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

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (III) (Fapte 4:1-22)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Închinare, cor

  Mari isprăvi prin oameni mici 

  Închinare, cor
  Mesaj: Petru Bulica

  Cina Domnului

  Cina Domnului și Ispășirea
  (Levitic 16, Evrei 9)

  (Luca 18:18-30)

JOI 

  De la literă la spirit 

  (Ecl. 5:1-20)

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  Mesaj: Ioan Bugnărug
  Închinare

MARTI 

  Mesaj: Alexandru Neagoe
  Închinare
19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Virtutea moderației 

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

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.

Misiunea din Africa CentralăCursul 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.

Adunarea generală anuală a Bisericii 

Betel va avea loc duminică, 20 februarie, de 

la ora 11:00. În cazul în care nu se va întruni 

numărul statutar de membri, adunarea 

generală va avea loc duminica următoare, 27 

februarie, la aceeași oră. 

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!

REDIRECŢIONAŢI

din impozit

Cotta Oxana

Curt Florian

Lucuța Ronela

Gherebeanu 
Cristian

Baloș Carmen

Băleanu Daniel

Basarabă Mălina

Lupulescu Liliana

Berariu Olimpia

Balaj Aurel

Viet Tabita

Palici Florica

Micicoi Florin

Prejban Lucreția

Maftei Lidiana

Ogrăzeanu 
Mariana

Sarafincean Ioan

Oprina Liliana

Vît Lenca

Maftei Emanuel

La multi ani!



Omnipotenţa lui Dumnezeu
Text: Geneza 18:1–15, Iov 42:1–2

Avraam era în vârstă de 99 de ani, iar Sara, soția sa, era în vârstă de 89 de ani. 

1. Dumnezeu nu este limitat de așteptările noastre (v. 10)

De-a lungul istoriei bisericii, credincioșii au vorbit și s-au închinat unui Dumnezeu omnipotent, 
omniscient și omniprezent. Acest set de trei atribute ale lui Dumnezeu care încep cu prefixul 
„omni” Îl înalță pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care poate totul, care cunoaște totul și care 
este prezent pretutindeni. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în mai multe rânduri despre 
omnipotența lui Dumnezeu afirmând faptul că Dumnezeu face tot ceea ce vrea. Nimic nu este 
prea greu pentru Domnul, iar stăpânirea Lui se întinde peste oricine și peste orice. El este stăpân 
chiar și peste păcatele oamenilor care resping stăpânirea Lui. Întreaga creație Îl ascultă. Diavolul 
nu poate opera decât în limitele stabilite de Dumnezeul atotputernic. 

De la Geneza la Apocalipsa, Scriptura vorbește despre un Dumnezeu omnipotent, adică un 
Dumnezeu care poate totul. Cu toate acestea, definiția care explică omnipotența lui Dumnezeu 
prin ideea că El poate totul are nevoie de o clarificare. Scriptura este cât se poate de clară atunci 
când spune despre unele lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Dumnezeu nu poate să 
mintă. Dumnezeu nu poate păcătui. Dumnezeu nu poate crea un alt dumnezeu. Dumnezeu nu se 
poate contrazice. Dumnezeu nu poate să fie nedrept. Astfel, o definiție mai exactă a omnipotenței 
lui Dumnezeu care să surprindă și aceste adevăruri ale Scripturii ar fi următoarea: omnipotența 
lui Dumnezeu se referă la controlul Său complet și total asupra tuturor. Dumnezeu are un control 
total atât asupra lucrurilor mici cum ar fi perii din cap cât și asupra lucrurilor mari, cum ar fi 
direcționarea istoriei lumii înspre scopul dorit de El.

Ce nu poate face Dumnezeu?

Lipsa așteptărilor din partea lui Avraam și a Sarei era justificată din puncte de vedere uman. La o 
vârstă de 100 de ani corpul uman, în mod normal, nu mai are capacitatea de a concepe și apoi a 
naște un copil. Aceasta este ceva ce ține de slăbiciunile noastre ca oameni. Există o vreme pentru 
naștere de copii și există o vreme în care lucrul această este, biologic vorbind, absolut imposibil. 
De-a lungul vieții lor, Avraam și Sara s-au confruntat cu multe lucruri grele, până acolo încât 
Avraam a trebuit să ducă un război cu 318 oameni împotriva a patru împărați. Dincolo însă de 
astfel de situații dificile pe care Avraam și Sara le-au depășit cu succes, slăbiciunea și limitările 
umane în acest caz erau dincolo de puterea lor de control. Nu și pentru Domnul însă. 

