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Motive de 
RUGACIUNE 

)

SALUTUL BISERICII

pentru anul 2023
“Voi să mergeți după Domnul 

Dumnezeul vostru și de El să 

vă temeți; poruncile Lui să le 

păziți; de glasul Lui să ascultați; 

Lui să-I slujiți și de El să vă alipiți.“

(Deuteronom 13:4)

  Mesaj: Petru Bulica

19:00 - 20:30 FServiciu divin:
  Rugăciune; fanfară
  Sfat frățesc

  Mesaj: Alexandru Neagoe: 

  Mesaj: Ionică și Cristina Olariu

  Binecuvântare noi membri

  „Motivații biblice pentru a trăi o

10:00-12:00 Serviciu divin:

  viață sfântă” (Efes. 5:1-17)

Marți

  (Fap. 8:26-39)

  Închinare | cor mixt
18:00 - 20:00 Serviciu divin:

19:00 - 21:00 Întâlnire tineri:  

  „Dragostea care ține o viață”

Duminicã

Joi

  Botez nou-testamentar

  „Vremuri pe calea mântuirii” 

  Închinare | cor mixt 

ANUNTURI , 

La multi ani !

Turnagiu Estera

Șipoș Lucian

Temian Mirel

Balaj Aurel

Basarabă Mălina

Berariu Olimpia

Cozac Maria

Prejban Lucreția

Puha Adela 

Curt Florian

Cojocaru Sergiu

Neagoe Tania

Lucuța Ronela

Coț Floareaâ

Caracoancea Cristi Onea Remus

Duță Alexandra

Gliția Daniela

Pentru candidații la botezul nou-

testamentar din această dimineață, 

familiile acestora și toți musafirii care 

vor participa.

BISERICA
BAPTISTĂ
BETEL
Casa lui Dumnezeu
O casã pentru inima ta

Bulet in duminical AN XX IV|Nr.7|12 .02 .2023

Botez nou -testamentar

 Cateheză. Toți cei care doresc să se înscrie 

pentru noul curs de cateheză, în vederea 

viitorului botez, sunt invitați la sala de 

protocol a bisericii (parter) duminica 

viitoare, 19 februarie, ora 10.00.

Decese: Au trecut la Domnul fratele Ioan 

Neagoe (90 ani) și sora Ana Stoica (81 ani). 

Dumnezeu să mângâie familiile îndoliate!

Naștere. În familia Nicu și Alina Anderca s-

a născut Paul Lucian. Domnul să îl 

binecuvânteze pe el și întreaga familie!

Sfat frățesc. În cadrul serviciului de joi 

seara, 16 februarie, se va organiza un sfat 

frățesc, pentru membrii Bisericii Betel. În 

cadrul acestui sfat frățesc se vor face 

propuneri pentru noul comitet al bisericii 

(prezbiteri și diaconi), în vederea adunării 

generale care va avea loc în 5 sau 12 martie. 

Toți cei care intenționează să propună pe 

cineva pentru comitet sunt invitați să 

consulte, la avizierul din holul bisericii, 

procedura de lucru referitoare la alegerile 

prezbiterilor și diaconilor, respectiv un 

rezumat al câtorva aspecte speciale pe care 

candidații va trebui să și le asume

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 13 februarie, ora 19:00.

Constucție biserică Moșnița. Cu voia 

Domnului, ne pregătim să demarăm 

lucrările de construcție la Biserica din 

M o ș n i ț a .  F i e  c a  D u m n e z e u  s ă 

binecuvânteze acest început și să dea 

progres lucrării!

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel



Ispita este o problemă comună și nu există om care să nu se confrunte cu ea. După ce 

Dumnezeu a creat omul, acesta a fost atacat de Satan și ispitit să nu asculte de porunca 

lui Dumnezeu. Odată ce păcatul a intrat în lume, ispita de a păcătui ajunge mult mai 

ușor și mai repede la noi. Cât de des avem de-a face cu ispita? Putem vedea în viața 

noastră un progres în lupta cu ea? O putem învinge?

