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Anunturi ,

CASA LUI DUMNEZEU.             O CASĂ PENTRU INIMA TA.

ANI

DUMINICĂ   

09:00-09:50  Rugăciune - Gabriel Berce

   Cor, Ovidiu & Crina Ciucuriţă

   Prezentare istoric

   Predică - pastor Ioan Rîncu

10:00-12:30  Serviciu divin:

MARŢI

   Serviciu divin:

19:00 - 20:30   Rugăciune - Cristian Mornăilă

   Cor mixt, cor fete, cor clopoţei, orchestră

JOI  

19:00-21:00  Seară de tineret:

   Închinare

18:00-20:00  Serviciu divin:

   Fanfara

   “Nu ești singur de sărbători”

   Predică - pastor Ionel Tuţac

   Predică - Emanuel Galea

   

   Predică - pastor Valentin Giurici
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PROGRAMUL SERVICIILOR SĂPTĂMÂNII

Grosu Dumitru
Henz Ana

Briscan Floare

Coţ Teofil
Dincă Elena-Viorica

membrilor Bisericii Betel 
care își vor sărbători ziua 
de naștere în săptămâna 

care urmează:

Bulica Sebastian-Cornel

LA MULŢI 
ANI!

Giurici Alexandrina-Geanina

Oprea Silvia

Scurtu Liliana-Tatiana

Rășinar Ion-Cosmin

Șipoș Ioana

Moisiuc Marinela

Lelea Violeta
Micuţ Maria

Mureșan Maria

Rediș Ioan Jr.

Moţec Ștefan

Pechtol Elena

Bun venit pe lume Ștefan Filip! În familia 
Dănălache Ovidiu și Lavinia a venit pe lume un 
băiat. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze!

Jubileu 30 de ani. Cu ocazia sărbătorii de astăzi, la 
standul din holul bisericii puteţi achiziţiona (sub 
formă de donaţie), materiale specifice bisericii 
noastre.

Botez. Cu îngăduinţa lui Dumnezeu, ne propunem 
ca spre sfârșitul lunii ianuarie 2020 (probabil 26) să 
avem un botez nou-testamentar. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care s-au 
înscris la cursul de cateheză, pregătitor pentru 
botez, iar în cazul în care mai sunt persoane 
doritoare, le îndemnăm să se alăture candidaţilor 
sau să ia legătura cu pastorii bisericii, pentru 
eventuale clarificări/înscrieri.

La împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, Biserica 
Betel în colaborare cu Filarmonica Banatul 
organizează Festivalul coral “ZILELE MUZICII 
SACRE”. Concertul se va desfășura la Biserica 
Betel, marţi, 17 decembrie, de la ora 18:00. Vor 
participa: Corul mixt al Bisericii Betel, Corul de 
clopoţei, Cor de copii, Corul Vicariatului Greco-
Catolic din Timișoara, Corul Uj Ezredev al Bisericii 
Reformate “Noul Mileniu” Timișoara, Corala 
“Giroceana” și Corul “Amicus” al Bisericii 
Adventiste de ziua a 7-a.

Târg de Crăciun pentru școala și Biserica din 
Republica Africa Centrală. Biserica noastră, în 
colaborare cu Liceul Baptist, organizează vineri, 13 
decembrie, începând cu ora 18:00, un târg de 
produse care vor putea fi achiziţionate pe bază de 
donaţii. Până joi, 12 decembrie, pot fi aduse 
produse din casele dumneavoastră care sunt în 
stare bună, utile,de dimensiuni mai mici, și care 
pot fi donate (gem, zacuscă, miere, ornamente, 
articole sportive sau de uz casnic, etc). Banii 
colectaţi vor fi folosiţi pentru construcţia unei 
școli aferente bisericii noastre partenere din 
Republica Africa Centrală. 

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi - luni, 9 
decembrie, ora 19.

Pentru bisericile misiune - Blajova, Biled, 
Chevereșu Mare, Folea, Niţchidorf, Voiteg.

Pentru Biserica Betel. Fie ca Dumnezeu să 
binecuvânteze biserica noastră la ceas aniversar și 
s-o facă un reper și o mărturie în comunitate și în 
lume. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi oamenii 
minunaţi care i-au trecut pragul de-a lungul 
timpului, pentru cei care o alcătuiesc în prezent și 
pentru cei care o vor alcătui în viitor.

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme 
de sănătate - Jannes De Jong, Gheorghe Mocuţa Sr, 
Teodor Pantea, familia Pașca,  Ioana Păunescu, Dan 
Rusalin, Simona, Ștefan Silaghi, Tinu, Vasile 
Zghimbe, fratele și nepotul surorii Geta Mateiu - 
pentru ca Dumnezeu să lucreze în trupurile și în 
sufletele lor și să le vindece.

