Anunturi
În atenția membrilor bisericii! Serviciul
de rugăciune pentru evanghelizare de joi
seara NU se va transmite online! Vă
așteptăm la biserică, de la ora 19:00.
Chemăm în continuare membrii bisericii la
post și rugăciune pentru Ucraina. Cei
care doresc, pot participa de asemenea, și la
întâlnirile de rugăciune ale bisericii, din
timpul săptămânii.
Contribuții financiare pentru refugiații
din Ucraina pot fi făcute fie în contul
specificat în buletin, fie într-un plic cu
consemnarea „pentru Ucraina”, care să fie
pus în săculețul de colectă.
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 fr. Cristi Mornăilă (tel. 0762
661 627) sau David Popa (tel. 0773 778 905 ).

Rugaciune pentru
UCRAINA
- protecție pentru cetățenii ucraineni și în
special, pentru frații și surorile de credință
- Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina și
Europa cu pace, să dea înțelepciune și curaj
conducătorilor lumii să ia decizii conforme
planului lui Dumnezeu

La multi
ani!

Toate materialele pentru studiu biblic
(manuale, calendare de perete sau de
Biblie) pot fi achiziționate gratuit de la
standul de cărți.
Marșul pentru viață: sâmbătă, 26 martie
orele 11:30, Parcul Carmen Sylva.
Evanghelizare lunară la Betel:duminică,
27 martie, ora 18:00. Vor sluji: corul de tineri
al bisericii Betel; mărturie familia Barrik
(SUA), mesaj pastor Bebe Ciaușu.
Binecuvântări copii: 10 aprilie, în cadrul
serviciului divin de dimineață.

Bandu Elena
Bugnărug Ioan
Butaș Ligia
Ciucuriță Debora
Fizedean Ana
Gardari Ana
Gheți Ecaterina
Lelea Petru

Casa lui Dumnezeu
O casã pentru inima ta
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- încetarea războiului

Curs fanfară. Toți cei care doresc să învețe
să cânte la instrumente de fanfară, sunt
așteptați la biserică luni, ora 18:30.

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL

Matei Alisa
Mezei Camelia
Olariu Gheorghe
Paulescu Gheorghe
Petruș Vasile
Popa Mihai
Rotaru Tabita
Stoica Florin

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

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
DUMINICĂ
10:00-10:55
11:00-12:30

18:00 - 19:30

Studiu biblic
Serviciu divin:
Închinare, orchestră
Mesaj: Alexandru Neagoe
SEMNELE ÎMPĂRĂȚIEI (07):
Când Dumnezeu se lasă așteptat
(Ioan 11:1-7)
Serviciu divin:
Cor mixt, cor clopoței
Mesaj: Ioan Bugnărug
Vești bune pentru vremuri rele
(Luca 3:1-17)
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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

MARTI
19:00 - 20:30

Seară de tineret:
Închinare: grup Biserica Golgota
Mesaj: Remus Groze
Cum să-ți dezvolți
discernământul spiritual
(Evrei 5:14)

JOI
19:00 - 20:30

betelbaptist@gmail.com
Biserica Baptista Nr. 1 Betel
Marti mergem la Betel
Lantul de rugaciune Betel

tineretbetel
Seară de rugăciune pentru
evanghelizare:
Mesaj: Tiberiu Janai

Biserica Betel

Când furtuna lovește
“Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună… strașnică...”
(Matei 8:24)

STUDIU BIBLIC
20 martie

Uneori noaptea sosește pe neașteptate. Și împreună cu ea vine și furtuna care zguduie
totul. Se întâmplă când ne-am dori liniștire, să răsuflăm ușurați. Dintr-o dată ne înconjoară
zgomot de război, valul bolii, durerea singurătății. Vântul aruncă barca vieții noastre ca pe o
jucărie. Iar noi ne zbatem singuri în corabia săltată de valuri. Valuri care aproape că ne acoperă.
Și ucenicii au fost deznădăjduiți. Și ca o ultimă scăpare, o ultimă speranță s-au apropiat
de Isus și L-au trezit. ”Doamne, scapă-ne!” au strigat. Ce au văzut în El de I s-au adresat Lui? Au
știut că e Domnul vântului și al apei? Le-a fost îndeajuns ce au auzit din gura Lui, ce au văzut din
faptele Lui, ce au ajuns să cunoască din El. A fost îndeajuns să caute scăparea la El.
Noi totuși de multe ori încercăm să dăm piept cu furtuna singuri. Apucăm vâslele.
Așteptăm ajutor din corăbiile vecine. Sau scoatem din barcă cu paharul apa adusă de valul care ne
copleșește. Și deznădăjduiți ne zbatem în corabia vieții noastre, singuri.

DREPTATEA LUI DUMNEZEU
Text: Romani 2:1–11, Psalmii 99:4
Atributul dreptății lui Dumnezeu vorbește despre faptul că El este standardul final și absolut al
dreptății și acționează întotdeauna în acord cu ceea ce este drept. Standardele dreptății lui
Dumnezeu au fost imprimate în toată creația, dar păcatul a pervertit aceste standarde și astăzi
trăim într-un univers în care nedreptatea afectează atât relațiile pe verticală – creație/Creator –,
cât și cele pe orizontală, în interiorul creației.

De ce doar târziu, când puterile ne lasă, pe jumătate scufundați strigăm: ”Doamne,
scapă-ne!”? Ce fel de cuvinte am auzit din gura Lui de nu le cunoaștem puterea? Ce am văzut din
faptele Lui de nu avem încredere în El? Ce am ajuns să cunoaștem din El dacă nu știm că El este
Domnul cerului și al pământului, Domnul vântului și al valurilor, Domnul mării și al uscatului?
Când în sfârșit ne aducem aminte, ca de un colac de salvare de Dumnezeu, El ne aude
strigătul după ajutor. La cuvântul Lui, furtuna cea strașnică se îmblânzește într-o mare liniște. Sau
pășind afară din corabia care stă să se scufunde, picioarele noastre învață să calce pe valuri,
împreună cu El…
Vin furtuni în viața noastră. Dar împreună cu El vom trece prin valuri biruitori!

Slava lui Dumnezeu se manifestă atât prin revelația dreptății divine cât și prin lucrarea de
extindere a standardelor dreptății Împărăției lui Dumnezeu în lumea afectată de păcat.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

Dreptatea izvorăște din Dumnezeu. Epistola apostolului Pavel către romani este o pledoarie
pentru dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este tema centrală a epistolei, iar
scopul autorului este să își conducă audiența la acea dreptate (neprihănire) imputată de
Dumnezeu credinciosului pe baza meritelor Domnului Isus. Însă, pentru a face acest lucru,
apostolul începe prin a demonstra faptul că omenirea se află sub condamnarea dreaptă a lui
Dumnezeu din cauza păcatului.
Ce înseamnă faptul că Dumnezeu este drept? Dreptatea lui Dumnezeu presupune o judecată
obiectivă, corectă, retributivă și de asemenea, presupune imparțialitate.

Ajutor pentru Ucraina
IBAN : Ro76 RZBR 0000 0600 2237 1687
Raiffeisen Bank Timisoara
Cont dedicat lucrării cu migranții

C O L E C TA R E M AT E R I A L E - l a s u b s o l u l b i s e r i c i i !
L E C Ţ I A I N T E G R A L Ă , Î N M A N UA L U L D E S T U D I U B I B L I C .

lista materialelor necesare - pe pagina de Facebook a bisericii sau pe site

