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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)

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

Bulet in duminical AN XX IV

Nr.6|05.02 .2023

11:00-12:30 Serviciu divin:

Duminicã

  Închinare | cor mixt 
  Mesaj: Alex Neagoe

  (Exod 25:23-30; Levitic 24:5-9)
  Cina Domnului

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Caracteristicile Mesei Domnului

  Închinare | cor mixt | grup Ukulele
  Mărturii candidați botez
  Mesaj: Ioan Bugnărug
  Vremea lui Noe: Ce a fost va mai fi 

10:00-10:50 Studiu biblic

Marți

  Fanfară | mărturii candidați botez
  Mesaj: Petru Bulica

19:00 - 21:00 Întâlnire tineri:  
  În chinare | mesaj: Ioan Bugnărug
  Criza de identitate și soluționarea 

Joi
  ei (Geneza 27:18-19; 32:24-31)

  (II) (Geneza 6:1-8; Luca 17:26-30)

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

ANUNTURI , 

La multi ani !

Oprina Liliana

Baloș Carmen

Maftei Emanuel

Micicoi Florin

Sarafincean Ioan

Ogrăzeanu Mariana

Cristian

Vît Lenca

Viet Tabita

Cotta Oxana

Gherebeanu

Grunzac Alexandra

Băleanu Daniel

Horvath Irena

Moisa Daniel

Palici Florica

Pavel PetruHindal Majeed

Lupulescu Liliana

Maftei Lidiana

Mărturii candidați botez. În cadrul 

serviciului divin din seara aceasta, precum 

și joi seara, vom avea ocazia să ascultăm 

mărturiile câtorva dintre candidații pentru 

botezul din 12 februarie.

Constucție biserică Moșnița. Cu voia 

Domnului, în perioada următoare, ne 

pregăt im să demarăm lucrăr i le de 

construcție la Biserica din Moșnița. Fie ca 

Dumnezeu să binecuvânteze acest început, 

să dea progres lucrării și resursele necesare 

pentru construcție.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 13 februarie, ora 19:00.

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

Centenar Betel! Vă invităm să celebrăm 

împreună  de la înființarea 100 de ani

Bisericii Creștine Baptiste Nr. 1 “Betel” 

Timișoara! Serviciile aniversare vor avea loc 

duminică, 11 iunie, orele 10.00-12:30 și 

18:00-20.00. Vă așteptăm cu drag!
Toți membrii bisericii noastre care se 
confruntă cu probleme de sănătate 
pentru ca acest an să fie un an al vindecării 
și al proslăvirii numelui lui Dumnezeu! 

Candidații la botezul nou-testamentar 
din 12 februarie, familiile acestora și pentru 
toți musafirii care vor participa.

Pentru sora Cristina Olariu și echipa de 
la Radio Vocea Evangheliei care se află  
în Africa (Tanzania), pentru a pune bazele 
unui post de radio creștin.

12 februarie | ora 10:00



Epistola către evrei poate fi împărțită în trei mari secțiuni:

Superioritatea preoției lui Hristos (4:14–10:18);

Autorul epistolei face apel la necredința israeliților după ce au ieșit din Egipt. Întrucât aceștia au 
fost necredincioși, nu s-au putut bucura de adevărata odihnă pe care voia să le-o dea Dumnezeu. 
Această adevărată odihnă are în vedere mântuirea sufletului care a fost promisă din vechime. 
Autorul afirmă că odihna aceasta a fost dată deja celor care au crezut (v. 3a). Învățătura mântuirii 
prin credință este în special proclamată în epistolele pauline, dar chiar și alți autori, inspirați de 
Duhul Sfânt, le amintesc atât cititorilor din acele vremuri, cât și nouă, că suntem mântuiți doar 
prin jertfa Domnului Isus Hristos. Unul dintre cele mai clare versete din Scriptură în legătura cu 
mântuirea este Tit 3:5: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. 

Mântuirea venită prin credință produce odihnă sufletească. Păcatul, povara și consecințele lui 
produc neliniște sufletească și chiar și trupească de multe ori. Pot fi momente în care 
credinciosul pierde temporar pacea și odihna mântuirii când cade în păcat. David vorbește 
despre pierderea bucuriei mântuirii. Nu înseamnă că și mântuirea este pierdută. Duhul Sfânt, 
care locuiește în credincios, este întristat de păcatul acestuia de aceea nu îi dă pace. Însă când 
păcatul este mărturisit, părtășia cu Dumnezeu și odihna mântuirii sunt restaurate (1 Ioan 1:9).

Prima parte arată superioritatea persoanei lui Hristos față de profeți, îngeri, Moise și Sabat. Toate 
aceste elemente țintesc spre auditoriul iudaic. În ultimul dintre aceste elemente, autorul 
vorbește despre Sabat. Sabat înseamnă odihnă. Tema odihnei începe în capitolul 3:18 și continuă 
până la 4:11. Autorul afirmă că adevărata odihnă nu a fost dobândită de evrei, pentru că nu este 
vorba doar de o odihnă trupească, ci de una a sufletului.

