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  (Luca 18:18-30)

  Creștinismul radical: renunțarea

JOI 

  Închinare, mesaj: Alex Neagoe 

  Grup muzical din Ucraina

19:00 - 20:30  „Seara altfel” pentru tineri

  Mesaj: Petru Bulica

MARTI 

  Adevăratul bărbat (II) (Ps. 112)

  (la demisolul bisericii):  

  

19:00 - 20:30 Seară specială de rugăciune

  extraordinare (2 Cron. 20:1-30)

DUMINICĂ 

11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Închinare, cor

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Măsuri speciale pentru vremuri

18:00 - 19:30 Serviciu divin:

  Fanfară

10:00-10:55 Studiu biblic

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
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Întâlnirea de tineret de marți, 15 martie, 

ora 19:00, se va desfășura la demisolul 

bisericii și NU va fi transmisă online! Toți 

cei care doresc să participe, sunt invitați la 

biserică.

Mulțumim tuturor celor care contribuie la 

ajutorarea refugiaților din Ucraina! În 

urma colectei de duminica trecută, a fost 

strânsă suma de 14.230 lei și 105 dolari. 

Chemăm în continuare membrii bisericii la 

post și rugăciune pentru această cauză. Cei 

care doresc, pot participa de asemenea, și la 

întâlnirile de rugăciune ale bisericii, din 

timpul săptămânii.

Curs mixaj audio. Tinerii de la 15 ani în 

sus, care doresc să parcurgă un curs de 

mixaj audio pentru biserică, sunt invitați să 

ia legătura cu fratele Cristian Mornăilă (tel. 

0762 661 627) sau fratele David Popa (tel. 

0773 778 905 ).

Marșul pentru viață: sâmbătă, 26 martie 

orele 11:30, Parcul Carmen Sylva.

Ședință comitet prezbiteri și diaconi:  

luni, 14 martie, ora 19:00.

Evanghelizare lunară la Betel:duminică, 

27 martie, ora 18:00. Vor sluji: corul de tineri 

al bisericii Betel; mărturie fam. Barrik 

(SUA), mesaj pastor Bebe Ciaușu.

- încetarea războiului 

- protecție pentru cetățenii ucraineni și în 

special, pentru frații și surorile de credință

- Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina și 

Europa cu pace și să dea înțelepciune și 

curaj conducătorilor lumii, să ia decizii 

după planul Lui

Să ne rugăm pentru Ucraina:

P
A
C
E

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

La multi 
ani!

Sfârcoci Manuela

Sorescu Silvia

Tomuța Lidia

Petrescu Timotei

Săraru Daniel

Panduru Vasile

Icobescu Dorina

Schifirneț Bianca

Ignat Rodica

Sentici Eugen

Butaș Cornel

Duca Ambroziu

Bugar Dănuț

Ciucuriță Ovidiu

Crețu Elisabeta

Damșe Nicolae Jr

Dănălache Fivi

Jehac Mariana

Mocuța Floarea

Mureșan Ch.Maria



Text: 1 Timotei 1:12–17; Romani 11:30–33, Exodul 34:6

STUDIU BIBLIC 
13 martie

 Îndurarea (mila) lui Dumnezeu se referă la dispoziția Lui plină de compasiune față de oameni – 

în special față de cei aflați într-o stare jalnică, care suferă și mai ales, celor care nu merită. În 

îndurarea Lui, Dumnezeu nu îi tratează pe păcătoși în funcție de merite sau lipsa lor de merite, ci 

dimpotrivă, le dăruiește iertare, salvare și ajutorul necesar care să le ofere un viitor și o nădejde. În 

această lecție, vom urmări modul unic în care gloria lui Dumnezeu strălucește prin acest giuvaier 

al caracterului Său și anume, îndurarea (sau mila) lui Dumnezeu. Îndurarea (mila) lui 

Dumnezeu se referă la dispoziția Lui plină de compasiune față de oameni, în special față de cei 

aflați într-o stare jalnică, care suferă și mai ales, nu merită. Dumnezeu alege să nu îi trateze în 

funcție de meritele sau lipsa lor de merite, ci să le acorde iertare, salvare și ajutor. Fără această 

îndurare, destinul lor ar fi cumplit, fără nici o perspectivă. Biblia consideră îndurarea un atribut 

dumnezeiesc esențial. Ea este felurită în manifestarea ei, chiar față de urmașii celor care Îl ascultă 

și păzesc poruncile Lui. Ea nu se sfârșește niciodată și acest lucru îi aduce consolare lui Ieremia, 

profetul lacrimilor . Ea nu este altceva decât manifestarea caracterului patern al Tatălui ceresc, de 

aceea Dumnezeu poate fi numit pe drept cuvânt  „părintele îndurărilor. Mângâierile cu care El ne 

mângâie în toate necazurile noastre, ne capacitează mai apoi să oferim și noi consolare celor care 

trec prin situații similare. Într-un mod cu totul special, compasiunea a fost caracteristica 

Domnului Isus cât a fost pe pământ dar și cea manifestată în lucrarea de Mare Preot din cer.