Pentru o inimă darnică. Dumnezeu să ne ajute să 
practicăm dărnicia tot mai mult știind că astfel, 
dovedim ascultare faţă de El și aducem bucurie 
celor din jurul nostru.

Motive de 
RUGĂCIUNE

Acţiuni umanitare
de Crăciun

Acţiunile se vor desfășura în duminicile din 8 și 15 
decembrie.

Ne apropiem de cea mai îndrăgită perioadă a 
anului, Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus 
Hristos. Vrem să fim și în acest an o binecuvântare 
pentru cei în nevoi, pentru cei pentru care, puţinul 
nostru înseamnă mult, înseamnă dragoste și 
compasiune.

2. BUCURIA DĂRUIRII – minimum 250 plase cadou 
care vor fi distribuite persoanelor nevoiașe (adulţi 
și copii), invitate a doua zi de Crăciun

1. E MAI FERICE SĂ DAI ... ÎN AFRICA – contribuţii 
financiare pentru persoane și familii nevoiașe 
precum și pentru renovarea unei maternităţi și a 
unui spital de copii

3. LUCRAREA DIN PENITENCIAR – contribuţii 
financiare la ieșirea din biserică



  

CREDINŢA AUTENTICĂ
Evrei 10:19-39, 10:39

STUDIU BIBLIC
pentru astăzi

Să ne motiveze să ne trăim în mod practic credinţa, în părtășie cu fraţii și în temere de Domnul.

3. În al treilea rând, a fi credincios înseamnă nu doar a păși pe poarta Împărăţiei ci a alerga cu perseverenţă pe 
cale, până la final, adică a rămâne lipit de Marele Preot, singurul care poate media relaţia noastră cu Dumnezeu 
și ne poate pune într-o stare după voia Lui. Se poate spune că o credinţă autentică perseverează până la final.

SCOPUL:

4. În al patrulea rând, întreaga trăire a credinciosului trebuie să fie guvernată de perspectiva întoarcerii lui 
Hristos în slavă. O credinţă autentică are la temelie lucrarea lui Hristos și se concentrează asupra întoarcerii Sale 
în glorie, nu asupra lucrurilor de pe acest pământ.

IDEEA PRINCIPALĂ:

Primele trei versete ale lecţiei (10:19-21) reprezintă practic o sinteză a întregului mesaj teologic al cărţii, transmis 
până acum: prin sângele lui Isus avem acces în prezenţa lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Domnul Isus rămâne 
Marele nostru Preot, care mijlocește pentru noi. În lumina acestor adevăruri descrise detaliat mai devreme, 
suntem chemaţi. Cunoscând lucrarea lui Hristos, trebuie să venim cu încredere deplină în Dumnezeu, solicitând 
ajutorul și mila Sa în vremuri de nevoi. Chiar dacă gustăm deja din beneficiile lucrării salvatoare, mântuirea 
noastră va fi realizată complet în viitor. Perspectiva nădejdii viitoare trebuie să modeleze întreaga gândire a 
credincioșilor. Această nădejde își are temelia în Dumnezeu. A avea parte de beneficiile lucrării înfăptuite de 
Hristos înseamnă automat, a avea părtășie, a fi legat de comunitatea celorcare împărtășesc aceeași credinţă.

1. În primul rând, pasajul acesta ne arată că doctrina, ceea ce credem, modelează modul în care trăim. Practic, 
întregul text  explică celor credincioși, modul în care trebuie să trăiască , ţinând cont de adevărurile glorioase 
ale credinţei lor, descrise în capitolele precedente. Doctrina și practica nu pot și nu trebuie să fie separate. Se 
poate afirma că o credinţă autentică se va manifesta întotdeauna printr-o viaţă transformată.

Textul acestei lecţii conţine trei paragrafe. Primul paragraf, 10:19-25, se constituie ca o încurajare în a persevera 
pe calea credinţei , în lumina privilegiilor glorioase descrise în capitolelel anterioare. Cel de-al doilea paragraf, 
10:26-31, descrie perspectiva înfricoșătoare pe care o au înainte cei care, după ce au crezut, întorc spatele lui 
Hristos. Cel de-al treilea paragraf, 10:32-39, se constituie ca un îndemn adresat credincioșilor de a persevera pe 
cale, de data aceasta, autorul subliniind răsplata glorioasă care îi așteaptă pe aceștia în viitor. 

Credinţa autetică se manifestă prin perseverenţa pe urmele lui Hristos și în părtășia poporului Său, în ciuda 
tuturor dificultăţilor.

