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Începând din 6 martie, serviciile de 
duminica după masă vor începe la ora 
18:00, în loc de ora 17:00.

Adunarea generală anuală a bisericii. În 
cazul în care astăzi nu se va întruni numărul 
statutar de membri, adunarea generală va 
avea loc duminica viitoare, de la ora 11:00, cu 
următoarea ordine de zi:

În atenția celor care au achiziționat 
calendare de studiu biblic!  

Datorită faptului că s-au strecurat câteva 
greșeli de redactare, calendarele au fost 
editate și retipărite. Cei care au achiziționat 
deja un calendar, sunt rugați să se adreseze 
fr. Dorian de la standul de cărți, pentru a 
primi un altul în loc, gratuit. Colectivul de 
redacție al Revistei Uniunii Baptiste își cere 
scuze și vă mulțumește pentru înțelegere. 

Post și rugăciune. Chemăm toți membrii 
bisericii ca în decursul zilelor următoare, să 
își pună deoparte o zi de post si rugăciune 
pentru pacea în lume. Cei care doresc, pot 
participa și la întâlnirile de rugăciune din 
timpul săptămânii: marțea și vinerea, ora 
18:00, miercurea, ora 6:00, joia, ora 18:00 
(doar surorile).

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

Motive de 
RUGACIUNE

  Fanfară, mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  (anonimi) (IV) (2 Împărați 5:1-16)

  Isprăvi mari prin oameni mici   

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

MARTI 

  Închinare, mesaj: Cătălin Covaci

JOI 

  Închinare, mesaj: Radu Popa

  Călăuzirea Lui Dumnezeu 

  Cartea recordurilor tale (Filimon)

  (Proverbe  3:1-10)

  Închinare, cor, mesaj: Alex Neagoe

  SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (IV): 

  Ingredientele unui miracol 

  (Ioan 6:1-15)

DUMINICĂ 

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

10:00-10:55 Studiu biblic

11:00-12:30   Serviciu divin: 

- pentru liderii lumii ca aceștia să fie 

ocrotiți de uneltirile celui rău care vrea să se 

folosească de ei pentru a fura, a răni și a 

distruge cât mai mult
- pentru România și români, ca frica de 

Domnul să fie cu mult mai mare decât frica 

de război în zonă

UCRAINA ȘI RUSIA

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a 
dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 

numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, DOMN AL PĂCII.”   
El va face ca domnia Lui să crească, şi o 
PACE FĂRĂ SFÂRȘIT va da scaunului de 
domnie al lui David şi împărăţiei lui, o 
va întări şi o va sprijini prin judecată şi 
neprihănire, de acum şi-n veci de veci;  

iată ce va face râvna Domnului oştirilor.    
(Isaia 9:6,7)

- pentru pace între ucrainieni și ruși 
- pentru ca pacea lui Dumnezeu, care 

întrece orice pricepere, să păzească inimile 

tuturor credincioșilor din Ucraina și Rusia
- pentru ca locuitorii pământului să se 

încreadă în Domnul Păcii, singurul care 

poate aduce ,,pace fără sfârșit”

Doamne ajută, Doamne dă izbândă! 

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 la data de 20 mai. 

Formularul se găsește la stand și 

pe site-ul bisericii www.betel.ro. 

Vă mulțumim!

8. Alegerea delegaților bisericii la Adunarea 
Generală a Comunității și la Conferința 
Națională a Uniunii Baptiste

6. Disciplină și membralitate

3. Discuții la rapoarte

5. Buget 2022

9. Diverse

4. Descărcarea de gestiune

7. Ieșirea din indiviziune a terenului primit 
de la Fundația “Învingătorii”

2. Rapoarte

10. Încheiere

1. Deschidere

10 LEI

5 LEI

1LEU

Manuale și calendare

LA PREŢ REDUS!!!



Text: Deuteronom 32:1–14, 1 Ioan 1:9

STUDIU BIBLIC 
20 februarie

Credința în Dumnezeul credincios caracterului său, Cuvântului Său, chemării Sale și 
consecvenței cu care Își tratează poporul Său este esențială în ce privește dezvoltarea unei relații 
sănătoase cu Dumnezeu și ca motivație a propriei noastre credincioșii față de El.

Credincioșia face parte din perfecțiunea lui Dumnezeu și înseamnă că El nu Își tăgăduiește 
natura și Cuvântul Lui. El este consecvent cu Sine Însuși și cu Cuvântul Lui. Ceea ce El a promis va 
împlini, fie că este vorba de binecuvântări pentru cei ce cred și Îl ascultă, fie că este vorba de 
judecată pentru cei ce Îl resping și Îl batjocoresc. În lumina aceasta, este foarte important să luăm 
aminte la credincioșia lui Dumnezeu, să căutăm să o înțelegem cât mai profundă și să trăim și noi 
în credincioșie față de Dumnezeul credincios. 
1. Credincioșia are de a face cu caracterul lui Dumnezeu (Deuteronom 32:4)
Înainte de moartea lui,Moise compune un cântec care s-a dorit a fi o mărturie a Domnului 
împotriva poporului Său, un rechizitoriu la adresa multor derapaje idolatre de care Israel se va 
face vinovat în istoria lor. Acest cântec începe cu o descriere a caracterului lui Dumnezeu care 
este asemănat cu o stâncă de neclintit, un Dumnezeu credincios, în care nu este nedreptate. 
Credincioșia Lui este adevărul care scoate în evidență lipsa de credincioșie a poporului. Cu 
siguranță, Domnul merită altceva. Dumnezeu este credincios în caracterul Lui perfect și 
complet, în natura Lui neschimbătoare. Caracterul Lui este credincios și asta înseamnă, așa cum 
spune textul, este fără nedreptate, El este drept și curat. Dreptatea și judecata sunt temelia 
tronului Său și garanția faptului că într-o zi se va face dreptate în această lume. 

