
Motive de 
RUGACIUNE 

)

  Femeile de lângă cruce 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  (Mc. 15:40-41; Ioan 19:25)

 | cor Închinare  copii

  Mesaj: Ioan Bugnărug

  Închinare

  în familie (Luca 2:41-52)

  | cÎnchinare or mixt 

11:00-12:30 Serviciu divin:

  Cina Domnului

Duminicã

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Domnul Isus, model de supunere

Marti
19:00 - 21:00 Întâlnire : tineri   

10:00-11:00 tudiu biblicS

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

  Feminitate  versus  feminism

  ă  mesaj: Petru BulicaFanfar  |

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  Interviuri: Cristina Olariu

ANUNTURI , 

PROGRAMUL  SĂPTĂMÂNII 

Anton Florin

Răduc Veronica

Velcotă Pavel

Tanc Dănuț

Vlădică Florin

Radomir Carmen

Rascovici Marta

Pop Daniela

Prejban Ioan

Stroia Domnica

Cotolan Ioana

Mariescu Ioan

Morar Petru

Pavel Eugenia

Ciobota Anca

Pleșa Margareta

Joldeș Veturia

Bărnuțiu Simion

Ciupa Silvia

Bodnariu Augustin

Diaconiță Alina

Giula Gheorghe

Joldeș Gheorghe

Lele-Păsulă Alina
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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)

cu bucurii și binecuvântări, 

tuturor surorilor din 

BISERICA BETEL!

La multi ani ,

Pentru încetarea războiului din Ucraina 

și pentru toți cei afectați de acest război.

Pentru cei afectați de cutremurele de 

pământ din ultima perioadă. 

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”.

Pentru sora Lorena Rusovan care se 

recuperează în urma unei intervenții 

chirurgicale precum și pentru toate 

persoanele care se confruntă cu probleme 

de sănătate. 

Marșul pentru viață 2023, organizat de 

Asociația “Darul Vieții”, cultele creștine și 

asociațiile pro-viață, se va desfășura 

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

din parcul Carmen Sylva.

Adunarea generală. În cazul în care 

adunarea generală a bisericii va avea loc 

duminica viitoare, serviciul divin de 

dimineață va începe la ora 10:00, iar clasele 

de studiu biblic și cursul de cateheză, nu vor 

mai avea loc.

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.
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3. Discuții la rapoarte

4. Descărcarea de gestiune

6. Buget 2023

8. Alegerea delegaților bisericii

7. Disciplină și membralitate

1. Deschidere

5. Alegeri membri comitet & consacrare 
slujitori pentru bisericile locale 

9. Diverse

2. Rapoarte

10. Încheiere

ORDINEA DE ZI 
a Adunării Generale Elective a Bisericii 

Creștine Baptiste Nr. 1 Betel Timișoara 

5 (sau 12) martie 2023, ora 11:00



Cum se produce rodirea spirituală? Doar cei uniți cu Isus Hristos, „Adevărata Viță”, vor rodi 

spiritual. Mântuitorul a folosit de mai multe ori metafora viei pentru a face trimitere la națiunea 

lui Israel. Tot astfel, autorii Vechiului Testament au folosit și ei imaginea viei cu referire la Israel 

(Isaia 5:1–7; Ieremia 2:21; Ezechiel 15:1–8; Osea 10:1–2 etc.) În Ioan 15:1, Isus vorbește despre El 

însuși ca fiind „adevărata Viță” – ultimul „Eu sunt” din Evanghelia după Ioan (vezi Ioan 6:35; 8:12; 

10:7; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1) de unde deducem că Isus Hristos este adevăratul Israel.

Printre promisiunile pe care Dumnezeu le face copiilor Săi se numără și promisiunea rodirii 

spirituale. Toți credincioșii adevărați se află în grija lui Dumnezeu, iar El se implică în mod direct 

pentru ca ei să devină și roditori. 

