
Stoica David

Jurcuț Elena

Rakoci Andreia
Pop Adelina
Perneac Gheorghe

Joldeș Silvia

Panciu Liliana

Tuțac LidiaIepure Simona

Ile Cristina

Bulmaga Magdalena
Bulzan Tiberiu
Cotta Emanuel
Cuzman Iulia
Damșe Estera
Ianoșel Grigore

Bejan Daniela
Bejinar Andrei

La multi ani!

Anunturi

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918   

  M  Ioan Bugnărugesaj:
  Din putere în putere 
  (2 Regi 2:1-15)

  O mare moștenire  (Fapte 1:1-8)

11:00-12:30 Serviciu divin:  

18:00 - 20:00 Serviciu divin:
  Fanfară, mesaj: Petru Bulica

MARTI

10:00-10:50 Studiu biblic

DUMINICĂ 

   mixtCor

  (Fapte 1:6-11; Filipeni 2:5-11)

19:00 - 20:30 S : erviciu divin

  Închinare, mesaj: David Lavric

  conduce spre persoana potrivită

  Înălțarea Domnului

19:00 - 20:30 S : eară de tineret

  Întrebările Înălțării 

  Pețitorul: Dumnezeul care te

  Fanfară, mesaj: Alex Neagoe

JOI

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNIIÎntâlnire 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: 

Taloane de conectare. Vă invităm să 
completați taloanele pe care le găsiți în 
bănci sau la stand 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.

Întâlnire comitet: luni, 30 mai, ora 19:00. 
La întâlnire sunt așteptați și candidații la 
botezul din 12 iunie.

Conferință pentru tineri. Comunitatea 
Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara 
organizează sâmbătă, 4 iunie, ora 10:00, la 
Biserica Baptistă Betania, conferința 
pentru tineri cu tema: Cuiva îi pasă. 
Invitat: David Lavric.

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

- Zona de familii - 600 lei/persoană

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!!!

- Zona tineret - 525 lei/persoană

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

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)

Prețurile sunt următoarele:

Reduceri din partea taberei:

Susținere finaciară din partea bisericii:

Motive de 
RUGACIUNE

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

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

Pentru persoanele apropiate din jurul 
nostru care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. 
În aceste vremuri  tulburi, să ne rugăm ca 
Domnul să li se descopere persoanelor dragi 
într-un mod personal, determinându-le să-
L accepte ca Mântuitor al vieții lor.

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

12 IUNIE | ORA 10

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericii



Text: Matei 4:10, Coloseni 3:23, 24

STUDIU BIBLIC 
2 9 M A I

Prin modelul de rugăciune, închinarea ne este prezentată ca o disciplină a credinciosului. Dar 

cum o punem în practică? Cum ne îndeletnicim cu disciplina închinării, fără a o seca de esența ei, 

dimpotrivă, fiind uimiți în mod continuu de Dumnezeu? Psalmul 63 ne ajută în această privință, 

pornind chiar de la tema care se găsește în versetul 4: „Te voi binecuvânta dar toată viața mea.” 

Deși la nivelul minții știm că trebuie să ne închinăm, s-ar putea în practică să nu știm ce trebuie să 

urmărim. Psalmul 63 ne oferă câteva coordonate ale închinării aduse lui Dumnezeu.

Crucea lui Hristos face ca închinarea să fie o disciplină în sensul consecvenței dar nu va fi 

niciodată o disciplină în sensul poverii. Închinarea va deveni disciplina la care ne întoarcem din 

nou și din nou cu plăcere.

Disciplina închinării autentice prinde rădăcini în practica personală atunci când Îl cauți pe 

Dumnezeu pentru cine este El, nu pentru ceea ce-ți oferă El. Prin Rugăciunea Domnească, 

Domnul Isus nu ne învață doar cum să ne rugăm, ci ne invită să ne închinăm înaintea lui 

Dumnezeu, Tatăl nostru. 

1. Disciplina închinării izvorăște din setea după Dumnezeu 

3. Disciplina închinării provoacă bucuria în Dumnezeu 

2. Disciplina închinării găsește împlinirea în Dumnezeu

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 ÎNCHINĂRII

Toți membrii Bisericii Betel sunt invitați la 

un timp special de părtășie în data de 

1 iunie, la Cărpiniș! 

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!

Iesire la 
iarba verde!

   

În amestecul doliului și al lacrimilor dintr-o dată a răsunat o altă melodie. Maria Magdalena a adus 

vestea: "A înviat Domnul!" Dar lumina nu a ajuns dincolo de ceața necredinței până la inimi. Nici 

din gura celor doi ucenici nu a răsunat vestea mai cu putere. Chiar dacă și ei s-au întâlnit cu El. Și ca 

ucenicii atunci, mulți dintre noi nici azi nu credem că El poate să facă imposibilul. Iartă 

Dumnezeu păcatele? Ale mele sunt prea mari… Se apleacă El la cel obosit? Pe mine nimeni nu mă 

observă… Aduce El speranță? Dă putere? Oferă soluție? Problemele mele sunt prea grele, prea 

complicate, prea…

Dar El vine. Se oprește și lângă noi cum a făcut demult când S-a oprit lângă cei unsprezece. Atunci 

i-a mustrat pe ucenici pentru necredința lor. Nouă oare ce ne-ar spune azi? Căci El nu S-a 

schimbat în cursul timpului. El și azi e același Domn înviat. Și când în sfârșit lumina cuvintelor 

Lui face să dispară ceața din fața ochilor noștri, înțelegem cine este El. Și auzim clar care este 

chemarea: Duceți-vă, spuneți și altora! Maria Magdalena acest lucru l-a făcut. Cei doi ucenici care 

au ajuns în Emaus nu au putut să tacă. Iar azi sunt atâtea inimi îmbrăcate în necredință care 

așteaptă o veste care să aducă bucurie. În jurul nostru  atâția așteaptă vestea bună. Cine va merge 

la ei? Chemarea și azi este de actualitate: Du-te și spune altora! Astfel lumina Hristosului viu va 

străluci mai departe și azi! 

Adina Ogrăzeanu-Nagy

Duceți-vă… propovăduiți Evanghelia
(Marcu 16:15)
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