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  Mesaj: Petru Bulica

  Închinare

JOI 
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Mesaj: Marty Coyne

  Închinare

  Capitulare totală

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  Închinare, orchestră

  Mesaj: Emanuel Lăpugean

DUMINICĂ 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (03): 

10:00-10:55 Studiu biblic

  Hristos și slăbiciunile noastre

  (Ioan 5:1-16)

MARTI 

11:00-12:30   Serviciu divin: 

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  Închinare, cor

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

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

Misiunea din Africa Centrală

Frații Dănuț Tanc și Cosmin Rășinar 
slujesc în această perioadă în Republica 
Africa Centrală, ocupându-se în mod 
special de amenajarea unui corp de clădire 
a maternității din capitala republicii. 
Mulțumim Domnului pentru promisiunea 
că El îi însoțește pe toți cei ce merg în 
Numele Lui. Ne rugăm ca prin mărturia 
lor, toți cei ce vor beneficia de slujirea lor să 
fie cercetați spre mântuire. Ne rugăm 
pentru ocrotirea fraților noștri și a 
familiilor lor, pentru uși deschise pentru 
Cuvânt și slujire și pentru ca Domnul să 
dea izbândă fraților noștri și tuturor celor 
care îi susțin într-un fel sau altul.

Pentru situația politică din Ucraina și 
din lume, ca Dumnezeu să păstreze pacea 
și să fie evitate conflictele militare.

Adunarea generală anuală va avea loc 
duminică, 20 februarie, ora 11:00. În cazul în 
care nu se va întruni numărul statutar de 
membri, adunarea va avea loc duminica 
următoare, 27 februarie, la aceeași oră, cu 
următoarea ordine de zi:

Săptămâna căsătoriei: 7-14 februarie. 
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze toate 
familiile din biserica noastră și să ne ajute să 
promovăm valorile biblice cu privire la 
familie, în societate.

Curs cateheză: . în fiecare duminică, ora 10

Ședință comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 14 februarie, ora 19:00.

La multi ani!

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

REDIRECŢIONAŢI

din impozit
Dacă doriți să redirecționați 3,5% din 
impozitul pe venit, bisericii noastre, 

vă rugăm să completaţi declarația 230
 și s-o predați la biserică până în data de 
20 mai. Formularul se găsește la stand

și pe site-ul bisericii,www.betel.ro. 
Vă mulțumim!

6. Disciplină și membralitate

1. Deschidere
2. Rapoarte

4. Descărcarea de gestiune
5. Buget 2022

9. Diverse

3. Discuții la rapoarte

7. Ieșirea din indiviziune a terenului primit 
de la Fundația “Învingătorii”
8. Alegerea delegaților bisericii pentru 
Adunarea Generală a Comunității și pentru 
Conferința Națională a Uniunii Baptiste



Invizibilitatea lui Dumnezeu
Text: Romani 1:18–25, Romani 1:20

Datorită faptului că Dumnezeu este duh, ființa Lui nu pote fi văzută cu ochii fizici ai omului. 
Dumnezeu poate fi văzut doar prin mijloacele alese de El ca să se descopere omului. Scopul lecției 
este să ne ajute să vedem slava lui Dumnezeu, care deși Dumnezeu este invizibil în mod fizic, 
poate fi văzut prin ochii credinței.

Dacă El este invizibil, pot trăi ca și cum El nu ne vede?

1. Dumnezeu este invizibil, dar poate fi cunoscut (vv. 9–20)

În mod sigur, Dumnezeu este invizibil. Și fără îndoială, dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit 
omului, noi nu L-am fi putut cunoaște în niciun fel. Dar Dumnezeu S-a descoperit oamenilor în 
creație și în Cuvântul Său, iar prin aceste metode Dumnezeu poate fi cunoscut, chiar dacă nu prin 
intermediul simțurilor fizice. O cunoaștere absolută a lui Dumnezeu este imposibilă pentru noi 
oamenii care suntem niște ființe limitate și finite. Dar atâta cât se poate cunoaște despre 
Dumnezeu, ne este descoperit. 

Din nefericire, pentru oamenii care nu sunt ai Domnul și, din păcate și pentru unii credincioși, 
faptul că Dumnezeu este invizibil și nu-L vedem așa cum suntem obișnuiți să ne vedem familia și 
prietenii, pare a fi o scuză de a trăi oricum pentru că Dumnezeu nu vede. Dacă lângă 
invizibilitatea lui Dumnezeu mai punem și harul Său prin care nu pedepsește pe loc și decisiv 
toate călcările voiei Sale din partea păcătoșilor, găsim răspunsul pentru care oamenii trăiesc fară 
să țină cont de Dumnezeu. Pentru un credincios însă, așa ceva este imposibil. Un credincios 
sănătos în ce privește viața duhovnicească nu-și vă permite niciodată să trăiască o viață păcătoasă 
pentru că el știe că, deși Dumnezeu este invizibil, El este la curent cu tot ceea ce face omul și are 
așteptări din partea Lui. Iată câteva învățături din pasajul de astăzi în ce privește invizibilitatea 
Domnului de care ar trebui să ne readucem aminte. 

