30 DE ZILE

CORUL STUDENȚILOR
O privire retrospectivă spre începuturi
Pentru mulți, ”Corul Studenților Creștini Evanghelici din Timișoara” reprezintă astăzi o prezență
obișnuită, fie în cadrul serviciilor divine ale multor biserici, fie pe scenele unor săli de concerte, fie
în diverse alte activități de misiune. Grupul este destul de bine cunoscut nu numai în mediul
evanghelic, ci și în afară, fiind bine organizat și având un număr mare de membri în componența
sa.
Ceea ce vedem azi este însă rezultatul unei istorii de 25 de ani, care a lăsat amprente adânci în
viața și caracterul multor oameni, mai ales a celor care au fost parte din grup și care s-au lăsat
folosiți de Domnul Isus în folosul altora.
Lucrarea a început să ia ființă undeva în toamna anului 1992, când un grup de tineri au început să
se adune împreună ca să meargă în diverse biserici cu scopul de a întări pe frați. Treptat s-au
alăturat grupului și alți studenți, ajungând spre finalul anului 1993 să se contureze sub forma
unui mic cor capabil să cânte foarte bine partituri dificile pe 4 voci. Lucrarea a continuat să
crească în felul acesta, fiind coordonată de câțiva tineri din grup. Spre finalul studenției, dorința
lor a fost să nu lase lucrarea să moară, și au încercat să asigure continuitatea grupului, fără să
poată anticipa măcar dimensiunile pe care le va avea demersul lor.
Astfel, din 1997 o nouă generație de tineri studenți pornea la drum pe urmele lăsate de înaintașii
lor. Deși erau oameni simpli
simpliii și fără experiență, Dumnezeu a făcut lucruri mari prin ei. În vremea
aceea, în urma multor frământări și greutăți, au început să organizeze concerte de Crăciun și
Paște pentru ca profesorii și colegii lor să audă Evanghelia. Domnul a lucrat în chip deosebit
ajungând să primească aprobarea de a ține repetițiile în cadrul sălilor de clasă ale Politehnicii. Nu
se mai auzise până atunci așa ceva... Grupul se întâlnea regulat la rugăciune și în diverse ocazii
țineau lanțuri de post.
Anul 2001 a reprezentat o nouă provocare, întrucât au terminat facultatea cei mai mulți din
generația respectivă. Cu toate acestea, pentru că lucrarea venea de la Domnul, El a fost cel ce a
purtat de grijă celor care au urmat, în ciuda greutăților întâmpinate. Facultatea de Științe
-a oferit pentru repetiții un am
Economice și-a deschis porțile pentru ei și le
fiteatru care avea și
le-a
amfiteatru
pian! Lucrarea a continuat să crească, să se dezvolte și mulți să beneficieze din punct de vedere
spiritual în urma ei. Crescând numeric, schimbările de generații nu s-au mai resimțit atât de
profund ca până atunci. O nouă dimensiune a fost adăugată corului în 2005 prin implicarea în
Oltenia, lucrare care a contribuit mult la răspândirea Evangheliei în zona respectivă.
Ar merita menționate încă multe lucruri cu privire la felul în care Dumnezeu a lucra
lucratt referitor la
”Corul Studenț
ilor”, dar Dumnezeu este cel care le cunoaște pe toate, și care va răsplăti fiecăruia
Studenților”,
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie
după dedicarea și curăția inimii lui. ””Din
slava în veci! Amin
Amin”” (Rom. 11:36)
Ciprian Sasu

de rugăciune pentru
lumea musulmană
27 mai - 25 iunie 2017
Anul trecut, aproape un milion de
creștini din toată lumea au folosit
Ghidul 30 de Zile de Rugăciune ca să
mijlocească pentru musulmani în
perioada Ramadanului. Proiectul 30
de Zile de Rugăciune include acum
creștini de pretutindeni, care se roagă în peste 30 de limbi (unele dintre acestea sunt vorbite pe
scară largă, altele mai puțin). Scopul nostru este să ne unim în aceste 30 de zile de Ramadan și să
înălțăm rugăciuni pentru binecuvântarea musulmanilor. În această ediție, scopul nostru este să
ne rugăm pentru viața de familie. Familia este mediul în care majoritatea dintre noi învață, pentru
prima dată, ce este credința. Familia pune baza valorilor noastre și ne influențează mai mult decât
ne putem imagina. Isus a zis: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi?”
Rugați-vă pentru musulmanii care sunt implicați în activităţi teroriste sau care sunt pe cale să se
implice în grupări extremiste. Isus spune că dragostea și rugăciunea merg mână în mână, acesta
este și scopul acestui ghid. Rugați-vă pentru victimele violenței și pentru înțelepciunea liderilor
guvernamentali. Scopul terorismului este de a semăna ură și dezbinare. Mai mult ca oricând,
avem nevoie de lideri care să ne conducă cu înțelepciune. Vă încurajăm să continuați să vă rugați
pe tot parcursul anului. Urmăriți 30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană pe pagina de
Facebook pentru a primi mai multe motive de rugăciune: www.facebook.com/30daysprayer. De
asemenea, ghidul se poate găsi și pe pagina de Internet a bisericii, www.betel.ro

