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La multi ani!,
Merca Ecaterina

Vancea Mărioara

Mocuța Georgeta

Oanț Estera
Năstase Andreea

Pop Angelica

Motrescu Nicolae
Mutașcu Veronica

Mocuța Gheorghe Jr

Lugojan Sorin

Moldovan Ana

Lup Valentin

Brânda Loredana
Dancea Anca
Dancea Liviu
Gheltofan Floarea
Gross Lucia
Ilie Doru 

Imbrescu Daniela
Imbrea Elena

Baica Dorina

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: 

luni, 11 octombrie, orele 18:00.

- Grupa F0 - demisol mic

- Grupa 18 + - Et. I

- Grupa F2 - parter

Audieri noi membri. Persoanele care au 

depus cerere de transfer către Biserica Betel 

(sau urmează să o facă), sunt așteptate 

pentru o întâlnire cu frații din comitetul 

bisericii, luni, 11 octombrie, ora 18:00.

Cămara dărniciei. Cei care doresc să ajute 

cu alimente persoane nevoiașe din biserica 

noastră și dinafara ei, sunt invitați să le 

aducă la biserică în oricare zi a săptămânii.

- Grupa F1 - demisol mare

Întâlnire specială tineri, găzduită de 

biserica noastră: 16 octombrie, ora 10:00.

- Grupa de surzi - parter

- Grupa F3 - parter

Cursul de cateheză se desfășoară în fiecare 

duminică, de la ora 9:00, în sala de protocol, 

a bisericii, cu intrare din holul mare.

Grupe de școală duminicală pentru 

copii și adulți: în fiecare duminică, între 

orele 10:00 - 10:55.

- Grupa cl. 0-1 - Et. II, prima clasă pe dreapta

- Grupa cl. 2-3 - Et. II, a 2-a clasă pe dreapta

- Grupa cl. 4-5 - Et. II, a 3-a clasă pe dreapta

- Grupa cl. 6+ - Et.II, ultima clasă pe dreapta

- Grupa preşcolari - subsol mic

- Grupa de adolescenți - Et. I Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021

18:00 - 19:30 Seară de tineret: 

JOI    

MARTI

  generației tale? 

18:00 - 19:30 Serviciu divin: 
  Închinare

  (Fapte 18:24-28)

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Mesaj: Remus Groze
  Cum să devii un Apolo al 

  Închinare

DUMINICĂ 

  Ambrozie Duca

  (Mat. 22:1-14)

  Închinare, fanfară
  Mesaj: Romică Iuga

11:00-12:30 Serviciu divin:   

  vorbindu-ți (Hab. 2:1-3)

  Grup închinare
  Mesaj: Alexandru Neagoe
  PILDELE ÎMPĂRĂȚIEI (7):
  Nunta fiului de împărat  

10:00-10:55 Studiu biblic:

  Cum să Îl auzi pe Dumnezeu 

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
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Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

Familiile din România. Să ne rugăm 
pentru păstrarea valorilor creștine în 
definirea și instituirea familiei și oprirea 
legilor care o afectează. Să ne rugăm pentru 
schimbarea atmosferei spirituale din 
familii și pentru ca prezența Duhului Sfânt 
să pătrundă în fiecare casă și să atingă 
fiecare inimă.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți 
cei care se confruntă cu probleme de 
sănătate, să-i întărească și să nu-i lase în 
deznădejde. Ne rugăm pentru stingerea 
pandemiei, protecție, creșterea rezistenței 
la acest virus pentru locuitori. Ne rugăm 
pentru sistemul sanitar: pentru personalul 
medical și resurse medicale, precum și 
pentru înțelepciune pentru autoritățile 
care iau măsuri.

România - în contextul crizei sanitare și 
politice actuale.



