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Motive de 
RUGACIUNE

Bulet in duminical AN XX I I I|Nr . 1|02.01.2022

11:00-12:30   Serviciu divin: 

                 (Don't  look .... down!)    

  Cor, mesaj: Petru Bulica      

  Cina Domnului

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Cor , mesaj: Cătălin Covaci
                                "Astăzi” (Luca 4:14-21)

  Nu  priviti  în .... jos! 

Întâlniri de rugăciune: luni, marti, 
miercuri, vineri, orele 19.00-20.00

DUMINICĂ 

JOI 

  Cor, mesaj: Alex Neagoe      
   „Botezul Domnului și      
   botezul creștin”      
  (Matei  3:13-17)

                                (Coloseni 3:1-8; Evrei 12:2-3)

19:00 - 20:30 Botezul Domnului

10:00-10:55 Studiu biblic

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Ghișe Laura

Fometescu 

Gabriel

Iacob Felician

Olariu Beatrice

Racovicean Ana

Spânu Elena

Nicoară Drăghina

Sohoreanu Elena

Șopț Florica

Șain Pavel

Ogrăzeanu-Nagy 

Daniel

Olteanu Daniela

Oprea Antonela

Tole Ioan

Dragomir 

Carmen

Miheț Didina

Turnagiu Elena

Vas Francisc

Vujdea Ioan

Butaș Adi

Sfera Ovidiu

Pentru pace în lume și în sufletele noastre. 

Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această 

lume plină de conflicte, cât și în interiorul 

nostru și să ne ajute să-I rămânem credincioși.

Pentru trăirea noastră de fiecare zi ca și copii ai 

lui Dumnezeu. Să-L rugăm pe Domnul să ne 

dea înțelepciune pentru a dovedi prin trăirea 

noastră că numai El poate da pace, bucurie și 

speranță tuturor care își predau viața Lui.

Pentru inimi deschise pentru Cuvântul lui 

Dumnezeu și pentru a face voia Lui. Domnul 

să ne ajute să ne străduim în fiecare zi să trăim 

asemenea lui Isus, iubind ascultarea de 

Dumnezeu, rugăciunea și Cuvântul Său, dar și 

trăirea plină de dragoste față de semeni.

2022. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a 

profita din plin de acest nou an în ceea ce 

privește apropierea de El, de Cuvânt, de slujire 

și de cei dragi. Să iertăm, să dăruim, să iubim și 

toate acestea, în numele Celui care le-a făcut 

deja pentru noi.

Pentru un an plin de roade ale câmpului dar 

mai ales plin de roade spirituale, în orice 

biserică și în orice suflet.

Pentru tinerii bisericii, care în perioada 7-9 

ianuarie vor fi într-o tabără de schi, ca acel 

timp să le fie folositor în apropierea lor de 

Domnul și unii de alții.

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Mulțumim celor care au 

slujit și în anul 2021 și au 

contribuit la sfințirea 

Numelui lui Dumnezeu, 

la zidirea Bisericii și la 

lărgirea Împărăției Lui.

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ 

NR. 1 BETEL TIMISOARA

Ady Endre 20 | 0256 491 918   

La multi 
ani!

Serile de tineret se vor relua începând de 

marți, 18 ianuarie, de la ora 19:00.

Cursul de cateheză se adresează tuturor 

celor care au luat hotărârea de a se boteza, 

precum și celor care vor să afle mai multe 

despre credința creștină. Cei interesați, 

sunt rugați să ia legătura cu frații pastori.

Săptămâna de rugăciune se va desfășura 

la biserică, în perioada  2 - 9 ianuarie, 

începând cu ora 19, cu excepția zilei de 

sâmbătă, 8 ianuarie. Tematica o puteți 

găsi într-un format special, la standul de 

cărți.



STUDIU BIBLIC 

AUTOEXISTENŢA LUI DUMNEZEU

Ce înseamnă atunci când Dumnezeu se prezintă pe Sine ca fiind EU SUNT? Dumnezeul glorios al 
Scripturilor a folosit și folosește diferite modalități prin care Își manifestă gloria Sa iar unul din 
modurile în care Își descoperă excelența acestei glorii, sunt atributele Sale. Ele nu sunt simple 
însușiri ale ființei divine, ci expresii intrinsece ale naturii Sale unice, de Dumnezeu. Unul dintre 
aceste atribute este autoexistența divină. 

Ideea centrală: Dumnezeu este unic, înainte de toate, prin faptul că există în și prin Sine Însuși, 
fără să fi avut nevoie să fie creat, fără ca în existența Lui să se raporteze la altcineva și fără ca viața 
Lui să aibă nevoie de susținere din afară.

O a doua semnificație a numelui cu care se prezintă Dumnezeu, este aceea că El nu are nevoie de 
un nume propriu-zis, ca și oamenii, care au nume pentru a se putea deosebi între ei, deoarece El 
este singurul Dumnezeu adevărat și nimeni altul nu este ca El. 

