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La multi ani!
Catrinoiu Liviu

Jula Gheorghe

Motrescu Elisabeta

Pashka Liudmyla

Vranianțu Elena

Mihăiescu Octavian Roman Alexandru

Kendrela Elena

Lupu Iosif

Olariu Victor

Popa David

Ocai Lidia

DUMINICĂ 

11:00-12:30 vin Serviciu di :  
  Închinare, cor mixt

  Cina Domnului
   (Ioan 21:1-19)

10:00-10:50 Studiu biblic

  Masa de după înviere
  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Mesaj: Tiberiu Janai

18:00 - 20:00 Serviciu divin:
  Închinare, cor mixt

  Grup muzical AMCR

19:00 - 20:30 erviciu divinS : 

19:00 - 20:30 eară de tineretS : 

  Închinare

  adevărată credință 
  (Ioan 20:19-31)

  Cuvinte crescătoare

  Toma - etape înspre o 

MARTI

  Mesaj: Beniamin Cruceru

JOI

  Mesaj: Petru Bulica

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel
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“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să 

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericii
PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Taloane de conectare cu biserica. Vă 

invităm să completați taloanele de 

conectare cu Biserica Betel, pe care le găsiți 

în bănci și să le lăsați în săculeții de colectă 

sau, la final, în cutia de la standul de cărți. 

De asemenea, talonul poate fi completat și 

online, pe site-ul bisericii - www.betel.ro.

Botez nou-testamentar: 12 iunie, ora 

10:00. Toți cei care doresc să încheie 

legământ cu Dumnezeu cu această ocazie, 

precum și cei care doresc să cunoască mai 

multe despre credința creștină, sunt 

invitați la cursul de cateheză care se 

desfășoară în fiecare duminică, la ora 10:00.

Biserica Betel organizează tabăra de vară 
pentru tineri și familii tinere, în perioada 

8-13 august, la Brădățel. 

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

Reduceri din partea taberei:

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

Prețurile sunt următoarele:

- Zona tineret - 525 lei/persoană

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

- Zona de familii - 600 lei/persoană

Susținere finaciară din partea bisericii:

- familii cu 2 copii - 150 lei /copil

- familii cu 3/mai mulți copii - 200 lei /copil

Locurile sunt limitate, confirmarea se face 
prin plata avansului de 100 lei, până la 1 
iunie. Înscrieri: Tibi Janai (0747.501.740).

- familii cu un copil - 100 lei /copil

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

Marți, 3 mai, ora 19, se reiau serile de ž

tineret. Invitați: grup muzical studenți la 

medicină; pastor Beniamin Cruceru

Duminică, 8 mai, ora 18, corul reunit al ž

studenților evanghelici  din toate 

timpurile; pastor Emanuel Țundrea

Marți, 10 mai, ora 19, concert și ž

mărturie Rodrigo Rodriguez.

Duminică, 15 mai, ora 18, seară de ž

evanghelizare: grup Trio Tenorisimo; 

pastor Marius Cruceru

EVENIMENTE

VIITOARE



Text: Luca 11:1–13, Romani 12:12

STUDIU BIBLIC 
1 MAI

Ucenicii au observat în viața Domnului Isus că rugăciunea este un obicei în relația Lui cu 
Dumnezeu, de aceea I-au făcut următoarea cerere: „Doamne învață-ne să ne rugăm”. Ucenicii nu 
I-au cerut Mântuitorului altceva („Doamne învață-ne să predicăm”, sau „Doamne învață-ne să 
facem minuni”, sau „Doamne învață-ne să exorcizăm”), ci I-au cerut Domnului mai multă 
învățătură cu privire la viața de rugăciune personală. De ce? Pentru că au realizat că unul dintre 
secretele puterii Domnului Isus stătea tocmai în viața de rugăciune!

În Scripturi avem mai multe forme de rugăciuni: rugăciunea de adorare, de laudă, de mulțumire, 
rugăciunea de mărturisire, de pocăință, rugăciunea de mijlocire. 

Disciplinele spirituale sunt mijloace ale harului lui Dumnezeu folosite în viețile noastre cu 
scopul ca noi să creștem pe calea credinței, să ne maturizăm în relația cu Dumnezeu și în relația 
cu semenii.

Boala epocii noastre este superficialitatea. Satisfacția personală reprezintă o problemă spirituală 
de importanță primordială. Există azi o nevoie specială, nu de mai mulți oameni inteligenți sau 
talentați, ci de oameni profunzi din punct de vedere spiritual – de oameni ai rugăciunii! Toți aceia 
care au umblat cu Dumnezeu au considerat rugăciunea cea mai importantă activitate spirituală 
din viața lor de creștini. 

LEC Ţ I A  I NT EGRA LĂ ,  ÎN  MA NUA LUL  DE  ST UDI U  BI BLI C

sau ONLI NE, PE S I T E-UL W W W .REVI S TA C RES T I NULA ZI .RO

 Toma? El a crezut doar când L-a văzut înviat. Atunci a recunoscut pe cine a 

urmat. Și a strigat: ”Domnul meu și Dumnezeul meu!”

 Nici cei doi ucenici în drum spre Emaus nu L-au recunoscut pe Domnul înviat. 

Deși mergeau împreună pe drum, vorbeau. El le împărtășea cuvintele vieții ca și altă 

dată. Ne istovim și noi în vârtejul zilelor și nu observăm cine pășește lângă noi pe drum. 

Dar El și azi este aproape să ne deschidă ochii din nou prin Cuvântul Său.

 Ioan a fugit la mormânt imediat ce a auzit vestea. S-a uitat în mormântul gol. A 

văzut și a crezut. Sunt și azi unii cărora le e îndeajuns să vadă urmele Lui ca să creadă.

           Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Este El și Domnul tău?

 Și când Îl vedem, în sfârșit Îl recunoaștem și noi: El este Domnul înviat, 

victorios, Dumnezeul adevărat! El e Domnul meu!

 După vinerea cea tristă, în prima dimineață a unei noi săptămâni Maria s-a 

oprit cu inima zdrobită la mormânt. Îl căuta pe Învățătorul ei înmormântat. Unde sunt 

azi acele inimi care Îl caută pe Isus cu disperare ca și Maria în acea dimineață? Cei care nu 

renunță până nu Îl găsesc? Sau nici nu observăm când nu mai e cu noi?

 Hristos cel înviat e aici și azi. Pășește printre noi. Se oprește lângă noi. Ne salută 

și ne cheamă pe nume. Ne vorbește. Ne deschide ochii să vedem, să Îl vedem pe El.

Domnul meu și Dumnezeul meu!

(Ioan 20:28)

DISCIPLINA RUGĂCIUNII

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

C OLEC TA RE  MAT ERI A LE - la  subsolu l  b ise r ic i i ! 

VĂ RUGĂM SĂ NU MAI ADUCEŢI HAINE!!! 
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