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DUMINICĂ 

11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Semnele Împărăției (1):  

10:00-10:55 Studiu biblic

  Lecții despre viața în Împărăție
   (Ioan 2:1-12)

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Fanfară

  Închinare, cor
  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Mesaj: Petru Bulica
  Un nou început (Osea 14:1-9)

MARTI 

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Creștinismul radical (1): 
  Ce ne asumăm?

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  (Judecători 6:11-24)

JOI 

  Închinare
  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Închinare

19:00 - 20:30 Seară de tineret:

  Mari isprăvi prin oameni mici

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

BISERICA

BAPTISTĂ

BETEL
Casa lui Dumnezeu

O casã pentru inima ta

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ NR. 1 BETEL TIMIȘOARA | Ady Endre 20 | 0256 491 918   

Cursul de cateheză se adresează tuturor 
celor care au luat hotărârea de a se boteza, 
precum și celor care vor să afle mai multe 
despre credința creștină și se desfășoară în 
fiecare duminică, de la ora 10:00.

Întâlnire comitetprezbiteri și diaconi - 
luni, ora 19:00.

Tineret. Marțea viitoare, 18 ianuarie, ora 
19:00, se reiau întâlnirile săptămânale ale 
tinerilor, cu o serie nouă, intitulată 
„Upgrade spiritual”. Considerăm că este o 
serie deosebit de importantă pentru tinerii 
bisericii, dar și pentru cei care ne vizitează. 
Aproximativ o dată pe lună, întâlnirile se vor 
desfășura la demisolul bisericii și vor avea 
un caracter mai informal, pentru a facilita 
discuțiile deschise între participanți. Aceste 
întâlniri, de la demisol (printre care și cea de 

marțea viitoare) nu vor fi transmise online, 
așa că prezența fizică este necesară pentru 
toți cei care vor să beneficieze. 

În atenția tinerilor & copiilor! Toți tinerii 
sau copiii care doresc să învețe să cânte la un 
instrument cu coarde (vioară, violă, 
violoncel), pentru a putea sluji în orchestră 
sau alte formații ale bisericii sunt așteptați 
să ia legătura cât mai urgent cu fr. Daniel 
Caracoancea, 0763-535082 (la sfârșitul 
serviciului divin din această dimineață sau 
ulterior). 

Invitație tineri. Toți tinerii bisericii sunt 
invitați sâmbăta viitoare, 22 ianuarie, ora 
16:00, la o repetiție pentru slujirea lor de 
duminica viitoare, în cadrul programului de 
seară. Întâlnirea de sâmbătă va include și o 
agapă și timp de părtășie.

LA STANDUL DE CĂRŢI!
 Calendare & manual studiu biblic 2022

12 LEI 7 LEI 1,5 LEI
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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

Motive de 
RUGACIUNE

La multi ani!



STUDIU BIBLIC 

Eternitatea lui Dumnezeu

16 ianuarie

Text: Isaia 40:27–41:4, Apocalipsa 1:8

Introducere

Studiul acesta indică spre măreția copleșitoare a lui Dumnezeu, spre slava Lui unică manifestată în atributele 
Sale. Nu putem citi Biblia fără să vedem că Dumnezeu se descoperă în Scriptură ca fiind etern, veșnic. El este 
din veșnicie în veșnicie. El nu are început sau sfârșit, El nu a fost creat sau inventat de cineva, El pur și simplu 
există prin Sine. O să urmărim câteva aspecte importante în acest sens: 

Scopul lecției: Să cunoaștem adevărul biblic despre eternitatea lui Dumnezeu, să îl aprofundăm și să îl 
aplicăm corect în umblarea noastră cu El, trăind vremelnicia noastră în lumina veșniciei Lui.

