
PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

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

Motive de 
RUGACIUNE 

)ANUNTURI ,

Thomas-Emanuel De Jong și Rafael-

Alexandru Nicolici - cei doi copilași, care 

vor fi aduși la binecuvântare în cadrul 

serviciului divin din această dimineață. Fie 

ca Dumnezeu să-i ocrotească toată viața iar 

părinților să le dea puterea și înțelepciunea 

de a-i crește în ascultare de El.

Studenții care studiază în Timișoara și 

care frecventează biserica noastră. 

Dumnezeu să ne ajute să fim lumină și o 

binecuvântare pentru ei.

Seniorii bisericii. Domnul să-i întărească 

și să-i binecuvânteze cu pace și sănătate.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de cei 

care se confruntă cu probleme de sănătate, 

să-i întărească și să nu-i lase în deznădejde.

Credință statornică. Veștile care se 

răspândesc în jurul nostru să nu ne sperie  

și să nu ne afecteze credința. Să rămânem 

ancorați în promisiunile Domnului și să nu 

ne îngrijorăm pentru ziua de mâine.

Corul de copii al bisericii noastre care, 

împreună cu fratele pastor Alexandru 

Neagoe vor sluji în această dimineață la 

Biserica Baptistă “Harul”, din Lugoj.

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  (Efeseni 2:14-22)

  Binecuvântare copii

  Mesaj: Petru Bulica

  Solus Christus (Filipeni 2:1-11)

  505 ani de la Reformă:

  Mesaj: Cristian Sigheartău

  Miracolul rodirii: pacea

DUMINICĂ
10:00-10:50 Studiu biblic

11:00-12:30 Serviciu divin: 

  Grup închinare, cor bărbătesc

  Grup închinare, cor mixt

  Dumnezeu bun, când văd 

  atâta suferință

  Fanfară, mesaj: Petru Bulica

19:00 - 21:00 Întâlnire tineret:

  Închinare, mesaj: Emil Bartoș

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

JOI

MARTI

  De ce (să) cred într-un 

Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL

Guianu Denisa
Iuga Simona
Lighezan Mihaela

Draskovics 
Elisabeta

Iusciac Albert

Chirileanu Traian

Bogdan Gabriela
Crăsmăreanu 
Eleonora

Manea Alexandru
Mioc Tiberiu Jr

Lațcu Aurel

Cociuba Cristian
Cojocaru Ana

Drăgoi Paul

Ciupe Ștefan

Lungu Cozmin

Nițulescu Veronica

Mateiu Elisabeta
Nedelcu Paraschiva

Sabo Mihaela

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi 

să vă slăbească mâinile, căci 

faptele voastre vor avea o răsplată.” 

(2 Cronici 15:7)

SALUTUL BISERICII

31 octombrie - ZIUA REFORMEI PROTESTANTE

La multi ani! ,
membrilor bisericii noastre care își vor 

sărbători ziua de naștere săptămâna viitoare:

O zi cu familia, la Betel! Câteva persoane 
private de libertate de la Peniteciarul 
Timișoara vor fi invitatele bisericii noastre 
pe 13 noiembrie, în cadrul serviciului divin 
de dimineață, pentru a petrece un timp în 
mijlocul nostru, împreună cu familiile lor.

Transferuri. Cei care au depus cerere de 
transfer la biserica noastră sunt invitați 
luni, 31 octombrie, ora 19:00, la o întâlnire 
cu membrii comitetului bisericii.

Curs de cateheză pentru candidații la 
botez:  în fiecare duminică, ora 10:00. 

Întâlnire prezbiteri & diaconi &: luni, 31 
octombrie, ora 19:00. 

Curs de creștere spirituală pentru cei 
botezați în ultimii doi ani: în fiecare 
duminică, ora 10:00.

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel
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STUDIU BIBLIC - 30 octombrie 

C. Insistă pentru a fi ajutat de Domnul Isus, cu toate că a fost certat să tacă, presat să renunțe. El 
nu cedează, dimpotrivă, cu și mai mare determinare strigă după ajutor. Insistă până când primește ceea 
ce își dorea. Și bine a făcut deoarece, pe drumul acela, Domnul Isus trecea pentru ultima dată. A fost 
ultima șansă pentru Bartimeu, iar el a profitat de ea.

