
La multi 
ani ,

Motive de 
RUGACIUNE 

)

  Rugăciunea pe care o ascultă

  (Efeseni 5:1-17)

Joi

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Semne în cer și pe pământ

  Dumnezeu 

  Închinare | Mesaj: Tibi Janai
  Alegerea identității creștine

19:00 - 21:00 Întâlnire : tineri   

  (1 Samuel 1:8-18)

  Mesaj: Alex Neagoe

  (Isaia 59: 1-2)

  (Fapte 2:17-21)

  Motivații biblice pentru

1 :00 - 20:30 Serviciu divin:9  

Marti

  ă  mesaj: Ionuț HaiduFanfar  |

 | cor  Închinare tineri

   a trăi o viață sfântă 

11:00-12:30 Serviciu divin:
  C | orchestror mixt ă
  Mesaj: Petru Bulica

Duminicã
10:00-11:00 tudiu biblicS

ANUNTURI , 

Conferința pentru femei “În așteptarea 

Mirelui: Credincioșie până la capăt” va avea 

loc în perioada 18-21 mai 2023, la Hotel 

Timișoara. Invitată : Ann Voskamp. Detalii 

și înscrieri:  www.casapriscila.ro

Colectă pentru Biserica Baptistă din 

Voiteg: la sfârșitul serviciilor  de astăzi.

Deces. A trecut în veșnicie sora Lidia 

Boițiu.Domnul să mângâie pe cei îndoliați.

Ședință prezbiteri și diaconi: luni, 27 

februarie, ora 19:00.

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

1. Deschidere

3. Discuții la rapoarte

4. Descărcarea de gestiune

5. Alegeri membri comitet & consacrare 

slujitori pentru bisericile locale 

7. Disciplină și membralitate

8. Alegerea delegaților bisericii

6. Buget 2023

9. Diverse

10. Încheiere

2. Rapoarte

Pentru fr. pastor Alex Neagoe care în 

această dimineață slujește alături de un 

grup de tineri din Betel, la Biserica Baptistă 

“Sfânta Treime” din Sebiș, jud. Arad.

Timișoara. Fie ca lumina Evangheliei să 

strălucească în inimile multor timișoreni și 

vizitatori, cu ocazia acestui an de “capitală 

culturală europeană”.

Pentru cei afectați de cutremurele de 

pământ din ultima perioadă.

Pentru încetarea războiului din Ucraina 

și pentru toți cei afectați de acest război.

Pentru lucrările de contrucție care se 

desfășoară la Biserica din Moșnița Nouă. 

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

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)
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REDIRECTIONEAZĂ
3,5 % din venit

Anderca Nicolae

Bejinar Adela

Dancea Gheorghe

Faur Lidia

Golub Adriana

Ciobota Isac

Cornea Florina

Rafailă Teodor

Timofte Romulus

Lungu Marcel Vlădică Georgeta

Lucuța Leontin

Zghimbe Adriana

Seghedi Sorin

Stoica Andreea

ORDINEA DE ZI 
a Adunării Generale Elective a Bisericii 

Creștine Baptiste Nr. 1 Betel Timișoara 

5 (sau 12) martie 2023



- Mărimea promisiunii: după plecarea Lui ei vor face aceleași lucrări pe care le-a făcut El.

- Condițiile promisiunii: credința în El și rugăciunea către Dumnezeu.

- Bazele promisiunii: plecarea Fiului la Tatăl și rugăciunea făcută în Numele Fiului.

- Rezultatul promisiunii: extinderea Împărăției lui Dumnezeu.

- Obiectivul promisiunii: proslăvirea Tatălui în Fiul.

Înainte de patimile și moartea Sa, Domnul Isus se află împreună cu ucenicii în camera de sus, 

unde le spală picioarele, îl descoperă pe Iuda ca vânzător, vorbește despre dragostea frățească și îl 

înștiințează pe Petru de lepădarea ce va urma. Apoi își îmbărbătează ucenicii, spunându-le că 

ceea ce urmează să se întâmple nu trebuie să îi tulbure și le promite un loc în casa Tatălui Lui după 

plecarea din mijlocul lor. Toma află că modalitatea de a ajunge la Dumnezeu Tatăl este doar prin 

Dumnezeu Fiul, iar Filip aude că cine L-a văzut pe Fiul, l-a văzut pe Tatăl. Relația dintre Fiul și 

Tatăl este accentuată, pentru a-i ajuta pe ucenici să creadă și să poată sluji cu putere. Discursul 

din camera de sus este unic în evanghelii și niciun alt evanghelist nu-l consemnează mai bine 

decât Ioan. Aceasta este ultima noapte pe care Mântuitorul o petrece cu ucenicii înainte de 

răstignire, sunt ultimele cuvinte pe care Domnul le oferă celor pe care îi iubește. Hristos își 

