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Motive de 
RUGACIUNE

Iocșa Rodica

Lazăr Dimitrie

Moisa Viorica

Ieneșesc Alex

Catrinoiu Elena

Drăgan Emilian

Mocuţa Gheorghe

Negrilă Bianca

Oprea Simona

Pandi Alexandru

Pele Aurelia

Bahnean Natalia

Popa Dorina

Popiţi Lazăr

Secoșan Adriana

Pop Valeriu

Tîrziu Elisabeta

Yando Ali

La multi  
ani! 

Cursul de cateheză pentru cei care doresc să se 
boteze se desfășoară în fiecare duminică, de la ora 
9:00. Următorul botez va avea loc în 16 iunie!

Membrii bisericii  care vor să fie susţinuţi în 
rugăciune sau vor să susţină pe alţii prin rugăciune, 
au ocazia să o facă în afara serviciilor divine, la 
biserică, după cum urmează: luni, marţi, vineri - ora 
18:00; miercuri - între orele 6 - 7 (dimineaţa).

Ședinţă prezbiteri & diacon - luni, 20 mai, ora 19:00.

Deces. A trecut în veșnicie sora Fibia Manole. Dorim 
ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată.

Duminica   

10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Ioan Bugnărug
9:00  -  9:50  Rugăciune 

   O perspectivă creștină asupra depresiei

   

   Predică - pastor Daniel Berger

   Predică - pastor Alexandru Neagoe
   Cor

Marti  

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

19:00 - 21:00  Întâlnire de tineret:

11:10-12:30   Serviciu divin:

   Cor, program tineri

   Închinare
   Predică - pastor Daniel Berger
   Ce mai poţi spera când nu mai ai speranţă?

   Serviciu divin:
19:00 - 21:00 Rugăciune  
Joi

   Fanfară

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

   

   Rugăciune pentru familii

...credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privinţele, 
ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.

Efeseni 4:15
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Să te asculte Domnul 
în ziua necazului, să te 

ocrotească numele 
Dumnezeului lui Iacov, 
să-ţi trimită ajutor din 
locașul Său cel sfânt și 
să te sprijine din Sion.

Psalmii 20:1-2

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII
Iova Elena
Iovanovici Georgeta, Liubomir
Iovescu Menuţa
Isac Ana Iuga Simona

Joldeș Gheorghe, Veturia

Isac Gheorghe

Jivan Lucreţia

Jula I. Elena
Jula Elena, Gheorghe

Isac Florica, Marius

Joldeș Silvia
Isac Gheorghina Izvernari Carolina

Jehac Mariana
Isfan Aurelia

Isac Alina Jaravete Emilia Juravlea Nicolae, Valentina

Istrati Geanina, Gabriel

Janai Tiberiu, Ofelia

Biserica Betel organizează o tabără la munte, la Brădăţel!

Titlul taberei: ÎN ASCENSIUNE 

Perioada : 15 – 20 iulie 2019

Aceasta se adresează copiilor, adolescenţilor, tinerilor și familiilor tinere. Scopul ei este să întărească legătura 

dintre diferitele categorii de vârstă din biserică, dar și să creeze un cadru adecvat de părtășie și creștere spirituală. 

Din program: timp de laudă și închinare, studii biblice, discuţii tematice pe grupuri de vârstă, activităţi sportive și 

jocuri de tabără, tiroliană, căţărare, drumeţii în natură, foc de tabără, mărturii. 

Preţul taberei: 360 lei. Biserica Betel dorește să susţină parte din cheltuielile de tabără pentru familiile cu copii, 

astfel: familiile cu un copil vor primi ca susţinere 100 lei, familiile cu doi copii vor primi 150 lei/copil, iar familiile 

cu trei sau mai mulţi copii, vor primi o susţinere de 200 lei/copil. Rugăm toate persoanele care s-au înscris pe listă 

dar și altele care doresc să participe, să achite ca avans suma de 100 lei/persoană, la Cristina Gruia, telefon 

0743159342. În funcţie de achitarea avansului, se va rezerva locul în tabără. Grăbiţi-vă! Locurile sunt limitate!

Pentru alegerile europarlamentare din 26 mai: 
Dumnezeu să deschidă uși pentru mesagerii Săi în 
Parlamentul European și pentru oameni integri.

Pentru corul de clopoţei și fratele pastor Ioan 
Bugnărug care în această după amiază vor sluji la 
Biserica Penticostală din localitatea Periam.

Pentru Congresul Cultului Creștin Baptist din 
România (24-25 mai) pentru candidaţi și aleși după 
voia lui Dumnezeu, pentru cercetarea și înviorarea 
spirituală a tuturor delegaţilor și pentru înviorarea 
spirituală a  Adunărilor baptiste din România.

