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Anunturi Motive de 
RUGĂCIUNE

Telefon de contact. Comunicăm cu membrii 
bisericii prin media (site, Facebook). Ne puteți 
trimite cereri de rugăciune, întrebări prin SMS, 
la numărul de telefon 0770 699 597.

Dărnicie. Cei care doresc să se închine 
Domnului și prin dărnicie, o pot face prin 
transfer bancar într-unul din conturile de mai 
jos. Ceilalți, pot pune deoparte darurile de 
bunăvoie și cu prima ocazie favorabilă, să le 
aducă la Casa Domnului.

Continuăm transmisia online a serviciilor 
bisericii prin intermediul site-ului bisericii 
www.betel.ro,Youtube (Biserica Betel), 
Facebook („Biserica Baptista Nr. 1 Betel 
Timisoara”, „Marți mergem la Betel”).

Credincioșii sunt încurajați, totodată: să facă 
din fiecare cămin o biserică, petrecând zilnic 
timp împreună în rugăciune şi citirea Scripturii; 
să se unească în rugăciune  în fiecare seară, 
începând cu orele 21.00; să își aloce săptămânal o 
zi de post și rugăciune pentru ca Dumnezeu să 
intervină în stoparea acestei pandemii; să facă o 
prioritate, în această perioadă, din a comunica 
mai mult telefonic cu alți membri și cu persoane 
din afara bisericii care ar putea avea nevoie de 
rugăciune, încurajare sau evanghelizare.

Pentru cei din linia întâi, implicați în lupta 
împotriva pandemiei coronavirus (personal 
medical, autorități, cercetători și alții) ca 
Dumnezeu să-i echipeze cu tot ceea ce este 
necesar pentru a face tot ce este omenește 
posibil în rezolvarea tuturor c azurilor.

Pentru înțelepciune, stăruință și creativitate în 
a căuta în aceste vremuri, “mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și neprihănirea Lui” (Matei 
6:33). Ne rugăm ca această căutare să se reflecte 
tot mai mult în caracterul, închinarea, slujirea 
și mărturia noastră.

Pentru toți cei afectați într-un fel sau altul de 
pandemia coronavirus. Domnul să-i ridice și să 
le dea biruință în această încercare.

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. 

Pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, “precum 
în cer și pe pământ”. Ne rugăm ca aceste 
vremuri să fie vremuri de îndurare, de 
cercetare, de apropiere de Dumnezeu și de 
mântuire a multor suflete.
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DUMINICĂ dimineata

 “Organizarea poporului lui 
 Dumnezeu pe perioada pustiei” 
 (Num. 2:1-6)

DUMINICĂ seara

 ALEXANDRU NEAGOE

ora 11  Mesaj: 

 PETRU BULICA

 PETRU BULICA

 “Misiune în vremuri de criză”

ora 18 Mesaj:

 “Mângâiere și încurajare în 
 vremuri de criză “(2 Cor. 1: 3-11)

MARTI (tineret)
ora 19  Mesaj: 

 ADRIAN TOTAN

JOI seara  

ora 19  Mesaj:

 Cartea Iona: 

  

Hațegan Ioan

Crăciun Livia

Costea Zemora

Isac Florica

Aghajani Carmen

Batori Nicolae

Chirileanu Ileana

Bebec Maria

Crețu Gheorghe

Pătălău Maria

Tanciu Iulian

Izvernari C arolina

Marinescu Florica

Sfârcoci Alin

Simcelescu Remus

Manea Roxana

Mic Viorel

Năstase Ioan

Sfârcoci Lia

Vețan Estera

Isac Florica

LA MULTI ANI!
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IEHOVA ROHI: Domnul, Păstorul meu
 Text: Psalm 23:1–6; Verset cheie: Psalm 23:1

STUDIU BIBLIC
pentru 29.03

Din programele bisericii ONLINE

orele 11:00–12:30; 18:00-19:30

 
Rugăciune pentru biserică și pentru lume

Informaţii și anunţuri

Selecţii muzicale din serviciile bisericii Betel

Biserica în case (imagini din familiile bisericii)

Rugăciune specială pentru problemele ascultătorilor

Mesaje biblice: pastorii bisericii

Cum putem vedea slava lui Dumnezeu în Psalmul 23?

