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Motive de 
RUGACIUNE

La multi ani!

Bărbuț-Lazăr Teodora

Căprărescu Mihaela

Greucean Ioana-Rut

Iacoban Elena

Lup Alexandra

Manciu Maria

Marușca Estera

Băbiceanu Constantin

Mercea Daniel

Nicolici Szilvia

Cornea Mărioara

Dronca Elena

Bandrabur Gheorghe

Petrescu Vasilica

Șerban Daciana

Sârbu Adriana

Toma Petru

Turcan Lenuța

Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021
Bulet in duminical AN XX I I Nr. 17|25 .04.2021

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

  Grup copii, cor copii

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Cu ce pleci de la

19:00 - 20:30 Studiu biblic: 

  (Matei 28:1-15)

  Impactul Învierii

  )  (Luca 24:36-53

  Mesaj: Petru Bulica

  Mesaj: Alex Neagoe

  Grup muzical, cor

  Cristian Caracoancea

  mormântul gol?

10:00-12:00 vinServiciu di :  

  (Ioan 20:1-18)

  Disciplina celebrării

JOI

DUMINICĂ 

Hristos 
a inviat! 
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

UCRAINA
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 iar cei 

care doresc, pot participa și la întâlnirile de 

rugăciune  d in t impul  săptămâni i . 

Continuăm să adunăm ajutoare!

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII
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! Ne rugăm ca Vestea 

Bună a Învierii să fie primită și în inima 

acelora care sunt întristați și fără speranță.

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 va relua pe data 
de 1 mai și care se va desfășura în fiecare 
duminică, de la ora 10:00.

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

8-13 august, la Brădățel. 

Prețurile sunt următoarele:

- Zona de familii - 600 lei/persoană

- Zona tineret - 525 lei/persoană

Reduceri din partea taberei:

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

Susținere finaciară din partea bisericii:

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

- 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 data de 
1 iunie. Înscrieri: Tibi Janai (0747.501.740).

- familii cu un copil - 100 lei /copil

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 



Text: Luca 24:36-53

STUDIU BIBLIC 
JO I -2 8 a p r i l i e

Din cauza stării de păcat și din cauza limitărilor noastre omenești, ajungem să nu ne putem 

bucura cu adevărat de binecuvântările care vin de la Dumnezeu. Dar când este vorba despre 

învierea Domnului nostru Isus Hristos, bucuria generată de acest eveniment trebuie ținută sub 

controlul Duhului Sfânt pentru a nu pierde binecuvântarea acestui fapt istoric glorios. 

În toate cele patru evanghelii, Domnul Isus este Cel care decide când și în ce fel se arată ucenicilor 

pentru ca bucuria lor deplină să fie ancorată în adevărul Scripturilor și în realitatea învierii Lui. 

Apar aici, în pasajul nostru, trei aspecte ale felului Domnului Isus Hristos de a fi și de a lucra prin 

care ucenicii sunt pur și simplu conduși de la prăbușire lăuntrică (datorată morții Sale pe cruce) la 

o bucurie deplină și la dorința sfântă de mărturisi Evanghelia în toată lumea.

Învierea lui Isus Hristos din morți a fost și este un prilej de imensă bucurie pentru toți urmașii Lui. 

Însă, pentru că învierea Domnului nostru este un eveniment  supranatural, experiența bucuriei 

doar la nivelul natural al golește sărbătoarea de adevăratul ei sens și conținut. De aceea, noi avem 

nevoie de o întâlnirea reală cu Hristos cel Înviat și de călăuzirea deplină a Duhului Sfânt, pentru 

ca bucuria noastră să fie cu adevărat ancorată în dimensiunea supranaturală, și să se transforme 

în binecuvântare pentru alții. 

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

 Hristos vine și se oprește în mijlocul nostru și azi. Ne vorbește. El, Prințul Păcii aduce 

pace, pacea Lui inimilor noastre pline de frică. Ne oferă prezența Lui în ciuda amenințării armelor, 

a bolii, a morții. Pentru că pe El nici ușile încuiate nu Îl țin departe. El este lângă noi și ne spune 

acele cuvinte pe care avem nevoie să le auzim. Ne oferă acea pace care alungă frica. Care întrece 

orice pricepere. Cea care vine doar de la El.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 În dimineața zilei de Paști și în fiecare zi Domnul înviat trece pe acolo pe unde ucenicii 

Lui plini de frică stau după ușile încuiate. El se oprește lângă noi și ne vorbește din nou. Ne spune: 

Eu sunt, nu vă temeți! Viața a biruit moartea! Pace vouă!

 Ucenicii au stat după ușile încuiate. Evenimentele zilelor trecute erau încă vii în ei. 

Grădina din care au fugit. Cântecul cocoșului. Umbra crucii…

 Și noi stăm azi după ușile încuiate. Afară e război, boală, moarte. Frica ne strânge inima 

și ca o lupă ne mărește problemele. Ne fură puterea, bucuria, pacea și ne lasă în loc îngrijorare, 

semne de întrebare, nopți nedormite. Sunt prețuri care cresc, facturi tot mai mari, vești proaspete 

care ne înspăimântă. Frica ne încătușează, ne înconjoară cu uși încuiate.

 Dar Hristos a venit și a stat în mijlocul ucenicilor și le-a spus: ”Pace vouă!”. Ei L-au 

recunoscut doar încet. Dar când în sfârșit au realizat cine stă lângă ei, frica cea mare care le 

strângea inima a dispărut.

PACE VOUĂ!
“În seara acelei zile, prima zi a săptămânii, în timp ce acolo unde se aflau ucenici

 uşile erau încuiate de frica iudeilor, Isus a venit, a stat în mijlocul lor 

 şi le-a zis: Pace vouă!” 

DISCIPLINA CELEBRĂRII
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