamentar
18:00 - 20:00

Serviciu divin:

www.betel.ro

Cor tineri
Binecuvântarea celor

betelbaptist@gmail.com

botezați
Mesaj: Alexandru Neagoe
Persoana și lucrarea
Duhului Sfânt

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

(Ioan 14:15-26)

tineretbetel

Studiu biblic:

Biserica Betel

JOI
19:00 - 20:30

Ioan Bugnărug
BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918

Disciplina proclamării
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BOTEZUL
mărturia unui cuget curat

STUDIU BIBLIC
joi - 16 iunie

DISCIPLINA PROCLAMĂRII
Text: Fapte 2:14-47
Coborârea Duhului Sfânt a fost momentul în care Dumnezeu și-a format Biserica, care să
mărturisească Evanghelia lui Hristos și să lucreze la extinderea Împărăției lui Dumnezeu în
umea aceasta, așteptând și grăbind revenirea Domnului Isus Hristos. Modul prin care
credincioșii trebuie să împlinească acest scop, este proclamarea adevărurilor Evangheliei.
Credincioșii trebuie să-și însușească această disciplină pe care se bazează extinderea Împărăției.
După zece zile de la Înălțarea Domnului Isus Hristos la cer, în ziua iudaică a Cinzecimii, s-a
împlinit promisiunea lui Dumnezeu, potrivit căreia ucenicii și urmașii Domnului Isus urmau să
fie botezați cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a acoborît pe pământ într-un mod miraculos și astfel,
minunea propovăduirii Evangheliei mântuirii prin Hristos Domnul, a început în Ierusalim și de
acolo s-a extins în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.
Astfel, a început o nouă etapă în istoria mântuirii - etapa lucrării Duhului Sfânt prin Biserica
Domnului. O asemenea lucrare a avut și are un parcurs dirijat complet de Duhul Domnului și
Biserica Lui trăiește și mărturisește această Evanghelie mântuitoare sub disciplina (controlul)
Duhului Sfânt. Noi trebuie să înțelegem bine disciplinarea Duhului Sfânt, deoarece diavolul
încearcă în fel și chip să pervertească această lucrare.

L E C Ţ I A I N T E G R A L Ă , Î N M A N UA L U L D E S T U D I U B I B L I C
s a u O N L I N E , P E S I T E - U L W W W . R E V I S TA C R E S T I N U L A Z I . R O

Poruncit de Domnul Isus Hristos, ca parte din Marea Trimitere, în Evanghelia după Matei 28:1920, botezul în apă este mărturia publică a persoanei care, în urma pocăinței, se identifică cu
moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. (Romani 6:4; Coloseni 2:11,12) Cuvântul “botez”
provine din grecescul “baptizo” și înseamnă a scufunda, a acoperi pe deplin. Prin botezul în apă, o
persoană mărturisește că alege să-l urmeze pe Hristos și să-i fie ucenic (Matei 28:19). Botezul în
apă este un legâmant încheiat cu Dumnezeu, prin care o persoană se supune ascultării Duhului
Sfant, chiar cu prețul vieții, murind astfel față de plăcerile lumești, devenind o făptură nouă în
Hristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta are loc în urma mărturisirii păcatelor înaintea lui Dumnezeu, a
curățirii prin sângele lui Isus Hristos și a sfințirii date de Duhul Sfânt. Așadar, pentru a primi
botezul, o persoană trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Cu alte
cuvinte, să fi experimentat nașterea din nou (Ioan 3:5; Faptele Apostolilor 2:38). Nici o
promisiune nu le este dată celor care fac botezul fără a crede (ex. bebelușii, în diverse tradiții cum
e cea ortodoxă). Pocăința și credința preced botezul, si nu invers (Fapte 2:38). Botezul în apă
reprezintă o separare de stilul lumesc de viață, de lucrările celui rău și o dedicare pentru o nouă
viață, de ascultare, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Botezul în apă îl întâlnim și în Vechiul
Testament, în vremea lui Moise, sub denumirea de “botezul în mare”, când poporul lui
Dumnezeu a traversat Marea Roșie fugind de Faraon (1 Corinteni 10:1,2). Dacă ai experimentat
nașterea din nou și vrei să mărturisești public acest lucru, ești invitat la următoarea serie
de cursuri de cateheză care se va desfășura în curând, în biserica noastră.

Rugăciune pentru tabăra cu tinerii
din Oltenia
După cum știți, sezonul de vară 2022 de la Brădățel este deja în desfășurare iar săptămâna
următoare, de luni, 13 iunie până sâmbătă, 18 iunie, va avea loc Tabăra cu tinerii din Oltenia, o
tabără cu un puternic impact evanghelistic. Ne pregătim cu întreaga echipă - voluntari, consilieri,
personalul taberei, să-i primim cu brațele deschise și cu bucurie pe acești tineri.
Ne-am bucura dacă v-ați alătura nouă, susținându-ne prin rugăciune și post, ca această lucrare să
se desfășoare într-o armonie deplină, iar timpul pe care acești copii îl vor petrece în tabără să fie cu
impact și benefic pentru viața lor. Câteva motive de rugăciune pentru această săptămână:
- Unitate, pace și armonie pentru toată echipa (voluntari, personalul taberei și consilieri)
- Ungere și har pentru cei care vor vesti Evanghelia
- Copiii care vin în tabără să fie atinși de prezența Lui Dumnezeu, iar fiecare tânăr care va auzi
mesajul Evangheliei să fie transformat într-un copil al Său
- Protecție împotriva oricărei probleme și încercări, protecție specială față de orice pericol,
accident sau atac din partea celui rău
- Consilierii care vor sta cu tinerii din Oltenia: înțelepciune, putere spirituala, dragoste și răbdare.
Să fie exemple prin comportamentul lor
- Finalizarea cu bine a acestui proiect și acoperirea tuturor cheltuielilor
Echipa Brădățel office@bradatel.ro