Pentru finalizarea lăcrărilor în vederea avizării PSI.



Hristos a înviat!STUDIU BIBLIC
pentru astazi

BISERICA IMPLICATĂ - mărturie pentru societate: 
veghere unii asupra altora

 Evrei 10: 1-39, Evrei 10:24

Ideea centrală: Cei mântuiţi sunt chemaţi necurmat să vegheze unii asupra altora. 

În primele optsprezece versete din acest capitol, autorul epistolei către Evrei prezintă jertfa perfectă a Domnului 
Isus. Ea este comparată cu jertfele aduse de preoţi după Lege. Jertfele aduse de preoţi nu puteau să facă 
desăvârșiţi pe cei ce le aduceau (10:1) și nu puteau să șteargă păcatele (10:4). În contrast cu aceste jertfe, este 
descrisă jertfa perfectă și suficientă a Domnului Isus. Prin jertfirea unică a trupului Său, credincioșii Săi au fost 
sfinţiţi odată pentru totdeauna (10:10), „căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiţi pentru totdeauna pe cei 
ce sunt sfinţiţi.” (10:14). Astfel, când Dumnezeu privește omenirea, El îi vede neprihăniţi pe cei ce sunt ai Lui, pe cei 
născuţi din nou, prin jertfa Domnului Isus, nu printr-un merit personal. Astfel, prin jertfa perfectă a Domnului Isus, 
copiii Săi sunt făcuţi desăvârșiţi (10:14) și li s-au șters păcatele (10:17). 

Explicaţii contextuale și exegetice:

Următoarele versete, 19-21 realizează trecerea spre partea a doua a capitolului. Datorită jertfei perfecte a 
Mântuitorului, copiii lui Dumnezeu devin parte din Biserică. Credincioșii au intrare liberă în Împărăţia cerurilor 
prin mijlocirea Marelui Preot. Jertfa Domnului Isus este temelia vieţii de credinţă. Datorită ei, membrele Trupului 
Său, sunt îndemnate la perseverenţă. De la versetul 22 până la finalul capitolului apar cinci îndemnuri pentru 
biserică: 1. Apropiere de Dumnezeu (22), 2. Mărturisirea credinţei (23), 3. Veghere unii asupra altora (24), 4. 
Rămânerea în biserică (25) și 5. Încredere neclintită în Dumnezeu (35-39).

Scopul lecţiei: Credincioșii să fie motivaţi de jertfa Domnului Isus să vegheze unii asupra altora.

Copiii lui Dumnezeu au multe binecuvântări dar au și câteva îndatoriri. Una dintre ele este vegherea unii asupra 
altora (10:24). Vegherea conţine ideea de a lua în considerare în urma observării atente a tot ceea ce se întâmplă 
în viaţa unui om. Vegherea face parte din părtășia personală a omului cu Dumnezeu dar și din părtășia bisericii. 
Fiecare credincios este chemat să vegheze asupra lui ca să trăiască o viaţă sfântă și dedicată Domnului dar în 
același timp el trebuie să vegheze ca fraţii lui să trăiască o astfel de viaţă. Chemarea la veghere în Scriptură este 
personală dar și comunitară. 

Unul dintre scopurile mărturisirii Evangheliei este intrarea în părtășie cu Dumnezeu și unii cu alţii. Apostolul Ioan 
scria, „ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu 
Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3) și „Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, 
avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1:7). Copiii lui 
Dumnezeu sunt așezaţi într-o comunitate, nu sunt lăsaţi să-și trăiască credinţa singuri. Nu e biblic să pretinzi că 
ești copilul lui Dumnezeu și să nu faci parte dintr-o biserică. Biserica este iniţiativa lui Dumnezeu pentru copiii Săi, 
ca ei să aibă părtășie comunitară, să crească împreună în credinţă și să realizeze scopurile pentru care Biserica a 
fost trimisă în lume. 

Faptele credincioșilor au o mărturie puternică despre ei personal dar și despre comunitatea credincioșilor. Ele 
arată cine sunt și ce cred. Faptele bune, acest indicator, probabil cel mai vizibil, îi ajută pe credincioși să fie o 
mărturie bună în societate atunci când oamenii nu vor să asculte de Cuvânt. Este bine știut că faptele bune ale 
credincioșilor sunt Evanghelia pe care o citesc cei din societate. Există o legătură puternică între dragostea de 
Dumnezeu și faptele bune. Dragostea de Dumnezeu se vede făcând fapte bune. 