STUDIU BIBLIC 10 octombrie

PREGĂTIREA PENTRU CĂSĂTORIE
Text biblic:  2 Corinteni 6:14–18

Când devenim parte din poporul Domnului, purtăm amprenta Dumnezeului nostru. Prin Duhul 

Sfânt suntem alipiți turmei lui Hristos. De ce s-ar dezlipi cineva din Trupul lui Hristos pentru a se 

înjuga în mod nepotrivit la ceva despre care Domnul spune că nu va funcționa? Cineva spunea că 

sunt trei categorii de oameni: cei care nu învață doar din greșelile lor, alții care învață din greșelile 

proprii și unii care nu învață deloc. Oare nu ar fi mai bine să înțelegem că experiența de viață a 

unora ar putea să ne ofere șansa de a nu greși? Să ne ajute Domnul să înțelegem că doar o căsătorie 

în Domnul ne poate aduce cu adevărat binecuvântare și împlinire!

Căsătoria, așa cum a fost concepută de Dumnezeu, trebuie să aducă slavă Creatorului 

prin modul în care se întemeiază, cât și prin exemplul de viață zilnică.

Ce învățăm din Scriptură cu privire la întemeierea unei familii?

- pentru a avea o închinare corespunzătoare

- pentru a avea o credință corespunzătoare

Căsătoria se întemeiază în Domnul

- pregătiți mental

În vremurile noastre, vedem cum nu doar conceptul de familie așa cum l-a gândit Dumnezeu este 

atacat în mod brutal, ci și întemeierea unei familii este puternic atacată. Astfel, vedem că există o 

mare lejeritate în ceea ce privește relațiile premaritale, întemeierea unei familii nemaifiind o 

prioritate pentru majoritatea tinerilor din societate. Ca popor al lui Dumnezeu ne rugăm și facem 

tot ce este posibil ca tinerii din bisericile Domnului să își păstreze curăția și să întemeieze familii 

sănătoase care vor fi binecuvântate de prezența lui Hristos.

- pentru a avea o mărturie corespunzătoare

- pentru a avea o comuniune corespunzătoare

- pregătiți material

- pregătiți moral

Căsătoria se întemeiază atunci când cei doi sunt pregătiți pentru ea.

- pentru a avea părtășia corespunzătoare

Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi:

Când începem să auzim vocea lui Dumnezeu, este important să înfăptuim tot ceea ce ne 

spune El. Ascultarea crește calitatea relației cu El și ne consolidează credința. Am putea 

spune: „Practica ne învață” când vine vorba de auzirea vocii Sale și ascultare. Cu alte 

cuvinte, devenim din ce în ce mai încrezători, pe măsură ce dobândim experiență. Este 

nevoie de multă practică pentru a ajunge la punctul de supunere completă la călăuzirea 

lui Dumnezeu. Chiar dacă știm că ale lui Dumnezeu căi sunt perfecte și că planurile Lui 

funcționează întotdeauna, uneori suntem ignoranți atunci când El ne cere să facem 

ceva care necesită sacrificiu personal sau ne este teamă că nu am auzit bine și, prin 

urmare, suntem prea grijulii ca să facem ceva.

(Deuteronom 13:4)

de glasul Lui să ascultaţi. 

El nu a spus: „Preia tu conducerea, iar Eu te voi urma”. Am învățat că e bine să faci 

imediat orice îți spune Dumnezeu, pentru că altfel îți garantez că vei fi nefericit.

Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeţi; 

Nu îți fie teamă de sacrificiu sau de greșeli. Există multe lucruri în viață care sunt mai 

rele decât greșelile. Isus a spus: „Urmează-mă”. Cred cu tărie că atunci când am făcut tot 

posibilul să-L auzim pe Dumnezeu, trebuie să acționăm și să descoperim dacă am auzit 

cu adevărat vocea Lui sau nu. Dacă ne lăsăm paralizați de frică nu vom dezvolta 

capacitatea de a-L auzi pe Dumnezeu.

Când copiii noștri învață să meargă, nu ne supărăm atunci când cad. Ne dăm seama că 

învață și îi ajutăm. Dumnezeu este la fel și El te va învăța cum să-L auzi, dacă ai credință 

și nu te temi.

Ascultă, discerne și împlinește cu îndrăzneală! (J.M.)

Practica ne învață
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