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19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Dependenți de Dumnezeu

  Fanfară

  Închinare, cor mixt

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Neconformiști prin purtarea      
c  crucii (Romani 12:1-3)

  Rugăciune noul an școlar
  Mesaj: Petrică Bulica

  Închinare, cor mixt

  Cina Domnului

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

DUMINICĂ

  față de alții  (III) (Matei 7:1-12) 

JOI

10:00-10:50 Studiu biblic

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  și în interdependență unii  

   O dragoste imposibil de
  Mesaj: Tiberiu Janai

  
   explicat (Ioan 3:14-21)                    

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Grupa claselor 3-4 - Etaj II, a 2-a clasă pe dreapta

Grupa claselor 7+ - Etaj II, ultima clasă pe dreapta

Grupele de şcoală duminicală pentru copii   
încep oficial în data de 18 septembrie 2022, şi se 
vor desfăşura duminica dimineaţa între orele 
10:00 şi 11:00 (inclusiv grupa de preşcolari). Sălile 
în care vor avea loc întâlnirile sunt:

La grupa de preșcolari sunt invitați copiii de la 3 
ani in sus, care pot sta fără părinți. Rugăm parinţii 
copiilor preşcolari să vină şi să preia copiii de la 
grupă la ora 11.

Vă rugăm să fiţi punctuali, pentru a nu perturba 
activităţile din cadrul grupelor!

O întălnire cu părinții copiilor de la grupele de 
copii, va fi anunțată în perioada următoare.

Grupa claselor 0-2 - Etaj II, prima clasă pe dreapta

Grupa claselor 5-6 - Etaj II, a 3-a clasă pe dreapta

Rugăciune pentru noul an școlar - în cadrul 
serviciului divin din această seară.

Grupa preşcolari - subsol mic

Deces. A trecut la Domnul sora Monica Ienciu, 
membră a bisericii noastre. Serviciul de 
înmormântare a avut loc joi. Fie ca Domnul să 
mângâie familia îndoliată.

Botez nou-testamentar la Biserica Baptistă 
din Nițchidorf: astăzi, ora 16:00.

Pe 20 August, în familia Nilocili Doru și Szilvia s-a 
născut al doilea copil,  Rafael Alexandru.

Întâlnirile de tineret se vor relua marți, 4 
octombrie, ora 19:00. Până atunci, toți tinerii care 
doresc să participe sunt invitați pentru părtășie 
informală la demisol, în fiecare marți, ora 18:00.

Cei care doresc să se boteze sau să afle mai multe 
despre credință, sunt invitați să se înscrie la cursul 
de cateheză care se va relua duminică, 11 
septembrie, ora 10.

Pentru noul an școlar. Să-i încredințăm pe 
toți copiii în mâna Domnului, ca să fie, 
împreună cu părinții lor,  misionarii Lui și ai 
Bisericii Betel, în școli și grădinițe. Ne rugăm 
cu acest prilej și pentru toți dascălii creștini 
din România ca Dumnezeu să le dăruiască 
înțelepciune, dragoste și dăruire pentru copiii 
pe care îi vor călăuzi în acest an școlar.

Pentru Biserica Baptistă din Nițchidorf, 
pentru botezul ce va avea loc azi și pentru 
fratele Bugnarug, care va predica cu această 
ocazie.

Pentru fratele pastor Alexandru Neagoe 
care în perioada 4-11 septembrie susține 
cursuri la Georgia State University din Atlanta 
(SUA) și predică la bisericile române din 
Atlanta. 

Pentru familiile din biserica noastră care în 
week-endul următor, 10-11 septembrie, vor 
avea o ieșire de părtășie la Surduc. Ne rugăm ca 
timpul petrecut împreună să ducă la 
apropierea lor de Domnul și unii de alții.

ANUNTURI ,
Motive de 
RUGACIUNE 

)

La multi ani ,

Obriște Corina

Palici Lucian 

Paul Lenuța

Rafailă Geta

Popescu DanielCristea Simon

Hnatiuc Laurențiu

Moșoarcă Floarea

Becheru Constantin

Filipescu Adela

Râmneanțu 
Constanța

Roman Corina

Rotaru Vasile

Scurtu Claudiu

Gherebeanu Daniela
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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



Text: 1 Ioan 5:5–13; 1 Ioan 5:12

STUDIU BIBLIC 

4 s e p t e m b r i e  

Ideea centrală: Trebuie să trăim într-o continuă manifestare a dragostei creștine, fiind conștienți că 
dragostea este semnul credinței creștine. 

Scopul lecției: Să ne motiveze să-L iubim pe Dumnezeu și totodată să-i iubim pe frații de credință.

2. Trăirea credinței (5:1–4)

3. Recomandați membrilor bisericii modalități practice prin care să arate dragoste creștină unii față de 
alții, astfel încât buna mărturie a bisericii locale să înflorească.   

1. Trăirea dragostei (4:20, 21)

2. Analizați legătura dintre „dragoste” și „nașterea din Dumnezeu” în pasajul nostru.

Aplicații:

3. Cum arată practic dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru frații de credință și dragostea pentru 
cei nemântuiți? 

