
Motive de 
RUGACIUNE 

)

  ă  mesaj: Ioan BugnărugFanfar  |

   (Ex. 3:1-3)Ceva neobișnuit

Marti
  (Psalmi 133)Importanța unității 

  Binecuvântarea noului comitet

  Închinare | cor mixt 

  Mesaj: Ron Harris

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

11:00  Adunarea generală electivă

  a Bisericii Baptiste Nr. 1 Betel

  (Isaia 59:1-2)

10:00-11:00 Serviciu divin:

1 :00 - 20:30 Serviciu divin:9  

  

  Mesaj: Petru Bulica

Duminicã

19:00 - 21:00 Întâlnire : tineri   

  Alegerea identității creștine

  Închinare mesaj: Tiberiu Janai| 

 | cor mixt | cor Închinare    clopoței

Joi

ANUNTURI , 

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

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)

Ne rugăm Domnului pentru adunarea 

generală a bisericii, care se desfășoară 

astăzi și mai ales pentru frații prezbiteri și 

diaconi care își vor asuma slujirea pentru 

următorul mandat de 4 ani.

Pentru lucrările de contrucție care se 

desfășoară la Biserica din Moșnița Nouă. 

Timișoara. Fie ca lumina Evangheliei să 

strălucească în inimile multor timișoreni și 

vizitatori, cu ocazia acestui an de “capitală 

culturală europeană”.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea 

celor care au făcut parte din comitetul 

bisericii care astăzi își încheie mandatul. 

Dumnezeu să le răsplătească eforturile și să 

le binecuvânteze familiile (care le-au fost 

alături în toată această perioadă de 4 ani).

Cursul de cateheză destinat tuturor celor 

care doresc să se boteze sau să afle mai 

multe despre credința creștină, are loc  în 

fiecare duminică, de la ora 10:00, în sala de 

protocol a bisericii.

Întâlnire comitet prezbiteri și diaconi: 

luni, 13 martie, ora 19:00.

Marșul pentru viață 2023 se va desfășura 

sâmbătă, 25 martie, ora 12:00, cu plecare 

din parcul Carmen Sylva.

8. Alegerea delegaților bisericii

9. Diverse

7. Disciplină și membralitate

3. Discuții la rapoarte

5.Alegerea membrilor comitetului 
bisericii și consacrarea slujitorilor 
pentru bisericile locale 

4. Descărcarea de gestiune

6. Buget 2023

1. Deschidere

2. Rapoarte

10. Încheiere
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ORDINEA DE ZI 
a Adunării Generale Elective 
a Bisericii Creștine Baptiste 

Nr. 1 Betel Timișoara 
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Andrieș Florentina

Butaș Cornel

Crețu Elisabeta

Damșe Nicu Jr.

Dănălache Fivi

Drăgoi Andreea

Ciucuriță Ovidiu

Duca Ambroziu

Sorescu Silvia

Săraru Daniel

Tomuța Lidia

Lela Pavel

Tuțac Abel

Panduru Vasile

Schifirneț Bianca

Toma Doroteea

Ursulescu Elisabeta

Mocuța Floarea

Icobescu Dorina

Mureșan Ch. Maria

Sentici Eugen

Ignat Rodica

Jehac Mariana

La multi ani ,

REDIRECTIONEAZĂ
3,5 % din venit



Autorul își exprimă îngrijorarea față de acele persoane care au mărturisit credința dar nu au 
crescut în credință, așa cum e de așteptat. El este însă sigur de efectul benefic al avertismentului 
de dinainte, exprimându-și așteptarea de a crește în dedicarea față de Dumnezeu și slujirea 
comunității de credință din care făceau parte. Dumnezeu este drept față de ei pentru că:
a. Dumnezeu nu uită lucrarea lor pentru El din trecut (v. 10).

Siguranța autorului cu privire la mântuirea cititorilor este ancorată în slujirea sfinților, de dragul 
Numelui lui Dumnezeu, o slujire care a început deja și care are continuitate. Creștinii au nevoie 
de avertismente, îndemnuri și promisiuni pentru a fi încurajați să rămână credincioși. 
Ascultarea lor nu este banală și nu este trecută cu vederea. Dumnezeu observă ceea ce fac ei în 
viața de zi cu zi. El știe dacă acolo există o pasiune pentru Numele Său și dacă această pasiune este 
manifestată în slujirea sfinților. Toți credincioșii trebuie să continue în această dragoste și slujire 
până la final. Promisiunea speranței neclintite nu este pentru cei ce renunță pe cale. Tocmai de 
aceea, trebuie să ne îndemnăm unii pe alții la râvnă continuă. 

b. Dumnezeu nu uită dedicarea lor pentru slujirea din prezent (vv. 10c–11). 

Promisiunea speranței neclintite merită să fie crezută și acceptată pentru că:

Autorul explică de ce este convins că destinatarii vor lua aminte la avertismente și vor fi salvați în 
ziua finală. Dreptatea lui Dumnezeu se vede și în faptul că lucrarea și dragostea lor din trecut nu 
sunt uitate. El răsplătește cu dreptate pe cei care fac voia Sa și judecata finală nu va cădea peste cei 
care trăiesc în neprihănire. Modul în care ne trăim viețile contează și Dumnezeu nu va uita 
faptele neprihănite și pline de dragoste întreprinse pentru alții. 