(1) Jertfa Domnului Isus a schimbat viaţa credinciosului și l-a așezat într-o comunitate de oameni care au fost și ei 
schimbaţi. Această jertfă revarsă în viaţa credinciosului o bogăţie nespusă de binecuvântări prezente dar și 
viitoare. Una dintre aceste binecuvântări este Biserica, prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu pe acest pământ. Jertfa 
Domnului Isus ne motivează la a veghea unii asupra altora.
(2) Mărturia bisericii în societate este dată de viaţa fiecărui membru, în mod individual. Fiecare este important 
pentru ca biserica să aibă o mărturie puternică în această societate a păcatului. Credincioșii trebuie să vegheze 
necurmat unii asupra altora pentru că păcatul unui singur om afectează mărturia și părtășia bisericii 
(necredincioșia lui Acan, Iosua 6-8). 

 

Datoria fiecărui membu al bisericii este de a veghea asupra lui și asupra celorlalţi ca să-L iubească pe Dumnezeu și 
unii pe alţii și să fie plini de râvnă pentru fapte bune. Această lucrare de veghere este motivată de jertfa nespus de 
mare a Domnului Isus. Având această motivaţie, fiecare credincios, ca un soldat care privește atent și necurmat 
orizontul pentru a înfrunta inamicul, este îndemnat să ia bine seama la viaţa lui dar și la viaţa fraţilor săi cu care a 
fost unit prin cea mai puternică legătură de sânge, sângele Domnului Isus.

Sugestii practice:

Aplicaţii:

(1) Caută-ţi o persoană matură cu care poţi împărtăși luptele și durerile tale. 
(2) Nu te mai uita doar la tine, privește și la cei din jur. Credinciosul este chemat să nu fie egocentric, ci să se 
defocalizeze de pe sine, să se focalizeze pe oameni, dar în mod special, să se super-focalizeze pe Dumnezeu. 
(3) Interesează-te de cel din stânga și din dreapta ta pe parcursul săptămânii. Întreabă-l cum te poţi ruga pentru el 
și roagă-te pentru el. Fă din această o practică săptămânală, perseverează. 

Atenţia pe care sfinţii Domnului o au asupra celor din biserică trebuie să ducă la îndemnarea membrelor Trupului 
să iubească și să facă fapte bune. Credincioșii sunt chemaţi să se provoace unii pe alţii la dragoste și fapte bune. Ei 
trebuie să aprindă în cei care nu veghează dorinţa de a trăi pentru Dumnezeu cu toată inima. În versetul 24 sunt 
două indicatoare care arată spre Dumnezeu, dragostea și faptele bune. Biserica este îndemnată să vegheze 
asupra ei ca să îi direcţioneze pe oameni înspre Dumnezeu, să fie o bună mărturie în societate. Credincioșii sunt 
îndemnaţi să-i încurajeze pe fraţii lor să-L iubească mai mult pe Dumnezeu și unii pe alţii. Când o persoană Îl iubești 
pe Dumnezeu, este în stare să iubească și biserica. Biserica are o mărturie puternică în societate când Îl iubește pe 
Dumnezeu și când membrii se iubesc unii pe alţii. Domnul Isus a spus: „Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă aveţi dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35).

(5) Încurajează-i la o viaţă dedicată pe cei care stau în bancă nepăsători și neatenţi la nevoile din jur. 

Întrebări pentru discuţii:

(3) În zilele noastre, încurajarea este unul din lucrurile care lipsesc cel mai mult din biserici. Din acest motiv, se 
spune că omul trăiește cu o încurajare câteva luni. Când ai încurajat ultima oară pe cineva? Cum ar trăi și cum am 
sluji fraţii și surorile dacă ne-am încuraja mai mult?
(4) Ce te oprește din a veghea asupra fraţilor și surorilor? Oare nu lipsa vegherii din viaţa ta?

(6) Credinciosul nu este singur în această lume. Se poate baza pe fraţii lui. Înconjoară-te de oameni care se roagă 
pentru tine. 

(2) Ai ridicat vreodată un frate căzut sub povara îngrijorărilor sau a păcatului sau ai trecut pe lângă nepăsător? Ai 
discutat cu blândeţe cu un frate care a făcut fapte rele? Când ţi-a zis ultima oară cineva că prin faptele tale L-ai 
arătat pe Dumnezeu?

(1) Când ai sunat ultima oară pe un frate sau o soră care nu a venit la părtășia bisericii? Ce te oprește să faci acest 
lucru? Aloci timp săptămânal pentru a-i căuta pe cei în nevoi?

(4) Caută pe văduve și pe orfani, ei au mare nevoie de ajutor. Caută și pe cei bolnavi. Caută-i cu empatie, pune-te în 
papucii lor.
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