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Motive de 
RUGACIUNE

Motrescu Elisabeta

Bandrabur Gheorghe

Surducan Ionel

Turcan Lenuţa

Băbiceanu Constantin

Bodnaru Viorica

Bunzac Marta

Catrinoiu Liviu

Dance Lavinia

Lupu Iosif

Roman Alexandru

Cornea Mărioara

Greucean Ioana

Mihăiescu Octavian

Nicolici Szilvia

Ocai Lidia

Sîrbu Adriana

Cioloca Paul

La multi 
ani! 

Pentru ca pretutindeni în lume, jertfa şi Învierea 
Domnului nostru Isus Hristos să fie cunoscute şi 
crezute, astfel încât bucuria mântuirii să răsune în 
multe inimi. Pentru ca cei care în vremurile acestea, ar 
avea motive de întristare din diferite cauze precum 
boală, sărăcie, singurătate, nedreptate, eşecuri, 
dezamăgire, să privească la Dumnezeu care, prin 
Domnul Isus, a demonstrat că dorește să vină în 
ajutorul fiecăruia.

Ne rugăm pentru toţi cei care și-au asumat scopurile 
bisericii prin lucrarea “Rugăciune și acţiune” dar și 
pentru cei ce nu și le-au asumat încă. Vă reamintim că 
ne unim în rugăciune și acţiune pentru implicarea într-
o slujire specifică în biserică a tuturor membrilor 
bisericii. Ne rugăm ca fiecare frate și soră din Betel, să 
facă ceva pentru biserică, pentru Dumnezeu, mai 
mult decât să participe la serviciile divine. 

Pentru cei care vizitează biserica noastră cu ocazia 
serviciilor speciale de Paște, pentru ca Dumnezeu să-i 
binecuvinteze și să-i încurajeze prin mesajul care va fi 
transmis

Pentru creștinii din Sri Lanka. Duminica trecută, în 
ziua Paștelui catolic și protestant, cel puţin 200 de 
persoane au fost ucise și peste 500 rănite în urma 
unor atentate în serie care au lovit mai multe biserici și 
hoteluri din Sri Lanka. Dumnezeu să mângâie și să 
întărească familiile victimelor și să-i protejeze pe 
copiii Săi din această ţară.

Pentru Lazăr Dimitrie și fiul său, Mircea, Victoria 
Dumbrăvan, Vanita Grozăvescu, Fibia Manole și 
pentru toate persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate.

Marșul Învierii, ajuns la editia a XXVIII-a, va avea loc în 
data de 29 aprilie, de la ora 15:00. Plecarea se face din 
faţa Catedralei Mitropolitane, unde se va rosti o 
rugăciune, apoi cei prezenţi vor pleca pe un traseu pe 
care se vor face opriri la Primăria Timișoara și 
Prefectura Timiș, punctul final urmând a fi Parcul 
Rozelor. La fiecare instituţie se vor face opriri, se va 
rosti un text biblic, iar unul dintre liderii creștini va 
rosti o rugăciune. Programul de evanghelizare va 
avea loc în Parcul Rozelor de la aproximativ ora 17:00, 
fiind alcătuit din muzică și mesaj biblic de Înviere.

Cursul de cateheză pentru cei care doresc să se 
boteze se va relua duminica viitoare, 5 mai, de la ora 
9:00. Următorul botez nou-testamental va avea loc 
în 16 iunie!

Întâlnirile de tineret se vor relua marţi, 7 mai, ora 
19:00. Invitat special - caricaturistul creștin Radu 
Cleţiu. Tema întâlnirii: IONA - între NU și DA. 

