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  (Fapte 9:31)

  Profilul unei biserici puternice

  Mesaj: Alexandru Neagoe

11:00-12:30   Serviciu divin: 

DUMINICĂ 

  Corul mixt

18:00 - 19:30 Serviciu de evanghelizare:

10:00-10:55 Studiu biblic

  Corul de tineri Betel 

  Mărturie fam.Barrik (SUA)

  (2 Împărați 18:1-7)

19:00 - 20:30  Seară de tineret:

  Mesaj pastor Bebe Ciaușu

  schimba generația în care trăim?

JOI 

  Ce trebuie să schimbăm pentru a

19:00 - 20:30   Seara seniorilor: 

  Închinare, mesaj biblic

  Mesaj: Beniamin Dragu

MARTI 

  Închinare

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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Binecuvântări copii: duminică, 10 aprilie, 

în cadrul serviciului divin de dimineață. Vă 

rugăm să trimiteți din timp, o copie xerox 

după certificatul de naștere al copilului. 

Materialele pentru studiu biblic 

(calendare de perete & de Biblie) pot fi 

achiziționate gratuit de la standul de cărți.

Ajutor Ucraina. Contribuții financiare 

pentru refugiații din Ucraina pot fi făcute 

fie în contul specificat în buletinul bisericii, 

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 ).

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!

Batori Nicolae

Bebec Maria

Crăciun Livia

Hațegan Ioan

Isac Florica

Isac Marius

Izvernari Carolina

Manea Roxana

Aghajani Carmen

Mic Viorel

Munteanu Rodica

Sfârcoci Alin

Pătălău Maria

Tanciu Iulian

Ne rugăm ca Dumnezeu să ofere protecție 

și pace și să le dea gânduri înțelepte tuturor 

factorilor decizionali implicați. Ne rugăm 

ca poporul ucrainean să nu-și piardă 

curajul și speranța.

Detalii despre cum vă puteti implica, pe 

pag. 3  a buletinului și pe www.betel.ro

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.

Rugăciune pentru

UCRAINA

Motive de 
RUGACIUNE

Seniorii bisericii. Să prețuim și să ne 

rugăm pentru persoanele vârstnice, care ne 

sunt alături în alergarea noastră spre 

Domnul și să le fim alături la rândul nostru, 

oferindu-le sprijin și ajutor, de fiecare dată 

când avem ocazia.

Adunarea generală a Comunității 

Baptiste Timișoara, care va avea loc 

sâmbătă, 2 aprilie.

Serviciul de evanghelizare din această 

seară. Să ne rugăm pentru toți cei care vor 

sluji și pentru toți cei care vor fi atinși de 

mesajul pe care îl vor asculta.



Text: Isaia 6:1–8, Isaia 6:3

STUDIU BIBLIC 
2 7 ma r t i e

Sfințenia lui Dumnezeu este unul din atributele cele mai cunoscute și des amintite în Sfânta 

Scriptură. Atât Noul cât și Vechiul Testament fac deseori referire la sfințenia lui Dumnezeu. 

Aceasta este unul din atributele transmisibile. Evident, ca orice atribut transmisibil, este doar în 

parte transmisibil. Singurul care este sfânt cu desăvârșire este Dumnezeu. Aceasta înseamnă că 

Dumnezeu este total separat de rău și că în ființa Sa nu există nicio urmă de păcat. 

Cu această lecție ajungem la finalul studiului despre atributele care revelează slava Dumnezeului 

Scripturii, la acel atribut considerat a fi atributul suprem: sfințenia divină. 

Deși este posibil ca prin jertfa lui Hristos, oamenii să fie sfințiți, nu trebuie să luăm cu ușurință 

acest atribut prezent chiar în numele dat  Dumnezeirii: Sfânta Treime. Isaia 6:1–8 reprezintă unul 

dintre cele mai importante texte care ne introduc în atmosfera sălii tronului Împăratului 

Universului. Vedem sfințenia lui Dumnezeu și închinarea pe care o primește din partea făpturilor 

cerești, cât și răspunsul omului când acesta intră în prezența sfântă a lui Dumnezeu. 

Atunci când conștientizăm prezența sfințeniei lui Dumnezeu, răspunsul nostru trebuie să 

conțină pocăință autentică, închinare continuă și slujire deplină. 

SFINȚENIA LUI DUMNEZEU

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

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

Atunci când luptăm lupta cea bună a credinței, trebuie să fim capabili să ne recunoaștem 

inamicul. Atât timp cât rămânem pasivi, Satana ne va chinui. Situația noastră nu se va 

schimba dacă nu facem nimic altceva decât să stăm, dorindu-ne numai ca lucrurile să stea 

altfel. Putem alege să acționăm. Deseori, nu ne împotrivim dușmanului atunci când ne atacă 

folosind descurajarea, teama, îndoiala sau vinovăția. Noi îi ascultăm minciunile, în loc să îi 

spunem să o șteargă!

„Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai fost chemat    

și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire [a credinței]                        

înaintea multor martori.” 

(1 Timotei 6:12)

Așa cum apostolul Pavel a spus că a purtat lupta cea bună a credinței (2 Timotei 4:7), el l-a 

instruit și pe tânărul său ucenic Timotei să lupte lupta cea dreaptă a credinței. Asta înseamnă 

că ar trebui să ne încredem în Dumnezeu întotdeauna și să nu ne dăm bătuți niciodată!

Noi nu ar trebui să fim sacii de box ai diavolului, ci putem fi luptători. Putem sta neclintiți în 

credință, știind că Dumnezeu este bun și că ni se vor întâmpla și nouă lucruri bune. 

Dumnezeu este credincios și va avea grijă ca binecuvântările Sale să se manifeste în viețile 

noastre atât timp cât nu ne dăm bătuți. Rămâi neclintit! Luptă! Ridică scutul credinței! 

Dumnezeu este de partea ta și, dacă Îl urmezi, nu ai cum să pierzi vreo luptă. Împotrivește-te 

Satanei atunci când încearcă să capete teren, iar astfel, nu va câștiga lupta niciodată. (J.M.)

FII UN LUPTĂTOR! 
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