2. Datorită diversității bisericilor și a opțiunilor pe care credincioșii le au în prezent la dispoziție 
manifestarea dragostei față de frații de credință poate fi diluată. Încurajați  membrii bisericii locale să 
rămână statornici în privința apartenenței lor la comunitatea de credință, manifestând dragostea pe care 
o intenționează Dumnezeu.

Întrebări pentru discuții 

1. Cum este prezentată dragostea față de Domnul și dragostea față de frații de credință în 1 Ioan? 

1. Căutați să creșteți în credință și în dragoste. Momentele de rugăciune cu întreaga biserică pentru o 
astfel de creștere pot aduce cu siguranță rezultate care să-L onoreze pe Dumnezeu.

Trebuie să înțelegem cât de critică este educarea copiilor noștri. Câtă luptă dă cel rău pentru a atrage, a 
prinde cât mai repede și a ține captivi copiii în tabăra sa. Și pentru aceasta există o luptă de influențare 
a gândirii copiilor, care se desfășoară permanent, din toate direcțiile, pe toate planurile și cu extrem 
de multă perseverență.

De aceea, de exemplu, școala biblică duminicală pentru copii, nu este doar o alternativă, o 
posibilitate, o activitate facultativă. Ea este creuzetul în care copiii își formează legăturile comunitare 
a căror importanță vitală se va putea observa doar mult mai târziu. Este o activitate care merită tot 
efortul şi susţinerea noastră.

Departamentul de copii al Bisericii Bete, Florin Stoica

Un nou început

Domnul să ne ajute pe fiecare să facem ceea cel El vrea să facem și să devenim ceea ce El vrea să fim.

Dacă pentru noi este vitală comunitatea, biserica zidită de Cristos (Matei 16:18), în care să creștem, să 
ne șlefuim, să ne sprijinim, să ne corectăm, să învățăm, să ne ajutăm, să ne iubim unii pe alții, cu cât 
mai mult au nevoie cei mai tineri de aceasta comunitate alternativă lumii, în care sunt influențați în 
cea mai mare parte a timpului lor? Cum își vor dezvolta cei mai tineri relații sănătoase care să le ofere 
acel cadru de dezvoltare și stabilitate pe mai departe dacă nu interacționează suficient împreună, 
adunați în jurul Cuvântului Dumnezeului nostru, dezvoltând deprinderi de bază şi clădind 
fundamentele relației cu Dumnezeu?

Adeverințele pentru orele de religie nu se eliberează dacă în cadrul școlii, copilul are posibilitatea de a 
face orele de religie cu profesori evanghelici. În componența notei la religie se va ține cont atât de 
prezența în cadrul întâlnirilor de școală duminicală (minim 42% pentru nota 9, și minim 71% pentru 
nota 10), cât și de cunoștințele și activitatea de la grupă.

Haideți să folosim și noi prilejul acestui nou început de toamnă, pentru a face lucrurile mai bine și în 
privința echipării noastre și a copiilor noștri pentru drumul care ne stă înainte, prin hățișul 
atracțiilor, iluziilor și întunericului acestei lumi, până la lumina mult dorită a eternității cu Domnul 
nostru!

Pe site-ul bisericii, la departamentul “Lucrarea cu copiii” găsiți dezideratele noastre. Ce vrem noi 
împreună cu dumneavoastră, să realizăm în ce privește creșterea copiilor după Voia lui Dumnezeu.

Alternanța ciclică o putem observa încă de la începuturile creației. Observăm ziua și noaptea, lunile 
și anii, iarna, primăvara, vara și toamna. Iată-ne și pe noi ajunși la începutul unui nou ciclu de 
toamnă.

Să fie oare unul din motivele ciclicității șansa unui nou început? Ce putem face noi oamenii în 
momentul în care greșim? Dacă ne pasă, nu am vrea oare să refacem acea porțiune din viață unde am 
greșit? Nu am putea să o ștergem? Să o rescriem cumva, să o corectăm. Dar timpul… Timpul nu îl 
putem întoarce. Timpul nu îl putem opri. Timpul e drept și necruțător. Poate însă, tocmai de aceea 
există iertare. Nu putem întoarce timpul, nu putem să anulăm faptele, dar Dumnezeu ne mai dă o 
șansă: un nou început. Un loc de unde am putea porni altfel. După o analiză, o evaluare, o 
recunoaștere a eșecurilor și o pocăință sinceră acceptată de Dumnezeu, am putea face lucrurile mai 
bine, după Voia Lui.

Oare și noi folosim cel puțin aceeași perseverență și hotărâre în a contracara învățăturile otrăvitoare? 
În a șlefui mintea copiilor după felul de gândire al Domnului nostru? În a fi modele permanente, în 
viața copiilor noștri, de cum arată un copil de Dumnezeu, un om născut din nou în împărăția Tatălui 
Ceresc?

 Valoarea eternă a credinţei creștine
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