Superioritatea vieții în Hristos (10:19–13:25).

1. Adevărata odihnă a mântuirii se primește prin credință, nu prin fapte (4:1–3a)

Superioritatea persoanei lui Hristos (1:1–4:13);

PROMISIUNEA ODIHNEI MÂNTUIRII

Evrei 4:1–10

STUDIU BIBLIC

 5 FEBRUARIE

2. Adevărata odihnă a mântuirii a fost deja realizată de către Dumnezeu (4:3b–5)

Mai departe autorul epistolei caută să încurajeze cititorii să nu întârzie căutarea odihnei 
mântuirii. Modul în care dă acest îndemn este printr-un citat din Psalmul 95:7–8. După cum 
israeliții din vechime și-au împietrit inima, tot așa există și astăzi mulți care își împietresc inima 
și nu ascultă îndemnul Duhului Sfânt de a veni la adevărata odihnă oferită în Hristos Isus. Mulți 
oameni caută o odihnă trecătoare a sufletului. Însă micile bucurii ale vieții nu sunt suficiente 
pentru a oferi odihna permanentă a sufletului pe care o poate oferi doar mântuirea. Micile 
bucurii găsite într-un concediu, o nouă casă, o nouă mașină, nu fac decât să ne ofere bucurie 
trecătoare și să ne facă să întârziem în a căuta cu adevărat scopul vieții noastre. După o vreme, 
sufletul se va simți la fel de împovărat de păcat. De aceea nu trebuie să amânăm să primim 
această odihnă a mântuirii promise prin jertfa Mântuitorului. Cel mai potrivit moment îl 
reprezintă azi. Nu avem garanția că ziua de mâine va fi a noastră. Sunt destui tineri care și-au 
pierdut viața din diferite motive. Tinerețea nu e garanția unei vieți lungi. 

Dumnezeu oferă odihna mântuirii pentru că El se bucură de această stare în mod continuu. 
Dumnezeu este exemplul suprem al credinciosului. De aceea, avem îndemnul de a fi sfinți așa 
cum și Tatăl nostru cel ceresc este sfânt. El oferă copiilor săi ce are mai bun. Doar Tatăl a mai 
putut să-i ofere fiului risipitor odihna și, de aceea, s-a întors cu pocăință la acesta (Luca 15:11–31). 
În exemplul dat, autorul face apel la cucerirea țării Canaan. Stabilirea în țara promisă nu a 
însemnat că Iosua le-a putut oferi sau garanta adevărata odihnă. Singurul care poate oferi 
adevărata odihnă a mântuirii este Dumnezeu. El este cel care a promis-o și El este singurul care 
o poate oferi. Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea Sa încă de la creație, în ziua de Sabat. O odihnă 
asemănătoare ca aceea ne este oferită în dar de către Creatorul. Autorul încheie îndemnul său 
printr-un avertisment, de a nu fi neascultători. Odihna se primește prin credință, iar căderea 
este rezultatul neascultării. Să luăm seama ca să trăim prin credință.

Lucrarea lui Dumnezeu a fost deja terminată. Datorită faptului că noi trăim în timp și spațiu 
înțelegem mai greu lucrarea lui Dumnezeu prin care a realizat această odihnă de la întemeierea 
lumii. Același lucru este valabil și în ce privește mântuirea. Aceasta a fost deja realizată pe 
deplin prin jertfa Domnului Isus Hristos. Odihna pe care o dă mântuirea nu se câștigă prin 
faptele noastre, ci a fost împlinită prin moartea și învierea Mântuitorului. Aceasta este vestea 
bună pe care am primit-o prin credință. Încă înainte de a muri pe cruce, Hristos promite că va 
oferi odihnă celor în nevoie: Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.

3. Momentul potrivit pentru adevărata odihnă a mântuirii este astăzi (vv. 6–7)

4. Adevărata odihnă a mântuirii este oferită de către Dumnezeu (vv. 8–11)

Autorul Epistolei către evrei alocă cea mai însemnată parte dintre toate argumentele epistolei 
preoției mijlocitoare a lui Hristos. Iertarea lui Hristos a fost odată pentru totdeauna, spre 
deosebire de Vechiul legământ, unde trebuiau aduse jertfe continuu. Odihna oferită de 
mântuire este doar prin jertfa lui Hristos. Desigur, aceasta nu înseamnă că putem trăi cum 
dorește firea pământească. Suntem chemați la a trăi în ascultare și în fapte bune. Însă faptele 
bune nu produc mântuirea, ci sunt roada mântuirii. Mântuirea este confirmată de trăirea 
noastră în ascultare de Dumnezeu.

Să Îi mulțumim lui Dumnezeu că a oferit odihnă sufletelor noastre. Atâția oameni o caută și nu 
o găsesc. Să ne cercetăm inima și, dacă se întâmplă să pierdem pacea și bucuria mântuirii, să ne 
mărturisim păcatul și să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu. Să le vorbim și altora despre 
odihna pe care o pot găsi în Hristos. Să căutăm ocaziile potrivite în care am putea să o vestim.
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