1. Promisiunea speranței neclintite este oferită de un Dumnezeu drept (vv. 9–11)

Dumnezeu este vrednic de încredere. Iar pentru a dovedi această realitate, autorul cărții Evrei 
indică înspre 3 moduri prin care Dumnezeu Și-a demonstrat credincioșia față de poporul Său:

3. Promisiunea speranței neclintite este oferită de un Dumnezeu demn de încredere 
(vv. 16–20)

Credincioșii nu se pot califica singuri pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Un astfel de 
acces le este oferit doar pentru că Domnul Isus este Marele Preot. El este „înainte-mergătorul, 
pionerul. Speranța neclintită a credincioșilor depinde de lucrarea de la cruce. Dumnezeu 
promite și oferă o speranță neclintită celor care sunt ai Lui, dar aceștia au nevoie de răbdare, ca 
Avraam, pentru a se bucura de făgăduința divină. Încurajarea de a persevera vine dintr-o privire 
atentă la caracterul drept, generos și demn de încredere al lui Dumnezeu. El nu uită și 
răsplătește drept. El nu ne lasă pe cont propriu, ci este generos în resurse. El nu minte ci este 
demn de încredere, oferindu-ne cuvântul Său, descoperindu-ne caracterul Său și 
binecuvântându-ne prin Fiul Său. Astfel, speranța pe care creștinii o au promisă este o ancoră a 
vieții lor, pentru că se bazează pe lucrarea sigură și eficientă de Mare Preot, a lui Isus Hristos. 

Jurământul, care în mod normal nu era necesar, este totuși oferit oamenilor pentru a sublinia 
statornicia speranței promise. Acesta nu face nimic altceva decât să sublinieze caracterul sfânt 
al unui Dumnezeu care nu poate minți. Siguranța promisiunii e ancorată în caracterul Lui.

În realizarea unui jurământ se invocă o autoritate superioară. Apelul la autoritatea superioară 
dovedește autenticitatea a ceea ce s-a afirmat și pecetluiește solemnitatea ocaziei. Un jurământ 
confirmă și ratifică ceea ce s-a spus și rezolvă ceea ce s-a disputat. Dumnezeu nu ar trebui să facă 
nici un jurământ și totuși îl face. Însă jurământul Său este diferit în caracter și natură. Nu este o 
cârjă pentru autenticitatea Cuvântului Său, ci o subliniere a siguranței speranței pe care a 
promis-o credinciosului. De vreme ce această promisiune a speranței neclintite a fost temelia 
răbdării lui Avraam, același lucru este valabil și în dreptul credincioșilor. Jurământul lui 
Dumnezeu este însoțit de acțiuni care asigură că ce s-a făgăduit se va împlini. 

c) Fiul Său este demn de încredere (v. 20)

a) Cuvântul Său este demn de încredere (vv. 16–17)

b. Caracterul Său este demn de încredere (vv.18–19)

Ajutorul lui Dumnezeu vine prin chemarea de a se întoarce la râvna primelor zile, imitând pe 
cei care au moștenit promisiunea prin „credință și răbdare.” Odată mântuit, credinciosul este 
așezat într-o familie mare a credinței, a sfinților din toate vremurile și veacurile. Promisiunea 
speranței neclintite este doar pentru cei care rabdă prin credință. Credința „inițială” nu este 
garanția primirii promisiunii, dacă nu va exista perseverență până la final.
b) Exemplul oferit prin viața lui Avraam (vv. 13–15) 

a. Siguranța ajutorului din partea lui Dumnezeu (v. 12)

Dumnezeu îi promite lui Avraam pământ, sămânță și binecuvântare universală. 
Binecuvântarea promisă întregii lumi este prin sămânța lui Avraam, iar Noul Testament 
clarifică spunându-ne că Isus Hristos este Cel prin care binecuvântările promise patriarhului 
devin realitate. Promisiunea lui Dumnezeu a fost acompaniată de un jurământ. Statornicia 
promisiunii speranței se vede tocmai în această făgăduință oferită lui Avraam. Nu este o 
promisiune banală, pentru că Dumnezeu o întărește și astfel putem fi siguri că promisiunea și 
binecuvântarea se vor realiza. Acesta a primit promisiunea pământului, a seminței și a 
binecuvântării dar au trecut ani de zile până când unul din aceste aspecte a început să se 
contureze. El a răbdat și a perseverat prin credință. Dumnezeu oferă exemplul lui Avraam ca o 
încurajare a credinciosului: urmează-i credința și răbdarea! Făcând acest lucru vei moșteni nu 
orice promisiune, ci promisiunea speranței neclintite care i-a fost oferită lui Avraam!

Generozitatea Dumnezeului care ne-a oferit promisiunea speranței neclintite se vede în: 
2. Promisiunea speranței neclintite este oferită de un Dumnezeu generos (vv. 12–15)

STUDIU BIBLIC 

12 martie

Evrei 6:9–20

PROMISIUNEA SPERANTEI NECLINTITE
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