
2018 

Anunturi 

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

Motive de 
RUGACIUNE

Albai Ioana

Nicolici Emanuela

Bulzan Tiberiu

Ianoșel Grigore

Stancu Dorina

Cornea Aurel

Ciupe Adriana

Coman Mihai

Bahnean Laura

Bejan Daniela

Bugnărug Iuliana

Iepure Simona

Joldeș Silvia

Rakoci Andreea

Perneac Gheorghe

Samoilă Iconia

Pop Ion

Stoica David

La multi  
ani! 

Nașteri. În familiile Jean-Christophe și Tabita Viet s-a 
născut o fetiţă pe nume Emeline-Anne iar în familia  
Emanuel și Oxana Cotta, un băiat pe nume Lucas-
Cristian. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze ambii 
copii și ambele familii!

Cursul de cateheză pentru cei care doresc să se 
boteze se desfășoară în fiecare duminică, ora 9:00. 
Următorul botez va avea loc duminică, 16 iunie!

Ședinţă comitet prezbiteri & diaconi - luni, 27 mai, 
ora 19:00.

Audieri candidaţi botez. Candidaţii la botezul din 16 
iunie sunt invitaţi la o întâlnire cu cei din comitetul 
bisericii, luni 27 mai, ora 19:00.

Membrii Bisericii Betel care doresc să fie susţinuţi în 
rugăciune sau să susţină pe alţii prin rugăciune, au 
ocazia să o facă și în afara serviciilor divine, la biserică, 
după cum urmează: luni, marţi, vineri - de la ora 18:00; 
miercuri - între orele 6 - 7 (dimineaţa).

Absolvire liceeni. În cadrul serviciului divin de joi 
seara, 30 mai, de la ora 19:00, va avea loc un program 
special susţinut de absolvenţii Liceului Teologic 
Baptist din Timișoara.

10:00-11:00  Studiu biblic - Daniel Faur

19:00 - 21:00 Rugăciune  

   Ovidiu & Crina Ciucuriţă

19:00 - 21:00  Întâlnire de tineret:

   

   Bullying (hărţuirea): o problemă modernă

Duminica   

Marti  

Joi

   Program absolvenţi Liceul Teologic Baptist

   Predică - pastor Cătălin Covaci

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Cor
   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   Predică - pastor Alexandru Neagoe

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Serviciu divin:

9:00  -  9:50  Rugăciune 

   Închinare

   Închinare, cor clopoţei, fanfară

   într-o haină veche

   Mesaj - Phil Hartin

...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 
ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.

Efeseni 4:15
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Să te asculte Domnul 
în ziua necazului, să te 

ocrotească numele 
Dumnezeului lui Iacov, 
să-ţi trimită ajutor din 
locașul Său cel sfânt și 
să te sprijine din Sion.

Psalmii 20:1-2

Preţul taberei: 360 lei. Biserica Betel dorește să susţină parte din cheltuielile de tabără pentru familiile cu copii, 

astfel: familiile cu un copil vor primi ca susţinere 100 lei, familiile cu doi copii vor primi 150 lei/copil, iar familiile 

cu trei sau mai mulţi copii, vor primi o susţinere de 200 lei/copil. Rugăm toate persoanele care s-au înscris pe listă 

dar și altele care doresc să participe, să achite ca avans suma de 100 lei/persoană, la Cristina Gruia, telefon 0743 

159 342. În funcţie de achitarea avansului, se va rezerva locul în tabără. Grăbiţi-vă! Locurile sunt limitate!

Aceasta se adresează copiilor, adolescenţilor, tinerilor și familiilor tinere. Scopul ei este să întărească legătura 

dintre diferitele categorii de vârstă din biserică, dar și să creeze un cadru adecvat de părtășie și creștere spirituală. 

Din program: timp de laudă și închinare, studii biblice, discuţii tematice pe grupuri de vârstă, activităţi sportive și 

jocuri de tabără, tiroliană, căţărare, drumeţii în natură, foc de tabără, mărturii. 