ÎNDURAREA (MILA) LUI DUMNEZEU

LEC Ţ I A  I NT EGRA LĂ ,  ÎN  MA NUA LUL  DE  ST UDI U  BI BLI C .

SCRISOARE DESCHISĂ A LIDERILOR 

EVANGHELICI DIN RUSIA 

Un grup de 400 de pastori baptiști,penticostali, precum și alți lideri creștini din Moscova, Sankt 

Petersburg și alte orașe din Rusia, au semnat o scrisoare deschisă în care cer autorităților statului 

rus, să oprească vărsarea de sânge. Scrisoarea lor vine ca răspuns la un mesaj trransmis acestora de 

către președintele Uniunii Baptiste din Ucraina, Valery Antonyuc. În mesajul său, acesta face 

următoarea afirmație: “Tăcerea voastră de acum este sângele și lacrimile copiilor, mamelor și 

soldaților ucrainieni. Este pe mâinile voastre.” Este de apreciat curajul slujitorilor evanghelici din 

Rusia (în total contrast cu poziția patriarhului Kirill, care a lăudat faptele “eroice” ale 

conducătorului suprem) care își asumă riscuri enorme (până la 15 ani de închisoare).

“Dragi compatrioți!
Armata noastră este angajată în ostilități la scară largă într-o altă țară, aruncând bombe și rachete 

asupra orașelor țării vecine, Ucraina. În calitate de credincioși, evaluăm ceea ce se întâmplă drept 

păcatul grav al fratricidului - păcatul lui Cain, care și-a ridicat mâna împotriva fratelui său Abel. 

Niciun interes sau cauză politică nu poate justifica moartea unor oameni nevinovați. Bătrâni, 

femei și copii mor. Personalul militar de ambele părți este ucis, orașele și infrastructura sunt 

distruse. Pe lângă țintele militare, obuzele și bombele distrug spitale, clădiri civile și case. 

Numeroși oameni au devenit refugiați, iar zonele de război sunt în pragul unei catastrofe 

umanitare. Pe lângă vărsarea de sânge, invadarea Ucrainei suverane încalcă libertatea de 

autodeterminare a cetățenilor săi. Ura este semănată între popoarele noastre, ceea ce va crea o 

prăpastie de înstrăinare și dușmănie pentru generațiile viitoare. Războiul distruge nu numai 

Ucraina, ci și Rusia - poporul, economia, moralitatea, viitorul. Sfânta Scriptură ne îndeamnă „să ne 

ferim mâinile de rău și să căutăm căile păcii” și avertizează că „cel care seamănă răul îl va și secera”. 

Dacă vrem cu adevărat să ne bazăm pe valorile spirituale, este esențial să ținem seama de cuvintele 

lui Isus Hristos: „Pune-ți sabia în teacă, căci cel care ia sabia de sabie va pieri”. Se mai spune: „ 

Judecata nu este aplicată rapid asupra faptelor corupte; de aceea inima fiilor oamenilor nu se teme 

să facă rău”. Dar judecata lui Dumnezeu este imparțială și inevitabilă. Astăzi este momentul în 

care fiecare dintre noi trebuie să spună lucrurilor pe nume, cât timp mai avem șansa de a scăpa de 

pedeapsa de Sus și de a preveni prăbușirea țării noastre. Trebuie să ne pocăim de ceea ce am făcut, 

mai întâi lui Dumnezeu și apoi poporului din Ucraina. Trebuie să respingem minciunile și ura. 

Facem apel la autoritățile țării noastre să oprească această vărsare de sânge fără sens!”

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687

Raiffeisen Bank Timisoara

Cont dedicat lucrării cu migranții

C OLEC TA RE  MAT ERI A LE - la  subsolu l  b ise r ic i i ! 
lista materialelor necesare - pe pagina de Facebook a bisericii sau pe site
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