Învierea Domnului - o sărbătoare pentru fiecare. Cu 
ocazia serviciului divin din a doua zi de Paște, familiile 
din biserică care doresc și au posibilitatea, sunt rugate 
să aducă un platou cu prăjitură şi ouă vopsite.
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   Predică - pastor Petru Bulica

10:00-12:00  Serviciu divin:
   Cor, predică - pastor Alexandru Neagoe

Duminica   

   

   Cor, predică - pastor Ioan Bugnărug

10:00 - 12:00  Serviciu divin :

Joi
   Serviciu divin:

   ÎNVIEREA - o sărbătoare pentru fiecare

9:00  -  9:55  Rugăciune 

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

Luni  

   Mesaj - pastor Laurenţiu Timiș

   Fanfară, rugăciune pentru familii

Grosu Dumitru
Guianu Mihai, Rodica, Denisa

Grozav Valentin
Groza Paul, Cristine

Greucean Ioana
Grosan Cosmin

Guiu Teodor, Lenuţa
Gurgulescu Sevilla

Grozăvescu Daniel, Vanita

Groza Florin

Gruia Cristina, Daniel
Grunzac Alexandra

Haidu Ana
Hadti-Pop Ioan, Monica

Haţegan Aurora, Ioan

Henz Ana
Hendl Snejana

Hergane Cornel

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII

...credincioși adevărului, în dragoste, 
să creștem în toate privinţele, 

ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Efeseni 4:15

SALUTUL BISERICII ÎN ANUL 2019



“ Astăzi sărbătorim învierea Domnului. 

Pentru noi a murit, iar noi, la rândul nostru, 

trebuie să trăim pentru El. Moartea nu mai are

 putere, pentru că Domnul nostru a biruit-o!

Eu astăzi voi spune tuturor, că Isus Hristos 

este Domnul! Indiferent când veţi sărbători 

Paștele, aș vrea să știţi că Isus nu așteaptă 

în mormânt, ci a înviat deja și este VIU

în vecii vecilor! Amin!Vă salut cu multă

 dragoste și pace! CHI “

Hristos a înviat!

SCRISORI DE LA MISIONARII ȘI COLABORATORII NOȘTRI

“ Vă salutăm cu drag și ne bucurăm să vă aducem noutăți!!!
Cu ajutorul Domnului, am reușit să deschidem de lunea aceasta dispensarul școlii și chiar este de mare ajutor pentru 
copii, care au adesea dureri de stomac, de cap, malarie, tăieturi, zgârieturi etc. După cum vedeți  în poze, am 
amenajat strictul necesar (poate cât de curând vom încerca să izolăm și patul în spatele unei perdele), deoarece 
proiectul de viitor e ca școala să se mute în scurt timp în același complex cu biserica, la Samba și în acest caz, încercăm 
să nu investim în lucruri și amenajări pe care nu le vom putea transporta acolo. Mulțumim Domnului, datorită unor 
frați care au donat, am putut sa luăm toate medicamentele necesare tratării copiilor și acordării primului ajutor și ne 
bucurăm pentru tot ce s-a realizat până acum. Este foarte emoționant să vedem cum copiii se duc la dispensar pentru 
