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

 să vă slăbească mâinile, căci 

faptele voastre vor avea o răsplată.”

2 Cronici 15:7
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Bun venit pe lume Lucas! În familia Moisiuc 
s-a născut un băiețel. Fie ca Dumnezeu să-l 
binecuvânteze pe el și pe părinții lui!

În atenția persoanelor văduve/singure! La 
terminarea serviciului divin din această 
dimineață, persoanele văduve/singure sunt 
invitate la masa de prânz și la un timp de 
părtășie, în sala de evenimente a bisericii.

Botez, 12 iunie, ora 10:00. Toți cei care vor să 
încheie legământ cu Dumnezeu cu această 
ocazie, precum și alții care doresc să cunoască 
mai multe despre credința creștină, sunt 
invitați la cursul de cateheză care se va relua pe 
data de 1 mai, ora 10:00, la sala de protocol.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 18 aprilie, ora 19.00. 

În cadrul serviciului de după masă de astăzi, 
vom primi vizita unui cor bărbătesc din 
Arad, condus de fr. Camil Mara.

De Paște ... e mai ferice să dai! Vrem să fim și 
în acest an mult încercat, o binecuvântare 
pentru cei în nevoi - persoanele și familiile 
nevoiașe din biserica noastră, respectiv, 
persoanele private de libertatate de la 
Penitenciarul Timișoara. Contribuțiile 
finaciare pentru aceste două acțiuni vor putea 
fi făcute în duminicile din 10 și 17 aprilie. 

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere protecție și 
pace și să le dea gânduri înțelepte tuturor 
factorilor   decizionali implicați. Ne rugăm ca 
poporul ucrainean să nu-și piardă curajul și 
speranța. Chemăm în continuare membrii 
bisericii la post și rugăciune pentru Ucraina. 
Cei care doresc, pot participa și la întâlnirile 
de rugăciune din timpul săptămânii. Detalii 
despre cum vă puteti implica, pe pagina a treia 
a buletinului și pe www.betel.ro

Rugăciune pentru

UCRAINA

Motive de 
RUGACIUNE

Turcu Victor - băiețelul care va fi adus în 
această dimineață la binecuvântare. Fie ca 
Dumnezeu să reverse binecuvântări alese 
peste el iar părinților să le dea înțelepciune și 
călăuzire în creșterea sa. 

Pentru sărbători. Ne rugăm ca în vremea ce 
urmează să fie sărbătoare în inima și-n casele 
tuturor membrilor Bisericii. Ne rugăm pentru 
harul de a fi pregătiți pentru purtarea crucii, 
pe urmele Domnului Isus și de a ne bucura 
intens, în fiecare zi, de faptul că Isus a înviat 
din morți și este viu în vecii vecilor. Ne rugăm 
ca Vestea Bună a învierii să fie primită în inima 
acelora care sunt întristați și fără speranță.

  (1 Tesaloniceni 4:1-12)

19:00 - 21:00  Seară de tineret:

  Închinare

11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Binecuvântări copii

MARTI 

  Mesaj: Petru Bulica

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  ( Geneza 30:22-34)

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Cor bărbătesc  “Speranța”, Arad

  Comportamentul creștin

DUMINICĂ 

  Închinare, cor mixt

10:00-10:55 Studiu biblic

  Legile binecuvântărilor divine

  Închinare

   întreabă, pastorii răspund

  Upgrade spiritual: Tinerii 

  Închinare, mesaj: Alexandru Szucs

19:00 - 20:30   Seară de rugăciune: 

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta
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Coroiu Tiberiu
Dronca Nelu

Ciorba Paula

Bahnean Dumitru

Ciorba Alexandra

Ile Marius
Iocșa MoiseBerce Simona

Zah Diana

Lupu Eugenia
Mihaiu Ana

Oschanitzky Lucia

Rakoci Josef
Popescu Steluța

Mutașcu Daniel

Pobega Ioan

Stoia Floarea
Tudorache Emanuela

La multi ani!