Calendar de citire a Bibliei 2017
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05

Deuteronomul 25
Deuteronomul 26
Deuteronomul 27
Deuteronomul 28
Deuteronomul 29
Deuteronomul 30
Deuteronomul 31

Cântarea cântărilor 5
Cântarea cântărilor 6
Cântarea cântărilor 7
Cântarea cântărilor 8
Isaia 1
Isaia 2
Isaia 3-4

Fapte 20
Fapte 21-22
Fapte 23-24
Fapte 25-26
Fapte 27
Fapte 28
Coloseni 1

La multi, ani!

Anunţuri
?
Misiune în Africa. Pentru misiunea în Africa
din luna august, este nevoie de laptopuri care
să poată fi conectate la Internet. Dacă cineva
are un laptop de oferit (sau cunoaște pe cineva
care ar dori să ofere), este rugat să ia legătura
cu frații Dan Tanc sau Andrei Pobega.
?
Colectă pentru Tabăra de la Brădățel: la
încheierea serviciului de dimineață.

Ion Baciu
Gheorghe Jula
Marin Pop
Elena Olariu
Estera Albu
Florica Darău
Constantin Onețiu
Mihaela Popa
Emilia Balaj
Georgeta Birovescu
Gheorghe Dumitrașcu
Eugenia Pop
Manfred Ritter
Livius Bîsca
Daniel Andriș
Lenuța Pogan
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07.05
07.05
08.05
09.05
09.05
09.05
09.05
10.05
10.05
10.05
10.05
10.05
11.05
12.05
13.05

Rugăciune
Înscrieți-vă în lanțul de
rugăciune ZI ȘI NOAPTE
Timpii disponibili din săptămână se pot
observa la avizierul din holul bisericii.
Completați formularul disponibil, înmânați-l
unui frate din comitetul bisericii și puneți un
“X” în spațiul ce corespunde timpului din
săptămână pe care vi l-ați asumat.

4

?
Cor copii. La încheirea serviciului de seară,
părinții copiilor care fac parte din corul de
copii, sunt rugați să rămână pentru o discuție.
?
Logodnă. Sâmbătă a avut loc logodna fratelui
Daniel Săraru (Betel) cu sora Andreea Csiki
(Biserica Baptistă Maghiară).
?
Întâlnire departamente: luni, 8 mai, ora 19.
Buletin duminical
Ziua mamei: 14 mai. În cadrul serviciului divin
?
AN XVIII Nr. 19
de seară, va cânta corul copiilor.
7 mai 2017
Binecuvântări copii: 14 &21 mai.
?
Nuntă Emanuel Truțan & Ioneta Almăjanu:
?
duminică, 14 mai, la Săcălaz.
Serviciu divin:
âna de voluntariat la Brădă
țel 115-19
5-19
Săptăm
?
Săptămâna
Brădățel
Duminica dimineata
Corul studenților
mai. Dacă po
ți, vino șșii ajută-ne să pregătim
poți,
ora 10:00-12:00
Predică:pastor
Predică: pastor Emanuel Țundrea
tabăra pentru noul sezon: mici lucrări de
ție, cură
țenie, etc.
construc
construcție,
curățenie,
Cina Domnului
Curs de pregătire pentru căsătorie: vineri, 19
?
Duminica seara
Serviciu divin:
mai, ora 19:00 și sâmbătă, 20 mai, ora 10:00.
ora 18:00-20:00
Cor, corul de fete
?
Direcționare 2%
2%.. Dacă doriți să direcționați
ă: pastor Philip Campion
Predic
Predică:
2% din impozitul pe venit bisericii noastre
noastre,, vă
ompleta ţi declarația 230 și
rugăm să ccompletaţi
a și să le predați la biserică p
împuternicire
ână
împuternicirea
până
1 mai. Dorim să menționăm că suma
în 221
recuperată anul trecut în urma redirecționării
celor 2%, a fost de 4.928,96 lei. Vă mulțumim!

Marti - seara de tineret
ora 19:00-21:00

Închinare
ă: pastor Ioan Bugn
ărug
Predic
Predică:
Bugnărug
Mari binecuvântări promise numai celor ce se roagă

ăciune: Ștefan Moțec
Rug
Rugăciune:
Joi seara
27 mai - Z
?
iua Mondială de Evanghelizare.
Ziua
Serviciu
divin:
ora
19:00-20:30
?
Noi membri. Duminică, 28 mai, în cadrul
ărug
Fanfara, studiu Geneza (57): pastor Ioan Bugn
Bugnărug
serviciului de seară, va avea loc prezentarea
Necesitatea de a-ți iubi frații (cap. 44)
noilor membri veniți de la alte biserici.
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