cele mai mici zgârieturi, din cauza lipsei de afecțiune: simt foarte mult nevoia să fie îngrijiți, atinși, mângâiați. De 
asemenea, sunt copilași care ne spun ''mama'', ''tata'', ne iau în brațe sau ne iau de mână fără să spună nimic altceva 
tot din această cauză. Trăim și momente în care cu greu ne stăpânim furia, când auzim de copii buni, pe care i-am 
recompensat cu ciocolată datorită rezultatelor bune la învățătură și părinții le-au confiscat acasă ciocolata, 
spunându-le că nu copilul trebuie să o mănânce, ci ei, fiindcă așa copilul va fi binecuvântat.Să ne rugăm și pentru 
acești copii necăjiți, neiubiți, copilași care sunt aduși la școală și lăsați singuri și până la ora 14 în incinta școlii, în 
condițiile în care părinții ar trebui să vină să îi ia la 12:30. Ne-am dori mult să știm cum să îi iubim pe acești copii, ca 
măcar pentru o scurtă perioadă de timp să experimenteze ce înseamnă să fii copil. Pe de altă parte, suntem atât de 
mulțumitori pentru că ne-am născut în România și că părinții noștri erau gata să își ia de la gură, cum se spune, pentru 
a ne fi nouă bine, că avem atât de multe acasă fără să realizăm: că avem apă (Atenție! Nu apă caldă...APĂ!), că nu ne 
deranjează țânțarii sau furnicile, că nu inspirăm zilnic o mulțime de praf, că putem admira flori mergând pe stradă și că 
ne putem plimba liniștiți într-un parc oricând dorim și multe altele; sunt lucruri atât de mărunte, care considerăm că 
ni se cuvin, dar în cele 6 luni petrecute aici am realizat că sunt o favoare de la Domnul, nu ceva obișnuit. Doamne, 
ajută-ne să ne numărăm toate binecuvântările, nu doar cele mărețe și izbitoare la ochi! De sâmbăta trecută am 
demarat clubul de engleză la noi acasă (ne bucurăm tare mult că doamna proprietară ne-a permis să facem acest 
lucru), la care s-au calificat 11 copii, cei mai buni, dar continuăm și cu meditațiile de la școală, care sunt gratis pentru 
toți cei care vor să participe. Intenționăm să continuăm cu acest club o dată pe săptămână până la vacanța mare, iar 
apoi, de două ori pe săptămână pe durata celor 3 luni de vară, așa încât copiii să aibă șansa să evolueze cât mai mult în 
scrierea și vorbirea limbii engleze. Probleme de sănătate majore nu avem, însă aș dori să vă rugați pentru Giorgiana, a 
dezvoltat o formă gravă de acnee nodulo-chistică și se pare ca e o acnee încăpățânată (deja de vreo două luni a 
început să se agraveze). I-a recomandat cineva care lucrează în domeniul medical, un tratament împotriva 
stafilococului (se pare că l-a luat din apă), îl va începe probabil de azi și să ne rugăm să dea rezultate și să fie totul bine; 
nu îi e totuna, mai ales ca femeie, să interacționeze cu atâția oameni și să aibă fața plină de pustule roșii și dureroase.