Pentru alegerile care se desfășoară astăzi. 
Dumnezeu ne cere să ne rugăm pentru binele ţării. De 
binele ţării depinde și binele nostru. Să ne rugăm 
pentru discernământ în a alege oameni integri care să 
ne reprezinte cu demnitate în Europa precum și o cale 
bazată pe principii biblice, curate,pentru ţara noastră. 
“Urmăriţi binele cetăţii și rugaţi-vă Domnului pentru 
ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.” 
(Ieremia 29:7)

Pentru fratele Pitt Popovici, internat în stare gravă, 
pentru ca Dumnezeu să se atingă de el.

Pentru noua conducere a Cultului Baptist, aleasă în 
cadrul Congresului din acest week-end.

Concert Celebration Orchestra 

(SUA) la Betel!                                   
Joi, 13 iunie, în cadrul serviciului divin            

(ora 19:00) se va organiza un concert  

ocazionat de vizita unei orchestre din 

SUA: Celebration Orchestra. 

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

Titlul taberei: ÎN ASCENSIUNE  

Perioada: 15 – 20 iulie 2019



Hristos a înviat!

STUDIU BIBLIC pentru astazi

BISERICA IMPLICATĂ
 mărturie pentru societate: balsam pentru răni

 Faptele Apostolilor 3:1-11, Faptele Apostolilor 3:6

Întrebări pentru discuţii:

Pasajul pe care îl avem în vedere are loc după coborârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii. Înainte de versetul 1 
al capitolul 3, Fapte 2:47 scrie că ,,Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”. O întrebare 
logică pe care trebuie să ne-o punem este cum a ajuns Biserica primară în starea în care zilnic erau convertiţi la 
Hristos? Putem da o serie de cauze: Biserica era însetată după studiul Evangheliei, erau în relaţii strânse de 
dragoste, trăiau într-o cercetare continuă înaintea lui Dumnezeu ca să trăiască viaţa de pocăinţă adevărată și 
stăruiau în rugăciune (Fapte 2:42) Pe lângă acestea, capitolul 2 mai prezintă pe acești primi creștini ca fiind 
oameni care Îl lăudau din toată inima pe Dumnezeu, care slujeau și care își sacrificau bunurile personale în folosul 
lucrării lui Dumnezeu. Însă un alt factor important care a avut un mare impact în societate și a adus mulţi oameni 
la Cristos a fost mila Bisericii faţă de cei care sufereau. Biserica privea spre văduve, spre orfani, spre suferinzi și 
spre cei bolnavi cu scopul de a-i ajuta după posibilităţile personale și, mai ales, pentru a le vesti acestora pe 
Cristos. Petru și Ioan merg împreună înspre Templu pentru a se închina cu întreaga comunitate de oameni care 
veneau la închinare. Acolo întâlnesc un om paralizat care era adus zilnic de alţii să cerșească (v2). Acolo, 
Dumnezeu îi folosește pe Petru și Ioan pentru ca acel om să fie însănătoșit. Există câteva lecţii practice pentru 
Biserică care să ne provoace să ne facă pe noi, credincioșii, un balsam pentru rănile fizice și spirituale ale celor din 
jurul nostru. 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Ideea centrală: Biserica copiază modelul Domnului Isus și al apostolilor de a fi o binecuvântare pentru cei care 
sunt în nevoi și au parte de suferinţă.

În primul rând, vedem că lui Petru și Ioan i-au păsat de starea ologului. Totul începe cu a-ţi păsa de alţii. Ei puteau la 
fel de simplu să treacă pe lângă el, având doar o stare de milă faţă de suferinţa lui și atât. Dar s-au oprit în dreptul 
lui! Când doi orbi au avut nevoie de ajutor și au strigat după Isus, Domnul Isus s-a oprit și a întrebat ,,Ce vreţi să vă 
fac?” Pentru că au avut credinţă, Domnul Isus i-a vindecat (Matei 20:29-34). Într-un alt caz, Domnul Isus a trecut 
pe lângă o înmormântare a fiului unei văduve. Atunci Domnul Isus s-a oprit și i s-a făcut milă de femeie. S-a 
apropiat de ei și a dăruit viaţă băiatului mort (Luca 7:11-17). În toate cazurile Domnului Isus i-a păsat! 

