
La multi ani!
Agafiței-Cor Amina

Bleotu Rareș

Horvath-Damian Iosif

Moisa Avram

Bușe Bosilca

Anisici Miriana

Gardari Lucian

Ionel Georgeta

Moț Ion

Pascu Lavinia

Borozan Robert

Lajos Claudia

Popa Radu

Ianoșel Sorin

Jivu Petru

Roman Reka

Șușan Traian

Vidican Laviniu

Sperlea Gheorghe

Timofte Adelina

Anunturi

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

  Mesaj: Cătălin Covaci

   
  

  Dumnezeu  (Ieremia 1:4-19)”

  Închinare
  Mesaj: Laviniu Vidican

  evita” (Marcu 8:27-30)

19:00 - 20:30 eară de tineretS : 

  

19:00 - 20:30 erviciu divinS : 
  Fanfară

  Cina Domnului

MARTI

  Cor mixt

  „Pâinea din cer și aluatul 

  Întrebarea pe care nu o poți „

JOI

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

10:00-10:50 Studiu biblic

  fariseilor” (Matei 15:29-16:12)            

DUMINICĂ 

11:00-12:30 vin Serviciu di :  

  Închinare
  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  „Un copil la dispoziția lui   

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Colectă specială. În cadrul serviciului divin de 
duminică dimineața va avea loc o colectă specială 
pentru a-l ajuta pe Ghișe Laurențiu (18 ani) care va avea 
o operație la inimă. Ne rugăm ca Domnul să fie cu el în 
descursul operației și în perioada de recuperare. 

Întâlniri tineret. Marți, 7 iunie, va fi ultima întâlnire 
de tineret, acestea urmând să se reia în toamnă.

Părtășie surorile văduve. În data de 20 iunie se 
organizează o ieșire cu surorile văduve, la Fârdea. 
Înscrieri în tabelul de la standul de cărți.

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

BULICA PETRU - marți 10-11; 18-19             

BUGNĂRUG IOAN - miercuri 10-11; 18-19

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.

Serviciul din 12 iunie, va începe la ora 10 iar studiul 
biblic se va ține joi, 16 iunie.

NEAGOE ALEX - luni 10-11; joi 18-19 

TABĂRA DE VARĂ

A BISERICII BETEL 

- 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!!!

- 0 -2 ani neîmpliniți - gratis

Prețurile sunt următoarele:

Reduceri din partea taberei:

- Zona de familii - 600 lei/persoană

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. Înscrieri: Tiberiu Janai (0747501740)

- Zona tineret - 525 lei/persoană

Susținere finaciară din partea bisericii:

-  peste 6 ani împliniți - preț întreg

Motive de 
RUGACIUNE

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

Pentru fr. pastor Bulica Petru care în această dimineață va 
predica în cadrul unui serviciu de botez la Biserica Baptistă 
din Bucovăț.

Pentru copiii care se pregătesc de examene și pentru 
studenții care sunt în perioada de sesiune.

Pentru toți cei care vor fi expuși Evangheliei cu ocazia 
serviciului de botez și a sărbătorii coborârii Duhului Sfânt de 
duminica viitoare.

Pentru cei care urmează să se boteze duminica viitoare, ca 
viața să le fie ancorată în Domnul. El să-i ajute să rămână 
statornici în credință și să fie o bună mărturie pentru cei din 
jur!

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Bulet in duminical AN XX I I I|Nr .23|05.06 .2022

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

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

vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

salutul bisericii

12 IUNIE | ORA 10



Text: Evrei 5:11-6:3

STUDIU BIBLIC 
5 i u n i e

Discernămîntul spiritual ne oferă un mijloc prin care să ne evaluăm viața, familia, biserica și 

societatea. Maturizarea sau creșterea este necesară și normală. În fiecare domeniu al vieții 

noastre. trebuie să existe indicii ale creșterii. Nu putem rămîne la același stadiu mult timp. 

Maturizarea este o responsabilitate pe care Domnul Isus ne-a încredințat-o tuturor. Aceasta nu 

vine de la sine, nici odată cu vârsta sau vechimea în credință ci noi trebuie să fim cei care tânjim să 

ajungem la nivelul la care să reflectăm imaginea lui Dumnezeu.

Chemarea noastră este să devenim desăvârșiți (maturi) și să ne exersăm discernământul, pentru 

că doar așa putem dobândi cunoștințele și capacitatea necesare de a gestiona lucruri mai 

profunde. Progresul și maturizarea noastră nu depind de agerimea minții, de talentele sau 

studiile noastre și de credincioșia cu care stăruim în viața de toate zilele, ca să deosebim ceea ce 

este după voia Domnului de ceea ce nu-I este plăcut.

Viața de credință cuprinde o succesiune de decizii și, în funcție de hotărârile pe care le luăm, se 

poate vedea maturitatea noastră spirituală. Asemenea altor discipline spirituale, discernământul 

se formează prin exersare perseverentă.

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 DISCERNĂMÂNTULUI

Pe unde trece azi Hristos
“Ioan… a venit ca martor ca să mărturisească despre Lumină” 

(Ioan 1:7)

Pe unde a trecut Hristos a adus schimbare. Apa s-a transformat în vin. Pâinile s-au înmulțit. 

Marea cuprinsă de furtună s-a liniștit. Au fost unii care L-au urmat. Ucenicii au umblat cu El, 

chiar dacă uneori și ei au fost uimiți. I-au pus întrebări. Multe lucruri nici ei nu au înțeles. 

Printre cei care au crezut cuvintele Lui au fost și samariteni. Femeia prinsă în preacurvie a 

primit iertarea păcatelor de la El. Dar puțini au fost cei care au rămas aproape de El când alții 

au fugit.

El a vindecat pe mulți: orbul a văzut, slăbănogul a umblat din nou, surdul a auzit din nou. 

Îndrăcitul din ținutul Gadarenilor a fost eliberat, leprosul samaritean s-a curățit, chiar și 

morții au înviat. Mulțimea L-a urmat pe El pentru că a văzut semnele făcute. Au venit ca să Îl 

asculte. Totuși, tânărul cel bogat a plecat întristat. Pe Matei El l-a chemat de la vamă. S-a 

așezat la masă chiar și cu Zacheu. Dar nu au fost toți de partea Lui. Fariseii au cerut un semn 

ca să creadă. Împreună cu cărturarii s-au întors împotriva Lui, au vrut să Îl ucidă. Totuși, le-a 

fost frică de El.

La fel este și azi. Pe unde trece azi Hristosul viu aduce schimbare. El încă vindecă inimile 

rănite. Sufletelor care caută îndrumare El le arată calea. Oferă și azi iertare pentru păcate 

celor care o acceptă. Și azi sunt unii pe care îi atrage aporape de El. Alții pășesc în spate și mai 

departe de El. Dar toți care se întâlnesc cu El se schimbă. Nimeni nu rămâne la fel. În jurul 

nostru totuși zilele curg în mod obișnuit. Nu sunt multe noi vieți schimbate… Oare pentru că 

în noi alții nu Îl văd pe El?

     Adina Ogrăzeanu-Nagy

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 ! 
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