
Motive de 
RUGACIUNE 

)

Joi
1 :00 - 20:30 Serviciu divin:9  

  Condițiile în care se realizează

  

  întreabă, pastorii răspund

 |  fanfara Închinare 

  Închinare | cor mixt 

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Importanța și disciplina postului

  Profilul unui om trezit

  Mesaj: Petru Bulica

  (Neemia 1:1-11)

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

Marti

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  unitatea (II) - (Efeseni 4:1-6)

  ă  mesaj: Fanfar  |

10:00-11:00 Studiu biblic

  Identitate creștină în 2023: tinerii

  (II) - (Isaia 58)

  Închinare

19:00 - 21:00 Întâlnire : tineri   

Duminicã

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)

Timișoara. Fie ca lumina Evangheliei să 

strălucească în inimile multor timișoreni și 

vizitatori, cu ocazia acestui an de “capitală 

culturală europeană”.

Pentru lucrările de contrucție care se 

desfășoară la Biserica din Moșnița Nouă. 

Pentru noul comitet al bisericii. Fie ca 

Domnul să binecuvânteze noul comitet al 

bisericii noastre, cu înțelepciune și 

călăuzire în toate deciziile pe care le va lua.

Ședință comitet: luni, 3  aprilie, ora 

19:00.

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.

Colectă pentru proiectul “300 de 

copii din Oltenia la Brădățel” - 

duminică, 26 martie,  în cadrul 

serviciului divin de dimineață.

Marșul pentru viață 2023 se va 

desfășura sâmbătă, 25 martie, ora 

12:00, cu plecare din parcul Carmen 

Sylva.
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Bugar Dănuț

Butaș Ligia

Ciucuriță Debora

Gardari Ana

Olariu Gheorghe

Rotariu TabitaGheți Ecaterina

Matei Alisa

Sfârcoci EmanuelaLelea Petru

Petrescu Timotei

Petruș Vasile

Mezei Camelia

La multi ani ,
REDIRECTIONEAZĂ

3,5 % din venit

www.betel.ro

Biserica Betel

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

betelbaptist@gmail.com

tineretbetel

Olariu Ionică

Pătălău Ovidiu (secretar) 

Manciu Ioan

Rășinar Cosmin

Vidican Laviniu

Icobescu Daniel

Ciupe Ovidiu

Caracoancea Cristian

DIACONI

Mornăilă Cristian

Sfârcoci Emanuel

Szucs Alexandru

Aldea Ovidiu

Moisa Avram

Berce Gabriel

PREZBITERI

Cotta Avram (casier)

Janai Tiberiu



În cele mai dificile momente din viață, promisiunea lui Hristos cu privire la un locaș  ceresc 

veșnic aduce o împrospătare a nădejdii și o refocalizare pe lucrurile esențiale. Pavel vorbește clar 

despre asta când accentuează importanța lucrurilor care nu se văd, cele veșnice, în detrimentul 

celor care se văd și care sunt trecătoare. Pentru a înțelege mesajul legat de promisiunea unui 

locaș ceresc, așa cum este prezentat în Ioan 14:1–6, trebuie să analizăm întâi contextul în care 

Hristos abordează acest subiect. 

Contextul promisiunii: tulburare profundă/nevoia de întărire a credinței ucenicilor 

O parte dintre comentatorii Scripturii sunt de părere că discuția Domnului Isus cu ucenicii face 

parte dintr-o discuție mai lungă. Discuția are loc după momentul de la Cină și după exemplul dat 

prin spălarea picioarelor. Iuda plecase deja, iar ucenicii rămân cu Hristos, timp în care Domnul 

vorbește cu ei despre evenimentele viitoare (plecarea Domnului, lepădarea lui Petru). Este greu 

de spus dacă discuția a continuat în camera de sus, unde au cinat, sau pe drum înspre 

Ghetsimani. Contează mai puțin contextul geografic în care are loc discuția. Mai importantă este 

încadrarea discuției în contextul istoric (cronologia evenimentelor), emoțional (starea 

ucenicilor) și spiritual (credința ucenicilor). 

