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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

Binecuvântări copii. Serviciile de binecuvântare 
ale copiilor Bejan Iosua, născut în familia Bejan 
Alexandru și Daniela și Dănălache Ștefan-Filip, 
născut în familia Dănălache Ovidiu și Lavinia, vor fi 
oficializate astăzi, la domiciliu. Următorul serviciu 
de binecuvântare va avea loc duminică, 12 aprilie. 
Vă rugăm să trimiteți din timp, scanat sau foto, 
certificatul de naștere la betelbaptist@gmail.com

Proiect Moșnița. Prin harul Domnului, am primit 
certificatul de urbanism pentru construirea 
lăcașului de cult și a grădiniței creștine din Moșnița 
Nouă. În scopul realizării acestui proiect frumos, în 
plicurile de zeciuială ale membrilor bisericii a fost 
adăugat un talon specific pentru susținerea 
financiară a acestei lucrări. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru onoarea pe care ne-o face să fim 
părtași cu El la extinderea împărăției Sale.

„Nu trebuie să te temi nici de groaza din 
timpul nopţii, nici de săgeata care zboară 

ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, 
nici de molima care bântuie                         

ziua-n amiaza mare.”                                                     
Psalmul 91:5-6. 

Pentru stabilitatea țării, pentru pace și 
protecție în interior și la granițe, de orice rău 
și de orice duh de boală. Sursa noastră, 
ajutorul nostru, puterea noastră, toate 
acestea vin de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-
a dat pace, el nu ne-a dat un duh de frică. Să 
ne încurajăm așadar unii pe alții și să privim 
doar la Dumnezeu, deoarece El este suveran. 
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Duminică dimineaţa  – ora 11:00

Duminică seara – ora 18:00

Marţi seara (tineret) – ora 19:00

Joi seara – ora 19:00
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Din programele de astăzi ale bisericii (ONLINE)

orele 11:00–12:30; 18:00-19:30

 
Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informații și anunțuri

Selecții muzicale din serviciile bisericii Betel

Biserica în case (imagini din familiile bisericii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

Răspundem ascultătorilor

• suspendarea temporară a slujbelor religioase ale bisericii, până la data de 31 martie.

COMUNICAT DIN PARTEA BISERICII BETEL 

Dragi membri si prieteni ai Bisericii Betel,
În urma rugăciunii şi a analizei făcute cu privire la situația generată de extinderea epidemiei COVID-19, 

comitetul Bisericii noastre a hotărât următoarele:

• să își aloce săptămânal o zi de post și rugăciune pentru ca Dumnezeu să intervină în stoparea acestei epidemii.

• să facă din fiecare cămin o biserică, petrecând zilnic timp împreună în rugăciune, cântare şi citirea Scripturii.

Pastorii și comitetul Bisericii Betel

• să se unească în Duhul, prin rugăciune, în fiecare seară, începând cu orele 21.00.

• să facă o prioritate, în această perioadă, din a comunica mai mult telefonic cu alți membri ai bisericii, precum 

și cu persoane din afara bisericii care ar putea avea nevoie de rugăciune, încurajare sau evanghelizare.

• pe toată perioada suspendării slujbelor religioase, credincioșii pot audia mesaje din partea pastorilor bisericii, 

precum și formații muzicale, prin intermediul site-ului bisericii www.betel.ro, Youtube (Biserica Betel), 

Facebook („Biserica Baptista Nr.1 Betel Timisoara”, „Marți mergem la Betel”).  Transmisiunile LIVE vor începe 

la orele la care sunt programate serviciile obișnuite ale bisericii: Duminică dimineața  – ora 11.00, Duminică 

seara – ora 18.00, Marți seara (tineret) – ora 19.00, Joi seara – ora 19.00.

În mijlocul acestor vremuri tulburi, cuvintele profetului Ieremia sunt deosebit de relevante: „Iată ce mai 

gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui 

nu sunt la capăt ci se înnoiesc în fiecare dimineață” (Plâng. 3:21-23).
Pentru informații legate de activitatea bisericii, ne puteți contacta prin intermediul paginii de internet sau 

Facebook menționate mai sus sau la numerele de telefon 0256-491918 (secretariat), 0770-222440 (portar).

