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Bun venit pe lume Thomas-Emmanuel! 

Fratele pastor Petrică Bulica a devenit bunic 

pentru a patra oară, în familia Anca Bulica și 

Jannes De Jong născându-se încă un copil. 

Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și 

întreaga familie!

În atenția persoanelor văduve/singure! 

Duminica viitoare, 10 aprilie, după 

terminarea serviciului divin de dimineață, 

toate persoanele văduve/singure din 

biserica noastră, sunt invitate la masa de 

prânz și la un timp de părtășie, în sala de 

evenimente a bisericii.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 4 aprilie, ora 19:00.

Binecuvântări copii: duminică, 10 aprilie, 

în cadrul serviciului divin de dimineață. 

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel
La multi 

ani!
Alba Rodica

Năstase Ioan

Covaci Florian

Simcelescu RemusChirileanu Ileana

Toma Lidia

Sfârcoci Lia

Costea Zemora

Vețan Estera

Boteanu Corina

Vichentie Florin

Vochescu Alina

Lisovschi Mihaela

Musteți Lenuța

Borcean Emanuela

Avram Samfira

Lucuța Deia

Marinescu Florica

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

O inimă bună. Să-i cerem lui Dumnezeu o 

inimă cât mai asemănătoare cu a Lui: bună, 

plină de compasiune, de răbdare, dragoste 

și iertare.

Copiii bisericii. Fie ca Dumnezeu să 

binecuvânteze fiecare copil din biserica 

noastră, să-i țină aproape de El, să le 

păzească inimile și să-i ocrotească.

Seniorii bisericii. Să prețuim și să ne 

rugăm pentru persoanele vârstnice, care ne 

sunt alături în alergarea noastră spre 

Domnul și să le fim alături la rândul nostru, 

oferindu-le sprijin de fiecare dată când 

avem ocazia.

  Închinare, cor mixt

DUMINICĂ 

11:00-12:30   Serviciu divin: 

10:00-10:55 Studiu biblic

  Cina Domnului

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Închinare, cor mixt

19:00 - 20:30   Seară de rugăciune: 

  Mesaj: Tiberiu Janai

  Ce faci până primești răspuns

  la rugăciune? (Marcu 11:22-26)

  Închinare, mesaj: Răzvan Anton

  Între promisiune și dorință 

  Ucenici ai Hristosului crucificat

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Închinare

  (Luca 14:25-35)

MARTI 
19:00 - 21:00  Seară de tineret:

JOI 

  Mesaj: Petru Bulica

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta
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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 

PENTRU ANUL 2022



Text: Marcu 1:21-45

STUDIU BIBLIC 
3 a p r i l i e

- conectarea la Dumnezeu, în rugăciune și meditație la Cuvântul Lui

- consacrare pentru Dumnezeu

Astăzi vom începe o nouă serie despre Slava lui Dumnezeu manifestată în emoțiile umane 

iar în această serie este inclusă și lectia despre singurătate. Singurătatea înseamnă să nu te 

potrivești niciunei matrice de grup sau să fi pierdut partenerul cu care te potriveai. Solitudinea 

însă, este altceva. Înseamnă însingurare intenționată, voluntară. Înseamnă A ALEGE să fii singur. 

Dumnezeu ne cheamă să avem momente în care să rămânem singuri, doar noi și El. Aceasta este 

solitudinea. Singurătatea este ca un vid lăuntric pe care nu-l dorești; în schimb solitudinea 

înseamnă plinătate lăuntrică, iar Dumnezeu ne cere să facem din ea, o disciplină a vieții noastre 

de credință.

- putere pentru a accepta voia lui Dumnezeu

Consecințele solitudinii:

Condițiile solitudinii: 

- deconectarea de la lucrurile exterioare

- cunoașterea sau descoperirea voii lui Dumnezeu

DISCIPLINA SOLITUDINII

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

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

ÎN ORICE VREME 

„Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; 

(Psalmii 34:1)

Credința și încrederea în Dumnezeu nu trebuie exercitate doar uneori sau din când în 

când; noi putem trăi în credință în orice vreme. Cu ajutorul lui Dumnezeu, putem 

învăța să trăim din credință în credință, încrezându-ne în Domnul atunci când totul e 

bine, dar și când e mai greu. E ușor să crezi în Dumnezeu atunci când totul e bine, dar 

numai atunci când ne confruntăm cu o situație provocatoare și decidem să ne încredem 

în Dumnezeu dăm dovadă cu adevărat de un caracter puternic.

lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.” 

Psalmii 34:1 ne încurajează să Îl binecuvântăm pe Domnul în orice vreme. Mai sunt 

câteva versete care ne enumeră lucruri pe care să le facem în orice vreme – să ne 

împotrivim diavolului în orice vreme, să credem în Dumnezeu în orice vreme, să îi 

iubim pe ceilalți în orice vreme – și nu doar atunci când ne e convenabil sau ne simțim 

bine. Tentația e adesea prezentă în viața noastră și, atât timp cât ne aflăm aici, pe acest 

pământ, va trebui să ne disciplinăm emoțiile, stările de spirit și cuvintele pe care le 

rostim, astfel încât să rămânem calmi și liniștiți, indiferent de situația în care ne aflăm 

sau de circumstanțe. Acest lucru ne permite să avem o relație apropiată cu Dumnezeu și 

să umblăm în bucuria Duhului Său.

Din moment ce îți poți alege singur ce să gândești, atunci când îndoiala îți dă târcoale, 

poți învăța cum să ajungi să o recunoști și să spui: „Nu, mulțumesc”, alegând să crezi în 

continuare! (J.M.)
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