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DUMINICĂ 

11:00-12:30   Serviciu divin: 
10:00-10:55 Studiu biblic

  Vremea sfârșitului 

  Mesaj: David Lavric

  (Genesa 4:1-17)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Închinare, grup tineri

  Închinare, cor

  Religia și orașul lui Cain 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (Daniel 11:20-35)

MARTI 

  Închinare
  Mesaj: David Lavric
  Ca ce creștin ai vrea să devii? 

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  (Filipeni 2:19-30)

JOI 

  Închinare
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Ovidiu Aldea
   Chei ale biruinței în mijlocul   
  încercării (Psalmul 62)

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMIȘOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918   

LA STANDUL DE CĂRŢI!
 Calendare & manual studiu biblic 2022

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI

SALUTUL BISERICII 

PENTRU ANUL 2022

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

să vă slăbească mâinile, căci faptele 

voastre vor avea o răsplată.”

2 Cronici 15:7

Motive de 
RUGACIUNE

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Tinerii și copiii care doresc să învețe 

să cânte la un instrument cu coarde 

(vioară, violă, violoncel) pentru a putea 

sluji în orchestră sau alte formații ale 

bisericii  sunt să ia legătura cu,  rugați   

Daniel Caracoancea, 0763 535 082.tel.   

Colectă pentru Africa. La sfârșitul 

serviciilor divine de astăzi va fi o ocazie 

de a contribui f inanciar pentru 

misiunea din Africa Centrală, unde 

urmează să plece frații Dănuț Tanc și 

Cosmin Rășinar, în perioada 27 

ianuarie - 15 februarie.

Cursul de cateheză are loc în fiecare 

duminică, la ora 10:00 și se adresează de 

atât celor care au luat decizia de a se 

boteza, cât și celor care doresc să afle 

mai multe despre credința creștină.

La multi ani!

Pentru Dănuț Tanc și Cosmin Rășinar, 

ca Dumnezeu să îi însoțească și să îi 

folosească spre slava Sa, în decursul 

misiunii  în Republica Africa Centrală.

Pentru situația politică din Ucraina și 

din lume, ca Dumnezeu să păstreze 

pacea și să fie evitate conflictele.



STUDIU BIBLIC 

Omniprezenţa lui Dumnezeu

23 ianuarie

Text: Psalmul 139:7–12, 2 Cronici 6:18

Atotprezența lui Dumnezeu oferă temelie încrederii noastre în El. Atotprezența lui 

Dumneze rezolvă problema singurătății omului și oferă motivație pentru o viață 

curată și plăcută înaintea Lui.

Este foarte important să avem o imagine și percepție corectă despre Dumnezeu. Dumnezeul 

slavei Se manifestă față de noi prin anumite însușiri unice, printre care și omniprezența (sau 

atotprezența) divină. În această lecție vom încerca să creionăm câteva aspecte biblice și practice 

semnificative ale omniprezenței divine pornind de la constatarea făcută de doi mari oameni ai 

Bibliei: regele Solomon și tatăl său David.

În timp ce Dumnezeu este pretutindeni prezent, El rămâne totuși distinct de locul prezenței Sale. 

Prezența divină în orice loc și moment nu este fragmentată ci completă. Este drept că uneori se 

considera că Dumnezeu este prezent în mod special într-un anumit loc, așa cum ar fi Templul lui 

Solomon sau tronul Său. Dar chiar dacă vorbim despre manifestarea specială a acestei prezențe 

divine, Dumnezeu rămâne prezent pretutindeni chiar în timp ce acea prezență specială este 

resimțită în locurile menționate. De fapt, noi toți ne desfășurăm viața în prezența permanentă a 

ființei divine. Așa cum spunea apostolul Pavel, „În El avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele ap. 

17:28). Nu există distanță mare sau mică, prin care să fim separați de Dumnezeu. Este evident însă 

că adevărul omniprezenței lui Dumnezeu nu poate fi înțeles pe deplin de mintea noastră limitată.