Porunca închinării sau a proslăvirii lui Dumnezeu este strâns legată de faptul că El este invizibil. 
Acest atribut al lui Dumnezeu care-L pune într-o altă categorie față de noi oamenii, este o 
motivație suficientă ca în smerenie să recunoaștem domnia și puterea Domnului peste întreaga 
creație. De aceea, închinarea are, mai întâi de toate, un aspect invizibil, lăuntric, apoi unul 
exterior. Domnul Isus îi spune femeii samaritene că adevărata închinare este în duh și în adevăr. 
Adevărata închinare este o realitate interioară a sufletelor noastre, între noi și Dumnezeu. Fără 
îndoială, închinarea se va manifesta și în exterior, trupește. Una din greșelile credincioșilor este să 
vadă închinarea doar ca pe ceva fizic, cum ar fi prezența și cântatul în închinarea publică a 
bisericii. Aceste lucruri sunt bune dar dacă rămân doar la latura fizică, ele nu pot satisface porunca 
de a ne închina înaintea unui Dumnezeu invizibil. Astfel, pe Dumnezeul invizibil al Scripturii nu 
doar că Îl putem cunoaște deși El este invizibil și nu poate fi experimentat prin simțurile noastre 
fizice, ci credinciosul poate și să intre în comuniune cu El, o comuniune prin Duhul Sfânt bazată 
pe meritele câștigate la cruce de Domnul Isus. 

3. Dumnezeu este invizibil, dar cunoaște păcătoșenia oamenilor (vv. 22–25)

2. Dumnezeu este invizibil, dar așteaptă închinare (v. 21)

În concepția multor oameni despre lume și viață, Dumnezeu, din moment ce este invizibil, se 
ocupă de lucrurile și lumea invizibilă, pe când noi oamenii care avem o latură fizică a trupului 
nostru ne ocupăm cu lumea fizică. Oamenii de astăzi nu consideră că ar fi o legătură foarte mare 
între lumea spirituală unde este Domnul și lumea fizică unde ne trăim viețile noi oamenii. În 
lumina Scripturii, lucrurile nu stau deloc așa. Dumnezeu, chiar dacă este invizibil și nu poate fi 
perceput prin simțurile noastre fizice, are așteptări de la noi oamenii. Așteptarea lui e menționată 
de apostolul Pavel în versetul 21: „măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit că 
Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit”. Pentru că nu au făcut aceste lucruri, „inima lor fără pricepere 
s-a întunecat”. 

Scriptura vorbește despre un Dumnezeu care, deși este invizibil, el cunoaște păcătoșenia tuturor 
oamenilor de pe fața pământului. Din moment ce Dumnezeu este invizibil, el nu este limitat 
spațial ca noi oamenii, în așa fel încât să poată fi numai într-un singur loc. David, în Psalmul 139, 
se găsește în dificila situație de a nu putea găsi un loc pe întregul pământ în care Dumnezeu să nu 
fie deja acolo și în care Domnul să nu-i cunoască sufletul și umblarea. Acesta este un adevăr care ar 
trebui să schimbe într-un mod substanțial viața oricărui credincios: chiar dacă eu nu-L văd pe 
Dumnezeu, fiind convins că El mă cunoaște întru totul, ar trebui să am o trăire prin care să-L 
onorez în fiecare zi a vieții mele. Credinciosul trebuie să fie conștient că în timp ce se poate 
ascunde de autoritățile lăsate de Dumnezeu în lumea aceasta pentru binele nostru, de autoritatea 
și prezența Domnului nu se poate ascunde. Cu cât crede cineva aceste adevăruri mai serios, cu atât 
va umbla mai cu băgare de seamă în viață lui cu Domnul. 

Uitându-ne la noi și la modul în care am fost creați, putem vedea puterea Lui, creativitatea Lui, 
înțelepciunea Lui, iubirea Lui, etc. În versetul 20, apostolul Pavel argumentează faptul că 
atributele lui Dumnezeu, puterea Lui și divinitatea Lui se văd lămurit de la începutul creației 
pentru cei care se uită cu băgare de seamă la întreaga creație pe care Domnul a făcut-o, coroana 
creației fiind omul. Astfel, dacă vrea cineva să-L cunoască pe Domnul, să se uite cu băgare de 
seamă la ceea ce El a creat. Nimeni nu va putea vreodată să stea înaintea tronului lui Dumnezeu și 
să spună că nu L-a putut cunoaște pentru că este un Dumnezeu nevăzut. El ni S-a descoperit în 
creația Sa și în Persoana Fiului Său, Isus Hristos, încât nimeni nu este fără scuză înaintea Lui. De 
aceea, dintr-o anumită perspectivă, atei în adevăratul sens al cuvântului nu există. Există doar 
oameni care Îl văd pe Dumnezeu în creație și Scriptură și I se închină și sunt oameni care deși văd 
aceste lucruri, „înăbușă adevărul în nelegiuirea lor.”

STUDIU BIBLIC 
13 februarie
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