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11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

10:00-10:55 Studiu biblic

  SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (II): 

  (Ioan 4:46-54)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Închinare, cor
  Mesaj: Petru Bulica
  Sfințirea ca mod de viață
  (1 Petru 1:13-19)

  Închinare, cor

MARTI 

DUMINICĂ 

  O împărăție mai bună 

  mici (II) (Fapte 4: 1-31)

  Închinare

  Închinare

  Pas cu pas înspre maturitate
  Mesaj: Petru Bulica

  Mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mari isprăvi prin oameni  

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

JOI 
  spirituală (Efeseni 3:14-21)

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA CRESTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMISOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918   

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

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Motive de 
RUGACIUNE

Pentru misionarii Domnului și ai 

noștri. Fratele Dănuț Tanc împreună cu 

fratele Cosmin Rășinar vor sluji Domnului 

în perioada următoare în Republica Africa 

Centrală. Aceștia se vor ocupa în mod 

special de amenajarea unui corp de clădire 

a maternității din capitala Republicii. 

Mulțumim Domnului pentru promisiunea 

că El va însoți pe toți cei ce merg în Numele 

Lui. Ne rugăm  ca prin mărturia lor, 

mamele, tații și copiii ce vor beneficia de 

slujirea lor precum și alți mulți oameni, să 

fie cercetați spre mântuire, prin Duhul 

Sfânt. Ne rugăm pentru ocrotirea fraților 

noștri și a familiilor lor. Ne rugăm pentru 

alte uși deschise pentru Cuvânt și pentru 

slujire. Doamne ajută, Doamne dă izbândă 

fraților noștri și tuturor celor care îi susțin 

într-un fel sau altul.

Pentru fr. pastor Alexandru Neagoe 

care în această după amiază va predica la 

Biserica Baptistă Nr. 1 din Reșița.

Pentru vindecare pentru toate persoanele 

din biserica noastră care se confruntă cu 

diferite probleme de sănătate.

Pentru situația politică din Ucraina și 

din lume, ca Dumnezeu să păstreze pacea 

și să fie evitate conflictele militare.

Pentru biserica noastră. Dumnezeu să 

continue să binecuvânteze și pe mai 

departe Biserica Betel, pe cei af lați la 

conducerea ei, membrii bisericii și pe toți 

cei care vin la serviciile bisericii noastre 

pentru a-și găsi liniștea sufletească. 

Petruș Estera

Dumitru Ionuț

Moțec Maria

Damșe Daniela

Schifirneț Tiberius

Olariu Cristina

Todor Daniela

Al Chaabawi 
Abdulmajeed

Aragian-Brăescu Ion

Becheru Constanța

Pop Cristina

Bejinar Ana

Horvath-Damian 
Irena

Dumitrășcuță 
Gabriela

Bulica Emanuela

Cotta Avram

Faur Alexandru

Grunzac Alexandra

Dida Puișoru

Paunovici Gabriel

Mornăilă Mirela

Olariu Stela

Bolcu Felicia

Crainic Iosif

Dănălache Adrian

Hadți-Pop Ioan

Pavel Petrică

Cursul de cateheză are loc în fiecare 
duminică, la ora 10:00 și se adresează atât de 
celor care au luat decizia de a se boteza, cât 
și celor care doresc să afle mai multe despre 
credința creștină.

Mulțumiri. Fundația “Estera” dorește să-și 
exprime recunoștința pentru donația în 
valoare de 50 euro și 4.280 lei, dăruită de 
membrii bisericii noastre, în luna ianuarie. 
Mulțumiri de asemenea și tuturor celor care 
au contribuit financiar pentru lucrarea din 
Republica Africa Centrală. A fost strânsă 
suma de 15.000lei.

Ședință de comitet: luni, 7 februarie, ora 
19:00.

La multi ani!



Omniscienţa lui Dumnezeu
Text: Psalmul 139:1–6, Isaia 40:12–14, 1 Corinteni 2:10

Atotștiința lui Dumnezeu reprezintă o altă caracteristică a desăvârșirii Sale care stă la temelia încrederii 
în El și a unei vieți responsabile. Înțelegerea corectă a omniscienței lui Dumnezeu ne motivează să ne 
apropiem de El cu reverență, încredere, responsabilitate și sfințenia veșniciei Lui.

Cum arată o ființă care cunoaște totul?

Acest atribut este parte constitutivă a Ființei Divine și nu un aspect dobândit sau perfectibil – este o 
cunoaștere atotcuprinzătoare și desăvârșită. Dumnezeu nu are nevoie de deducții logice sau de 
presupoziții, ci posedă o cunoaștere instantanee care nu are nevoie de aspectul temporal al 
evenimentelor din univers. Versetul de aur (1 Corinteni 2:10) ne arată că Dumnezeu ne descoperă 
lucrurile pe care le-a pregătit pentru noi prin Duhul său, pentru că Duhul Sfânt cercetează chiar și 
lucrurile adânci sau ascunse ale lui Dumnezeu. Adică, avem parte de o descoperire a unor adevăruri 
bazate tocmai pe cunoașterea lui Dumnezeu. Profetul Isaia vorbește despre puterea și înțelepciunea lui 
Dumnezeu, Cel care a creat toate lucrurile, a măsurat cerurile, a cântărit apele și a rânduit proporția 
uscatului față de ape la o treime. Formele de relief muntos au fost modelate de Creator, care știe și 
greutatea acestora. În toate aceste lucrări El nu a avut nevoie de un consultant, și nu a cerut ajutorul și 
sfatul nimănui. Astfel, lucrarea de creație dovedește adânca înțelepciune și cunoaștere divină.

