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Drăgan Emilian

Hudulin Adrian 

Căldăraru Marinela

Cuțaru Raluca

Copoț Elena

Sohorianu Dumitru

Roșu Sofia

Neagoe Elena

Păunescu Ioana

Popa Ioan

Oprea Silvia

Oprea Simona

Pele Aurelia

Munteanu Eugen

Nistor Olimpia

Micloșoni Letiția
  De la știință la credință

19:00 - 20:30 eară de tineretS : 

  Pericolul soluțiilor firești pentru

JOI

  Mesaj: Alexandru Neagoe

DUMINICĂ 

  Fanfară, mesaj: Ioan Bugnărug

  Grup muzical 

19:00 - 20:30 erviciu divinS : 

  Trio Tenorissimo

  Mesaj: Zeno Schlett & Ioan 

11:00-12:30 vin Serviciu di :  

  (Geneza 16:1-16)

18:00 - 20:00 Seară de evanghelizare:

  oamenii duhovnicești 

  Mesaj: pastor Marius Cruceru

10:00-10:50 Studiu biblic

  Harul felurit al lui Dumnezeu

  Bugnărug

  Închinare, cor mixt

MARTI

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

Curs de cateheză: în fiecare duminică, de 
la ora 10:00. Este ultima chemare pentru 
toți cei care doresc să-L mărturisească 
public pe Domnul Isus, înainte de botezul 
din 12 iunie!

Botez nou-testamentar: duminică, 12 
iunie, ora 10:00.

Taloane de conectare cu biserica. Vă 
invităm să completați taloanele pe care le 
găsiți în bănci și să le lăsați în săculeții de 
colectă sau, la final, în cutia de la stand. De 
asemenea, talonul poate fi completat și 
online, pe site-ul bisericii  www.betel.ro.

Evanghelizare! Astăzi, ora 18:00. Invitați: 
Trio Tenorissimo, pastor Marius Cruceru.

Binecuvântare copii - duminică, 22 mai, 
în cadrul serviciului divin de dimineață.

Reguli noi parcare. Semnalăm faptul că 
au apărut reguli noi, privitoare la parcarea 
în jurul bisericii, mai ales pentru serile din 
timpul săptămânii.

Întâlnire cu pastorii bisericii. Pe lângă 
vizitele la domiciliu, pastorii își doresc să și 
stea de vorbă cu membrii bisericii. Pentru 
programări, îi puteți contacta personal sau 
prin intermediul secretariatului bisericii, 
tel. 0256 491 918, conform programului de 
mai jos:

O zi cu familia la Betel: 22 mai, ora 11:00. 
În această zi, vom avea în mijlocul nostru 
câteva persoane private de libertate de la 
Penitenciarul Timișoara și familiile lor.

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

Prețurile sunt următoarele:

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

- Zona tineret - 525 lei/persoană

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

Copiii de vârstă școlară și studenții care nu 
au  un loc de muncă (membr i  sau 
aparținători ai Bisericii Betel) beneficiază 
de subvenție integrală din partea bisericii!!!

Reduceri din partea taberei:

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

8-13 august, la Brădățel. Locurile sunt 
limitate! Confirmarea se face prin plata 

avansului de 100 lei, până la 1 iunie. 
Înscrieri: Tiberiu Janai (0747.501.740)

Susținere finaciară din partea bisericii:

- Zona de familii - 600 lei/persoană

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

NEAGOE ALEXANDRU - Luni 10-11; Joi 18-19

BULICA PETRU - Marți 10-11; 18-19

BUGNĂRUG IOAN - Miercuri 10-11; 18-19

La multi ani!



Text: 1 Corinteni 16; 2 Corinteni 9; Faptele Apostolilor 20:35

STUDIU BIBLIC 
1 5 MA I

3. Trebuie să dăruim, ca să fim un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu 

2. Trebuie să dăruim pentru ca să ne îmbogățim 

Una dintre disciplinele importante pentru un creștin este disciplina dărniciei. Deoarece de-a 

lungul istoriei banii au avut un impact major asupra vieții omului și-l vor avea până la sfârșitul 

vremurilor, în Scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, găsim explicată clar 

și pe larg voia lui Dumnezeu cu privire la bani. Pentru că lupta cu lăcomia este lungă și grea, este 

important ca poporul lui Dumnezeu, condus de Duhul Sfânt, să dezvolte o atitudine corectă față 

de resursele financiare și o disciplină în a dărui din ceea ce a primit de la Dumnezeu. 

1. Trebuie să dăruim pentru a fi un exemplu de urmat 

Dărnicia este importantă, chiar vitală în viața credinciosului. 

Biblia spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au 

rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri (1 Timotei 6:10). În discuția 

despre bani, problema nu sunt banii, ci inima omului. Atunci când începem să iubim mai mult 

banii și lucrurile pe care le putem obține cu ei în detrimentul oamenilor și al lui Dumnezeu, 

atunci ne aflăm pe o pantă alunecoasă și trebuie de urgență să schimbăm direcția.

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

DISCIPLINA DĂRNICIEI

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!!! 

Noi ne putem bucura, putem avea pace și putem fi mulțumiți în fiecare zi doar datorită 

harului lui Dumnezeu, care e prezent în viețile noastre. Harul Său este cel care ne 

îngăduie să trăim în părtășie cu El. Cu harul lui Dumnezeu, ne putem bucura de viață în 

așa fel încât să putem fi liniștiți și mulțumiți.

„… Duhul [Sfânt] [care împărtășește] harului [favoarea și binecuvântarea 

nemeritate ale Domnului].”                                                                                               

(Evrei 10:29, Biblia amplificată)

Harul este puterea Duhului Sfânt care îți stă la dispoziție pentru a te ajuta să faci cu 

ușurință ceea ce nu reușești să faci cu propriile puteri nici atunci când te străduiești din 

greu. Harul este puterea lui Dumnezeu care intră în viețile noastre și ne permite gratuit 

să facem tot ceea ce trebuie să facem. Harul lui Dumnezeu ne stă mereu la dispoziție, 

însă nu îl putem primi decât prin credință, și trebuie să refuzăm să facem totul doar prin 

propriile puteri, fără Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne aduce harul de la Dumnezeu Tatăl. De fapt, harul este puterea Duhului 

Sfânt care se revarsă din tronul lui Dumnezeu către oameni, pentru a-i mântui și a le 

permite să trăiască în sfințenie și să împlinească voia Domnului.

Suntem mântuiți prin har, prin credință, și ar trebui să învățăm să și trăim astfel! (JM)

CE ESTE HARUL ?
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