În al doilea rând, Petru și Ioan au oferit din ceea ce au avut. În versetul 5, ei spun că nu au argint și aur, dar adaugă 
,,ce am, îţi dau”. Pentru mulţi există scuza ,,Dacă aș fi avut mai mult, aș fi dat”. Adevărul este că Dumnezeu a fost 
acela care a hotărât cât avem și ne cheamă să dăruim creștinește în conformitate cu ceea ce avem de la El. 
Dumnezeu se uită la calitate, nu la cantitate! Cei doi bani daţi de văduvă în vistieria Templului au fost consideraţi 
de Domnul Isus un sacrificiu mare având în vedere sărăcia ei (Marcu 12:41-44). Domnul Isus a și spus că ,,oricine va 
da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va 
pierde răsplata” (Matei 10:42).

Cât de mulţi îţi pasă de cei din jur? Cât de mult ai ajutat pe cei care aveau nevoie de ajutor? Dacă te-ai afla în situaţia 
altora care suferă, ai dori ca alţii să se comporte cu tine așa cum tu te comporţi cu ei?
Cât de mult se implică Biserica în viaţa celor neajutoraţi? Câte proiecte are pentru oamenii în suferinţă să îi ajute cu 
dorinţa supremă ca ei să audă Evanghelia

În al treilea rând, Petru și Ioan au făcut totul în Numele Domnului Isus. Ei au vindecat pe olog în Numele Domnului 
Isus, L-au vestit pe Cristos acestui bolnav, după care s-au folosit de acest prilej să vestească pe Cristos celor care 
au văzut miracolul vindecării. În orice lucru, apostolii au făcut totul în Numele lui Cristos (au ajutat în Numele Lui, 
au vindecat în Numele Lui, au vestit pocăinţa în Numele Lui). Numele lui Cristos era în centrul fiecărei preocupări a 
lor. Nu și-au atribuit meritele pentru vindecare, nu au vrut doar să fie miloși, nu au mers la închinare doar să fie 
prezenţi, ci orice lucru l-au făcut în Numele lui Cristos și pentru Cristos.

Scopul lecţiei: Să înţelegem chemarea noastră de a fi o binecuvântare. Să cultivăm un spirit de dragoste și de milă 
faţă de oamenii suferinzi din jur, dar și dorinţa ca astfel de oameni să audă Evanghelia.

Ne bucurăm să venim cu un nou mail către dumneavoastră. Nu s-au întâmplat foarte multe, însă și faptul că 
Dumnezeu ne păzește și ne ţine sănătoși merită amintit. Mulţumim tuturor celor care s-au rugat și continuă să se 
roage pentru Giorgi, e mult mai bine. Încă se confruntă cu acneea, dar Domnul a făcut să găsim un tratament care 
cel puţin o ţine sub control și vindecă vechile pustule, chiar dacă încă apar altele noi. Cursurile de informatică 
merg bine, deși sunt foarte obositoare uneori și avem nevoie de o răbdare de fier. Ne bucurăm, totuși, de 
progresul copiilor. Mulţi nici nu știau să ţină mouse-ul în mână, și acum se descurcă să creeze fișiere sau foldere și 
să scrie după nici două luni - încet, dar e un început. Vom continua și pe vară, dar am dori să continuăm strict cu cei 
serioși, care citesc notiţele acasă și sunt atenţi la ore, pentru a avea timp să ne ocupăm de fiecare în parte. Prin 
urmare, am decis să organizăm un concurs de informatică pentru a-i selecta (primii 15 din fiecare clasă, fiindcă de 
atâtea laptopuri dispunem în prezent), dar și pentru a-i stimula să înveţe. Concursul va avea loc mâine și ne rugăm 
ca Domnul să îi selecteze pe cei care știe El că au cea mai mare nevoie și vor putea învăţa. 