Într-o lume însetată după cunoaștere ca lumea noastră, oare cum arată o ființă care să cunoască pe 
deplin toate lucrurile? Există oare o asemenea ființă? În această lecție vom vedea cum Dumnezeu Își 
manifestă gloria Sa unică prin acest atribut special numit omnisciența divină. Omnisciența lui 
Dumnezeu este acel atribut divin care exprimă ideea cunoașterii absolute, complete și simultane a 
tuturor lucrurilor și evenimentelor trecute, prezente și viitoare. Mai mult, nu doar că Dumnezeu are o 
cunoaștere perfectă despre tot ceea ce poate fi cunoscut, în trecut, în prezent și în viitor, ci și a lucrurilor 
și evenimentelor posibile. El nu are nevoie de informare și nu depinde de nimic și de nimeni în afara Sa 
Însuși în ceea ce privește cunoașterea tuturor lucrurilor. 

Ce poate cunoaște Dumnezeu despre mine?

Psalmul 139 este un cântec de înțelepciune, compus din patru părți a câte șase versete fiecare. Fiecare 
din aceste patru secțiuni prezintă câte o idee majoră. 

Primele șase versete au în centru omnisciența lui Dumnezeu. David începe afirmând mai întâi adevărul 
esențial al cunoașterii divine care este bazată pe „cercetare” adică o investigare făcută minuțios, de 
aproape și nu de la înălțimea cerurilor (Psalmul 139:1). În continuare, David numește câteva din 
domeniile cunoașterii desăvârșite a lui Dumnezeu:

Ce înseamnă faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul?

4. Vorbirea și limbajul nostru. În lumea de astăzi, ca și în trecut, există sute de limbi, unele fiind mult 
diferite de celelalte. Cineva spunea că ar trebui să ai ochi de vultur ca să poți învăța unele limbi, pentru 
altele ai avea nevoie de o memorie de elefant, iar pentru altele ai avea nevoie de anii lui Metusala! 
Dumnezeu nu este surprins de nici una din aceste limbi și le cunoaște pe toate, ba chiar știe și 
semnificația pe care orice vorbitor o atribuie unui cuvânt specific. Și toate acestea, le știe înainte de a fi 
rostite în cuvinte.

2. Gândurile noastre. Dumnezeu le cunoaște „de departe” adică, din faza incipientă a  formării lor, când 
încă nu au atins forma conștientă. El este singurul care are o asemenea putere de a pătrunde în gândirea 
noastră și de a o percepe complet.

3. Tiparele comportamentale. El știe când „umblăm” și ne cunoaște căile (Psalmul 139:2). De multe ori, 
în limbajul figurat al Bibliei, umblarea reprezintă tiparele de comportament, adică modul în care 
obișnuim să ne desfășurăm viața. Aceasta include și felul în care dormim pentru a dobândi odihna de 
care avem nevoie.

5. Dumnezeu știe tot ceea ce este în jurul nostru. Deoarece El este și atotprezent, el cunoaște tot ceea ce 
ne înconjoară din punct de vedere al locației și din punct de vedere al timpului (Psalmul 139:5). Acest 
fapt ne poate oferi siguranța protecției divine dar și a scopurilor pe care Dumnezeu le are pentru noi. 
David este uimit de profunzimea și perfecțiunea cunoașterii divine mărturisind că aceasta întrece 
limitele de înțelegere ale puterii umane (Psalmul 139:6).

Am putea să adăugăm și alte aspecte ale atotștiinței divine. Unul din cele mai importante aspecte este 
cel al cunoașterii viitorului. Fenomenul profeției este argumentul clar al acestei pre-cunoașteri a ceea 
ce încă nu s-a întâmplat. Profeții au vorbit cu sute de ani înainte să se împlinească mesajul lor, au trăit în 
locuri diferite unii de alții, au avut ocupații diferite și totuși mesajele lor se armonizează prevestind 
evenimente viitoare. Isaia a vorbit despre împăratul Cir pe când acesta încă nu era născut (Isaia 44:28) 
arătând că un semn clar al adevăratei profeții este împlinirea viitorului (Isaia 46:9–10). 

Despre Domnul Isus Hristos profeții au anunțat mai dinainte detalii legate de locul și momentul 
nașterii, cetatea în care va locui, misiunea Sa și în special scopul Său mântuitor. Acestea au fost posibile 
datorită atotștiinței lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște inima și faptele oamenilor (Psalmul 33:15) 
chiar dacă uneori oamenii nu îi cunosc suficient de bine nici măcar pe cei apropiați. Domnul cunoaște 
întreaga creație, incluzând numărul stelelor (Psalmul 147:4), momentul morții unei vrăbii (Matei 
10:29) sau chiar numărul firelor de păr din capul nostru (Matei 10:30). El cunoaște chiar și intențiile din 
inimă (Fapte 15:8) și știe foarte bine ce nevoi avem noi chiar înainte de a le formula noi în rugăciune 
înaintea Lui (Matei 6:8).

1. Trăirea umană conștientă și cea subconștientă. Adică El ne vede și ne cunoaște în momentele de 
odihnă („când stau jos”) dar și în momentele de activitate, când pornim la lucrul zilnic, cu tot ceea ce 
implică trăirile respective (Psalmul 139:2).

STUDIU BIBLIC 
30 ianuarie
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