d) Îndrumare corectă 

a) Hrană sănătoasă 

Psalmul 23 este unul din cei mai îndrăgiți psalmi. Cunoscut pretutindeni sub numele de „Psalmul 
Păstorului”, i s-au dat și alte nume precum: Perla psalmilor, Psalmul privighetorii, Cântarea 
păstorului despre Păstorul său etc. Augustin nota că psalmul acesta era imnul martirilor. Psalmul 
are însă un mesaj pentru toți oamenii, indiferent de vârstă sau împrejurări.

a) Prin relația personală cu Dumnezeu (v. 1a)

În prima parte a psalmului David mărturisește despre Păstorul lui. El începe afirmând că Domnul 
este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. Este o declarație fermă și, în același timp, 
cuprinzătoare. David face această mărturisire în mod public, pentru că Păstorul era cel mai 
important din viața lui.

c) Înviorare spirituală

Prin ce se poate observa acest adevăr?

b) Prin resursele proaspete primite de la Domnul (vs. 2, 3)

Scopul lecției: Să învățăm din mărturia lui David felul în care Dumnezeu Se descoperă ca fiind 
Păstorul și, în urma înțelegerii acestui adevăr, să-L putem slăvi zilnic.

Psalmul 23 Îl prezintă metaforic pe Dumnezeu ca fiind Păstorul, Cel care dă viață veșnică, 
protecție, siguranță, îndurare, povățuire etc. Nu-i suficient să știi psalmul, ci mult mai important 
este să-L cunoști pe Păstor/Iehova Rohi, în mod personal. Mesajul psalmului este mărturia 
credinciosului păstorit de Domnul. Psalmul se poate împărți în trei secțiuni, urmărind mărturia 
credinciosului păstorit de Iehova Rohi.

1. Mărturia credinciosului despre Iehova Rohi (vs. 1–3)

Care sunt resursele oferite de Păstor?

Ideea centrală: Dumnezeu Se revelează în Scriptură ca fiind Păstorul, Cel care stabilește o relație 
personală cu omul credincios și care îi asigură toate resursele necesare.

Textul biblic ne vorbește despre patru acțiuni pe care le face Dumnezeu pentru cel credincios. În 
mod metaforic, vorbește despre resursele asigurate de Păstor.

b) Odihnă plăcută  

2. Mărturia credinciosului către Iehova Rohi (vs. 4, 5)

În a doua parte a psalmului David mărturisește către Păstorul lui. De la persoana a treia (El mă 
paște…, El mă duce…, El mă înviorează…, El mă povățuiește) trece la persoana a doua singular. El 
afirmă: Tu ești cu mine, Tu îmi întinzi masa… Este o mărturie direcționată către Dumnezeu. David 
vorbește de-acum cu Domnul. 

Ce Îi comunică direct lui Dumnezeu?

a) Încrederea neclintită 

b) Învoirea neîncetată 

c) Îndestularea nemărginită 

3. Mărturia credinciosului despre sine către sufletul său (v. 6)

În a treia parte a psalmului, David își mărturisește lui însuși câteva convingeri, care să-l țină ancorat 
pe mai departe în turma Păstorului. Convingerile dau valoare vieții, determină vitalitatea și devin 
vizibile pentru cei din jur. Care sunt aceste convingeri?

b) Credincioșia față de Casa Domnului 

Schița detaliată pe www.revistacrestinulazi.ro

a) Credincioșia față de Caracterul Păstorului 

David aduce această mărturie despre Dumnezeu. El știa ce înseamnă un păstor adevărat; păstorise 
pentru o vreme turmele tatălui său și apoi păstorise poporul aproape 40 de ani (Psalmul 78:72). Dar 
când se uită la Dumnezeu, îl vede ca fiind Păstorul suprem, ce se apropie de turmă (relație) și 
asigură protecție și provizie (resurse). Asta îl face să depună mărturie convingătoare că Îi va fi 
credincios și se va focaliza mai mult pe caracterul lui și Casa Domnului. Păstorul descris în acest 
psalm Îl prefigurează pe Fiul lui Dumnezeu. La împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul 
Său. Isus Hristos este revelația specială a lui Dumnezeu. El este Păstorul cel bun, Păstorul ce-Și dă 
viața pentru oi (Ioan cap. 10; 11:27–29). Ascultă-I glasul și mergi după Păstorul cel bun! 

Concluzii: 
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