Ne vom uita în textul din 1 Corinteni 10:13 și vom vedea cum putem să biruim ispita. 

Acest verset este foarte încurajator. În mijlocul atâtor ispite și încercări, avem de la 

Dumnezeu promisiunea biruinței asupra ei. Este o promisiune uimitoare, bazată pe 

credincioșia lui Dumnezeu. Inspita poate fi invisă!

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. De la punctul 

acesta pornim lupta împotriva ei. Ispita vrea să te domine, să preia controlul. Ispitele 

sau încercările vin în diferite moduri, pentru a ne îndepărta de Dumnezeu.

Unii, în urma căderilor repetate, s-ar putea să spună: “Nu am nicio șansă în fața ei este 

prea puternică!” Apostolul Pavel ne spune că ispita nu este supranaturală, ci poate fi 

învinsă. În credincioșia Lui, Dumnezeu nu va îngădui să fii ispitit peste puterile tale.

Este foarte încurajator să știm că în orice ispită, există și o cale de scăpare. Promisiunea 

faptului că putem ieși biruitori din orice ispită și din orice încercare, ne ajută să mergem 

cu încredere pe calea credinței. În urma lor, putem, să ieșim mai tari, mai maturi, în așa 

fel încât să-I fim tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Ispita poate fi invinsă iar noi putem 

fi creștini victorioși!

PROMISIUNEA BIRUINȚEI ÎN ISPITE

1 Corinteni 10:13

STUDIU BIBLIC

 12 FEBRUARIE

Botezul în apă este un legâmant încheiat cu Dumnezeu, prin care o persoană se 

supune ascultării Duhului Sfant, chiar cu prețul vieții, murind astfel față de plăcerile 

lumești, devenind o făptură nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Aceasta are loc în urma 

mărturisirii păcatelor înaintea lui Dumnezeu, a curățirii prin sângele lui Isus Hristos 

și a sfințirii date de Duhul Sfânt. 

Pocăința și credința preced botezul, si nu invers (Fapte 2:38). Botezul în apă 

reprezintă o separare de stilul lumesc de viață, de lucrările celui rău și o dedicare 

pentru o nouă  viață, de ascultare, în Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. 

Cuvântul “botez” provine din grecescul “baptizo” și înseamnă  a scufunda, a acoperi 

pe deplin. Prin botezul în apă, o persoană mărturisește că alege să-l urmeze pe Hristos 

și să-i fie ucenic (Matei 28:19). 

Poruncit de Domnul Isus Hristos, ca parte din Marea Trimitere, în Evanghelia după 

Matei 28:19-20, botezul în apă este mărturia publică a persoanei care, în urma 

pocăinței, se identifică cu moartea, îngroparea și învierea lui Isus Hristos. (Romani 

6:4; Coloseni 2:11,12) 

Așadar, pentru a primi botezul, o persoană trebuie să creadă în Isus Hristos ca Domn 

și Mântuitor personal. Cu alte cuvinte, să fi experimentat nașterea din nou (Ioan 3:5; 

Faptele Apostolilor 2:38). Nici o promisiune nu le este dată celor care fac botezul fără a 

crede (ex. bebelușii, în diverse tradiții cum e cea ortodoxă). 

Botezul în apă îl întâlnim și în Vechiul Testament, în vremea lui Moise, sub 

denumirea de “botezul în mare”, când poporul lui Dumnezeu a traversat Marea Roșie 

fugind de Faraon (1 Corinteni 10:1,2). 

Dacă ai experimentat nașterea din nou și vrei să mărturisești public acest 

lucru, ești invitat la următoarea serie de cursuri de cateheză care se va 

desfășura în curând, în biserica noastră.

BOTEZUL
mărturia unui cuget curat


	Page 1
	Page 2