Credincioșia lui Dumnezeu este un atribut foarte important al lui Dumnezeu prin care El Își 
arată gloria. Scriptura abundă în a vorbi mereu și mereu despre credincioșia lui Dumnezeu. 
Profetul lacrimilor, Ieremia, declară că, și atunci când sufletul îi era mâhnit, ceea ce îl făcea să mai 
tragă nădejde, erau bunătățile Domnului, îndurările Lui și, mai ales, credincioșia lui atât de 
mare. Însă ce înseamnă asta? 

Când ne gândim la credincioșia lui Dumnezeu și la caracterul Lui, trebuie să știm că acestea sunt 
asociate cu autenticitatea Lui sau cu faptul că El este Dumnezeul adevărat și Dumnezeul 
adevărului. Spre deosebire de oameni, care nu spun întotdeauna adevărul, ci folosesc minciuna ca 
mijloc de a ieși „basma curată” din situații dificile, El nu poate să mintă. De trei ori Scriptura 
afirmă că Dumnezeu nu poate să mintă. El spune totdeauna adevărul și de aceea, toate afirmațiile 
pe care le face sunt demne de crezare pentru că nu există nici cea mai mică intenție de 
distorsionare a adevărului sau de manipulare. El este pe deplin demn de încredere și nu există nici 
o urmă de risc în a-L crede întotdeauna pe cuvânt.

- Chemarea Lui la salvare (2 Timotei 1:9)

Concluzie

2. Credincioșia are de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 119:86)

- Chemarea Lui la sfințire (1 Petru 1:16)

3. Credincioșia are de-a face cu chemarea lui Dumnezeu (1Tesaloniceni 5:24)

- Chemarea Lui la slavă (2 Tesaloniceni 2:14)
4. Credincioșia are de-a face cu consecvența lui Dumnezeu (Maleahi 3:6)

Caracterul absolut credincios și demn de încredere se manifestă în revelația Lui față de oameni 
prin Cuvânt. Dumnezeu este credincios în Cuvântul Lui. Credincioșia lui Dumnezeu are de-a face 
cu respectarea rea Cuvântului dat de El. El nu Își tăgăduiește Cuvântul și nu îl schimbă. Tot ceea ce 
El ce promite poate să împlinească și va împlini. În acest sens credincioșia Lui este dovedită prin 
împlinirea Cuvântului, sau a promisiunilor Sale. Vedem aceasta în promisiunile făcute lui 
Avraam, celorlalți patriarhi, promisiunile făcute lui Israel și cele făcute Bisericii lui Hristos 
dovedesc credincioșia Sa.

Cunoașterea credincioșiei lui Dumnezeu și încrederea în această perfecțiune a lui Dumnezeu ne 
conduce la o viață de mulțumire, ascultare, o viață de pocăință și încredere deplină în El și mai 
mult ca orice, credincioșia lui Dumnezeu trebuie să ne determine să fim credincioși și noi față de 
El. Putem fi siguri de credincioșia Lui, putem fi siguri că El va împlini tot ce a promis și Își va duce la 
bun sfârșit lucrarea în noi și prin noi,

Dumnezeu Își cheamă poporul în existență, El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. 
Credincioșia are de a face cu chemarea lui în mai multe privințe: 

- Chemarea Lui la slujire (1 Petru 2:9) 

Dumnezeu este consecvent  în toate lucrurile. El este statornic și imuabil. Datorită acestei 
realități, poporul Israel a rămas în istorie în ciuda tuturor suferințelor care au venit peste El și noi 
putem fi siguri că El va fi credincios și față de noi, Biserica Lui, până la capăt. Putem fi siguri de 
iertarea Lui atunci când falimentăm și păcătuim, pentru că El a promis că va fi credincios și drept 
să ne ierte păcatele, atunci când le mărturisim.

CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU

La multi ani!

Motrescu Mihai

Cristea Domnița

Murărașu Rodica

Ciucuriță Samuel

Dărăban Alina

Drăgoi Florica

Olariu Maria

Pașca Ciprian

Ciobota Isac

Pele Achim

Cornea Florina Lungu Marcel

Matei Teodor

Laitin Petru Tanc Ramona

Rusovan Lorena

Stoica Andreea

Căprioru Ioana

Bugar Laura
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