APLICAŢII:

2. În al doilea rând, textul ne vorbește despre importanţa capitală a păstrării legăturii cu Hristos dar și cu fraţii și 
cu surorile. Părăsirea adunării este echivalentă cu părăsirea lui Hristos. Nimeni nu poate umbla pe calea 
mânturiii de unul singur, deși unii încearcă să acrediteze această idee. În acest sens, o credinţă autentică se va 
manifesta și printr-o legătură strânsă cu aceia care o împărtășesc.

EXPLICAŢII CONTEXTUALE ȘI EXEGETICE:

Iubiţi fraţi, surori şi prieteni ai Bisericii Baptiste Nr. 1 “Betel”,

În această săptămână, sărbătorim treizeci de ani de la inaugurarea noului locaș de închinare al bisericii 
noastre. Astăzi, privind în urmă, venim înaintea lui Dumnezeu, pentru a-I mulţumi şi pentru a recunoaşte că El este 
suveran, că toate resursele noastre vin de la El și că depindem întru totul de providenţa divină.

Cum a fost posibilă împlinirea acestui vis al bisericii, în acele vremuri de criză? Dumnezeul Atotputernic 
ne-a dat și voinţa și înfăptuirea. El a turnat în cei implicaţi, dragoste, spirit de sacrificiu și dedicare. În ciuda faptului 
că România era în plină criză economică, care se reflecta în contextul nostru prin lipsa materialelor de construcţie 
și a alimentelor, Dumnezeu a purtat de grijă într-un mod miraculos. Timp de doi ani și jumătate, s-a gătit zilnic 
pentru cei 80-120 de voluntari care lucrau pe șantier. Membrii bisericii au dăruit cu sacrificiu câte un salariu lunar 
timp de trei ani și au jerfit 220.000 de ore din timpul lor, pentru a construi clădirea în care noi astăzi ne închinăm. 

Biserica Baptistă Nr. 1 “Betel” este o biserică în care înaintașii nostri au strălucit. Ei ne-au lăsat o 
moștenire faţă de care nu putem să rămânem indiferenţi. Avem o mare responsabilitate și anume, aceea de a 
păstra și transmite generaţiilor următoare, valorile fundamentate în Cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca 
Dumnezeu să ne dea înţelepciunea să “ţinem sus Cuvântul vieţii”, până la revenirea Domnului Isus și să nu uităm 
că Betel este CASA LUI DUMNEZEU, O CASĂ PENTRU INIMA NOASTRĂ!

Pastor PETRU BULICA

Era anul 1985. Clădirea bisericii de pe strada Romulus era neîncăpătoare. Omenește vorbind, 
obţinerea aprobării pentru construirea unei noi clădiri era un lucru aproape imposibil, datorită regimului totalitar 
comunist. Mulţi dintre membrii bisericii erau nevoiţi să stea în picioare în curte pentru a putea măcar asculta la 
boxele de amplificare, ceea ce se desfășura în interior. În timpul serviciilor de închinare, condensul provocat de 
respiraţia paticipanţilor se prelingea pe pereţii interiori ai clădirii. Aerul era aproape irespirabil dar dragostea și 
bucuria pe care o simţeam închinându-ne împreună depășea disconfortul, determinându-ne să fim și mai 
stăruitori în a ne ruga: “Doamne, fă o minune și dăruiește-ne un nou loc de închinare!” Minunea s-a produs deși nu 
așa cum ne-am fi așteptat. Autorităţile au decis ca strada Romulus să intre în sistematizare, astfel că terenul și 
clădirea bisericii au fost expropriate de statul comunist. 

Autorităţile locale nu au de ales și acceptă ca biserica noastră să cumpere o altă clădire care ulterior să 
fie amenajată ca și locaș de închinare. Frăţietatea pune ochii pe o clădire mare care era de vânzare, de pe strada 7 
Noiembrie (actuala Ady Endre) aparţinând fostului șef al Reviziei de vagoane Timișoara. În adunarea generală a 
bisericii din data de 8 decembrie 1985, se decide cumpărarea acestei clădiri, cu preţul de 1.200.000 lei. În august 
1986 se semnează contractul de vânzare-cumpărare iar in 23 iunie 1987, se obţine autorizaţia de construire a 
noului locaș. Toate lucrările s-au realizat în regie proprie, prin sute de mii de ore de muncă voluntară, efectuate de 
membrii bisericii. Spre finalul anului 1989, lucrările sunt aproape de finalizare astfel încât, în data de 10 decembrie 
1989, are loc inaugurarea noului locaș de închinare al Bisericii Baptiste Nr. 1 care, cu această ocazie, preia și 
denumirea de BETEL. 
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