Scopul: Să ne facă să înțelegem cât de mare este cinstea de a ne putea închina unui asemenea 
Dumnezeu și de a-L putea sluji pe El. Să ne ajute să ne încredem tot mai mult în El și să ne dorim ca 
viața noastră să-L reflecte din ce în ce mai mult.

Într-o lume în care toate lucrurile se supun legii cauză-efect, existența unei ființe care să nu fie 
nevoită să se supună acesteia, este o necesitate logică de bază. Esența ființei Lui nu derivă din 
nimic altceva, dar este sursa existenței tuturor celor ce există. Existența lui Dumnezeu nu este 
explicată, nu este argumentată, ci este afirmată din capul locului.

Care ar trebui să fie răspunsul uman în fața Ființei supreme, necreate? Sunt două 
răspunsuri majore.

EU SUNT - o expresie pe care o folosește fiecare dintre noi și care însoțește tot ceea ce înseamnă 
viața noastră, de la nume, la starea în care ne aflăm la un moment dat. Aceasta este expresia prin 
care Dumnezeu alege să se reveleze atunci când Moise vrea să știe care este numele Lui (Exodul 
3:13). Prin aceste două cuvinte, Dumnezeu ne descoperă despre Sine un lucru pe care îl confirmă și 
restul revelației biblice și din care decurg toate celelalte caracteristici care Îl impodobesc, și 
anume, că EL ESTE, EL EXISTĂ! 

Una dintre caracteristicile lui Dumnezeu, pe care nu le poate transmite omului sau restului 
creației prin actul creator, este autoexistența sau existența prin Sine însuși și este unul dintre 
pilonii teologici de bază ai doctrinei creației. Dacă Dumnezeu le-a creat pe toate, atunci cine L-a 
creat pe Dumnezeu? Este întrebarea pe care ateii o pun, pentru a decredibiliza pretențiile de 
adevăr ale teismului biblic. Este o întrebare care nu își are sensul deoarece există o cauză 
necauzată, care există prin ea însăși. 

ÎNCHINAREA

Prima reacție la existența lui Dumnezeu prin Sine Însuși trebuie să fie închinarea. Nu te apropia 
de locul acesta; scoate-ți încălțamintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. 
Dumnezeu este alături de noi dar nu putem intra în prezența Lui oricum, din cauza păcatelor 
noastre. Însăși structura cortului, în care doar preoții intrau în locul sfânt iar Marele Preot în locul 
preasfânt o dată pe an, transmitea mesajul că suntem atât de aproape, si totuși, atât de departe de 
El.

Până în ziua în care Îl vom vedea față în față și nimic nu va mai sta între noi și El, închinarea 
noastră va fi la fel. O experiență a apropierii pline de iubire, dar în același timp, a distanței pline de 
reverență. Pierderea oricâreia dintre aceste dimensiuni, ne privează de aspecte care ne fac să-L 
descoperim cu adevărat pe Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru, 
ridicând un cort între noi. Când Domnul Isus a murit pe cruce, perdeaua din vechiul templu s-a 
rupt de jos în sus, pentru ca noi să avem intrare liberă la Tatăl. Rămâne să fim eliberați de “cortul” 
cesta pământesc, pentru a putea intra în corturile cerești.

Dumnezeu vrea să ne scoată din robia păcatului pentru ca să putem să I ne închinăm și să-L 
slujim.

O a doua dimensiune a relației omului cu Dumnezeu este slujirea. Am fost creați pentru a sluji 
unui plan etern al lui Dumnezeu, iar lucrul acesta reprezintă o mare cinste, pe care o înțelegem 
atunci când ne închinăm Lui. Scopul cel mai înalt al existenței noastre este să slujim gloriei lui 
Dumnezeu, prin împlinirea planului Lui. 

Chiar dacă Dumnezeu, care este duh, nu poate fi văzut cu ochii, El are mijloace prin care ni Se 
descoperă. Uneori însă, suntem prea ocupați și prea grăbiți pentru a ne opri să auzim ce vrea să ne 
spună. Înțelegerea faptului că Dumnezeu este singura ființă autoexistentă și a faptului că suntem 
creați după chipul și asemănarea Lui și pentru planurile Lui, ne poate ajuta să controlăm 
manifestările firii pământești. 

SLUJIREA

Rostul pentru care Dumnezeu ne descoperă anumite lucruri despre El, nu este doar pentru a ne 
hrăni curiozitatea, ci pentru a ne motiva la cel mai înalt mod de viață, care să slujească planurilor 
lui. Aceste două dimensiuni, închinarea și sluirea, sunt atat de importante în relația noastră cu 
Dumnezeu, încât El socotește că sunt suficiente pentru a fi invocate ca semn de încurajare pentru 
Moise și în fașa faraonului, ca motiv pentru a lăsa un întreg popor să plece.

În curând: LA STANDUL DE CĂRŢI!
 Calendare & manual studiu biblic 2022

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI

2 ianuarie

Text: Exodul 3:1-14; Ioan 5:26
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