Ca motive de rugăciune:

 

- La clubul de engleză am hotărât să începem cu cântare și rugăciune  - pe care le conduc copiii din faţă (aveţi 
atașat un scurt video) - și ne bucurăm să vedem că încep să se mai deschidă și destindă în prezenţa noastră, încep 
să împărtășească motive de rugăciune și să se roage mai liber. Să ne rugăm ca acești copii să se apropie de Domnul 
și să experimenteze puterea rugăciunii.

- Pentru lupta spirituală care se dă; vedem cum satana, dacă nu ne poate atinge prin boli, vrăji sau alte lucruri, face 
alte lucruri care ne pierd timp, energie și răbdare. Avem laptopuri care funţionează bine și pe rând, se 
defectează...ba unu', ba altu'...trebuie duse la reparat, oamenii de aici nu sunt serioși și dacă zic că le aduc 
reparate într-o anumită zi, te poţi aștepta la ele peste vreo săptămână și se întâmplă tot felul de lucruri din 
acestea. Profesori care  ne scot din sărite mai mereu fiindcă mint, nu-și fac treaba sau întârzie, să ne dea 
Dumnezeu răbdare și înţelepciune și cu ei.
- Continuăm să ne rugăm pentru un profesor de informatică și să fie un om temător de Dumnezeu (fiindcă în 
general, e foarte mare tentaţia să fure și să se facă nevăzut), grijuliu cu lucrurile ce i le vom da în grijă și să posede 
cunoștinţele și competenţele necesare.
- Pentru administraţia școlii; sunt câţiva oameni - pe care-i numeri pe degete - dar sunt niște oameni-cheie care fac 
treabă bună, își iubesc jobul și sunt corecţi. Să ne rugăm ca ei să aibă impact printre cei cu o mentalitate atât de 
distorsionată și să continue să facă treabă bună.
- Cum vine vacanţa de vară, să ne dea Domnul înţelepciune în ce să ne mai implicăm: vrem să continuăm cu 
cursurile de informatică cu cele 3 clase de gimnaziu, cum spuneam mai sus, și să facem mai intens - de două ori pe 
săptămână -  engleză acasă. Mai sunt idei de a demara un curs de limba română pentru cei doritori și alte idei, vom 
vedea care se vor concretiza.

- În rest...avem nevoie de răbdare, de curaj de multe ori, de pricepere, tact, de dragoste, de un psihic tare și de 
odihnă. Să ne rugăm să ne facă Domnul parte de ele, pentru a putea finaliza cu bine această lucrare și să nu ne 
lăsăm descurajaţi, fiindcă e extrem de simplu.

 
Mulţumim tare mult, Dumnezeu să vă însoţească în toate!

Cu drag,

Engleza, la fel, merge bine; în special la clubul de engleză de acasă, vedem progrese mari în doar câteva 
săptămâni și asta ne bucură foarte mult și vedem cum Dumnezeu, în ciuda frustrărilor nenumărate de care avem 
aici parte, ne dă și împliniri și bucurii.A venit și la noi sezonul ploios și au scăzut temperaturile și ne e mult mai ușor, 
fiindcă nu mai obosim chiar atât de repede - Îi suntem mulţumitori Domnului și pentru asta. Am înţeles că sunt 
curiozităţi legate de stadiul lucrărilor de la Samba, construcţie și legume plantate. Din păcate, noi stăm destul de 
departe de terenul respectiv, la kilometri buni, și nu prea dispunem nici de timpul necesar să mergem acolo și nici 
nu putem singuri, depindem de alţi oameni care pot să ne însoţească. Am fost acum vreo lună special pentru a 
face poze acolo și i le-am trimis lui Dănuţ Tanc, prin urmare, vă rugăm să luaţi legătura cu el. Diferenţa de progres 
dintre luna trecută, când am făcut poze și acum, nu e mare, în sensul că lucrările au fost puse pe pauză din lipsă de 
ciment; se pare că rebelii din ţară au blocat drumul pe care sunt aduse mărfurile din Cameroun și din cauza 
aceasta, nu au avut cu ce să continue. Din câte am înţeles, zilele acestea a sosit cimentul și se vor reapuca de 
treabă, tencuire și alte lucruri.

Andrei și Giorgi

NOUTĂŢI DIN AFRICA CENTRALĂ
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