1. Cum descoperă revelația Scripturii eternitatea lui Dumnezeu? 

c. Daniel 4:34–35. Una din cele mai clare declarații ale eternității lui Dumnezeu vine din gura unui rege 
păgâncare a fost forțat de Dumnezeul cerurilor să recunoască acest lucru. Nebucadnețar, împăratul 
Babilonului, pe care Dumnezeu l-a smerit într-un mod unic a ajuns să Îl recunoască pe Dumnezeu și să vadă 
veșnicia Lui, împărăția Lui veșnică. După trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer 
și mi-a venit mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic, Acela 
a cărui Împărăție este veșnică…(Daniel 4:34)

Ideea centrală: Slava divină se manifestă și prin eternitatea sau veșnicia Persoanei lui Dumnezeu. Acesta 
este un alt atribut netransmisibil al Persoanei Sale care ne invită la închinare, dar și la considerarea 
vremelniciei noastre în raport cu El și la teamă sfântă față de El.

Sunt câteva afirmații clare în Scriptură care dezvăluie eternitatea lui Dumnezeu. Vă rog să urmăriți doar 
câteva din ele, din cele mai cunoscute pasaje biblice: 

b. Psalmul 90:1–2. Moise scrie primul psalm din Psaltire, probabil gândindu-se și la experiența și 
descoperirea de la rugul aprins și spune despre Dumnezeu: „Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!” 
(90:2) Din veșnicia trecută până în cea viitoare, Dumnezeu este Dumnezeu. Veșnicia lui Dumnezeu este pusă 
în contrast cu vremelnicia oamenilor și efemeritatea condiției de creatură (v.3–10). Aceasta trebuie să inducă 
în om o teamă sfântă față de Dumnezeu (v.11) și o numărare înțeleaptă a zilelor care ne-au mai rămas de trăit pe 
acest pământ (v.12). 

e. Apocalipsa 1:8. Dumnezeu se prezintă lui Ioan la încheierea canonului Scripturii, în felul următor: „Cel 
ceeste, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic” – o sintagmă care vorbește despre eternitatea lui Dumnezeu. 
Este clar din Scriptură că Dumnezeu Se descopere ca fiind etern. 

a. Exod 3:14. Contextul este legat de descoperirea lui Dumnezeu pentru Moise la rugul aprins. Moise Îl 
întreabă pe Dumnezeu care Îi este numele (v.13), iar Acesta se prezintă ca fiind Cel ce Este (v.14). A fost și este 
dintotdeauna. El există prin Sine (aseitatea divină). El este atot-suficient și autosuficient Sieși. El este etern El 
nu are început și sfârșit. El nu depinde de nimeni. Numele Său inefabil indică un veșnic prezent al ființei Sale.

d. 1 Timotei 1:17. După ce Pavel își exprimă uimirea și recunoștința pentru faptul că a primit îndurarea în 
ciuda trecutului său păcătos și a fost chemat la lucrare, el izbucnește într-o doxologie în care Îl laudă pe 
Dumnezeu, pentru că este Împăratul veșniciilor și nemuritorul Dumnezeu – Lui Îi aparțin cinstea și slava în 
vecii vecilor. Dumnezeu este numit în mod sugestiv Împăratul veșniciilor.

Încă din primul verset al Scripturii când se vorbește despre Dumnezeu ca și creator al universului și al 
pământului, este demonstrată eternitatea Lui. Când a început totul, atunci când Dumnezeu a adus creația în 
existență, Dumnezeu exista, El era din veșnicie. 
b. Providența lui Dumnezeu 

2. Cum prezintă Isaia acest atribut în pasajul 40:27–41:4? 

4. Cum se raportează Dumnezeu la succesiunea evenimentelor?

Această doctrină are de-a face cu guvernarea lui Dumnezeu peste creație și peste tot ce există. El conduce, 
stăpânește și îngrijește de toate creaturile, pentru că este din veșnicie și este infinit. 
c. Răscumpărarea realizată de Dumnezeu
Aceasta are de-a face cu întruparea celei de a Doua Persoane din Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu cel etern, 
care S-a făcut om și a făcut lucrarea de răscumpărare a omenirii din păcat. Această lucrare are valoare veșnică 
pentru că este realizată de o persoană veșnică (Evrei 9:13–14).