Text: Psalmul 103:1–22, 1 Tesaloniceni 5:18

STUDIU BIBLIC 
1 0 ap r i l i e

Ce spune Biblia despre importanța recunoștinței?
Biblia ne încurajează să fim recunoscători, iar cultivarea acestei discipline va aduce foloase atât în 
plan fizic, relațional cât și spiritual.  Înțeleptul Solomon subliniază că omul cu inima mulțumită 
are un ospăț necurmat (Proverbe 15:15). Apostolul Pavel ne aduce aminte că recunoștința 
reprezintă voia lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la noi (1 Tesaloniceni 5:18), iar în Filipeni 
4:11, apostolul scrie din închisoare cuvintele: m-am deprins să fiu mulțumit. Lucrul acesta 
înseamnă că, deși nu putem controla circumstanțele exterioare ale vieții, putem controla 
condiția interioară a sufletului nostru, chiar în mijlocul celor mai descurajatoare și grele condiții.

Recunoștința este o alegere. Iar alegerea aceasta trebuie să continue în direcția mulțumirii, 
pentru că suntem predispuși să uităm (Psalmul 103:2). Deși binecuvântările lui Dumnezeu sunt 
reale în viața noastră, totuși recunoștința nu o manifestăm în mod natural. Recunoștința este 
rezultatul unui proces de învățare, e ceva ce trebuie să cultivăm. Ea are nevoie de exercițiu, de 
disciplină, fiind rezultatul unei deprinderi sfinte. De aceea, psalmistul își motivează sufletul să 
binecuvânteze pe Domnul, nu pentru că binecuvântările lui Dumnezeu sunt greu de observat, ci 
pentru că sunt ușor de trecut cu vederea. Sunt mult mai ușor de uitat.

Putem identifica 3 motive pentru care David este recunoscător înaintea lui Dumnezeu, iar aceste 
motive ar trebui să ne motiveze și pe noi. David este recunoscător, în primul rând, când 
comemorează binefacerile Domnului. Apoi este recunoscător când contemplă caracterul 
Domnului și î al treilea rând, este recunoscător când conștientizează măreția Domnului. 

DISCIPLINA RECUNOȘTINȚEI

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 ! 

lista materialelor necesare - pe pagina de Facebook a bisericii sau pe site

Adevărata recunoștință se revarsă încontinuu dintr-o inimă plină de mulțumire și laudă la adresa 

Domnului pentru Cine este El, dar și pentru ceea ce face. Nu e ceva ce facem doar pentru a 

îndeplini o anumită cerință, pentru a obține favoare, o victorie, sau o binecuvântare. 

Recunoștința pe care Și-o dorește Dumnezeu Tatăl vine din inimă și se revarsă din noi neîncetat, 

fiindcă noi vedem și recunoaștem mereu cât de bun este Dumnezeu cu noi întotdeauna. Să fim 

recunoscători și să o spunem!

Fii recunoscător întotdeauna, recunoscând, mărturisind și preamărind încontinuu Numele Său 

prin rugăciuni de laudă și închinare. (J.M.)

în Hristos Isus, cu privire la voi.” 

După ce ne îndrumă să ne rugăm fără încetare în 1 Tesaloniceni 5:17, apostolul Pavel folosește tot 

versetul 18 pentru a ne spune să Îi aducem mulțumiri lui Dumnezeu în toate, oricare ar fi 

circumstanțele în care ne aflăm, susținând că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi.

fii recunoscător și oferă mulțumire], căci aceasta este voia lui Dumnezeu, 

(1 Tesaloniceni 5:18, Biblia amplificată)

Așa cum rugăciunea este un stil de viață care ne apropie de Dumnezeu, și recunoștința este la fel. 

A-I mulțumi lui Dumnezeu nu este ceva ce facem o singură dată pe zi, în timp ce ne așezăm 

undeva și încercăm să ne gândim la toate lucrurile bune pe care le-a făcut El pentru noi, ca apoi să 

spunem doar: „Mulțumesc, Doamne!” Nu e ceva ce facem doar în timpul mesei. Aceasta este o 

formă de religie goală, e ceva ce facem doar fiindcă ne gândim că asta ne cere Dumnezeu să facem.

“Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile [indiferent de circumstanțe, 

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

RUGĂCIUNEA DE RECUNOȘTINȚĂ
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