2. Bartimeu a fost un om fără viitor. Datorită statutului social pe care-l avea (cerșetor) dar și al 
handicapului fizic (nevăzător) el nu își permitea să viseze la o viață mai bună. Pentru el, viitorul nu arăta bine. 
Dar Dumnezeu poate face imposibilul posibil și poate oferi un viitor și celor încercați. 

4. Bartimeu a fost un om aflat la capătul puterilor . Bartimeu „ședea jos lângă drum” (v.46b). Mulțimea 
greutăților pe care le experimentase, a poverilor pe care trebuia să le ducă, l-au doborât. Locul în care se afla, 
nu a fost cel mai sigur loc pentru el și nici cel mai confortabil. Bartimeu căzuse sub greutatea poverilor. 

II. Deciziile ce i-au schimbat în bine viața lui Bartimeu

1. Bartimeu a fost un om respins de societate. El își trăia viața la periferia Ierihonului. Ajunsese acolo 
datorită nevoilor pe care le experimenta. Întrucât nu avea ce să ofere, pentru societatea din Ierihon era un om 
lipsit de valoare. Fusese respins și nevoit să trăiască la periferie. Dar în ochii Domnului, Bartimeu a avut preț!

I. Starea în care se afla Bartimeu înainte de întâlnirea cu Domnul

1. Deciziile legate de propria persoană.

3. Bartimeu a fost un om dependent de alții. Era orb. Singur nu se putea îngriji, avea nevoie de ajutorul 
altora. Devenise o povară pentru cei din jur. Chiar dacă și-ar fi dorit să se descurce singur, ar fi fost imposibil.

5. Bartimeu a fost un om aflat în lipsuri. Acolo, la marginea drumului, omul acesta cerșea din cauza 
sărăciei. Nu din dorința de a avea mai mult, ci de a supraviețui. Nevoia l-a obligat să cerșească. Este important 
să înțelegem că starea deplorabilă în care Domnul Isus îl găsește reprezintă starea în care se află și astăzi mulți 
oameni, ce nu au avut o întâlnire reală cu Domnul Isus. 

A. Manifestă interes maxim față de Domnul Isus. Când Bartimeu aude că pe lângă el trece Isus, deși 
putea să rămână indiferent, să tacă, să-și vadă de ale lui în continuare, el strigă pentru a se face remarcat.

B. Recunoaște statutul pe care-L avea Domnul Isus. Pentru Bartimeu, Domnul Isus nu era doar un 
bun învățător sau un mare vindecător. Pentru el, Hristos era fiul lui David, adică Mesia.

În drumul spre Golgota, trecând prin cetatea Ierihon, Domnul Isus schimbă viața unui cerșetor orb, numit 
Bartimeu. Această întâlnire cu siguranță nu va fi uitată niciodată de Bartimeu, deoarece a reprezentat 
momentul în care destinul lui s-a schimbat radical. Domnul Isus i-a oferit o viață nouă dăruindu-i mântuire, 
vindecare și un statut nou, acela de ucenic al Său. Pentru a înțelege minunea pe care Domnul a realizat-o în 
viața lui Bartimeu este necesar să analizăm trei aspecte: 

b. Domnul Isus se oprește în dreptul lui Bartimeu. El îl putea ignora sau trata cu indiferență pe acest 
cerșetor orb sau putea să-și vadă de drum, fără a fi condamnat de cineva. Însă dragostea pe care o poartă în 
inima Sa pentru toți oamenii l-a motivat pe Domnul Isus să se oprească și de data aceasta. 

III. Atitudinea pe care o adoptă Bartimeu față de Cel ce i-a făcut bine

2. Îl respectă pe Domnul Isus. Biblia afirmă faptul că Bartimeu „a mers pe drum după Isus”. Nu în fața 
Domnului Isus, nu în rând cu Domnul Isus, ci „după”. 

d. Domnul Isus îl ajută pe Bartimeu. Transformându-l dintr-un om păcătos, într-un om mântuit, 
dintr-un om bolnav, într-un om sănătos, dintr-un cerșetor, într-un ucenic al lui Hristos.