Isaia poate fi  numit pe drept cuvânt „evanghelistul Vechiului Testament”. Este cel care a făcut profeții 
mesianice clare despre nașterea, umilința, caracterul slujirii și patimile, urmate de învierea lui Mesia. Nici un 
alt profet vetero-testamentar nu a vorbit așa de extins despre era mesianică inaugurată de venirea Unsului 
cum a făcut-o Isaia.  Cartea se împarte în două secțiuni majore – (a) 1–39 și (b) 40–66 –, cea de a doua secțiune 
fiind cea care anticipează venirea erei mesianice când Acesta va fi păstorul poporului Său. Un pasaj foarte 
cunoscut este Isaia 40:1–31, în care Dumnezeu Își cheamă poporul să Îi recunoască măreția atotputernică și să 
se încreadă în providența și purtarea Sa de grijă (v.27–31). Unor oameni care trebuiau să creadă, dar se îndoiau 
că soarta lor este cunoscută înaintea Domnului, Dumnezeu le spus: Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel 
veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi 
pătrunsă (v.28). El este El-Olam, Cel care nu obosește, ci poate să întărească ființa celor care se încred în El, 
făcând-i să zboare ca vulturii. Cel care Îl va ridica pe Cir, ca să dea un nou orizont de speranță poporului Său 
(41:2) este Domnul, Cel dintâi și cel de pe urmă până în cele din urmă veacuri (v.4b). Poporul lui Dumnezeu 
poate spera într-un viitor mai bun, deoarece la cârma istoriei stă Dumnezeul său etern și suveran.

3. Cum definește teologia creștină eternitatea lui Dumnezeu?
Louis Berkhof definește veșnicia divină ca fiind „acea perfecțiune prin care Dumnezeu Se ridică deasupra 
tuturor limitelor temporale și a succesiunii evenimentelor și Își exercită existența într-un prezent indivizibil”. 
Charles Ryrie definește mai simplu acest atribut: „…înseamnă că existența lui Dumnezeu nu are capăt. Ea se 
extinde la infinit atât în trecut cât și în viitor, fără nici o întrerupere sau limitare cauzată de succesiunea 
evenimentelor”.În același sens, John MacArthur afirmă în lucrarea Doctrinele Bibliei:„Dumnezeu transcende 
în mod perfect toate limitele timpului, astfel încât este fără început, fără sfârșit și fără o succesiune a 
momentelor în experiența ființei Sale și în conștientizarea de către Sine a întregii realități înconjurătoare. Cu 
alte cuvinte, în experimentarea Propriei persoane și a întregii realități din afara Lui, Dumnezeu nu este limitat 
de momente ale timpului.”

Deși este veșnic, Dumnezeu poate percepe succesiunea evenimentelor din istoria sau experiența umană fără a 
fi limitat de ele. Un pasaj care ilustrează acest adevăr este Apocalipsa 6:9–11, acolo unde Domnul răspunde 
întrebării martirilor de sub altar referitor la timpul de așteptare până la momentul judecății dușmanilor lor. 
Dumnezeu le spune să mai aștepte până când anumite evenimente se vor fi întâmplat pe pământ.

5. În ce moduri este demonstrată  eternitatea lui Dumnezeu?
Pe lângă afirmațiile biblice clare care arată eternitatea Lui, Dumnezeu arată eternitatea Lui prin lucrările Lui 
mărețe și valoarea lor. Acestea sunt: 
a. Creația lui Dunezeu demonstrează eternitatea Lui (Geneza 1:1). 

- Părtășie și prezență veșnică, Isaia 57:15; Apocalipsa 21–22
- Putere veșnică, inepuizabilă, Isaia 40:29–31

- Mântuire și viață veșnică, Ioan 3:16; Evrei 5:9

Dumnezeu va Împărăți veșnic în noua creație pe care El o va aduce în existență. 

6. Darurile eternității lui Dumnezeu

d. Împărăția Sa veșnică (Apocalipsa 21–22) 

- Fericire veșnică, Apocalipsa 21:3–4. 
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