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

BULICA PETRU - Marți 10-11; 18-19

BUGNĂRUG IOAN - Miercuri 10-11; 18-19

ÎNTÂLNIRE CU PASTORII

Anunturi

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

DUMINICĂ 
10:00-10:50 Studiu biblic

  Fanfară, mesaj: Petru Bulica

JOI
19:00 - 20:30 erviciu divinS : 

MARTI

  Mesaj: Emanuel Țundrea

19:00 - 20:30 eară de tineretS : 

  Recital și mărturie :

  Rodrigo Rodriguez

  Mesaj: Ioan Bugnărug

11:00-12:30 vin Serviciu di :  

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Orchestră, cor clopoței

  Corul reunit al studenților

  Puterea Învierii în viața de zi cu zi

  (Numeri 17 & Efeseni 1:15-23)

  evanghelici din toate timpurile

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL
Casa lui Dumnezeu
O casã pentru inima ta

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: 

luni, 9 mai, ora 19:00.

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 pastorale la domiciliu, pastorii își 

doresc să stea de vorbă cu membrii 

bisericii. Îi puteți contacta personal sau 

puteți fi contactați de către aceștia, pentru 

o întrevedere, conform programului de pe 

prima pagină a buletinului.

Recital & mărturie Rodrigo Rodriguez: 

marți, ora 19:00.

Seară de evanghelizare: duminică, 15 

mai, ora 18:00. Invitați: Trio Tenorissimo, 

pastor Marius Cruceru.

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.

Deces. A plecat la Domnul fr. Nicu Chera. 

În trecut, fratele Nicu a slujit în Comitetul 

bisericii în calitate de diacon ordinat. 

Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Botez: 12 iunie, ora 10:00. Toți cei care 

doresc să încheie legământ cu Dumnezeu 

precum și cei care doresc să cunoască mai 

multe despre credința creștină, sunt 

invitați la cursul de cateheză care se 

desfășoară în fiecare duminică, la ora 10:00.

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

Prețurile sunt următoarele:

- Zona de familii - 600 lei/persoană

- Zona tineret - 525 lei/persoană

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

- 2-6 ani neîmpliniți - 50%

Reduceri din partea taberei:

- familii cu 3/mai mulți copii - 200 lei /copil

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

- familii cu 2 copii - 150 lei /copil

- familii cu un copil - 100 lei /copil

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis Bun venit Corului Studenților Evanghelici!

Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .19|08.05 .2022

Motive de 
RUGACIUNE

Continuăm să ne rugăm pentru Ucraina. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere protecție și 

pace și pentru ca poporul ucrainean să nu-și 

piardă curajul și speranța. 

Pentru fr. pastor Petru Bulica care în această 

dimineață va predica la Biserica Betania.

PRO GRAMUL  SĂPTĂMÂNI I



Text: Luca 5:29–39; Isaia 58; Matei 6:16–18

STUDIU BIBLIC 

8 MA I

Postul în Noul Testament

În Vechiul Testament, legea cerea o zi de post pe an, cu ocazia celebrării Zilei Ispășirii. Aceasta 

este singura zi pe care a cerut-o Dumnezeu pentru post în perioada în care Legea a fost dată. 

Ulterior, poporul a avut patru momente de post pe an. Pe lângă aceste momente consacrate, în 

decursul istoriei regăsim diverse ocazii în care poporul lui Dumnezeu postește. 

Disciplina postului o regăsim în Noul Testament în viața și învățătura Domnului Isus și în 

practica Bisericii. Botezul și postul marchează începutul lucrării publice a Domnului Isus. La 

începutul lucrării Sale, după ce a fost botezat, Domnul Isus a fost dus de Duhul în pustie, unde a 

postit patruzeci de zile. După aceasta El a fost ispitit de diavolul tocmai cu o ispită la nivelul 

trupului. Răspunsul la ispitirea diavolului e un principiu pe care Dumnezeu a dorit să îl imprime 

în viața poporului în pustie: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 

gura lui Dumnezeu” (Deut. 8:3). Principiul acesta reflectă o realitate fundamentală: cea mai 

mare nevoie nu este hrana pentru trup, ci pentru suflet – hrană regăsită în Dumnezeu. Postul nu 

este o practică prin care cei din jur să observe cât de spirituali suntem, ci o apropiere de 

Dumnezeu, care vede și răsplătește. Disciplina postului este vitală pentru lucrarea Împărăției.

Postul reprezintă exprimarea tânjirii sufletului nostru după Dumnezeu, ignorând orice altă 

nevoie, inclusiv nevoile fundamentale ale trupului. Prin post ne disciplinăm și ne privăm inclusiv 

de ceea ce trupul nostru are nevoie, cu scopul de a ne a ne concentra toată atenția pe nevoia 

noastră supremă de Dumnezeu. Postul nu este un scop în sine sau stricta abstinență de la 

mâncare, ci înseamnă abstinență de la lucrurile care sunt legitime de dragul unui scop spiritual.

Postul în Vechiul Testament

DISCIPLINA POSTULUI

- Dumnezeu să transforme fiecare participant într-un martor al Său. Ne dorim ca la rândul lor, 

aceștia să ducă Vestea Bună în locurile din care provin, aducând rod pentru Împărăția Luminii.

- Ungere peste vorbitori și binecuvântarea mesajului evanghelic pe care slujitorii îl vor aduce, ca 

fiecare nevoie spirituală să fie împlinită. Unitate și ungere peste echipa de închinare.

- Protecție împotriva oricărei probleme și încercări; protecție specială de atacurile celui rău.

- Creștere spirituală și re-dedicarea celor credincioși.

- Izbândă în proiectele evanghelistice cu tinerii din Oltenia, mântuirea lor și resurse pentru 

desfășurarea întregului proiect.

- Resurse materiale și financiare pentru nevoile și proiectele taberei.

       Tabăra Creștină Brădățel

- Putere, sănătate și viziune pentru organizatori și voluntari; binecuvântarea întregului staff și o 

slujire autentică.

- Personal care să slujească în departamentul bucătărie și în celelalte departamente.

- Binecuvântare și pasiune pentru sponsorii taberei.

SĂPTĂMÂNA DE POST ȘI RUGĂCIUNE

pentru Tabăra Creștină Brădățel

Dumnezeu a fost credincios, chiar dacă am parcurs o perioadă dificilă datorită pandemiei. În 

această perioadă cu greu am organizat câteva tabere, dar iată-ne la startul unui noi sezon Brădățel. 

Dumnezeu ne-a păzit la fiecare pas și protecția și bunătatea Sa a fost cu noi. Pentru că vrem să 

începem sezonul de tabere și anul acesta primind binecuvântarea, favorul și protecția lui 

Dumnezeu pentru întreaga lucrare, Tabăra Creștină Brădățel vă cheamă ca în perioada 9 - 15 mai, 

să ne fiți alături  la o săptămână de mijlocire prin post și rugăciune pentru nevoile taberei:

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

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 ! 

La multi ani!

Dumitrașcu Gheorghe

Balaj Emilia Dumitrescu Delia

Faur Ioan

Muller Ileana

Pogan Lenuța

Popa Mihaela

Tarniță Ileana

Birovescu Georgeta
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