Credincioșii sunt încurajați, totodată:



  

IEHOVA NISSI: Dumnezeu, steagul meu
 Text: Exod 17:8–16, Verset cheie: Exod 17:15

STUDIU BIBLIC
pentru 15.03

Ideea centrală: După eliberarea din robie, poporul lui Dumnezeu are de înfruntat vrăjmași foarte 
puternici. Singura șansă de biruință este înălțarea prin ascultare și luptă a Numelui lui Dumnezeu.

Explicații exegetice: După eliberarea din robia egipteană, în călătoria prin pustie spre Canaan, poporul 
Israel s-a confruntat cu mai multe obstacole. Astfel a ieșit în evidență atât condiția spirituală a poporului, 
cât și natura și caracterul lui Dumnezeu. Iehova Nissi sau ,,Domnul, steagul meu” este Numele prin care 
Dumnezeu Se descoperă poporului în lupta cu dușmanii care atacau din toate părțile. În aceste lupte, 
poporul l-a cunoscut pe Dumnezeu ca fiind Iehova Nissi. La puține zile după ieșirea din Egipt, poporul 
evreu s-a confruntat cu lipsa apei, apoi a hranei, din nou a apei. Acum, la Refidim, fără să-i fi provocat, 
sunt atacați de amaleciți. Descendenți din neamul lui Esau și cu origini edomite, amaleciții reprezintă 
nu doar primul popor sau trib care declară război poporului lui Dumnezeu, ci și poporul cu care se va 
confrunta ,,din neam în neam”. Cuvântul Nissi folosit în text pentru ,,steag” are mai multe semnificații: 
poate însemna un stindard, o prefigurare a prezenței lui Dumnezeu precum și numele altarului dedicat 
Lui. Indică un stâlp pe care se înalță ceva, așa cum  a fost înălțat în pustie șarpele de aramă . Poate fi un 
semn care reprezintă Sionul ori o judecată care servește drept pildă și avertizare, așa cum a fost în cazul 
rebeliunii lui Core, Datan și Abiram . Cuvântul Nissi este un simbol ce are scopul de a uni forțele în jurul a 
ceva măreț. Aici, în acest context, poporul evreu este adunat ca o mare oștire în jurul și în Numele Lui 
Dumnezeu. (The Complete Word Study Dictionary). Steagul este important, pentru că cei care-l 
urmează privesc la el pentru a primi instrucțiuni, și ceea ce se întâmplă cu steagul urmează să se întâmple 
și cu ei. Textul biblic ne dă ocazia să observăm mai multe însușiri ale ,,steagului” sau ale Numelui 
Domnului. Dintre acestea vom menționa: steagul autorității Lui, steagul abilităților Lui și steagul 
amintirii victoriei Lui.

Când suntem atacați, Dumnezeu Însuși este atacat și El ne dă autoritatea de a ne împotrivi (Exod 
17:8–10). Înalță, deci, steagul autorității Lui Dumnezeu! Poporul evreu nu avea altă soluție decât să iasă la 
luptă. În același timp, aveau de-a face cu o armată mai înzestrată din punct de vedere militar și mai 
deprinsă pentru luptele în pustie. Singura șansă de victorie era aceea de a lupta împreună cu Dumnezeu, 
ceea ce au și făcut. Observăm cum atât conducătorii, cât și întreg poporul și-au îndeplinit datoria. Moise 
a ieșit la luptă ,,cu toiagul lui Dumnezeu” (simbol al autorității), a mobilizat pe ceilalți conducători și 
apoi întreaga oștire. Amaleciții pot reprezenta vrăjmașii creștinului după izbăvire din robia lumii 
acesteia (în cazul evreilor a fost robia egipteană), pot reprezenta firea pământească orientată împotriva 
Duhului sau chiar cohortele diabolice care se împotrivesc înaintării credinciosului spre Canaanul 
ceresc. 

1. Steagul autorității Lui

Scopul lecției: Să învățăm cum să biruim în luptele vieții, făcându-ne partea, colaborând cu alți 
credincioși și, în primul rând, bazându-ne pe ajutorul lui Dumnezeu.