ANDREI & GIORGIANA POBEGA (Africa Centrală)

Ca motive de rugăciune, pe lângă cele de mai sus, ar fi cele vechi: răbdare, înțelepciune și energie ca să putem face 
această lucrare cât mai bine cu putință atât cât mai suntem aici; găsirea din timp a unui profesor de informatică care să 
ne înlocuiască în anul școlar ce urmează; atenție din partea copiilor la orele ce le desfășurăm și astfel, o asimilare 
rapidă a informațiilor care vor fi de ajutor pentru ei în viitor. Vă mulțumim mult și vă dorim Sărbători Fericite tuturor!

Revenim cu un mail atât de repede, fiindcă avem niște motive de rugăciune urgente. Pe scurt, aseară am avut un 
incendiu mare acasă și cam jumătate din casa principală a ars complet. Cauza cea mai probabilă a fost un scurt-
circuit. Slavă Domnului, nimeni nu și-a pierdut viaţa și asta a fost o minune, fiindcă de obicei, la ora aceea, cei trei 
copilași care locuiesc cu noi în casă de ceva timp sunt puși la culcare fix în camera din care a izbucnit focul și 
aceasta s-a umplut de flăcări atât de repede, încât până am realizat ce se întâmplă, nu a mai putut fi controlat. 
Domnul a făcut ca tocmai aseară mama copiilor să întârzie cu cina și a dorit să-și ţină copiii treji afară, ca să 
mănânce, și astfel, s-a evitat tragedia. Unul dintre copilași a fost în șoc și a alergat pe străzi cât l-au ţinut picioarele; 
dacă nu s-ar fi temut de traficul din strada principală, erau șanse mari să se piardă în capitală, fiindcă mătușa lui 
abia l-a ajuns din urmă, atât de speriat era.Îi suntem recunoscători Domnului că nu a izbucnit focul în timpul nopţii, 
când ar fi putut fi fatal pentru mulţi. Suntem recunoscători și pentru faptul că apartamentul în care locuim noi e o 
anexă la casa principală și nu a apucat să fie atins, fiindcă au intervenit pompierii. Așa că mailul acesta nu e despre 
noi: am vrea să vă rugaţi pentru familia care locuia acolo și și-a pierdut toate bunurile, de la haine de adulţi, copii, 
obiecte personale, până la documente și bani (doamna își primise salariul fix ieri și aici situaţia financiară e foarte 
proastă). Era distrusă ieri seară, plângea, nu se putea ţine pe picioare, să ne rugăm ca Domnul să îi întărească în 
această încercare și să le fie sprijin.Ne-a încurajat mult calmul doamnei proprietare când a auzit și a văzut din poze 
starea în care se află casa ei (jumătate din ea e o grămadă de cărbuni și cenușă; alte geamuri, uși, parte din 
acoperiș au fost distruse, sparte, intenţionat pentru a putea stinge focul): a spus să nu se tulbure nimeni și să-L 
binecuvânteze pe Dumnezeu, fiindcă ea și-a închinat casa slujitorilor Domnului. Și este adevărat, mulţi misionari 
din România, Coasta de Fildeș sau alte regiuni au fost primiţi în casa aceea. Nu ne-am gândit niciodată că pentru a 
învăţa lecţia credinţei de la cineva va trebui să fim martorii unui incendiu. Rugaţi-vă și pentru această soră, ca 
Domnul să îi păstreze credinţa și El să o ajute să rămână neclintită în fidelitatea ei. Știm că toate acestea sunt 
atacuri de la cel rău, el nu doarme. Ne și imaginăm cum s-a dus satana exact ca în cazul lui Iov să-i ceară Domnului 
să se atingă de bunurile acestei femei credincioase, dar ne bucurăm că nu și-a atins scopul și că ea nu e nici pe 
departe dărâmată, disperată sau supărată pe Dumnezeu. Să ne rugăm ca biruinţa să fie a Domnului și în toate 
încercările, să Îl putem binecuvânta. Vă mulţumim pentru sprijin și mijlociri, vă îmbrăţișăm! “

Iubiţi fraţi, surori și prieteni ai Bisericii Betel

Pastor PETRU BULICA

Hristos a înviat! 

Iată-ne ajunși la sfârșitul unei Săptămâni a Patimilor când, parcă mai mult ca niciodată, cuvintele lui Dietrich 
Bonhoeffer, scrise din închisoarea nazistă părinţilor săi, capătă o adâncă semnificaţie: Vinerea Mare și Paștele ne 
dau șansa să ne gândim și la alte lucruri care depășesc cu mult soarta noastră personală, la semnificaţia ultimă a vieţii, 
a suferinţei, a evenimentelor; și asta ne aduce multă speranţă. De această schimbare de perspectivă, pe care o 
aduce învierea, avem cu toţii atâta nevoie, indiferent de circumstanţele în care ne aflăm. Dacă privim în Evanghelii 
la vieţile ucenicilor, putem observa că Învierea a produs o transformare radicală şi în ei, atât în ceea ce priveşte 
aşteptările lor personale de la Domnul Isus, cât şi devotamentul lor faţă de El. În urma învierii, ei au ajuns să-l 
recunoască drept Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul şi Domnul vieţilor lor. Ambiţiile sau problemele personale au 
trecut pe un plan secundar, pentru că întâlnirea cu Hristosul înviat a răsturnat toate priorităţile pe care le-au avut 
până atunci, ajutându-I să-şi concentreze întreaga viaţă pe slujirea Domnului lor. În această zi de Paşti, Hristos ne 
cheamă pe toţi la o nouă dedicare a vieţii noastre de slujire a Sa. Dincolo de problemele inerente ale vieţii pe un 
pământ calamitat de păcat, învierea ne oferă o nouă şansă de a ne schimba atitudinea faţă de Hristosul cel viu şi 
faţă de biserica Sa. Haideţi cu toţii, fără ezitare, să ne angajăm pe calea plină de speranţă, deschisă de învierea Sa!

Mesaj de Paste
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