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18:00 - 19:30 eară de tineretS : 

  Închinare, cor mixt

DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic

  De la tragedie la bucurie

11:00-12:30 vin Serviciu di :  

  (Fapte 3:1-11)

  O zi cu familia, la Betel

  Binecuvântare copii

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Mesaj: Petru Bulica

  Cor bărbătesc reunit

  Unitate, dupa modelul divin 
  (Ioan 17:11-26)

MARTI

  Dacă nu ar fi înviat Hristos
  (1 Cor. 15:13-19)

  Fanfară
19:00 - 20:30 erviciu divinS : 

  Mesaj: Adrian Hudulin

JOI
  Creștinul și implicarea socială

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .21|22 .05 .2022

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericiiPROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

O zi cu familia, la Betel. În această 
dimineață, vom avea în mijlocul nostru 
câteva persoane private de libertate de la 
Penitenciarul Timișoara și familiile lor.

Botez: duminică, 12 iunie, ora 10:00. 

Întâlnire specială a tinerilor - Creștinul 
și implicarea socială. Întâlnirea de marți 
a tinerilor va începe la ora 18.00, cu o 
părtășie la masă și se va desfășura la 
demisol. Vor participa reprezentanți și 
colaboratori ai mai multor organizații 
creștine din Timișoara, sub coordonarea 
Federației Creștine pentru Educație și 
Acțiuni Sociale.

Întâlnire cu pastorii bisericii. Pe lângă 
vizitele la domiciliu, pastorii își doresc să și 
stea de vorbă cu membrii bisericii. 
Programările se pot face contactându-i 
personal sau la secretariat, la telefon 0256-
491918, conform următorului program: 

Ședință comitet: 30 mai, ora 19.00. 
Candidații pentru botezul din 12 iunie sunt 
așteptați la o întâlnire cu frații din comitet, 
în cadrul acestei ședințe.

Curs cateheză: duminica, de la ora 10:00. 

Taloane de conectare cu biserica. Vă 
invităm să completați taloanele pe care le 
găsiți în bănci sau la standul de cărți din 
holul bisericii 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.

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 
Biserica Betel organizează tabăra de vară 
pentru tineri și familii tinere, în perioada 8-
13 august 2022. Locurile sunt limitate! 
Confirmarea se face prin plata avansului de 
100 lei, până la 1 iunie. Înscrieri: Tiberiu 
Janai (0747501740)

- Zona de familii - 600 lei/persoană

Reduceri din partea taberei:

Prețurile sunt următoarele:

- Zona tineret - 525 lei/persoană

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

Susținere finaciară din partea bisericii:

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!!!

Motive de 
RUGACIUNE

Pentru familiile tinere din biserică, plecate 
la Surduc, ca Dumnezeu să le binecuvânteze 
cu harul de a se apropia mai mult de El și 
unele de altele.

Pentru membrii și aparținătorii bisericii, 
care se confruntă cu probleme de sănătate.

Pentru Lucas Moisiuc, care va fi adus astăzi 
la serviciul de binecuvântare.

Nicolici Sanela

Bahnean Natalia

Pop Ion

Pop Valeriu

Bugnărug Iuliana

Albai Ioana Moisa Viorica

Cornea Aurel

Catrinoiu Elena

Ciupe Adriana

Iocșa Rodica

Coman Mihai

Mocuța Gheorghe Sr

Pandi Alexandru

Popa Dorina

Negrilă Bianca

Secoșan Adriana

Yando Ali

La multi ani!

NEAGOE ALEXANDRU - Luni 10-11; Joi 18-19
BULICA PETRU - Marți 10-11; 18-19
BUGNĂRUG IOAN - Miercuri 10-11; 18-19



Text: Marcu 10:32–45, Coloseni 3:23, 24

STUDIU BIBLIC 
2 2 M A I

Alături de celelalte discipline spirituale, slujirea are menirea de a ne transforma tot mai mult în 

asemănarea cu Domnul Isus. O slujire izvorâtă dintr-o inimă smerită are întotdeauna ca scop 

binecuvântarea celorlalți și glorificarea lui Dumnezeu. 

Ca unul care a călcat hotărât și riguros pe urmele Domnului Isus, apostolul Pavel a știut că slujirea 

creștină nu se rezumă doar la predicare, păstorire, evanghelizare, misiune sau plantare de 

biserici. Pe cât de importante sunt aceste lucrări, pe atât de apreciate sunt și multe alte tipuri de 

slujire. De aceea, Pavel îi îndeamnă pe credincioși ca orice fac să facă din toată inima, ca pentru 

Domnul. Contextul în care apare îndemnul acesta sunt relațiile din familie și cele de la serviciu, 

două domenii în care slujirea în smerenie este cheia armoniei și unității.

Descriind strict slujba apostolilor, Pavel folosește termenul de vâslaș. Apoi, slujitorii sunt 

asemănați cu niște ispravnici, care trebuie să fie întotdeauna credincioși în lucrarea încredințată 

lor. În al treilea rând, Pavel amintește că cei ce slujesc ajung adesea să fie disprețuiți și călcați în 

picioare din cauza slujirii lor. Nu în ultimul rând, slujirea mai înseamnă și asumarea rolului 

deosebit de important de părinte spiritual. Toate aceste posturi necesită smerenie, efort, 

disciplină, perseverență și sacrificiu.

Motivații pentru slujire: ascultare, recunoștință, bucurie, iertare, smerenie, dragoste.

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 SLUJIRII

Cei care doresc să participe, sunt rugați să 

se înscrie în tabelul de la standul din hol. 

Contribuție: 20 lei/persoană. Plecarea se 

va face de la biserică, la ora 10:00!

Toți membrii Bisericii Betel sunt invitați 

la un timp special de părtășie în data de 

1 iunie, la Cărpiniș! 

Iesire la 
iarba verde!

Bucurați-vă totdeauna în Domnul [desfătați-vă, înveseleți-vă în El]! Iarăși zic: 

Bucurați-vă!” (Filipeni 4:4, Biblia amplificată)

Pavel a simțit că a te bucura în bunătatea lui Dumnezeu este un lucru atât de important, încât ne 

spune de două ori în acest verset din Filipeni să ne bucurăm. 

În versetele următoare, el ne îndeamnă să nu ne temem și să nu ne îngrijorăm cu privire la nimic, ci 

să ne rugăm și să-L preamărim pe Dumnezeu în toate lucrurile – nu după ce totul s-a terminat. 

Dacă așteptăm ca totul să fie perfect pentru a ne bucura și a mulțumi, nu ne vom simți bine. 

Învățând să te bucuri de viață chiar și în mijlocul încercărilor este o modalitate de a te apropia de 

Dumnezeu. Pavel mai scrie și că noi „suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă” (2 

Cor. 3:18). 

Aceasta înseamnă că ne putem bucura de slava pe care o trăim în fiecare etapă a dezvoltării 

noastre, deoarece fiecare nouă zi este un alt pas înainte spre a deveni persoana pe care o 

conturează Dumnezeu în noi. (JM)

BUCURĂ-TE LA FIECARE PAS!
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