Concluzii: În luptele vieții, înalți și onorezi Numele lui Dumnezeu, ca pe un stindard, atunci când:

Când suntem în luptă, Dumnezeu ne înzestrează cu abilități suficiente pentru a birui. Înalță, deci, 
steagul abilităților Lui! Observăm din text că victoria asupra amaleciților nu s-a produs pe fondul 
pasivității poporului. Moise a mobilizat poporul pentru a ține piept dușmanilor și a pus la cale o strategie 
de luptă care ține seama atât de dimensiunea fizică a bătăliei dar și de dimensiunea spirituală. În final, au 
biruit prin ajutorul lui Dumnezeu dăruit acelora care știu și decid să rămână la dispoziția Lui. Victoria 
asupra amaleciților ne învață pe noi, cei care ,,nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui”, să fim pregătiți 
pentru confruntările spirituale de fiecare zi. Trebuie să ne cunoaștem adevărații dușmani, dar mai mult, 
trebuie să cunoaștem cine ne sunt aliații, adică pe ceilalți credincioși. Cel mai important este să-L 
cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu, resursele pe care le pune El la dispoziția noastră și modul cum 
trebuie să luptăm sub autoritatea Lui. Rugăciunea este una dintre armele care nu trebuie să lipsească din 
înzestrarea pentru luptă a creștinului.

- te lupți și biruiești vrăjmașii lui Dumnezeu;

- valorifici cu succes și înțelepciune, în luptă, atât resursele fizice, cât și pe cele spirituale;

3. Steagul amintirii victoriilor Lui  

Asta înseamnă că poporul lui Dumnezeu și, implicit, fiecare credincios se află deja într-o luptă 
permanentă, pe viață și pe moarte, cu un dușman puternic. Singura soluție pentru a se împotrivi cu 
succes tuturor vrășmașilor este să iasă la luptă sub autoritatea lui Dumnezeu și să folosească autoritatea 
dată de Dumnezeu pentru a-i mobiliza și pe alții.

Când am biruit, Dumnezeu trebuie să fie onorat pentru că de la început până la sfârșit victoria se 
datorează Lui. Înalță, deci, steagul amintirii victoriilor Lui! În urma victoriei, poporul lui Dumnezeu 
descoperă o altă dimensiune a caracterului Lui și, implicit, a modului cum pot să fie biruitori în luptele 
din pelerinajul spre Canaan. Iehova Nissi, Domnul, steagul meu, trebuia să rămână în amintirea lor toată 
viața și, de asemenea, trebuia lăsat moștenire generațiilor următoare. De aceea Domnul i-a spus lui 
Moise să ,,scrie lucrul acesta în carte”și apoi s-a îngrijit să-l evidențieze pe Iosua ca fiind cel care va urma 
să conducă poporul spre Canaan. Realitatea din jurul nostru arată că nu doar necredincioșii, ci și 
credincioșii sunt confruntați permanent cu ispita de a da mai multă atenție lucrărilor celui rău, privindu-
le, consemnându-le sau istorisindu-le. Această ispită trebuie biruită. Dumnezeu ne cheamă să privim, să 
notăm pe tăblița inimii noastre și să istorisim altora toate isprăvile Lui, nu pe ale celui rău. Demonstrăm 
că suntem adevărați creștini când efortul principal și prioritar îl depunem pentru a ne apropia de 
Dumnezeu. În plus, trebuie reținut faptul că nu se întărește credința noastră pentru bătălie enumerând 
lucrările celui rău, ci devenim mai credincioși atunci când luăm seama, din Cuvânt, la lucrările puternice 
ale Domnului nostru. Deci, mai înainte de toate, ar trebui să facem cum a făcut Moise în pustie și să luăm 
aminte la ceea ce a spus Ioan Botezătorul. Să-L înălțăm pe Isus Hristos ca Izbăvitor și Domn.

2. Steagul abilităților Lui

- scrii pe tăblița inimii și mărturisești altora victoriile lui Dumnezeu.

Tomuța Lidia

Sentici Eugen

Sfârcoci Manuela

Duca Ambroziu

Damșe Nicu Jr

Fizedean Ana

Jehac Mariana

Lelea Petru

Matei Alisa

Mezei Camelia

Ciucuriță Ovidiu

Mureșan Ch. Maria

Panduru Vasile

Petrescu Timotei

Săraru Daniel

Schifirneț Bianca

Ciucuriță Debora 

Balaj Adriana

Bugar Dănuț

Butaș Cornel

La multi ani!


	Page 1
	Page 2