încurajează ucenicii tulburați de vestea că unul dintre ei Îl va trăda, Petru se va lepăda de El, iar El 

îi va părăsi. Mai precis, îmbărbătarea constă într-o promisiune extraordinară: Domnul Isus le 

promite ucenicilor că absența Lui  nu va însemna absența puterii pentru slujirea lor. Dimpotrivă, 

tocmai datorită plecării Sale la Tatăl, ei vor avea parte de o putere deosebită. Observăm așadar:

A. Lucrări identice cu cele făcute de Domnul Isus (v.12a)

La prima vedere Domnul Isus continuă să ne uimească prin această declarație. Oare chiar este 

posibil ca orice credincios să facă lucrări mai mari decât cele făcute de Însuși Dumnezeu Fiul? 

Oare a existat vreodată un apostol, un misionar sau un creștin care să depășească lucrările 

Domnului Isus? Ce ar putea fi mai mare decât ceea ce a făcut deja Hristos? Un răspuns potrivit 

ar fi că lucrările credincioșilor vor întrece lucrările Domnului Isus nu în calitate, ci în amploare. 

Având în vedere că nu este nimic mai valoros decât mântuirea oamenilor, Hristos a predicat 

într-o zonă geografică foarte restrânsă, în timp ce urmașii Săi au răspândit Evanghelia în 

întreaga lume. Isus a avut doar o lucrare limitată față de neamuri, dar ucenicii au intrat adânc cu 

Evanghelia printre neamuri. Numărul credincioșilor în Hristos a crescut cu mult peste sutele 

de suflete care au fost mântuite în timpul vieții lui Isus. În urma predicării Evangheliei în 

întreaga lume, miliarde de bărbați și femei au avut parte de miracolul nașterii din nou. Un alt 

aspect important menționat de Ioan este și acela că puterea de a înfăptui aceste lucrări mai mari 

în amploare este disponibilă numai pentru că Isus s-a dus la Tatăl. Doar în urma acestei plecări 

El a trimis Duhul Sfânt să locuiască în credincioși și să le dea putere pentru slujire (Faptele ap. 

1:8; 1 Corinteni 12:4–11; Efeseni 3:20). Aceasta înseamnă că urmașii lui Hristos nu sunt mai mari 

decât El, întrucât Dumnezeu este Cel ce lucrează în noi și ne dă, după plăcerea Lui, și voința, și 

înfăptuirea (Filipeni 2:13). Înseamnă că lucrările noastre pot fi mai mari decât ale Lui Isus în 

sensul că noi avem acum privilegiul de a participa la rezultatele lucrării deja încheiate a lui 

Hristos. Mai precis, lucrările noastre sunt acum făcute în urma morții, învierii, înălțării și 

domniei lui Isus. Ce promisiune deosebită împlinită în slujirea noastră!

C. Rugăciunea de cerere (vv. 12, 13)

- Este descrisă: veți cere în Numele Meu

- Este motivată: pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul

Promisiunea Domnului este condiționată de rugăciunea de cerere. Remarcăm câteva aspecte:

Promisiunea Domnului Isus dată celor ce cred în El cu privire la lucrările lor mai mari decât 

lucrările făcute de El este cel puțin surprinzătoare, în special când ne amintim că unele dintre 

lucrările Lui au fost manifestări ale unei puteri supranaturale. Până în acest moment, Domnul 

Isus transformase apa în vin, citise gândurile femeii din Samaria, îl vindecase pe fiul slujbașului 

împărătesc, îl vindecase pe slăbănogul de 38 de ani, hrănise 5000 de oameni cu cinci pâini și doi 

pești, umblase pe apă, vindecase un om născut orb și îl înviase pe Lazăr. Mai mult, El spune că 

nu doar ucenicii de atunci, ci toți credincioșii (cine crede în Mine), vor face astfel de lucrări.

Ce a vrut să spună Isus când a afirmat aceste lucruri? A intenționat să transmită ideea că fiecare 

credincios va face toate aceste lucrări miraculoase? Sau că fiecare creștin va face unele dintre 

aceste lucrări? Lucrările făcute de Isus au avut principala menire de a-i ajuta pe oameni să 

creadă în El. În lumina acestui lucru, înțelegem că lucrările pe care le vor face credincioșii sunt 

lucrări identice cu cele ale Lui, adică lucrări care să-i ajute pe oameni să creadă în El. 

B. Lucrări mai mari decât cele făcute de Domnul Isus (v.12b)

- Este așteptată: orice veți cere… dacă veți cere

- Este răsplătită: voi face

STUDIU BIBLIC 
26 FEBRUARIE

Ioan 14:12–1 | Matei 21:22

PROMISIUNEA PUTERII PENTRU SLUJIRE
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