Concluzie: Prin exemplul lui Bartimeu, Dumnezeu ne vorbește despre puterea pe care El o are de a 
transforma vieți, despre importanța deciziilor noastre, cât și despre felul în care trebuie să ne raportăm 
față de bunătatea Sa, pe care trebuie să o mărturisim și celorlalți oameni!

2. Deciziile legate de persoana Domnului Isus

a. Domnul Isus alege să treacă prin Ierihon și implicit pe lângă Bartimeu. Deși putea alege un alt 
itinerariu pentru călătoria la Ierusalim,Domnul alege această variantă. El a dorit în mod deliberat să se 
întâlnească cu Bartimeu. 

1. Îl urmează pe Domnul Isus. Văzându-se vindecat, el nu Îl abandonează pe Domnul, ci Îl urmează.

3. Îl mărturisește pe Domnul Isus. Pentru cei din Ierihon, simpla prezență a lui Bartimeu după 
întâlnirea cu Isus reprezenta o mărturie vie a unei vieți schimbate. El nu mai era orb, acum vedea. 

D. Știe ce să ceară de la Domnul Isus. Atunci când Domnul îl întreabă: Ce să-ți fac? Bartimeu nu stă pe 
gânduri, nu ezită, ci răspunde hotărât, potrivit cu nevoia sa: să capăt vederea.

E. Crede în puterea Domnului Isus. Manifestă interes față de Domnul Isus și insistă să primească 
ajutor. Dacă nu ar fi crezut că Domnul are putere, cu siguranță nu s-ar fi deranjat să ceară  ajutor. 

c. Domnul Isus îl ascultă pe Bartimeu. Nu cred că au fost mulți oameni dispuși să îl asculte pe 
Bartimeu. Erau preocupați cu alte activități, erau interesați de alte lucruri și alte persoane. Domnul, în 
schimb, își face timp pentru Bartimeu. Este dispus să îl asculte, de aceea cere să fie adus la El. 

BARTIMEU
cersetorul devenit ucenic

  Marcu 10:45-52

Mă gândesc la reformă. Biserică reformată, vieți reformate. O viață transformată este și a mea. Bazele sunt 

neschimbate. Ele au rezistat testul multor ani. Și le repet: Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide 

și Soli Deo Gloria.Scriptura e cea care e insuflată de Dumnezeu. Cuvânt care învață, mustră, îndreaptă, dă 

înțelepciune. Cuvânt viu pe care trebuie să-l strâng în inima mea. Trebuie să-l citesc, să-l studiez. Pentru că el 

mă ține pe calea cea bună. Îmi aprinde lumina pentru picioarele mele pe cărarea pe care trebuie să o urmez. 

Fericit e acel om care pășește pe această cale! Hristos a zis că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la 

Tatăl decât prin El. El este calea, singura cale care duce la țintă. Nu mă duce pe străzi înfundate, în prăpastie, 

nu mă înșală. Mă conduce la Tatăl. Harul lui Dumnezeu s-a aplecat spre mine. Brațele dragostei Lui le-a întins 

în adânc spre mine. Nu contează cine sunt, ce am făcut. Nu e meritul meu. El m-a căutat și m-a găsit – e har.

Trebuie doar să cred. Să accept că Fiul lui Dumnezeu a făcut ceea ce pare imposibil. El a plătit prețul pe care eu 

niciodată nu aș fi putut să îl plătesc. El a murit pentru păcatele mele. Acesta a fost prețul ca eu să trăiesc liber. 

Trebuie doar să cred, să-l accept. Pentru toate lucrurile slava e doar a lui Dumnezeu. El L-a trimis pe Fiul Său. 

El S-a aplecat cu harul Lui după mine. El mă primește ca și copil al Lui dacă accept cu credință prețul plătit. El 

este Cel care în fiecare zi mă formează prin cuvântul Lui. Eu sunt doar lutul, El este Olarul. Dacă e orice bun, 

frumos, demn de laudă în mine – slava e doar a Lui. Eu sunt doar lutul din mâna Lui…

                     Adina Ogrăzeanu-Nagy

Cuvântul lui Dumnezeu și azi răsună. Jertfa lui Hristos este prețul plătit de El pentru păcatele noastre. Și azi 

putem accepta cu credință harul întins spre noi. Pentru fiecare viață transformată slava e a lui Dumnezeu!

O VIATĂ TRANSFORMATĂ,

,
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