- Istoric: După aproximativ trei ani și jumătate, Hristos se apropie de momentul finalizării 

slujirii Sale pământești și îi pregătește pe ucenici pentru momentul despărțirii de El

Promisiunea unui locaș ceresc vine din partea Aceluia care este Dumnezeu, a participat la 

creație, este suveran în creație și care este garantul noii creații. Fundamentul și certitudinea 

promisiunii unui locaș ceresc au de-a face cu autoritatea și suveranitatea Dumnezeului creator. 

Concomitent, certitudinea împlinirii promisiunii are de a face cu caracterul lui Dumnezeu, 

implicit al lui Hristos: dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu nu poate 

să mintă, iar în Dumnezeu nu este nicio umbră de schimbare. Toate promisiunile lui 

Dumnezeu fie s-au împlinit, sunt în curs de împlinire sau se vor împlini în viitor. 

- Spiritual: Deja se dă o luptă spirituală intensă. Iuda devine posedat, Hristos vorbește despre 

lepădarea lui Petru, iar mai târziu însuși Hristos dă o luptă spirituală intensă în rugăciune în 

grădina Ghetsimani

- În timp ce știm că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc până în cel mai mic detaliu, viața 

noastră arată uneori ca și cum nu este nici o luminiță la capătul drumului.

Provocarea lui Hristos pentru ucenici și pentru noi este să realizăm că știm, dar să și punem în 

practică esențialul credinței: știm cine este Hristos, știm unde este acum Hristos, știm 

calea înspre Împărăția lui Dumnezeu, știm promisiunile lui Dumnezeu, știm unde 

vom fi în veșnicie. 

În acest context, ucenicii sunt afectați profund de împrejurări, iar Hristos le cere să nu se 

tulbure și să aibă credință. Aici nu e vorba de o credință inițială, ca și cum până atunci nu ar fi 

avut credință, nici de o credință diferită decât cea de până atunci. Mai degrabă este vorba de o 

împrospătare a credinței deja existente și de o continuare a lucrării pe care Hristos a început-o 

anterior în viața ucenicilor. Credința despre care vorbește Domnul nu este o simplă chestiune 

emoțională, sentimentală sau de moment, ci un proces continuu în care este nevoie de 

perseverență, statornicie și focalizare pe Cel care este ținta credinței. 

- În timp ce știm cum ar trebui să ne comportăm în momentele dificile, uneori ne putem simți 

paralizați de teamă sau anxietate și avem nevoie de ajutor.

- În timp ce știm ce este dincolo de pragul morții, există pericolul să ne comportăm ca și cum nu 

știm unde ne ducem/unde s-au dus cei dragi ai noștri și să ne pierdem orice nădejde.

Provocările promisiunii: „știți”/„nu știm”/„Eu sunt…” 

Fundamentul și certitudinea promisiunii: dumnezeirea lui Hristos, caracterul lui 

Dumnezeu, realitatea Împărăției, descrierea lucrării lui Hristos, caracterul veșnic al 

locașului pregătit 

- În timp ce știm că prezența Domnului este cu noi și ne însoțește, ne simțim de parcă suntem 

singuri și trebuie să ne descurcăm pe cont propriu.

- În timp ce știm Cuvântul lui Dumnezeu, tulburarea din momentele dificile ne întunecă 

vederea și avem senzația că nu știm ce urmează, nu știm ce vrea Dumnezeu, nu știm ce trebuie 

să facem.

- Emoțional: Hristos îi introduce pe ucenici în atmosfera suferințelor viitoare, fiind deja 

aproape de Ierusalim, toți fiind conștienți de planul fariseilor și cărturarilor de a-L omorî 

STUDIU BIBLIC 

19 martie

Ioan 14:1–6

PROMISIUNEA UNUI LOCAS CERESC
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