La ce se referă expresia „rodire spirituală”?  Rodirea este legată de viața noastră de rugăciune:  

Rodirea este o prioritate pe lista de rugăciune a creștinului, iar unirea cu Hristos îl asigură că va 

primi un răspuns pozitiv din partea lui Dumnezeu. Subiectul rugăciunilor și, implicit, al rodirii 

spirituale, are ca obiectiv glorificarea Tatălui iar acest lucru se realizează atunci când creștinii 

rămân în dragostea lui Hristos ascultând, din iubire, poruncile Tatălui, ajungând astfel la o 

bucurie deplină  și la dragoste frățească. Cu alte cuvinte, deși rodirea spirituală poată să însemne 

diverse fapte concrete pe care le facem pentru gloria lui Dumnezeu, ea înseamnă, în esența ei, o 

cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu și a dragostei Sale, fapt ce duce la o transformare a 

caracterului unui creștin. Creștinul roditor este pasionat de gloria lui Dumnezeu, plin de 

dragoste, ascultător de Dumnezeu și iubitor de semeni. La fel cum un pom rodește potrivit 

naturii sale, tot astfel, creștinul unit cu Hristos va rodi un caracter asemănător cu al lui Hristos. Pe 

scurt, rodirea spirituală înseamnă să fim tot mai asemănători Mântuitorului în caracter și fapte.

Desigur, pe această cale a rodirii menținerea relației cu Hristos este vitală: Rămâneți în Mine, și 

Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, 

tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. 

Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți 

face nimic. (Ioan 15:4–5). Fără o relație personală cu Isus Hristos nu există nici rodire spirituală 

și nimic altceva care să conteze pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Mântuitorul rodește, adică Îl proslăvește pe Tatăl, în ciuda faptului că Israel a eșuat să facă acest 

lucru. Relația Fiului cu Tatăl (Vierul) ne asigură că Isus va reuși acolo unde Israel a eșuat. Isus 

este una cu Tatăl, iar Tatăl se implică în mod activ și Îi poartă de grijă lui Hristos (Vița) și tuturor 

celor ce sunt în Hristos (mlădițele). Credincioșii autentici sunt uniți cu Hristos și, pe cale de 

consecință, se bucură de viața spirituală pe care o primesc din Hristos, ajungând să rodească. „A 

fi în Hristos” se referă la a avea o relație cu El, la a fi în părtășie cu Mântuitorul. Credincioșii 

ajung să fie în această relație, ca rezultat al credinței în Cuvântul Domnului (Evanghelia), prin 

care se produce regenerarea spirituală. Prin lucrarea Cuvântului și a Duhului Sfânt ucenicii 

sunt transformați spiritual și așezați pe calea rodirii.

Lucrarea  Tatălui (Vierul). Cuvântul lui Hristos a lucrat deja în viețile ucenicilor, astfel că ei 

au ajuns să creadă, să fie uniți cu Mântuitorul și să aducă roadă. Plecând de la premisa unirii cu 

Hristos, a legăturii vitale cu Fiul, ucenicii se bucură și de lucrarea Tatălui: Pe orice mlădiță care 

este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și 

mai mult rod (Ioan 15:2). Vierul curăță mlădițele cu iubire, vizând o rodire și mai mare din 

partea lor. Procesul curățirii, în sine, poate fi dureros dar ucenicul nu trebuie să se îndoiască 

niciodată de iubirea Vierului. De asemenea, Tatăl taie orice mlădiță uscată, fără viață și fără 

rod. De aici înțelegem că adevărații credincioși (cei născuți din nou) rodesc și sunt curățiți de 

Tatăl pentru a aduce și mai mult rod; ei se deosebesc de cei care au doar o credință superficială, 

sunt morți din punct de vedere spiritual, sunt tăiați și înlăturați din viță. Dacă nu ar fi fost 

moarte spiritual, aceste mlădițe nu ar fi fost tăiate, ci curățate. 

Rugăciunea. Rodirea spirituală este legată și de rugăciune: Dacă rămâneți în Mine și dacă 

rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da (Ioan 15:7). Orice creștin adevărat 

își dorește să fie asemenea lui Hristos și vrea din toată inima să rodească spiritual, fiindcă știe că 

la aceasta a fost chemat. Rodirea se află inerent în noua natură a creștinului, iar Tatăl (Vierul) va 

interveni și va răspunde cu bucurie rugăciunilor sale pentru rodire. 

STUDIU BIBLIC 

5 martie

Ioan 15:1-5

PROMISIUNEA RODIRII SPIRITUALE

Susține copiii din Oltenia!

Proiectul “300 de copii din Oltenia la Brădățel” 
se va desfășura și în acest an! Dacă Domnul îți pune pe inimă să te implici și să ajuți, 

poți cumpăra un ghiveci cu flori din holul bisericii, făcând astfel o donație, sau poți să 

te înscrii și să "adopți" un copil, prin acoperirea cheltuielilor de tabără și susținerea în 

rugăciune. În duminica din 26 martie, va fi și o colectă specială pentru susținerea 

acestui proiect. Orice ajutor este binevenit și poate aduce un nou suflet la Hristos! 
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