Templul construit de regele Solomon era cea mai impresionantă clădire din Israel la vremea 

respective. Multe generații la rând s-au mândrit cu grandoarea acestui edificiu, venind din toate 

colțurile țării la sărbătorile rânduite de Dumnezeu pentru închinare. O impresionantă 

manifestare religioasă a avut loc la dedicarea Templului, iar rugăciunea de dedicare a rostit-o 

însuși Solomon. Acesta este cadrul versetului de aur spre care privim astăzi. Solomon recunoaște 

faptul că Dumnezeul măreț al lui Israel nu poate fi cuprins în interiorul celui mai impresionant 

edificiu. Dumnezeu este măreț și necuprins. Nici măcar cerurile nu oferă suficient spațiu pentru 

a-L cuprinde pe Dumnezeu! El este atotprezent. Aceasta înseamnă că El este prezent cu întreaga 

Sa ființă, simultan și pretutindeni. 

Psalmul 139 este un cântec de înțelepciune, compus din patru părți a câte șase versete fiecare. 

Fiecare dintre aceste patru secțiuni prezintă câte o idee majoră. Versetele 7–12 au ca temă majoră 

atotprezența lui Dumnezeu. David începe prezentarea acestui atribut divin printr-o întrebare 

(v.7), al cărei scop este să conducă spre adevărul că nu există nici un loc în care să poți evita 

prezența lui Dumnezeu. 

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, 

întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.” (2 Corinteni 10:4)

Printr-o strategie atent aleasă și prin șiretenie, Satana încearcă să construiască întărituri la nivelul 

minților noastre. O întăritură este un mod de gândire în care suntem ținuți captivi. Întăriturile 

sunt minciunile diavolului crezute de oameni.

Arma principală cu ajutorul căreia luptăm este Cuvântul lui Dumnezeu, pe care putem să îl 

folosim în mai multe moduri. Putem să îl citim, să îl ascultăm, să îl învățăm, să îl cântăm, să îl 

proclamăm și să medităm asupra lui. Cunoscând Cuvântul, ne vom înnoi mințile și vom învăța să 

gândim într-un mod nou. De asemenea, Cuvântul va doborî întăriturile vechi care ne-au ținut 

captivi. Niciun om nu poate trăi o viață biruitoare fără să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. (J.M.)

Apostolul Pavel ne spune că avem armele spirituale de care avem nevoie pentru a doborî 

întăriturile Satanei. Atunci când ne folosim armele, respingem minciunile, argumentele, teoriile 

celui rău și orice alt lucru care încearcă să se ridice împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Noi 

trebuie să răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui 

Dumnezeu, şi orice gând să îl facem rob ascultării de Hristos. (vezi 2 Corinteni 10:5).

Dărâmă întăriturile!

3. Atotprezența lui Dumnezeu este o provocare pentru credincios prin chemarea la o trăire 

conștientă și permanentă în prezența Sa. 

4. Faptul că Dumnezeu este atotprezent trebuie să schimbe modul nostru de gândire prin care Îl 

dorim uneori pe Dumnezeu de partea noastră, ca sprijinitor și apărător.

5. Pentru cei care încă nu îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal, atotprezența Sa are 

menirea de a-L face disponibil.

2. Atotprezența lui Dumnezeu îi demonstrează și măreția.

Observăm că prezența Domnului poate fi recunoscută în orice loc din spațiu, deoarece nici o 

trăsătură particulară a locului respectiv și nici dimensiunea acestuia nu sunt o piedică în calea 

atotprezenței sfinte. De aceea sunt amintite locațiile extreme: cerul și locuința morților.  Apoi, 

folosind extraordinara frumusețe a poeziei evreiești, David vorbește despre „aripile zorilor”. 

Semnificația acestei expresii în context ne conduce la concluzia că omniprezența lui Dumnezeu 

nu este limitată sau împiedicată de timp, spațiu sau împrejurări. În cele din urmă, David ne arată 

și faptul că întunericul sau orice obstacol nu pot stăvili sau anula atotprezența divină (v. 11–12). De 

fapt „întunericul este ca lumina” pentru Dumnezeu, care nu are nevoie de condiții exterioare Lui 

însuși pentru a se manifesta sau pentru a fi prezent. Prezența Lui este atât de cuprinzătoare și 

copleșitoare încât este imposibil să poți fugi de ea.

6. Deși Dumnezeu este pretutindeni și simultan prezent în orice loc, Scriptura ne vorbește despre 

locuri în care prezența lui Dumnezeu este resimțită în mod special.

1. Dumnezeu este prezent în orice regiune a lumii de astăzi. 
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