Noul Testament leagă într-un mod direct credința noastră exprimată în rugăciunile noastre 
înaintea Domnului de răspunsul pe care-l așteptăm la rugăciune. Răspunsul la rugăciune este 
legat de credința cu care cerem un anumit lucru. Matei 21:22: „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin 
rugăciune, veţi primi”. Fără îndoială, porunca Noului Testament este de a avea credință și de a cere 
lucruri din partea Domnului doar cu credință. Și totuși, trebuie să fim conștienți de faptul că 
necredința noastră nu-L limitează, în sensul ultim al cuvântului, pe Domnul și lucrarea Sa. 
Aceasta nu este o invitație de a trăi oricum pentru că Domnul lucrează în ciuda necredinței 
noastre. Este însă o încurajare să știm că Domnul e mai puternic chiar decât necredința de care 
dăm dovadă de multe ori și El Își poate duce planurile la îndeplinire fără să fie limitat de lipsa sau 
slabiciunea credinței noastre. 

Toată viață lor au trăit cu așteptarea că în cele din urmă Domnul le va da un copil care să le fie 
moștenitor. Fiind la o vârstă înaintată, cei doi nu mai aveau niciun fel de așteptare. Probabil că 
după atâția ani s-au obișnuit cu starea de fapt a lucrurilor și așteptau de acum doar sfârșitul vieții. 
Într-o astfel de vreme în care Avraam și Sara nu mai aveau speranță în posibilitatea biologică de a 
avea un copil la bătrânețe care să fie moștenitor, Domnul I se arată lui Avraam și îi promite: „la 
anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreșit la tine; și iată că Sara, nevastă-ta, va avea un fiu.” 
Dumnezeul omnipotent al Scripturii nu este limitat de așteptările noastre. Dacă venirea pe lume a 
lui Isaac ar fi depins de așteptarea lui Avraam și a Sarei, aproape sigur că Isaac nu ar mai fi venit 
niciodată pe lume. Totuși, pe Domnul nu-l limitează așteptările noastre mici sau chiar 
inexistente, ci El poate să lucreze în ciuda lor. Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel, plin 
de încredere, vorbește Efesenilor în 3:20 despre un Dumnezeu care „poată să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi.” 

3. Dumnezeu nu este limitat de necredința noastră (v.12–15)

Chiar dacă promisiunea rostită încă o dată de Domnul, de dată această într-un mod specific, cum 
că Avraam și Sara vor avea un copil care va fi moștenitorul lor a fost una deosebită, ea s-a lovit de 
necredința Sarei. Chiar și Avraam a dat dovadă de necredință înaintea acestei promisiuni. 

Dacă Dumnezeu ar fi fost limitat de ceea ce ne limitează pe noi în trupurile noastre, atunci nu s-ar 
fi deosebit într-o mare măsură de noi, oamenii. Totuși, El este duh, deci nu are slăbiciunile și 
limitările trupului. El este perfect și sfânt, deci nu are slăbiciunile și limitările vieții trăite cu firea 
pământească. De aceea și poate să intervină în ciuda și peste slăbiciunile noastre omenești și 
firești. Astfel, Dumnezeu Își manifestă slava Sa fiind mai mare decât noi și cu putere desăvârșită.

2. Dumnezeu nu este limitat de slăbiciunea noastră (v. 11)

Și noi astăzi ar trebui să putem mărturisi situații în care Dumnezeu ne-a arătat că nu este limitat 
de așteptările noastre care erau extrem de mici sau chiar inexistente. Cu certitudine au fost situații 
în care ne-am rugat pentru o anumită problemă sau situație și Domnul a rezolvat-o într-un mod 
mult mai mare decât ne-am așteptat noi. 

Dacă El poate totul, de ce nu cred întotdeauna acest lucru?

STUDIU BIBLIC 
6 februarie
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